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Veertig dagen om te wennen
aan een minder vol bestaan.
Om te weten dat je met eten
soms te gulzig hebt gedaan,
om te merken dat je met werken
vaak niet thuis was, veel te druk,
dat je geen tijd had voor een zijpad
en geen oog had voor geluk.
Veertig dagen om te wennen
aan een leven langzaamaan.
Om met anderen fijn te wandelen
of naar iemand toe te gaan,
om te praten of te eten
of een spelletje te doen,
meer te bidden, God in ’t midden,
alles meer bewust te doen.
Veertig dagen om te wennen
aan een leven uit Gods hand,
om zijn droom weer te herkennen:
vrij te zijn in ’t beloofde land!
Uit: Marjet de Jong, Pluk het jaar!
Kindergedichten voor alle seizoenen

Parochiedag zondag 20 maart
Vorig jaar viel de parochiedag uit vanwege corona. En hoewel corona
nog niet voorbij is en de komende ontwikkelingen zich niet laten voorzien, willen we dit jaar toch een parochiedag organiseren. Dat is dan
zoals met zoveel activiteiten in deze tijden onder voorbehoud.
De parochiedag is gepland op zondag 20 maart, na de viering, van
12.00 tot 14.30 uur. De opzet van de dag vraagt uitleg.
De paus roept een bisschoppelijke synode bijeen in Rome in oktober
2023. Hij heeft die synode de naam Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie en zending gegeven. Wat staat hem voor
ogen?
Het bisdom omschrijft het zo: "Paus Franciscus droomt van een nieuwe toekomst voor de Kerk. Wat hem betreft wordt dat een Kerk waarin
alle gelovigen samen op weg gaan om het evangelie in praktijk te
brengen. Daarom heeft hij een proces van verandering in gang gezet,
waarin ontmoeten, luisteren en onderscheiden een belangrijke rol spelen."
Synode betekent letterlijk: samen op weg gaan. Tijdens de viering ter
opening van de voorbereiding van de synode in het afgelopen najaar
zei de paus dat wij mensen allemaal onderweg zijn en dat we op onze
weg mensen tegenkomen die ook op weg zijn, mensen die hulp en
aandacht verdienen en hopen op een warm woordje en een helpende
hand van een ander. "Jezus keek niet op zijn horloge maar maakte tijd
om mensen te ontmoeten en naar hen te luisteren", aldus de paus.
Mensen moeten "experts van ontmoeting" worden, zei hij, "en met het
hart naar de ander luisteren en niet alleen met de oren".
Daarom wil paus Franciscus dat niet alleen de bisschoppen in Rome
hun zegje komen doen, maar dat zoveel mogelijk mensen worden betrokken bij wat er op de agenda komt te staan. En hij denkt daarbij
uitdrukkelijk niet alleen aan katholieke gelovigen uit alle geledingen in
de Kerk, maar ook aan gelovigen uit andere kerken en zelfs aan mensen die helemaal niet geloven. Doel is vernieuwing van de Kerk, die
luistert naar wat mensen beweegt en bezielt.
De paus heeft alle bisschoppen opgedragen dit proces in hun bisdom
te organiseren, op diocesaan, dekenaal en parochieel niveau. Dat
moet de komende drie maanden gebeuren, want eind april moeten de
uitkomsten van de bijeenkomsten bij de paus op tafel liggen in de
vorm van korte samenvattingen van wat er zoal besproken is door de
deelnemers. Paus en bisdom geven parochies de vrije hand om zelf te

bepalen hoe zij de bijeenkomsten willen vormgeven. De paus staat
daarbij niet een intellectueel debat over kerkelijke vraagstukken voor
ogen of een uitwisseling van standpunten, maar een vrij en open gesprek in een ontspannen omgeving, eventueel in combinatie met een
korte viering. Bemoediging, inspiratie, solidarisering, betrokkenheid,
samenwerking horen daarbij, om samen verder op weg te kunnen
gaan. Een parochiedag is een geschikte gelegenheid om in onze parochie zo’n bijeenkomst te doen plaatsvinden.
De paus reikt een aantal thema’s aan waarover hij graag de mening
van mensen in en buiten de kerk wil horen, in de hoop dat daarmee
een proces van Kerkvernieuwing in gang kan worden gezet. Die thema’s zijn niet exclusief, ook andere dingen mogen aan bod komen. De
paus formuleert de thema’s in de vorm van vragen: wat voor soort
Kerk is nodig om op weg te gaan? Zijn de vieringen inspirerend? Hoe
zit het met de participatie en medeverantwoordelijkheid van de gelovigen? Wat betekent kerkelijk gezag? Hoe gaan we de dialoog aan met
de samenleving? Hoe het gesprek met andere kerken en godsdiensten? Voor de paus staan de thema’s vieringen, medeverantwoordelijkheid en participatie, en dialoog met de samenleving centraal.
Maar parochies zijn vrij af te wijken van de voorstellen uit Rome.
Onze parochiedag komt met de bespreking van deze thema’s, nadrukkelijker dan op andere parochiedagen het geval was, in het
grotere kader van de wereldkerk te staan. We laten onze eigen, bescheiden stem horen die, samen met de stemmen van de talloze
andere parochies in de hele wereld, voor bisschoppen en paus de basis vormen om na te denken en besluiten te nemen over de Kerk in de
komende decennia.
Is dat geen mooie reden om deel te nemen aan een parochiedag?
Wel van te voren even aanmelden, in verband met corona en (eenvoudige) catering. Via de parochiemail, telefonisch of via een van de
leden van het pastoraal team.
We hopen op een grote opkomst op onze parochiedag!
Het pastoraal team

Communie 2022
Na carnaval, vanaf 7 maart, beginnen de lessen als voorbereiding op
de eerste heilige communie.
Er zijn acht kinderen van de Tovercirkel, vijf van de Windwijzer en één
van de Pyler. Samen gaan we op weg naar de communie, die plaats
zal vinden op zondag 22 en donderdag 26 mei. Op zaterdag 26 maart
zullen de communicantjes van dit jaar zich voorstellen aan de parochie. In een gezinsviering krijgen zij de kans om iets over zichzelf te
vertellen en zullen ook hun foto’s aan de muur worden opgehangen.
Wij wensen hun een fijne voorbereidingstijd toe.
Jacq, Bianca, Marcel en Nan

Expositie 'Kleur en Verwondering' Thea Wolfs
11 maart - 5 mei in de Andreaskerk
Thea Wolfs, geboren in 1944 in Eijsden, is nu woonachtig in Heerlen.
Haar plezier in het schilderen is groot.
Zij is cursiste bij Joop Noordkamp in
zijn atelier Plattein. Belangrijk voor haar
is steeds weer de verwondering. Meer
en meer ontdekte zij haar weg. De
zoektocht naar kleur en het lijnenspel is
boeiend. Zij vindt het mooi dat haar
schilderijen in de Andreaskerk mogen
hangen en te zien zijn en verheugt zich
op de ontmoetingen met bezoekers.
De expositie is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00
uur en voor groepjes op afspraak (045 - 541 51 77). In verband met
het Covidvirus wordt u gevraagd een mondkapje te dragen.
Paul van Loo treedt op in Andreaskerk
Zondag 27 maart, 14.30 uur geeft Paul
van Loo een gevarieerd luisterconcert in
de Andreaskerk.
De entree bedraagt € 7,-- inclusief
koffie/thee en iets lekkers.
Meer informatie vindt u in het volgende parochieblad.

Actie Kerkbalans 2022
Voor het tweede jaar op rij vragen we in coronatijd aandacht voor de actie Kerkbalans. Nog
steeds leven we met de beperkingen in verband met de coronamaatregelen. Wel lijkt het
erop dat we langzaamaan weer naar normale
omstandigheden gaan.
Maar op het moment dat ik dit schrijf kunnen
we nog steeds maar een beperkt aantal mensen toelaten in de vieringen, omdat we onderling voldoende afstand moeten houden, en
dragen we mondkapjes bij het bewegen in de kerk. Hoe lang dat zo
blijft, weten we niet.
Daardoor missen we nog steeds mensen die we voorheen regelmatig
in de vieringen zagen. Of we ze weer terug gaan zien na corona, weten we niet. We hopen natuurlijk van wel. We willen graag weer zodra
dat kan iedereen welkom heten in onze kerk. Zonder beperkingen.
Maar ondanks alle beperkingen, gaan de kosten wel gewoon door:
onze beide pastoraal werkers moeten toch hun salaris krijgen, de kerk
wordt voor elke viering verwarmd, en de gastvrouwen zetten koffie
voor mensen die de expositie bezoeken, zich voor een viering komen
aanmelden of gewoon komen voor dat kopje koffie en een praatje. We
sturen kaarten naar mensen die iets te vieren hebben of die juist een
steuntje in de rug kunnen gebruiken.
U begrijpt het al: uw bijdrage blijft – ook of misschien wel juist in deze
tijd – hard nodig. Gelukkig dragen velen al bij door een extra gift of
een extra donatie in de collectemand. Wij zijn verrast door de vele extra bijdragen die velen ons in het afgelopen jaar al gaven. Daarvoor
hartelijk dank! Mogen wij ook dit jaar rekenen op uw bijdrage?
Karin van Doormaal
Geef vandaag voor de kerk van morgen
U kunt op verschillende manieren geven:
 Met uw kerkbijdrage: uw bijdrage aan onze parochie is aftrekbaar
voor de belasting. Onze parochie is een algemeen nut beogende
instelling (ANBI).
 U kunt ook een periodieke gift geven. U maakt dan vijf jaar hetzelfde bedrag over. U kunt dan het hele bedrag aftrekken bij uw
belastingaangifte, en krijgt dus meer terug van de belastingdienst.

 In uw testament: daarin kunt u vastleggen of, en aan welke goede
doelen u iets wilt nalaten. Eén van die goede doelen kan de parochie zijn.
Meer informatie over de mogelijkheden kunt u krijgen bij Karin van
Doormaal.
De hoogte van uw kerkbijdrage bepaalt u zelf. Richtlijn is € 110,00
per jaar. Als u dit de laatste vier jaar achter elkaar hebt betaald, worden de kosten voor huwelijks- en rouwdiensten niet in rekening
gebracht. Uiteraard is een hoger bedrag meer dan welkom. Willen wij
alle plannen kunnen realiseren is meer kerkbijdrage zelfs hard nodig.
Daarom vragen wij u met uw hart en uw verstand naar draagkracht bij
te dragen.
U kunt uw kerkbijdrage op verschillende manieren betalen:
 Door het bedrag over te maken op rekening NL21 ABNA
0577627325 t.n.v. RK Kerkbestuur St. Andreas o.v.v. Kerkbijdrage.
 Via een opdracht aan uw bank om periodiek een bedrag aan ons
over te maken.
Wij danken iedereen van harte voor de gaven in het afgelopen jaar. En
wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage voor dit jaar.
Tarieven voor vieringen 2022
De stipendia blijven in 2022 hetzelfde als afgelopen jaar. De bedragen
zijn:
 Intentie: viering op zaterdag en zondag in de kerk
€ 27,50
viering op zaterdag in de huiskamer
€ 17,50
 Gestichte jaardienst: viering op zaterdag en zondag
5 jaar
€ 137,50
10 jaar
€ 275,00
20 jaar
€ 550,00
 Huwelijksviering
€ 440,001
 Uitvaartviering/herdenkingsdienst
€ 440,001
begeleiding naar crematorium/andere begraafplaats
na voorafgaande kerkdienst
€ 60,00
 Viering in crematorium zonder voorafgaande
kerkdienst
€ 440,001
 Jubileumviering (als extra viering)
€ 275,00
1
Dit bedrag wordt verrekend met de kerkbijdrage die men in de vier jaren voorafgaand aan de viering heeft betaald.

Exploitatieoverzicht 2018-2020
Kerkbijdragen
Collecten
Stipendia, huwelijken, uitvaarten
Opbrengsten gebouw
Overige inkomsten
Extra giften, o.a. i.v.m. corona
Totale inkomsten
Personeelslasten
Energielasten
Reservering groot onderhoud
Overige lasten kerkgebouw
Kosten eredienst
Parochieblad
Afdracht bisdom, dekenaat
Overige lasten
Totale lasten
Resultaat

2018
24.344
9.814
3.510
7.101
4.565

2019
23.823
10.406
2.761
5.585
7.089

2020
22.202
7.887
2.895
5.269
1.568
2.126
41.947

49.334

49.664

15.886
4.151
7.800
5.307
1.746
2.426
6.326
5.668
49.310

21.221
4.616
5.700
4.304
2.285
2.799
7.200
5.720
53.845

25.228
4.160

24

-4.181

-5.859

3.770
965
2.841
7.496
3.346
47.806

Toelichting:
Voor groot onderhoud is per 1 januari 2021 € 42.854 gereserveerd.
‘Overige inkomsten’ zijn de opbrengsten van de Wereldwinkel en
kaarsengeld.
Overige lasten' bestaan uit o.a. kosten voor diaconie, huishouding en
administratie.
De collecten voor derden hebben in 2020 in totaal € 1.184 opgebracht.
Presentatie humanisme
Op 9 maart is er een bijeenkomst in de Andreasparochie. Koos Linders en Elske Mooij geven een presentatie over de geschiedenis van
het humanisme, de organisatie van het Humanistisch Verbond en wat
humanisme persoonlijk betekent. De middag begint om 14.30 uur. Wij
vragen € 2,50 als bijdrage in de kosten.

Als ATD Vierde Wereld Zuid Limburg lazen wij een artikel over de verborgen dimensies van armoede: 'Wij
tellen niet mee' van 15 december 2021 door Evelien
Lambrecht.
Wij tellen niet mee
Armoede gaat over meer dan onbetaalde rekeningen en geldtekort.
Mensen in armoede schamen zich ook vaak en zonderen zich dan af.
"Willen we armoede echt aanpakken, dan moet er ook aandacht zijn
voor wat verborgen blijft."
Een litteken
"Ik denk dat het een litteken is dat je altijd meedraagt."
Wie met mensen in armoede werkt, weet dat armoede veel verder
gaat dan een gebrek aan middelen. Een job, een huis of werk is bijvoorbeeld geen garantie om eraan te ontsnappen.
Samen met mensen in armoede
Armoede is een probleem met diverse kanten, maar al die dimensies
van armoede werden tot nu toe nog weinig onderzocht. Bovendien
vergeten veel onderzoekers mensen in armoede er bij te betrekken.
Ze mogen wel hun verhaal vertellen of een vragenlijst invullen. Maar
verdere inbreng hebben ze niet, hoe de uitslag ook is.
Daarom voerde ATD Vierde Wereld in samenwerking met de Universiteit van Oxford een onderzoek uit om armoede beter te kunnen meten.
Het project liep gedurende drie jaar in zes landen over de hele wereld.
De inzichten zijn ook toepasbaar voor Nederland en Vlaanderen.
Woede, schaamte en verdriet
Enkele dimensies van armoede zijn breed bekend. Ze verwijzen naar
een gebrek aan waardig werk, onvoldoende en onzeker inkomen, materiële en sociale ontberingen. Maar willen we armoede beter begrijpen en aanpakken, dan moeten we ook andere, meer verborgen dimensies zichtbaar maken. Getuigenissen van mensen in armoede
maken dit duidelijk.
"Als je in armoede leeft, leef je in pijn, stress en onzekerheid. Ik ben
uitgeput, ik voel me leeg van binnen. Troost zoek ik in te veel eten.
Maar dat is slecht voor mijn gezondheid. Ik heb gisteren een hele doos
frisco’s opgegeten." Iemand die in armoede leeft, vat dat gevoel krachtig samen: "Wij voeren een dubbele strijd. Een eerste strijd om te
overleven en een tweede strijd tegen onszelf, tegen woede, schaamte
en verdriet."

Opgedrongen afhankelijkheid
"Waarom moeten wij bij voedselbedelingen altijd maar vriendelijk knikken en tevreden zijn met het aanbod? Het is dikwijls ongezond voedsel. Niemand heeft mij ooit gevraagd of ik die voeding mocht eten met
mijn suikerziekte. Ik voel mij een bedelaar als ik daar naar toe moet.
Wij krijgen overschot en voelen ons ook zo."
Gedeelde strijd
Toch strijden veel mensen die in armoede leven moedig verder. Ze
vinden energie in de hoop en het verlangen om hun kinderen een beter leven te geven. Ze doen beroep op hun sterke innerlijke wilskracht
door te focussen op kansen voor een beter leven voor zichzelf en voor
hen die dichtbij staan.
Institutioneel geweld, waaronder wooncrisis en sociaal geweld
Vaak hebben mensen in armoede negatieve ervaringen met instituties:
ze voelen zich veroordeeld, gecontroleerd en machteloos. De echte
deskundigen zijn de professionals, niet de mensen die in armoede leven.
Een schrijnend voorbeeld van institutioneel geweld is de wooncrisis. In
Vlaanderen wachten 150.000 mensen op een sociale woning. In Nederland bedraagt de wachttijd meer dan zeven jaar, met uitschieters
tot zelfs meer dan 17 jaar.
Mensen in armoede worden vaak gestigmatiseerd, genegeerd of uitgesloten door anderen.
Soms gebeurt dat bewust en opzettelijk, vaker komt het voort uit een
gebrek aan kennis over armoede. Het is een vorm van sociaal geweld,
een volgende dimensie van armoede die vaak verborgen blijft.
De kennis en vaardigheden van mensen die in armoede leven, worden
zelden gezien, erkend of gewaardeerd. Mensen in armoede worden
daardoor onzeker over hun kennis en vaardigheden. We horen ervaringsdeskundigen vaak zeggen: "Wij zijn niets, wij tellen niet mee."
Anders meten en bestrijden
Dit onderzoek is een appèl aan politici om armoede anders te meten
en te bestrijden.
Er is een jaarlijkse bevraging rond armoede uitgevoerd in alle landen
van de Europese Unie. Wanneer volgt ons land?

Gesprek met Aris Joosten
Hij staat praktisch elke zondagmorgen in de gang met een boekje in
de hand om de kerkgangers te begroeten; wij zijn vertrouwd met zijn
stem en zijn verwelkomende glimlach. Maar wie is hij? Toen ik hem
dat vroeg op 24 januari bij hem thuis, antwoordde hij zonder nadenken: "Een man van weinig woorden, maar eerlijk en rechtuit, je moet
mij niet proberen voor de gek te houden". Hoe waar dit is, weten zij die
hem kennen; het zal ook blijken in het vervolg van het gesprek. Hij
gaat verder en ik luister:
"Ik ben een Heerlerbaner, geboren in 1948,
de oudste uit een gezin van vijf, na mij nog
twee zussen en twee broers, van wie de
jongste is gestorven. Wij waren hecht als
gezin; mijn moeder was de spil. Mijn vader
was mijnwerker bij de Oranje Nassau; ook
ik heb er ondergronds gewerkt tot 1974. Na
de lagere school van 1954 tot 1962, volgde
ik de Mijnschool tot 1965 en behaalde in
1970 het houwersdiploma. Toen de mijnen
dichtgingen in 1974, ben ik tot aan mijn
pensioen magazijnbediende geweest bij
Ornatex.
In 1978 kruiste Leida Geurts mijn levenspad en zijn wij getrouwd; zij
was lichamelijk gehandicapt, dat wel, maar ondanks deze beperking
erg actief; voor mij was ze het mooiste geschenk en het grootste geluk
dat mij in mijn leven ooit ten deel is gevallen. Dat zij katholiek was en
ik van protestantse huize was totaal geen punt. Zij was een betrokken
warme en lieve vrouw, en wij werden de gelukkige ouders van een
kind, Sven. Intussen ben ik ook de trotse opa van een kleinkind. Ook
naar buiten was Leida actief; ze was medeoprichter in 1990 van GIPS
(Gehandicapten Informatie Project Scholen), een project dat zich richt
op basisscholen en tot doel heeft de integratie van mensen met een
handicap in de samenleving. Te vroeg – in 2001 – is zij mij ontvallen
na een lang ziekteproces, maar nog elke dag is zij volop in mijn gedachten.
Het is door dokter Ballieux dat wij tijdens haar ziekte en naderende
dood in contact kwamen met de Andreasparochie. Dat contact is van
toen af heel hecht geworden; al gauw werd ik door Piet Trepels gevraagd om collectant te worden en de mensen te verwelkomen in de
kerk; en dat doe ik nog altijd met veel plezier. Ik ervaar de Andreas als

een warme betrokken gemeenschap, waarin ik mij vanaf het eerste
moment thuis voel, waar iedereen gelijk is en wordt gezien en behandeld als mens; je mag zijn wie je bent, hoeft niet perfect te zijn.
Wie ben ik? Een man van weinig woorden, maar eerlijk, recht toe recht
aan, je kunt op mij rekenen; het behulpzame en sociale heb ik waarschijnlijk als koempel ondergronds geleerd, maar ook en vooral van
mijn moeder; zij stond klaar voor iedereen en maakte geen onderscheid. Ik zoek ook graag contact met mensen; de coronatijd ben ik
daarom onderhand wel een beetje moe. Maar ook Leida was iemand
die mij heeft laten zien hoe je in het leven moet staan; haar handicap
weerhield haar er niet van om er altijd te zijn voor mensen, met name
vooral voor kwetsbare mensen.
Als ik vandaag drie mensen mag uitnodigen voor een etentje, hou ik
het dichtbij in de familie: mijn zoon Sven en zijn vrouw Karen, en mijn
broer Rob. Omdat ik er met deze drie van verzekerd ben dat het een
gezellig samenzijn zal zijn, maar ook dat we een gesprek zullen hebben dat hout snijdt.
Aris is – zoals hij zegt – niet lang van stof; daarom eindigen we hier
het gesprek. Aan wie het stokje doorgegeven wordt is op dit moment
nog niet duidelijk; we laten ons verrassen; u kunt dat tegemoet zien in
het volgende parochieblad.
Geert Bles

AGENDA
Iedere woensdag
13.30-16.00 uur: ATD Vierde wereld
Iedere donderdag
10.30-11.30 uur: stilte-uur
14 januari - 10 maart
Expositie Ger Klinkenberg
Woensdag 16 februari
19.30-21.00 uur: workshop duurzaamheid
Klooster Wittem

Woensdag 9 maart
14.30 uur: lezing humanisme
11 maart - 5 mei
Expositie Thea Wolfs
Zondag 20 maart
12.00-14.30 uur: parochiedag
Zondag 27 maart
14.30 uur: optreden Paul van Loo
30 mei - 1 juni
Fietspelgrimage rond Sittard

COLOFON
Contact
Palestinastraat 326
6418 HP Heerlen
045 - 541 33 81
parochiesintandreas@home.nl
www.sintandreas.nl
facebook.com/andreasparochie
Gastvrouw aanwezig di. t/m vr.
van 10.00 tot 12.00 uur
Pastoraal team
Pastor Geert Bles:
045 - 571 40 78
Diaconaal werker Rob Pauls:
043 - 306 17 06
andreas.r.pauls@gmail.com

VIERINGEN
17 februari - 20 maart
Donderdag 17 februari
10.30 uur: Corisbergviering
Zaterdag 19 februari
18.00 uur: woord- en communieviering
Zondag 20 februari
10.30 uur: woord- en communieviering
Gebed voor Nel Hutschemaekers, Mieke
Severens, Fiet Trepels-Kerstjen (vw. verjaardag) en Tom Verschueren (vw.
verjaardag en jaardienst)
Zaterdag 26 februari
18.00 uur: woord- en communieviering
Zondag 27 februari
10.30 uur: woord- en communieviering

Pastoraal- en jongerenwerker
Marcel Mollink: 045 - 574 03 78

Aswoensdag 2 maart
19.00 uur: woorddienst

Parochiebestuur
Vicevoorzitter
Karin van Doormaal:
045 - 541 35 68

Vrijdag 4 maart
10.30 uur: eerstevrijdagviering

Rekeningnummers
NL21 ABNA 0577627325
NL17 INGB 0003269778
Stichting Taiama-Andreas
www.taiama-andreas.org

Zaterdag 5 maart
18.00 uur: eucharistieviering
Gebed voor Pascalle Flekken (vw. jaardienst en verjaardag)
Zondag 6 maart
10.30 uur: eucharistieviering
Gebed voor Mieke Severens

Redactie
Rob Pauls
Karin van Doormaal
Rens Trimp

Zaterdag 12 maart
18.00 uur: woord- en communieviering

Gedoopt 13 februari 2022
Zoë Didden

Zaterdag 19 maart
18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 13 maart
10.30 uur: woord- en communieviering

Zondag 20 maart
De volgende editie van het paro10.30 uur: woord- en communieviering
chieblad verschijnt in de week van Gebed voor Nel Hutschemaekers en
21 maart. Intenties en kopij voor
Mieke Severens
26 maart t/m 18 april graag uiterlijk
7 maart opgeven.

