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Water…een heel oud symbool van

aangeraakt worden door God, God

die leven is.

Op zondag 17 mei werd Ella Mi-

chiels, dochtertje van Patrick en

Glendy Ramaut, kleindochtertje

van Omer en Anny door het doop-

sel opgenomen in onze geloofsge-

meenschap.

Welkom lieve Ella!

Proficiat aan de ouders en grootou-

ders, peter Vincent en meter Carine.

Doopsel

De gewichtigste les die de mens kan

leren

is niet dat er leed is in de wereld

maar dat hij leed kan omzetten in

vreugde.

R. Tagore

KALENDERBLAADJE

Don Boscocentrum “Ademtocht”

Volgende maand: op maandag 8

juni en maandag 22 juni 2015 ko-

men we samen om te mediteren.

Afspraak om 20 uur in de Stil-

le Zone ‘Ademtocht’ van het Don

Boscocentrum, Ortolanenstraat 6,

Kessel-Lo.

Je kan ook eens met ons komen mee-

doen. Verwittig dan even Jos Ver-

meulen.

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – ver-

meulen.berte@telenet.be

Meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be

MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 21 mei
10.00 u. Vertrek Gewestelijke uit-

stap

met Ziekenzorg cm

Zondag 24 mei
12.00 u. Ontmoetingsruimte

in de Kristoffelzaal

Dinsdag 26 mei
14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

20.00 u. Oriënterende vergadering

Pastorale zone Kessel-Lo

in de Kristoffelzaal

Donderdag 28 mei
14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Sint- Franciscus

Woensdag 27 mei
10.00 u. OKRA kerngroep

20.00 u. Koor Blij Rondeel

Donderdag 28 mei
14.00 u. Seniorencafé

20.00 u. Buurtkoor Parcoeur

Zaterdag 30 mei
14.00 u. VOCA 8

Zondagscafé
Iedere zondag na de viering van

10.00 u. in het parochiecentrum

Maandag 1 juni
14.00 u. OKRA ledenvergadering

20.00 u. Kalipso

Dinsdag 2 juni
10.00 u. Ziekenzorg Kerngroepver-

gadering

14.00 u. Seniorencafé

Woensdag 3 juni
20.00 u. Koor Blij Rondeel

Parochieagenda

SINT-FRANCISCUS

Zondag 31 mei
Drie-eenheidszondag –
Oktaafdag Pinksteren
10.00 u. Vormselviering van de

parochies Sint-Franciscus en Don

Bosco

Vormheer: Jan Herinck

Parochiepriesters: Jef Wauters, Jef

Bulckens

Assistent: Lieven Dries

Lectoren: communicanten

Zang: Pieter Vanderveken

Muzikanten: Johan Van

Audenhaege, Stien Eysermans en de

vormelingen

Projectie: Thierry Van Craenem

Zondag 7 juni
10de zondag dh jaar
Sacramentsdag
10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

intentie voor Nini Valgaeren namens

de buren

Voorganger: Jef Bulckens

Assistent: Lieven Dries

Lector: Guido Lauwerier

Misdienaars: Simon, Erik en Olaf

Zang: Guy Saenen

Orgel: Raoul Vereecken samen met

het muzikaal ensemble.

SINT-ANTONIUS

Zondag 24 mei
Pinksteren

11.00 u. Viering opgeluisterd door

het Japans koor

Intentie: de heer Renaat Broekmans

en de heer en mevrouw Van

Audenhoven-Delva

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Myriam Neves

Lector: Ann Wouters

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Beelden: Leo Swinnen

Zondag 31 mei
Vormselviering

11.00 u. Vormselviering

Voorganger: Vormheer Steven

Wielandts

Assistent: Caroline Van Audenhoven,

Lector: vormelingen

Homilie: pater Vormheer Steven

Wielandts

DON BOSCO

Zondag 31 mei
10.30 u. Viering

(Zondag 31 mei: Om 10.00 u. in Sint-

Franciscus:

Vormselviering van de vormelingen

van Don Bosco en van Sint-

Franciscus)

Zondag 7 juni
Tiende zondag door het kerkelijk

jaar

10.30 u. Viering

BLAUWPUT
Zondag

10.00 u. eucharistieviering

BOVEN-LO
Kapel Zavelstraat-Langelostraat

Zaterdag: 18.45 u.

Kerk H. Familie

Zondag8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag8 u.

LINDEN
Zondag

10.00 u. Gezinsviering

VLIERBEEK
Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

09.00 u. kapel broeders Maristen

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

VIERINGEN

Uitgedaagd door struikel-

steen-achtige woorden van
hoop.

Welke actuele vragen en the-

ma’s komen in deze cursus aan
bod?

Het is in brede kringen geweten

dat het evangelie van Matteüs re-

ageert op de van pijn en onmacht

doortrokken evangelie van Marcus.

Uit de tekst van Matteüs blijkt dat

hij fundamenteel de ‘depressieve’

gevoelens van Marcus deelt, maar

toch wil hij verdergaan en zoeken

naar nieuwe perspectieven.

Mensen van deze tijd, die er niet

voor kiezen om weg te vluchten in

een of andere religieuze of andere

drug, maar zich bewust willen con-

fronteren met de hedendaagse vaak

onthutsende en verbijsterende wer-

kelijkheid, kunnen zich in de zoek-

tocht van Mattheüs herkennen.

Hoe worden deze vragen bena-

derd?

We willen met de deelnemers zowel

de tekst van Matteüs als onze eigen

hedendaagse verhalen lezen en ana-

lyseren. Zo willen we de weg gaan

die de grote theoloog Karl Barth ons

heeft aangeleerd: in onze ene hand

de bijbel en in onze andere hand de

krant.

Begeleiding: Paul De Witte, mas-

ter in de praktische theologie

Tijdstip reeks: 10 woensdagen van

10.00 u. tot 15.45 u.

2 september, 7 oktober, 4 no-

vember, 2 december 2015
6 januari, 3 februari, 2 maart, 6
april, 4 mei en 1 juni 2016

Locatie: Kristoffelzaal, Léon

Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Organisatie: VZW MOTIEF

Inschrijven via info@motief.org

Deelnameprijs: 100 Euro voor de

hele cyclus

LEERHUISJAAR 2015-2016

MET MATTEÜS OP STAP
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ALS EEN VOGEL ZO VRIJ

Krachtlijnen van onze vereniging

De vzw “Moulin de Belle Meu-

se” organiseert allerlei activitei-

ten waaraan volwassen en kinderen

kunnen deelnemen. Deze activitei-

ten gaan door in de oude “Moulin

de Belle Meuse” van Bérismenil, in

het hartje van de Ardennen. Hiertoe

laat de vzw zich inspireren door vijf

krachtlijnen:

1.Relatiemetdenatuur

Het Molenhuis is een huis waar je

stilte kan ervaren in een brok on-

gerepte natuur. Omgeven door bos-

sen die de mens uitnodigen om bin-

nen te treden in het grote mysterie

vandenatuurenhet leven.

2.Ontmoeting

Te midden van die immense rust

en stilte kan het dat mensen terug

tot zichzelf komen, loskomen van

hun zorgen, drukte en verplichtin-

gen. Er groeit een plaats van niet

meermoeten,vanontmoeten.

3.Eenvoudensoberheid

Je ontdekt terug hoe alles met een-

voudige middelen kan, als ieder

het beste van zichzelf geeft. Daar-

om is de inrichting van het huis

ook sober. Je vindt er geen luxe,

wel een stukje warmte dat je samen

met anderen opbouwt: samen eten

klaarmaken, opruimen, karweitjes

opknappen, wandelen en genieten

van het onverwachte van dergelijke

situaties.

4.Vooriedereen

De vzw houdt daarom haar activi-

teiten zo goedkoop mogelijk, om ie-

dereen de kans te bieden stil te staan

bij wat hem/haar bezig houdt. Over

de prijs kan gepraat worden, over de

krachtlijnenniet.

5. Samen verantwoordelijkheid dra-

gen

Samen verantwoordelijk zijn bete-

kent ook samen werken aan een

huis waar het ontmoetende le-

ven mogelijk is en waar dit ook

kan ontkiemen...Dit wil zeggen een

ontmoetingsruimte gemeenschap-

pelijk bezitten, gebruiken, onder-

houden, ervan genieten en er zorg

voordragen.

Jo Roels, Koning Albertlaan 143,

3360Bierbeek

Voor algemene vragen: jo@moulin-

debellemeuse.be

MOLENHUIS BERISMENIL

Solidariteitskoor Caminhando brengt

dit jaarhetconcertVertrokken...

Een concert over mensen die moei-

lijke omstandigheden ontvluchten

en vertrokken zijn, een onzekere

toekomsttegemoet.

Zondag31mei2015-16u

O.L.Vr. kerk in Rotselaar (Hei-

kant)

Ten voordele van Vluchtelin-

genhuisinWilsele

Zaterdag6juni2015-20u

Sint-Franciscuskerk, Tiense-

steenweg190,3001heverlee

Ten voordele van de Clinic Boat

inIndia

Ons eerste concert gaat door op zon-

dag 31 mei om 16 uur in de O.L.V.

kerk in Rotselaar (Heikant, School-

straat 56). We ondersteunen hier-

mee hetVluchtelingenhuis in Wilsele;

een project van de vzw Recht op Mi-

gratie. Dit project krijgt geen subsi-

dies en steunt op praktische en fi-

nanciële hulp van een groep vrij-

willigers. Het vluchtelingenhuis

vangt asielzoekers op die geen ver-

blijfsvergunning hebben maar ook

niet terug naar hun land van her-

komst kunnen. Om beter aan de no-

den te voldoen zou het vluchtelin-

genhuis willen verbouwen (2 extra

ruimtes) en zoekt hiervoor financi-

ële steun. Meer info vindt u op hun

website.

Op zaterdag 6 juni om 20 uur gaat

ons tweede concert door in de Sint-

Franciscuskerk te Heverlee. We

zingen dan ten voordele van het

project Clinic Boat in India, een

project geselecteerd door het Leu-

vense PAZ (Partners Zonder Gren-

zen). Sunderban (West-Bengalen,

India) ligt in een waterrijk gebie-

d, dat bestaat uit zeer veel eilanden.

In Sunderban wonen zo'n 8 mil-

joen mensen die leven onder de ar-

moedegrens; zonder degelijke ge-

zondheidszorg, onderwijs, trans-

port, ... . Met de 'Clinic boat' - die

rondvaart en bij de eilanden aanlegt

- wordt basisgezondheidszorg ver-

leend aan de eilandbewoners. Met

ons concert willen wij bijdragen

aan de werkingskosten van deze

drijvende gezondheidspost. Meer

infoophunwebsite.

Tijdens de concerten vergasten we

u - o.l.v. dirigente Rietje Bruynoog-

he - op een gevarieerd aanbod van

liederen uit de hele wereld, afgewis-

seld met inhoudelijke intermezzo's

die betrekking hebben op ons con-

certthema.

SOLIDARITEITSKOOR CAMINHANDO - CONCERT "VERTROKKEN"



VOETVERZORGING

Op donderdag 4 juni 2015 om 14.00

uur is JannePardonaanwezig.

Tot donderdag 28 mei kan je een af-

spraak maken via het onthaal 016 22

2014ofonthaal@seniorama.be

Prijs per verzorgingsbeurt € 23. In-

formeer bij uw mutualiteit naar de

korting.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

GSM- INFORMATIEENADVIES

Wie vragen heeft over het gebruik

van zijn GSM kan op vrijdag van-

af 10 u. een afspraak makenmet een

gsm-leraar. Inschrijven via het ont-

haal 016 22 20 14 of onthaal@senio-

rama.be. Merk en type van GSM op-

geven.

Bijdrage:€3vooraftebetalen.

Meebrengen: GSM, toebehoren en

handleiding.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

SOCIALE VOORZIENINGEN EN

WOONVORMEN

Met al je vragen daarover kan je elke

donderdagvoormiddag bij Seniora-

materecht.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

Senioramavzw

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leu-

ven

www.seniorama.be

KLASSIEK

Op zondag 31 mei 2015 in de

Sint-Geertruikerk, Halfmaartstraat

5,Leuven

*Van15.00tot16.00uur

BartWuilmus

Internationaalorgelfestival

Info: orgelfestival.sintgeertrui@g-

mail.com

*Van18.30tot22.30uur

PieterWispelwey

Uitvoering van de zes cellosuites

vanJohannSebastianBach.

Info: info@convento.be – www.-

conventot.be

(Uit Info-bladLeuven)

GEHEIME PLEKJES IN DE

SINT-PIETERSKERK

Zondag7juni2015–15uur

Je hebt de Sint-Pieterskerk onge-

twijfeld al eens bezocht. Je hebt de

preekstoel zien staan en de Sedes

Sapientiae, je bent naar de schilde-

rijen van Dirk Bouts gaan kijken en

naar het koorgestoelte en de sacra-

mentstoren.

Tijdens dit bezoek zal je echter

nieuwe onvermoede aspecten ont-

dekken van deze parel van de go-

tische bouwkunst: details die je

nooit eerder had opgemerkt, plaat-

sen waar je nooit eerder geweest

bent. Kom met ons mee op een

ontdekkingstocht naar de geheime

plekkenvandeSint-Pieterskerk.

Vertrek: ingang Sint-Pieterskerk, Grote

Markt. Je kan individueel aansluiten. Je

hoeft niet te reserveren. Kostprijs: 5 euro

per persoon. De themawandelingen duren

ongeveer2uur.

Alle info vind je op de website van de Leu-

vense Gidsenbond (www.gidsenleuven.be)

of van de stad Leuven http://www.vi-

sitleuven.be/ Klikken op “Vrije tijd” en

daarna op “Toerisme”. (Uit Programma-

gids Koninklijke Leuvense Gidsenbond)

TENTOONSTELLING

Van 11 mei tot 30 juni 2015 loopt de ten-

toonstelling:

Tussenhamerenpenseel

Damiaan door de ogen van kunste-

naars

In het Damiaancentrum, Sint-An-

toniusberg5,3000Leuven

De permanentie in het centrum

loopt

van maandag tot donderdag van 10

tot12u.envan14tot16u.

van vrijdag tot en met zondag van

14tot16u..

Inkom: Gratis. Al tijdens zijn le-

ven poseerde Damiaan voor zijn

vriend en schilder Edward Clifford.

Na zijn dood gingen allerlei kun-

stenaars aan de slag met Damiaans

erfenis.

Meer info op: www.damiaanvan-

daag.be

(Uit Info-bladLeuven)

... EN VERDER DAN FRANDO

SENIORENINSPECTEUR

GRATISGESPREK

Dinsdag 2 juni 2015 van 10.00 u. tot

12.00u

Voel je je onveilig thuis of in je

buurt?

Kom dan eens praten met senioren-

inspecteur Joke Luyckx van de Leu-

vense politie. Ze houdt spreekuur

bijSeniorama.

Je kan bij haar terecht met vragen,

problemen en voorstellen over al-

les waarvoor de politie een bepaalde

handkanreiken.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

FIETSENMETSENIORAMA

Fietsen -vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag2,16en30juni2015

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven (40 km) met mogelijkheid

tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan

Wijgmaalbrug(25km)

Verzekeringverplicht

Voormeerinfo:016254436

Fietsdagtochten

Vrijdag5juni2015–Westerlo

70km:vertrekmetauto–vlak

om9.00u.Kessel-Locarp.park.

om 9.45 u. Carrefour Leuvense-

steenwegAarschot

105 km: vertrek met fiets - meestal

vlak

om 8.45 u. stipt aan Aarschotse-

steenwegVuntbrung

Verzekeringverplicht

Voormeerinfo:0472726033

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandelingen(8km)

Donderdag 4 juni 2015 om 13.30 u.

De Becker Remyplein, ter hoogte

vandekapel.

De chauffeurs geven een lift tegen

0,10europerkm

Voorzie gemakkelijke kledij en

stapschoenen

Verzekeringverplicht

Voormeerinfo:016237759
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Geen ander licht dan dat in onze ziel ge-

legd.

Geen and’re kracht dan zout van deze aar-

dezijn.

Uw liefde wil geproefd, geleefd, herkend

worden.

Zo’nGodzijtGij, een levendenabije.

Ieder van ons wordt in zijn of haar

leven, geconfronteerd met stres-

s, verlies, teleurstelling, uitput-

ting, fysieke pijn, machteloosheid

enuitzichtloosheid.

In moeilijke momenten mogen wij

vertrouwen op de onvoorwaardelij-

ke zorg van de Ene, aldus de Schrift.

Zo geeft het leven ons nieuwe kan-

sen.

Bij Jeremia horen we hoe het volk

van God het verbond heeft verbro-

ken en hoe de Ene desondanks toch

weer het idee van een nieuw ver-

bondvoorhoudt.

We horen Jezus, bij monde van het

Johannes evangelie, zeggen 'dat hij

doodsbangis'

In die totale crisis is de Ene; de

onvoorwaardelijk aanwezige. Hij

schrijft een nieuw verbond in het

hart van zijn volk. Jezus moet door

de dood heengaan om leven te wor-

denvoorallen.

Zoeken wij samen in deze viering

inspiratie in de woorden van het

Boek: hoe ook wij - door crisissen

heen - van harte vruchtbaar kun-

nen zijn. Zoeken wij samen in het

mysterie, datgene waar wij rond sa-

menkomen, datgene wat niet in eco-

nomische wetmatigheden, noch in

logische stappen kan uitgetekend

worden en ons toch een houvast

biedt,al ishetaarzelend.

Laten wij elkaar die houvast aanzeg-

gen; in de naam van de Vader; de

ZoonendeHeiligeGeest.

Eerste lezing uit de profeet Jeremia

31,31-34

Israël verbrak het verbond met de

Ene.

De Ene belooft een nieuw verbond

tesluiten.

Hij zal hun God zijn en zij worden

totzijngemeente.

Hij zal hun ongerechtigheid verge-

ven en niet langer denken aan hun

zonden.

De voorgaande verzen in het visi-

oen van Jeremia spreken van het

herverzamelen van het volk uit het

land in het noorden. Met vertroos-

ting zal Hij hen leiden langs een

rechte weg waarop ze niet hoeven te

struikelen.

Geen ander brood danwat door onze han-

dengaat.

Geen ander woord dan wat aan mensen

ademgeeft.

Uw liefde wil geproefd, geleefd, erkend

worden.

Zo’n God zijt Gij, onnoembare geliefde.

Duiding ter inleiding op het evan-

gelie:

Het evangeliefragment dat we van-

daag lezen geeft duidelijk de span-

ning aan op weg naar Pasen. Ju-

das verwijt Maria, de zus van La-

zarus, geldverspilling, wanneer zij

Jezus' voeten balsemt met kostba-

re mirre. Enerzijds een voorafscha-

duwing van het balsemen van het

dode lichaam, anderzijds een uit-

drukking van het koesteren van het

leven hier en nu. Het vieren van

leven en genegenheid, datgene wat

verderreiktdandedood.

En ook Jezus' toehoorders zijn ver-

deeld: grote groepen mensen vol-

gen hem, stel je voor, zelfs enke-

le Hellenen zien in Hem het licht

en willen hem aanbidden. Zijn te-

genstanders, hier in beeld gebracht

als de Farizeeërs, kibbelen onder-

ling over welke strategie ze moeten

volgen om Jezus het zwijgen op te

leggen. Johannes laat Jezus toespe-

lingen over zijn nakende dood ver-

kondigen of geeft hij een boodschap

van consequentie en geloof en laat

Johannes ook de angst en vertwijfe-

ling van de mensenzoon weerklin-

ken.

Aan de officiële lezing van van-

daag voegde ik nog de laatste ver-

zen van het hoofdstuk toe, omdat

die naar mijn bescheiden mening,

een boodschap van hoop uitzeggen.

De hoop of de overtuiging die je no-

dig hebt, om ondanks de wanhoop

toch in het licht te blijven wande-

len, zolang je iets KAN doen, zo-

lang je iets KAN betekenen voor een

mens, al is het maar er naast zit-

ten, een hand aanreiken, een oor dat

luistert naar de stilte van de wan-

hoop van de ander, doe het, het is

datgene wat ons maakt tot mensen

naar de Ene zijn gelijkenis en even-

beeld.

Evangelielezing

Geloofsbelijdenis

Ik zal niet geloven in het recht van

desterkste,

indetaalvanheteigenbelang,

indemachtdermachtigen.

Maarikwilgeloven

in het recht van de zwakste, in de

openhand,

indemachtvandeovertuiging,

indekrachtvandeliefde.

Ik durf geloven - altijd en ondanks

alles–

in de nieuwe mens, in de andere

weg.

Ik durf geloven in God's eigen

droom:

een nieuwe hemel en een nieuwe

aarde.

Voorbeden

Wij hebben elkaar veel meer nodig

dan we laten blijken. Wij hebben el-

kaar veel meer te bieden dan we ge-

woonlijk geven. Wij hebben elkaar

veel meer te zeggen dan we meestal

uitspreken.

Weeshieraanwezig

Woordonsgegeven.

Dat ikuhorenmag

Methart enziel.

Wij kunnen elkaar veel meer troos-

ten dan we beseffen. Wij kunnen el-

kaar veel meer danken dan we ver-

moeden. Wij kunnen elkaar veel

meer steunen dan we tot nu toe de-

den.

We zouden elkaar veel meer moeten

aanmoedigen in het goede. Wij zou-

den elkaar veelmeermoeten bewon-

deren in het schone. Wij zouden el-

kaar veel meer moeten helpen in het

moeilijke.

Weeshieraanwezig

Woordonsgegeven.

Dat ikuhorenmag

Methart enziel.

Tafelgebed

Onze inzet van elke dag , de zorg

voorelkaar,

een graankorrel die in de aarde valt.

Wie zegt dat het vrucht zal dragen?

Entochmogenwijhetgeloven:

Gij, liefdevolleGod,

Gij keert het hart van mensen naar

elkaar.

Angst en wanhoop mogen verdwij-

nen,

vertrouwenkomtindeplaats.

Dat mogen wij vieren met dit

brood,

met deze wijn, vruchten van de aar-

de,

teken van het leven dat Jezus bracht

voordewereld.Amen

Communiezegen

Dit teken van het brood, eeuwen-

oud en toch zo alledaags, moge het

een teken zijn van de alledaagse wil

omonsnaarelkaartoetekeren.

Slotgebed

Als wij berusten in het bestaande

onrecht en de vlam van de hoop

en verwachting in ons laten doven,

dan zijt Gij de enige, die de gezon-

de onrust in ons wekt, de ijver om

weeroptestaan.

Profetische mensen mogen weer tot

ons spreken en worden verstaan,

het oude verbond met U wordt

nieuw in ons hart geprent. Dode

letterwordtweer aangeblazen tot le-

vendeaanspraak.

Dat het ooknugebeurenmag endat

we de A/ander mogen ontmoeten,

als een bron van vrijheid en liefde

vooraltijd.

Geen and’re weg dan die door Jezus werd

gegaan.

Geen ander vuur dan aangeblazen door

zijnGeest.

Uw liefde wil geproefd, geleefd, herkend

worden.

Zo’n God zijt Gij, Gij eeuwige getrouwe.

Mededelingen:

Na de viering is er een koffie-stop,

omuit tewisselen over de thematiek

van duurzaam leven, hier en in de

Andes, de strijd van elke dag, hier

endaar

of gewoon even bij elkaar te zijn.

Moge datgene wat we hier gevierd hebben

ons aanwakkeren omdit dagelijkswaar te

maken onder elkaar. Dit alles in de naam

van de Vader, de Zoon en deHeilige Geest,

Amen.

Hermien Den Tandt – Uit de viering in

hetDonBoscocentrum
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