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Diensten 

 

 In de maand mei verwelkomen we drie keer een gastpredikant. 1 mei mw ds. vd Leek-Vosmeer 

uit Vaassen, 15 mei ds H. Boter uit Apeldoorn en 29 mei ds. Faassen, inmiddels uit Oldebroek. 

In de diensten waar ik zelf voorga, wil ik twee keer uit de Colossenzenbrief preken. Een brief 

waar de  kracht van de opstanding ons wordt aangezegd. We lezen op 8 mei Colossenzen 1 en 22 

mei Colossenzen 2. We zijn blij dat allerlei mensen de weg naar de kerk weer terugvinden na de 

lastige coronatijd. En hebben we met alle gevoelde druk op ons leven en ons gevoel, de 

negativiteit die maar zo de overhand heeft, behoefte aan een positieve boodschap van hoop en vertrouwen, 

van liefde die overwint. En dat er plek is om je verdriet te delen. Welkom weer.  

Op deze plek ook even aandacht voor het vertrek van Wim Vroom als pastoraal werker bij de parochie. We 

wensen hem veel werkplezier en voldoening op zijn nieuwe werkplek, bij een zorgorganisatie in Zuid-Limburg, 

als geestelijk verzorger. We bedanken hem voor de samenwerking en hopen dat hij zaterdag 14 mei om 18.30 

een mooi afscheid heeft in de H. Martinuskerk in Vaassen. Bij de oecumenische dienst van 4 mei is hij een 

laatste keer werkzaam in ons midden.  

 

Diaconie 

 

Diaconie mei 2022 

Zondag 8 mei Collecte Kerk in Actie  Noodhulp 

Nigeria: Noodhulp en werken aan vrede 

In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op de vlucht voor geweld in eigen land. 

Een deel van hen wordt opgevangen in vluchtelingenkampen, maar de meesten zijn terecht gekomen in dorpen 

waar de inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen komen. Met de komst van de vluchtelingen is er een tekort aan 

voedsel, water en hygiëne. Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij een 

mogelijke terugkeer en het verwerken van trauma's. 

 

Meer lezen  kerkinactie.nl/vluchtelingen-nigeria 

Zondag 15 mei Collecte Kerk in Actie  Binnenlands diaconaat 

Op adem komen in De Glind 

Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Zij kunnen in 

deze hechte dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma’s, 

weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. In De Glind, dat ook wel het 

'Jeugddorp' wordt genoemd, geloven ze sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Ruim 120 

kinderen en jongeren worden opgevangen in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp.  

Meer lezen  kerkinactie.nl/deglind 

 

Gesprekskringen 

 

De gesprekskringen gaan zo langzamerhand naar hun laatste keer van het seizoen toe. Plekken waar je over je 

geloof kunt spreken, waar de bijbel opengaat. Elkaar ontmoeten en geloof beleven. Volgend 

seizoen overweeg ik om ook een kring op een middag te organiseren. Lijkt je dat wat, meld je 

rustig aan. Ook nog even aandacht voor de mogelijkheid om je geloofsweg te beginnen, of wat 

nadrukkelijker uit te spreken. In de protestantse kerk hebben we vanouds de mogelijkheid om 

geloofsbelijdenis te doen. Ja zeggen op de doop die je als kind hebt gekregen. Of juist gedoopt te worden en 
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zelf je geloof te belijden. Wie weet ben je niet de enige die daarover nadenkt en kunnen we daarvoor ook een 

groep(je) opstarten. Misschien is dit juist de tijd om andere stappen te zetten in je leven. En je hoeft 

daarvoor natuurlijk niet een modelgelovige zijn of helemaal klaar ervoor, juist met elkaar onderweg gaan, met 

je eigen vragen en je gedachten, dat is de bedoeling.  

 

Kerkrentmeesters 

 

Kerkvoogdij collectes 

1 mei: Oog voor kinderen in pioniersplekken 

Kenmerkend voor pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland is dat zij 

aansluiting zoeken bij de leefwereld van de bezoekers door het evangelie te delen op 

een manier die bij hen past. Zo hebben kinderen bij pioniersplek Het Badhuis in 

Zwijndrecht hun eigen plek. Bij de kidsclub en BadhuisForYouth is er alle ruimte voor 

gezelligheid, leuke activiteiten en goede gesprekken. De Protestantse Kerk 

ondersteunt het werk van deze nieuwe vormen van kerk zijn door heel Nederland. Meer lezen: 

kerkinactie.nl/collecterooster 

22 mei: Collecte voor de Kerk  

Op deze zondag collecteren we voor de instandhouding van onze eigen gemeente en van het kerkgebouw. 

Hierdoor kunnen we in contact blijven met elkaar door verschillende activiteiten te blijven organiseren. 

29 mei: Kinderhulp (collectedoel See You Again) 

Eén op de 12 kinderen (tot 21 jaar) in Nederland groeit op in armoede. Deze kinderen zij hebben een verre van 

zorgeloze jeugd. Altijd en overal merken ze dat er thuis niet genoeg geld is. Kinderhulp is er wanneer andere 

instanties niet kunnen helpen. Zij helpt met waar een kind behoefte aan heeft; bijvoorbeeld een een fiets, een 

opleiding. Kinderhulp ondersteunt door simpele dingen tóch mogelijk te maken. Dit doen zij altijd via 

maatschappelijke organisaties zoals een maatschappelijk werker of jeugdhulpverlener; zij weten welke 

kinderen echt de ondersteuning van Kinderhulp nodig hebben. 

 

Giften 

In maart mochten we twee giften ontvangen: € 150,- (N.N.) en € 50,- (N.N.). Aan deze gevers:  Hartelijk dank 

voor uw bijdrage! 

 

Oud IJzer 

Voor de inbreng van uw oud ijzer bent u op de laatste zaterdag van elke maand van 10.00 – 12.00 uur welkom 

op het terrein van Bouwbedrijf Derksen, hoek Hoofdweg – Vrijenbergweg! De wegwerkzaamheden op de 

Hoofdweg zijn inmiddels afgerond. U kunt het terrein weer bereiken door vanaf de Hoofdweg de 

Vrijenbergweg in te rijden. Ter plekke kunt u de aanwijzingen van de vrijwilligers volgen.  

Wij willen graag uw oude metalen,  koperen- en aluminium voorwerpen waar u van af wilt. Dat kan van alles zijn 

zoals kabels, pannen, potten, doorgeroeste tuinstoelen, fietsen, bedspiralen, elektromotoren, lood, 

leidingwerk, ijzeren tuinhekken, gereedschap, velgen, accu's, bankschroeven, oude landbouwmachines, witgoed, 

wasmachines of drogers (helaas geen koelkasten en diepvriezers i.v.m. de vloeistoffen). 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het oud ijzer te brengen, dan kunt u voortaan contact opnemen met één 

van de onderstaande oud-ijzervreters. Zij komen het dan graag bij u ophalen. 

Harrie Hebben    06-51034533 

Jan Nijhof    06-31492042   

Henk Kok    06-24411190 

Tonnie Wansink   06-46477717 
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Chris van Oorspronk   06-21271999 

Bart Slief    06-22207055 

De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van beide kerken in Loenen. 

 

Financiële info maart 2022 

Kerkelijke bijdragen  Maand:    T/m maand: Toegezegd: 

Maart              11.168,99  27.809,76 55.951,76 

      

Collectes 

Maart (13 feb – 31 mrt)    72,00            261,72 
 

Vrijwilligersavond 

 

LET OP: U kunt zich nog tot 1 mei (per mail) opgeven voor de vrijwilligersavond van 13 mei in De 

Brink.  E-mail: 

fam.nieuwenhuis@hetnet.nl 
                          

Collecte ZOA  

 

Opbrengst collecte ZOA.  

De huis-aan-huis collecte van ZOA in Loenen heeft dit jaar  een bedrag van  

€ 1.531,48 opgebracht. ( Bijna € 60,-- meer dan in het jaar 2019!!) Daarmee zijn 

de 12 collectanten er in geslaagd de collecte opnieuw tot een succes te maken. 

ZOA wil zowel de collectanten als de gevers hartelijk bedanken. 

In 2023 is de collecte t.b.v. ZOA in de week van 26 maart tot en met 1 april. Als 

ook u dan uw steentje wilt bijdragen door één of meer uurtjes voor deze collecte te lopen dan hoor ik dat 

graag. 

U helpt hiermee slachtoffers van b.v. een tragedie zoals die zich thans in Oekraïne voordoet.  

 

Christien Jurriens  Horstweg 19a ; Loenen Tel. 055- 505 17 82  

 

Mazzelschuur 

 

Op zaterdag 7 mei zijn wij weer open. Van 10.00 uur tot 12.00 uur zijn wij aanwezig aan Voorsterweg 

56 bij familie van Ee. Kom eens kijken tussen onze boeken, lp’s, cd’s, dvd’s, huishoudelijke spullen, 

gereedschap, puzzels, woondecoratie en speelgoed. Tevens kunnen er dan ook goederen gebracht 

worden. In de maand april was de opbrengst € 317,90-. 

 

Vakantiegeld samen delen 

 

Vakantiegeld Samen Delen. In 2021 hebben we ook in Loenen meegedaan aan de Actie Vakantiegeld Samen 

Delen. Hiermee zijn veel mensen, ook uit Loenen, financieel geholpen. Dit jaar brengen wij daarom weer de 

actie graag onder uw aandacht.  

Op vakantie gaan is voor veel mensen iets om naar uit te kijken. Maar wist u dat er ook veel mensen zijn voor 

wie dat nooit vanzelfsprekend is? Voor hen is een vakantie of zelfs maar een dagje uit simpelweg 

onbetaalbaar. Denk aan mensen zonder betaald werk, werkenden met een laag inkomen, 

mailto:fam.nieuwenhuis@hetnet.nl
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verlies van inkomen door corona, mensen met een beperking of mensen die in de schulden zijn geraakt.  

De actie Vakantiegeld Samen Delen is een initiatief van de kerken van de gemeente Apeldoorn en is een teken 

van verbondenheid tussen wijk- en dorpsgenoten. In onze samenleving zijn grote verschillen in inkomen. Met 

de actie Vakantiegeld Samen Delen nodigen we iedereen die het goed heeft uit van het vakantiegeld te delen 

met wie weinig of niets heeft.                          In de folder die ingevouwen is in het fysieke nr van dit blad, en 

verkrijgbaar bij de Spar, de Bruisbeek en de Kerken, leest u meer  over het overmaken van de gift en het 

aanvragen van een bijdrage. Een hartverwarmende actie!  

 

Solidariteitskas 2022 

 

Na een lastige periode mogen we elkaar weer ontmoeten. We kunnen weer samen vieren en er zijn voor elkaar 

en voor onze naasten in de samenleving. Verschillende activiteiten zijn opgestart om weer een plek te zijn 

waar mensen worden geïnspireerd door Gods woord en lief en leed delen. 

We zijn dankbaar dat we samen met onze vrijwilligers activiteiten kunnen organiseren. Dat is helaas niet voor 

alle gemeenten mogelijk, omdat behalve ideeën en inzet ook geld nodig is. En daar ontbreekt het gemeenten 

soms aan. Zij kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas; bedoeld voor een specifiek project. 

De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om een 

vindplaats van geloof, hoop en liefde te zijn. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid 

bij. Daarom vragen we u om een gift. Voor het werk in uw eigen gemeente én in andere gemeenten. Wij vragen 

u om een bedrag van €10. Hiervan wordt €5 afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is 

bestemd voor onze eigen gemeente. De uitnodiging hiervoor ontvangen alle belijdende leden in mei. Doet u 

mee? We zijn er voor elkaar! Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met de 

kerkenraad, of kijk op protestantsekerk.nl/fondsen/solidariteitskas. 

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid! 
  

Kopij volgend nummer  

 

Voor het juni nummer 2022 dient de kopij binnen te zijn:  

 

1. In de postbus uiterlijk  donderdag 12 mei 2022 bij het parochiesecretariaat, 

Hoofdweg 51 (kontaktblad). 

 

2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 13 mei 2022. 

 

kontaktbladloenen@gmail.com in een word bestand, zonder tekst opmaak en met duidelijke omschrijving van 

het onderwerp!    

  

Bij voorbaat hartelijk dank – redactiecommissie 

 

 

 

 

In Memoriam 

 

14 maart overleed op 88-jarige leeftijd na kort ziekzijn Henk Witteveen. Een bekende dorpsgenoot, we 

kennen hem als verhalenverteller, voor de kerk al vroeger voor de zondagsschool. Maar vooral ook in zijn 

http://www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas
mailto:kontaktbladloenen@gmail.com
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nauwgezetheid waarmee hij gebeurtenissen uit de oorlog in Loenen gedocumenteerd heeft en verder verteld. 

In zijn werkzame leven heeft hij veel voor de gemeenschap mogen betekenen met huizenbouw en ook met de 

totstandkoming van de Bruisbeek in ons dorp. Een leven lang samen met Reina, waar hij in liefde mee mocht 

leven en samenwerken. Een mooi afscheid mochten we in de kerk beleven, met ook kinderen en kleinkinderen, 

en de beide zussen. We wensen hen allen troost toe in dit verlies.  

 

Op 11 april is overleden mevrouw Christina Theodora Maria Visseren-van Heck. Zij woonde in de Heemhof, 

Beatrijsgaard in Apeldoorn en was 87 jaar. Zaterdag 26 april werd voor haar de plechtige uitvaartviering 

gehouden in de H. Antonius Abt kerk te Loenen, waarna zij werd begraven op de algemene begraafplaats in 

Eerbeek.  

Wij wensen haar kinderen en verdere familie Gods troostende zegen en kracht toe. 

 

Verjaardagen  

 

Op 13 mei hoopt mevr. B.J. Muller-Ter Velde 85 jaar te worden. De Kempe 31 7371 BT 

Loenen Gld. 

 

Op 22 mei hoopt mevr. W.C. van den Beld-Evers 92 jaar te worden. Hameinde 16,  

7371 WC Loenen Gld.  

 

Op 24 mei hoopt mevr. W.H. Harmsen-Reinders 94 jaar te worden. Bergakkerweg 16, 7371 CV Loenen Gld. 

Namens onze gemeente willen wij de jarigen van harte gelukwensen met deze bijzondere dag. 

Wij hopen dat zij een fijne en feestelijke dag zal hebben. Moge zij ook in de toekomst Gods nabijheid 

ervaren. 

 

Huwelijksjubilea 

 

Op 9 mei hopen de heer  Teun van der Kuit en mevr. Annie van der Kuit-van Beek hun 60-jarig huwelijksfeest 

te vieren. Molenbeek 76, 7371 SZ  Loenen Gld. 

 

Op 23 mei hopen Dick en Jeannet Serries - Beumkes 25 jaar getrouwd te zijn.  Deelsum 7, 

7371 EJ Loenen Gld. 

 

Namens onze gemeente willen wij deze echtparen van harte feliciteren met deze mijlpaal en 

wensen hen een fijne dag toe.  

Moge Gods zegen hen blijven vergezellen op hun verdere levenspad.  

 

 

 

 

Informatieblad 

 

Beste lezers van het Kontaktblad, 

 

Deze maand ontvangt u weer het jaarlijkse informatieblad van beide kerken in Loenen 

met belangrijke gegevens. U kunt dit A-4tje op uw prikbord hangen. 
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Beraad van Kerken 

 

Colofon 

 

Protestantse gemeente: 

Predikant  :  Ds. M. Oostenbrink  Tel. 06-11100130 

Email: predikant@pknloenenveluwe.nl 

Scriba      :  Mevr. D. Nieuwenhuis   Tel. 5052072 

Bankrekeningnummers: 

Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234 

Kerkvoogdij  : NL85RABO0336761961 

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961 

Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242 

Website: www.pknloenenveluwe.nl. 

 

HH Franciscus en Clara parochie, locatie Loenen-

Eerbeek.  

H.Antonius Abt  Hoofdweg 51, 7371AE Loenen 

Cultuurhuis Pater Dekker, Lorentzstraat 20, 

6961XL Eerbeek 

 

 

Bankrekeningnummers RK Kerk: 

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566 

Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953 

Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283 

Locatie secretariaat 

Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van  

10.00-12.00 uur.  

Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00 

e-mail: loenen-eerbeek@franciscusenclara.com 

Pastoraatsgroep 

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055 – 5053234 

Joep van Aggelen  tel: 06-51343951 

 

Locatieraad Loenen/Eerbeek: vz Bert Meurs tel: 0622809096; lid Wim Roelofs tel: 0313 – 655886 

Lid Ans Brom Buijsman 0313 653767 

 

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507.   

Email ontvangen voor een nieuw Kontaktblad? Zie www.pknloenenveluwe.nl of www.franciscusenclara. 

Vrijwillige bijdrage voor dit gratis Kontaktblad? NL 64 RABO 0373 7349 56 t.n.v. Beraad van Kerken Loenen 

 

Oecumenische gedachtenisdienst 4 mei: Omwille van de vrede 

 

Na twee jaar is het weer mogelijk om op 4 mei de oecumenische gedachtenisdienst te houden. Het is om 11.00 

uur, maar let goed op de locatie: het herdenkings en educatiecentrum van de Nationale Veteranen 

begraafplaats. Dus het nieuwe gebouw naast de erebegraafplaats. Eerder liep de voorbereiding van de 

herdenking en de kerkdienst elkaar soms wat in de weg, op deze manier hebben we onze eigen plek en 

aandacht. Voorgangers zijn Wim Vroom, pastoraal werker in de Parochie en ds Marcel Oostenbrink, Prot. Gem., 

en Con Spirito verleent de muzikale medewerking. Het gaat om de doden te gedenken, van de tweede 

wereldoorlog, van veteranen die sindsdien omgekomen zijn. Juist nu, in een nieuwe tijd van oorlog, zien we wat 

het betekent als mensen hun leven in de waagschaal moeten zetten om vrede en veiligheid. Dat zal deze 

herdenking ook tekenen. Het is een landelijke viering, waarbij nadrukkelijk ook plaatsgenoten welkom zijn. Om 

wille van de vrede, is het thema.  

                 Nagekomen paasbericht 

 

Het is dan ineens voorbij, Pasen. De kerk leeft er 6 of 7 weken naar toe. In de winkel geruime tijd 

chocoladepaaseieren en lentetakken. Maar dan ineens is het voorbij, Pasen. Maar hebben we er iets van 

meegekregen, van de boodschap van Pasen? Jezus leeft, de Heer is waarlijk opgestaan, verrijzenis. Tot aan 

Pinksteren neemt de kerk de tijd om de paasboodschap door te laten dringen, wat doet het me om te leven 

met de hoop van Pasen. Wat zegt het me, als we leven in een tijd van oorlog en wreedheid, dat Hij leeft. Ik 

http://www.pknloenenveluwe.nl/
mailto:loenen-eerbeek@franciscusenclara.com
mailto:janneke.chris@gmail.com
http://www.pknloenenveluwe.nl/
http://www.franciscusenclara/
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heb in de Paasdienst een soort geloofsbelijdenis laten horen. Er zitten de belijdenissen in die we vanouds over 

God uitspreken, ons geloof. Maar daarnaast een paar geloofsuitspraken waar je misschien houvast in vindt, dat 

het ook wat voor je betekent. Dat je dat oude geloof ook kunt toepassen op het leven van iedere dag. Ik wou 

het u als lezer van het kontaktblad maar meegeven. Als een nagekomen paasbericht. Dat je nog net wat langer 

de opstandingskracht bij je voelt.  

 

Ja zeker, ik geloof in God de Vader, 

die alles schiep. 

In zijn Zoon Jezus, gestorven en opgestaan 

en in de Geest die ons bewoont en bezielt. 

Ja zeker ik geloof in God. 

 

En daarmee geloof ik ook dat er altijd hoop is, 

dat we kunnen leven van vertrouwen, 

dat we niet nutteloos zijn 

en dat genade het laatste woord heeft. 

Ik geloof in zijn oneindige liefde. 

 
Ds Marcel Oostenbrink, Loenen 

 

Vrijwilligersavond 30 april 

 
Na twee jaren met Coronabeperkingen en afgelastingen van allerlei activiteiten  gaan we in het parochiehuis op 

30 april weer een gezellige avond organiseren voor onze vrijwilligers uit Loenen en Eerbeek. De avond begint 

na de kerkdienst die om 18.30 uur start.  

Alle vrijwilligers met eventuele partner zijn hierbij van harte uitgenodigd.  

  

De locatieraad.  

 

 

 

 

Postbezorgers gevraagd 

 

Ik zoek 2 vrijwilligers om 6x per jaar het parochieblad Clara in de bus te 

deponeren in de twee onderstaande wijken:  

Derk Mulderweg; 8 adressen. 

Langschoten, Kostersweg en de Voorsterweg (over het kanaal); 13 adressen.  

Wie helpt er mee? Aanmelden kan via e-mail: antoon.streppel@gmail.com of  

mailto:antoon.streppel@gmail.com
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tel. 06-14511842. 

Antoon Streppel.  

 

Klussenmorgen  

 

Op vrijdag 6 mei is er weer de klussenmorgen voor vrijwilligers op het R.K. kerkhof. Aanvang 

werkbespreking 8.00 uur. Mocht iemand voor de eerste keer willen komen, schroom niet. 

Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp  

 

Liturgische vieringen 

 

Za.         7 mei              Gebedsdienst-P.Vroom 

  Intenties  Henk Derickx        

     Mmv Con Spirito                     
 

Zo.      15 mei            Gebedsdienst-Anneke vd Werff     
  Intenties  Geen intenties opgegeven     

       

 

Za.  21 mei   Eucharistieviering-P.Hermens 

  Intenties  Jan Brom 

     Mmv In Between 

 

Do  26 mei   Geen viering 

 

Za/Zo  28/29 mei  Geen viering 
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Kerkdiensten mei 2022  

 

Protestantse gemeente 
Zondag    1 mei    10.00 uur  Ds. C.M. v.d. Leek-Vosmeer – Vaassen   

       Koffie na de dienst  

       Coll: Oog voor kinderen in pioniersplekken 

 

Zondag    8 mei   10.00 uur  Ds. M. Oostenbrink 
       Coll: Nigeria en werken aan vrede 

 

Zondag  15 mei   10.00 uur  Ds. H. Boter – Apeldoorn 

 Coll: Op adem komen in de Glind (binnenlands diaconaat) 

 

Zondag  22 mei   10.00 uur  Ds. M. Oostenbrink  
       Coll: Voor de kerk 

 

Zondag  29 mei   10.00 uur  Ds. H.W.J. Faassen – Apeldoorn 

       Coll: Kinderhulp (collectedoel See You Again) 

 

 

See you again 
 

1 mei See You Again 10.00 uur in de Bruisbeek. 

 

22 mei See You Again 10.00 uur in de Bruisbeek. 

 

 

 

Rooms Katholieke parochie 
 

Zaterdag 7 mei   18.30 uur         Gebedsdienst, m.m.v. koor Con Spirito 

Voorganger P.Vroom                     

 

Zondag 15 mei    10.00 uur  Gebedsdienst, 

Voorganger A. v.d. Werff        

   

Zaterdag 21 mei  18.30 uur  Eucharistieviering, m.m.v. koor In Between 

P.Hermens 

 

Donderdag 26 mei     Geen viering 

 

Weekend 28/29 mei     Geen viering 

 

 


