Geloofsgemeenschap Sint Franciscus Xaverius
behorend tot Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

DE ZANDLOPER
www.xaveriusamersfoort.nl
Dertigste jaargang nummer 4
Goed te weten
* Voor (hulp)vragen
of een rustig gesprek
met één van de medewerkers kunt u altijd contact opnemen
met de pastorie. Dat
kan via Sytze van der
Velde tel.033
4721705 of
pg.sytze@xaverius
amersfoort.nl
* Dit nummer kunt u
ook bellen als vervoer van en naar de
kerk gewenst is!
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Pinksteren
Het onderstaande gebed,
geschreven door Marinus
van den Berg, kan hierop
een antwoord zijn.

Vindt u het ook zo
moeilijk om aan anderen
uit te leggen wat we met
Pinksteren precies
vieren?
Ja de Heilige Geest
wordt geschonken aan
de leerlingen van Jezus.
Er is vuur, een sterke
wind, de leerlingen zijn
niet bang meer en
spreken een menigte toe
in vele talen.
Maar wat kunnen wij
daarmee, wat betekent
de gave van de Heilige
Geest in deze tijd voor
ons?

Kom Geest,
die troost en kracht
geeft,
bevrijd ons uit de
gevangenschap van ons
verdriet,
bevrijd ons van
wanhoop,
geef ons nieuwe
innerlijke levenskracht.
Kom Geest,
maak onze tongen los,
dat we kunnen spreken
over wat ons beklemt,
over wat ons in een strik
vasthoudt,
leg ons woorden in de
mond die bevrijdend en
verlichtend zijn.
Kom Geest,
vernieuw ons hart,

dat we ons kwaad
belijden,
dat we ons tekort onder
ogen zien,
dat er ruimte groeit voor
vergeving,
dat we elkaar het kwaad
niet blijven nadragen.
Kom Geest,
bevrijd ons van
eigenwaan en
eigendunk,
bevrijd ons van de
gedachte dat we
niemand nodig hebben,
geef ons oog voor
elkaar,
dat we met elkaar
verbonden raken.
Kom Geest,
met Uw gaven
zevenvoud.
Ik wens u allen mooie
pinksterdagen
Ria Sweers

Waarom Zandwachten
Na onze eerste oproep
waarin we om nieuwe
Zandwachten gevraagd
hebben, zijn er al enkele
aanmeldingen binnen
gekomen.
Maar helaas zijn we nog
niet op een volle
bezetting om ook
daadwerkelijk door te
gaan en onze kerk weer
OPEN KERK te laten zijn.
Vandaar nogmaals een
oproep!
Om u enthousiast te
maken mijn belevenis
enige tijd geleden als
Zandwacht:
Een echtpaar kwam
binnen en na een korte
kennismaking bleken zij
uit Arizona te komen en
ze waren voor 5 weken
in Nederland en België.
Mevrouw vertelde dat ze

in Amsterdam een orgel
had mogen bespelen, zij
bleek een organist te zijn
in de Anglicaanse Kerk.

orgels te spelen, wat
zowel voor haar, maar
zeker ook voor ons en de
andere bezoekers een
fantastische ervaring
was.
Zo’n ervaring heb je
natuurlijk niet altijd,
maar het is en blijft fijn
om trots over het
kerkgebouw te mogen
vertellen en bezoekers
de ruimte te geven om
in alle rust daarvan te
genieten.
Dus nogmaals en
dringende oproep om
zich beschikbaar te
stellen.

Wat doe je dan is
Zandwacht?
Na overleg met mijn
collega, heb ik mevrouw
uitgenodigd ook op onze

Graag aanmelden via de
mail bij Phil Jacobs:
pmm.jacobs@gmail.com
namens de
Zandwachten, Tineke
Kuipers
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Inloopavond
autoluwe
binnenstad
Op 18 april jl. waren
verschillende mensen van
onze geloofsgemeenschap
aanwezig op de
inspreekavond
georganiseerd door de
gemeente m.b.t. het
ontwerp "autoluwe
binnenstad".
Namens de zandraad (Jos
Smeels) en de
pastoraatsgroep (Marja
Hogendoorn) hebben wij
onze zorgen gedeeld met
wethouder Hans Buijtelaar
en D66 raadslid Dirk-Joost
van Hamersveld.
Wij spraken over de
volgende aspecten:
a) minder mobiele
kerkgangers kunnen niet
meer tot aan de ingang
van ons gebouw komen en
daarmee verstoken blijven
van erediensten

Dankbaar
Een krachtige vrouw! Overal
waar zij de leiding in had,
was het prettig om met haar
samen te werken. Maar hoe
kan een mens aftakelen! Met
een bosje bloemen van de
markt heb ik van haar
afscheid kunnen nemen. Ik
ben dankbaar dat ik haar
ontmoet heb, zo lief, zo
humoristisch, om nooit te
vergeten. Dank aan dat
mooie leven van Pea.
Dankbaar ben ik toch al.
Want wij zijn de afgelopen
weken verhuisd. En dat is
een hele klus. Er zijn zoveel
lieve mensen die ons hebben
geholpen. Gesjouwd hebben
ze, ingepakt en
uitgepakt,opgeruimd en naar
de kliko gebracht. De
kringloop en de Rova
hebben goede dagen gehad.

Helen van een gebroken wereld

c) ons monumentale pand
zal ongetwijfeld in waarde
dalen

Kan religie een rol spelen bij
de aanpak van
maatschappelijke
vraagstukken zoals

f) onze kerk als cultuur en concertlocatie wordt
minder aantrekkelijk als
wij niet voor iedereen
voldoende bereikbaar
blijven. Ook hier spelen
financiële aspecten een
grote rol
Wethouder en raadslid
zegden ons toe van onze
opmerkingen nota te
nemen.
Jos Smeels

Locatie: Pastorie Franciscus
Xaverius, ’t Zand 31

diversiteit, geweld en milieu?
Rabbijn Sacks zoekt het
antwoord bij het Joodse
concept Tikkun Olam (een
gebroken wereld heel
maken) dat hij op een eigen,
verrassende wijze invult.
Jonathan Sacks was
opperrabbijn van het
Verenigd Koninkrijk/
Gemenebest en hoort tot de
meest invloedrijke religieuze
leiders van onze tijd.

Inleider: dr Jan Jorrit
Hasselaar, econoom en
theoloog. Hij schreef een
proefschrift over rabbijn
Sacks. Hasselaar is
coördinator van het Centrum
voor Religie en Duurzame
Ontwikkeling aan de Vrije
Universiteit en werkte bij het
CNV.
Bijdrage: € 5
Aanmelding:
secretariaatscc@gmail.com

De Stad
Tijstip: Vrijdag 24 mei
20:00 – 22:30 uur
Locatie:
Franciscus Xaveriuskerk,
‘t Zand 29
Het Spiritueel Cultureel
Centrum Amersfoort (SCC)
organiseert in
samenwerking met het
Amersfoorts Jeugd Orkest
(AJO), met bekende
Amersfoortse personen en
Amersfoortse fotografen
033Fotostad, een
gezamenlijk project met als
thema De Stad.
Bijzonder aan de opzet is de
combinatie van drie
componenten: tekst, muziek
en beeld die met elkaar
worden verbonden tot één
geheel.
In het programma zal het
thema ‘Stad’ worden
gepresenteerd aan de hand
van vijf thema’s:
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Jonathan Sacks (vierde bijeenkomst)

Tijdstip: Zaterdag 18 mei
10.30 -12.45

e) instrumentalisten en
koren worden belemmerd
in aan - en afvoer van
instrumentarium. Het zou
een flinke beperking in
concerten tot gevolg
hebben

Natuurlijk wil ik hier geen
namen noemen. Ik wil wel
kwijt, wat mij al jaren bezig
houdt. Er zijn zoveel
vrouwen die zich inzetten
voor anderen. Hier in de
Koperhorst, in cantines van
sportclubs en in wijkcentra.
Niet dat de mannen het af
laten weten. Zeker niet!
Maar het is echt iets van
deze tijd, dat vrouwen zich
meer laten zien en meedoen.
Ja ook in de kerk! Maar de

kerkelijke leiding ziet ze
nauwelijks staan. Ja, ze
mogen een lezing doen en
de voorbeden. Maar
behandel iedereen
gelijkwaardig. Ik zou het
best vinden, dat wij weer
een pastoor kregen en dat
mag best een vrouw zijn.
Graag zelfs. En dat in de
geest van Pea. Zo kunnen
wij misschien weer een
positieve wending geven aan
de neergang van vele
geloofsgemeenschappen.
Want het is toch echt
jammer dat bloeiende
parochies vervallen en teniet
gaan.En kerkelijke leiders,
richt Uw aandacht eens meer
op de toekomst en wat
minder op vroegere concilies.

Unieke mensen – mensen die ons uitdagen

b) kunnen vanuit onze
kerk nog begrafenissen en
bruiloften worden verzorgd
als toegang en parkeren
een belemmering worden?

d) de parkeerplaatsen
achter onze kerk zullen,
indien niet meer
bereikbaar, tot een
aanzienlijke
inkomstenderving leiden

Allemaal lieve en
behulpzame mensen. Dat
geeft een gevoel van
dankbaarheid. Het zijn ook
mensen van onze
geloofsgemeenschap, die
hun handen uit de mouwen
hebben gestoken. Elkaar
helpen zijn geen lege
woorden.

Het thema ‘duurzaamheid’

wordt
belicht
door
Fokke de
Jong en
verklankt
door ‘An
overture
tot he
proms’
van de
jonge
Engelse
componist Edwin Sung, die in
zijn stuk muziekthema’s
‘recyclet”
Burgemeester Lucas Bolsius
gaat vervolgens in op de
toekomst van de stad, ‘wat
maakt de stad een stad?’ Het
thema wordt muzikaal
uitgebeeld door een deel uit
Gerswhin’s An American in
Paris.
Simone Kennedy,
gemeenteraadslid en sociaal
activist gaat in op thema’s
rond liefde in de stad: liefde,
lust, rechtvaardigheid en
dood, die muzikaal worden
uitgebeeld door ‘Danse
Bacchanale’ uit Samson en

Delilah van Camille SaintSaens.
Solidariteit in de stad en het
tekort daaraan in de historie
van de stad wordt besproken
door journalist Arjeh
Kalmann en verklankt door
deel drie uit de eerste
symfonie van Gustave
Mahler.
Straatpastor Bernadette van
Dijk gaat tenslotte in op
‘spiritualiteit in de stad’, een
thema dat hoorbaar wordt in
‘Da Pacem Domine’ van Arvo
Pärt.
Als afsluiting de première
van een stuk voor
symfonieorkest,
gecomponeerd door Maarten
Bauer, prijswinnaar van het
Prinses Christina Compositie
Concours 2017.
Bijdrage: € 10
Kaartverkoop: via www.ajoamersfoort.nl en aan de
pastorie van de Franciscus
Xaverius, ’t Zand 31 op
werkdagen tussen 9.00 en
12.00 uur
Voor meer informatie:
www.sccamersfoort.nl
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Nieuws uit de Zandraad
De Zandraad vergaderde op
9 april. In dit stukje leest u
wat er zoal aan de orde
kwam.
Beleidsplan OLVvA
Tijdens een gesprek met het
bisdom heeft het
parochiebestuur de opdracht
gekregen om snel met een
plan te komen om uit de
rode cijfers te komen. Het
parochiebestuur heeft daarop
aan de
geloofsgemeenschappen
gevraagd om hier op korte
termijn een bijdrage te
leveren. In spoedoverleg
hebben Zandraad en
Pastoraatsgroep vervolgens
overlegd om op een negental
vragen antwoord te geven.
Inmiddels is ons antwoord
naar het parochiebestuur
gestuurd, die hier op
woensdag 17 april over
vergadert. De snelle reactie
is nodig omdat op de
achtergrond speelt dat het
bisdom mogelijk opnieuw
kerken wil sluiten. Het
parochiebestuur wil dit zo
mogelijk voorkomen en
daarom is het van belang om
de plussen en minnen goed
op een rijtje te krijgen en
creatief te zijn.
In ons antwoord hebben we
onder meer benadrukt dat
we een actieve
geloofsgemeenschap zijn,
met een open houding en
naar buiten tredend. Aan ons
speerpunt binnen OLVvA
verband, het Spiritueel
Cultureel Centrum, weten we
op succesvolle wijze vorm te
geven, maar daarnaast
gebeurt er ook van alles, van
tuingroep tot
straatpastoraat, van
concerten tot vormselgroep.
Uitdagingen als vergrijzing
en afnemend kerkbezoek en
een onder druk staande
financiën pakken we actief
aan, met behoud van het
goede en vernieuwende
aanpak. Als binnenstadskerk,
maar tegelijk met een
regionaal verzorgingsgebied,
vervullen we op onze eigen
manier een belangrijke rol in
het bieden van inspiratie en
zijn relevant voor de

samenleving. Onze volledige
reactie is binnenkort te
vinden op de SFX-website.
Het parochiebestuur gaat de
bijdragen verwerken bij de
voorbereiding van het
nieuwe beleidsplan dat deze
zomer gereed moet zijn. Ze
komt mogelijk nog met
vragen. We houden u op de
hoogte van de
ontwikkelingen en betrekken
u graag hierbij. De mensen
binnen de Pastoraatsgroep
en Zandraad staan open voor
uw vragen, opmerkingen en
suggesties.
Website SFX/ OLVvA
Sinds het vertrek van Bart
Verreijt als webredacteur van
de SFX website is het ons
niet meer gelukt een
opvolger voor hem te
vinden. Dit heeft tot gevolg
dat onze SFX website
onvolledig gebruikt wordt,
technische kennis ontbreekt ,
terwijl het onderhouden van
de website wel ieder jaar
geld kost. Op suggestie van
Martin Lorijn, die de website
van OLVVA, Katholiek
Amersfoort beheert, zijn we
als Zandraad met hem in
gesprek gegaan om na te
gaan of het onderbrengen
van onze content bij de
website van Katholiek
Amersfoort een goed en
werkbaar idee is. De
Zandraad staat hier positief
tegenover. Martin heeft
inmiddels voor de OLVvA
website een heel nieuwe
indeling gemaakt, met
aparte subpagina’s voor elke
geloofsgemeenschap. Hij
gaat in gesprek o.a. met
onze werkgroep
communicatie om e.e.a.
verder uit te werken (en aan
te jagen) en komt met een
advies, waar we als
Zandraad een beslissing over
zullen nemen. Een punt van
aandacht is dat als we
overgaan naar deze website
we onze eigenheid als SFX in
stijl en uitstraling niet
verliezen. Hier is binnen
onze geloofsgemeenschap
behoefte aan, zo hebben we
onlangs nog weer eens
gemerkt bij de uitvaart van

Pea.
Gemeentelijke voornemens
autoluwe binnenstad
De gemeente Amersfoort wil
de binnenstad autoluw
maken en heeft daarvoor
maatregelen aangekondigd
die verregaande
consequenties kunnen
hebben voor degenen die
van onze kerk gebruik
maken. Het komt er op neer
dat als de plannen doorgaan
het eigenlijk niet meer
mogelijk is straks achter of
bij de kerk te parkeren. Dit
wordt een probleem bij het
aan- en afvoeren van
materialen, maar nog veel
meer voor de zondagse
kerkgang en vele andere
activiteiten die in onze kerk
plaatsvinden. Wie op één of
andere manier afhankelijk is
van de auto wordt
gedwongen naar een
parkeergarage in de buurt te
gaan. Uitzonderingen hierop
zijn nauwelijks mogelijk.

Evenals voorgaande jaren
vieren we op
Hemelvaartsdag weer een
oecumenisch feestje. Het
programma biedt voor elk
wat wils: voor jong en oud.
Voor de sportievelingen
vertrekken we om 07.00 uur
op de fiets vanaf de Sint
Martinus in Hoogland voor
een mooie fietstocht van
ongeveer een uur. Onderweg

het thema van Hemelvaart
aan bod. We vertrekken iets
na tienen uit het centrum
van Amersfoort, om om circa
10.30 uur af te kunnen
sluiten met een korte viering
in Het Brandpunt.
We hopen op een ochtend
vol inspiratie en verbinding.
Aansluiten kan bij elk van de
vier onderdelen, maar voor
het ontbijt wel graag van te
voren opgeven. Dit kan per
mail naar geurt.roffel@
hetbrandpunt.net, eventuele
vragen kunt u ook per mail
stellen.
Voor vervoer naar en tussen
de locaties kan gezorgd
worden. Graag aangeven bij
de aanmelding als je hiervan
gebruik wilt maken.

Elders in deze Zandloper
vindt u een verslag van de
inloopavond over dit
onderwerp.
Voor zover u dat nog niet
zelf gedaan heeft of van plan
bent dit te doen kunt u bij
ons terecht met mee te
geven vragen of suggesties.
Vacature extra lid Zandraad
We hebben als Zandraad
gemerkt dat we behoefte
hebben aan versterking van
onze gelederen. Met name
ten aanzien meer praktische
punten, zoals aanspreekpunt
voor bijvoorbeeld technische
zaken, verhuur of
administratie zoeken we
iemand erbij. Hoewel we
sinds kort Renée Hoes
hebben mogen verwelkomen
als afgevaardigde van het
parochiebestuur, zijn we na
het vertrek van Marcella en
Annemieke naar ons zin toch
teveel een mannenbolwerk
geworden. We nodigen
daarom graag met name
vrouwelijke geïnteresseerden
uit zich te melden.
Robert Breed, secretaris

Hemelvaart: stadsbrede ontmoeting
hopen we fietsers uit
Amersfoort Oost en West
tegen te komen. We eindigen
om 08.00 uur in hartje
centrum bij de Sint
Franciscus Xaverius, waar we
met elkaar een koffie-ontbijt
gebruiken. Dat is een
bijzonder ontbijt, want we
vragen iedereen die met de
fietstocht meedoet om eten
mee te nemen, genoeg om
zelf te eten. Tijdens de
fietstocht wordt het eten
opgemaakt tot een smakelijk
ontbijt.

Vervolg
Hemelvaart

Verstilde en actieve
ontmoeting
Om 09.00 uur kan iedereen
kiezen uit een tweetal
activiteiten: een
binnenactiviteit en een
buitenactiviteit. Deelnemers
aan de verstilde ontmoeting
denken na over de
spiritualiteit van sint
Franciscus. De actieve
ontmoeting, ook geschikt
voor kinderen, staat in het
teken van verschillende
creatieve spelmomenten in
teamverband. Tijdens de
spelen komt natuurlijk ook

Eigentijdse Pinksternoveen
Na de Hemelvaart van Jezus
zien we negen dagen lang uit
naar de Geest van
Pinksteren. Het is een oude
traditie om in die ‘verweesde’
dagen een noveen te bidden.
Het traditionele gebed
daarbij is:
Kom, Heilige Geest,
vervul de harten van uw
gelovigen
en ontsteek in hen het vuur
van uw liefde.
Zend uw Geest uit
en alles zal worden
herschapen;
en Gij zult het aanschijn van
de aarde vernieuwen.
Alle kerken bieden met
Hemelvaart (of de zondag
erna) Pinksternoveenkaarsen
aan, met een boekje met 9
eigentijdse teksten en
gebeden uit verschillende
tradities. Een noveenkaars
inclusief boekje kost € 5,-.
Boekjes met de gebeden zijn
ook afzonderlijk verkrijgbaar
voor € 1,-.
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Jongeren-uitje naar Amsterdam

Geloofsgemeenschap
Sint Franciscus Xaverius
behorend tot
Parochie Onze Lieve Vrouw
van Amersfoort
't Zand 31
3811 GB Amersfoort
Telefoon: (033) 4721705
E-mail secretariaat:
secretariaatsfx@gmail.com
Website geloofsgemeenschap:
www.xaveriusamersfoort.nl
NL39 INGB 0000177507
tnv RK Parochie OLVA
Franciscus Xaverius
te Amersfoort
Website parochie OLVvA:
www.katholiekamersfoort.nl

Gastvrij en
spiritueel in stad
en regio

Zondag 7 april gingen de
jongeren voor het jaarlijkse
uitje naar Amsterdam. Altijd
lastig om een goede datum
te kiezen met een aantal
examenkandidaten én
toetsweken. En dus

verzamelde een kleinere
groep dan voorgaande jaren
om 8.40 uur op het station
van Amersfoort. Vroege
vogels op een stralende
zomerse dag!
We hadden een vol
programma. Een viering in de
kerk De Duif, in hartje
Amsterdam aan de
Prinsengracht. Van buiten
lijkt het een mooi oud
gebouw, maar het is een
kerk. Ellen Tiggeler, een oudparochiaan van ’t Zand ging
er die dag voor. Samen met
Ad, haar man, en met de
dirigent (‘Duiver van de
eerste dag’) hebben ze na
afloop van de viering een
rondleiding door de kerk
gegeven. Boeiend om te
horen dat de kerk in de jaren
’70 gekraakt was door
parochianen en dat zij er zo
in slaagden om de kerk open
te houden. Veel dank aan
Ellen, Ad en alle andere

parochianen van De Duif: wat
een warm welkom!
De gezamenlijke lunch werd
op de Dam op een terras in
Amsterdam genuttigd en
uiteraard was er voldoende
tijd om Amsterdam te
verkennen. Met het pontje
naar de overkant van het IJ
waar we op het oud
Shellgebouw de OverTheEdge
Experience hebben bezocht.
Prachtig uitzicht over
Amsterdam! In de trein terug
naar huis werd er een kaartje
gelegd. Een gezellige dag
was het zeker!
Omdat zoveel jongeren niet
meekonden wil de Werkgroep
Jeugd aan het eind van het
schooljaar nog een
gezamenlijke activiteit
organiseren, maar dan in
Amersfoort.
Corine en Hella
Werkgroep Jeugd

Leesgroep Etty Hillesum?
Op 6 april hoorden we een
prachtige lezing over Etty
Hillesum, door Ria van den
Brandt. Er verschijnt een
nieuw boekje van Hillesum
‘Levenskunst’ dat Van den
Brandt redigeerde.
Daarin blijkt bijvoorbeeld het
pacifisme van Hillesum. Ze
was bekend met het
gedachtegoed van Gandhi
over geweldloosheid, en
citeerde een uitleg van de

lastige tekst van de Bergrede
“Als je op je en wang
geslagen wordt, keer dan de
andere toe”. Het citaat: “Wie
terugslaat als hij geslagen
wordt, wekt in zijn
tegenstander de
vechtinstincten. Wie
wegvlucht als hij geslagen
wordt, wekt de
jachtinstincten van zijn
vervolgers, maar wie de
andere wang toekeert, wekt

de diepste, tederste
instincten op.” Zo is Hillesum
vol van verrassende
inzichten.
Er zijn inmiddels enkele
belangstellenden voor een
mogelijk te starten leesgroep
van teksten van Hillesum.
Als je belangstelling hebt,
stuur een email naar Huib
Klamer, hkklamer@casema.nl

pastorie van ’t Zand.
Wij lezen dan Jesaja 60.
Daarmee besluiten we het
lezen van deze profeet in dit
seizoen.

In september gaan we aan de
slag met het boek Ruth.

Bijbelgroep
Ook in mei komt de
bijbelgroep niet op de eerste
maar de tweede woensdag
bijeen. Dus woensdag 8 mei
van 20.00 tot 21.30 uur in de

Jan van Adrichem

Zondagsvieringen
Alle zondagsvieringen beginnen 10.30 uur tenzij anders vermeld!!!
Zondag 12 mei
Woord– en Communieviering
Josephine van Pampus
Cantorij
Zondag 19 mei
Viering van Woord en Gebed
Adriaan van Es
Fred van Kan
Koorgroep ‘t Zand

Zondag 26 mei
Viering van Woord en Gebed
Huib Klamer
Lex van de Haterd
Cantorij

Zondag 9 juni
*Hoogfeest van Pinksteren*
Woord– en Communieviering
Josephine van Pampus
Cantorij

Zondag 2 juni
Viering van Woord en Gebed
Fred van Kan
Monique Derks
Koorgroep ‘t Zand
Er is een jongerenactiviteit!

Zondag 16 juni
Viering van Woord en Gebed
Giny Wierenga
Adriaan van Es
Koorgroep ‘t Zand

Let op! De volgende Zandloper verschijnt op
2 juni 2019. Kopij uiterlijk 26 mei 2019.
De Zandloper verschijnt in ieder geval elke maand en verder wanneer er op korte termijn iets
te melden is, of wanneer er zich belangrijke ontwikkelingen voordoen.
Redactieadres: redactiessfx@gmail.com. Bezoek ook de site van onze geloofsgemeenschap
voor het laatste nieuws: www.xaveriusamersfoort.nl. Ook op Facebook (Geloofsgemeenschap
St. Franciscus Xaverius) en Twitter (SFXoptZand) kunt u ons vinden.
De site van Vereniging Geloofsgemeenschap ‘t Zand is: www.geloofsgemeenschaptzand.nl

