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GCL - BERICHTEN
Een bevrijdende ontmoeting

Beste vrienden,
In de maand augustus zijn we verhuisd.
Heel onze vakantie zijn we bezig geweest
met verven, inpakken, kuisen enz. Je hebt
geen idee wat je allemaal verzameld na 16
jaar huwelijk met drie kinderen. Op zich
waardevolle spullen, maar tegelijk weegt
het. Wat helemaal niets weegt en nog veel
belangrijker is, zijn de ontmoetingen thuis,
met vrienden, familie en buren; de momenten dat we alleen of samen gebeden
hebben. Verder zijn er de projecten die we
samen of individueel hebben gedaan, op
het werk, in de parochie, voor GCL enz.
Die hebben ons echt tot leven gebracht, en
bijeen gebracht met anderen. Deze
voorbeelden komen misschien niet toevallig overeen met de drie dimensies van GCL:
gemeenschap, spiritualiteit en zending.
Ik ben dankbaar om de ontmoetingen met
verschillende GCL'ers, alsook de gesprekken met nieuwe mensen, ik merk dat we
leven vanuit dezelfde bron.
Bij het begin van het nieuwe werkjaar wens
ik jullie allen de gave van de onderscheiding
toe, dat je momenten en mensen mag
opzoeken die leven geven. Zonder ons te
laten ontmoedigen door alles wat er in de
wereld misloopt, of overbezorgd te worden
over dingen die er niet echt toe doen. Als we
de netten uitgooien waar de Heer het ons
aanwijst, zal de vangst groot zijn.
Ivo Raskin,
Voorzitter GCL-Vlaanderen

Het verhaal van de Samaritaanse vrouw en Jezus is wel één van de
meest aangrijpende ontmoetingen uit het evangelie en het is tevens
interessant omdat het ons een structuur aanreikt over hoe men
stapsgewijze tot een bevrijdende ontmoeting kan komen met de 'ander'.
Jezus wil mensen die vastzitten in naam van God vrijmaken. Bij de
Samaritaanse moet hij eerst door haar harnas van zelfbescherming, niet
door zichzelf op te dringen of iets aan te bieden, maar door een nederige
en vragende houding aan te nemen: "Geef mij alsjeblieft wat te drinken…“
Laten aanvoelen dat je vertrouwt op de goedheid van iemand zodat hij of
zij zichzelf ook als een goed mens kan ervaren en zich niet meer hoeft af
te schermen tegen de gedachte dat men hem of haar als een mislukt
iemand aanziet, is de eerste stap.
Jezus' eerste poging mislukt, zoals wij soms ook in onze pastorale
gesprekken. De vrouw grijpt naar een ander argument om zich te
beschermen. Jezus probeert het dan langs een andere weg. Hij wijst op
zijn zending, "mocht je enig begrip hebben voor de gave van God die jou
hier wordt aangeboden, dan zou je mij om water gevraagd hebben. Ik heb
jou immers water aan te bieden dat jouw dorst voorgoed zal lessen". Dit is
de tweede stap.
De vrouw trekt zich eerst terug en toch… omdat zij hem hoorde spreken
over God zet zij als het ware haar deur op een kiertje.
Jezus voelt aan waar het bij haar vastzit: "Ga je man halen en kom dan
terug".
De vrouw kan enkel tot God komen wanneer zij haar leven rustig en
objectief, en in alle kwetsbaarheid en gebrokenheid onder ogen durft te
zien. Dit is de derde stap.
Jezus vraagt haar dus niet op de eerste plaats haar leven te veranderen
als voorwaarde om God te ontmoeten. Het is in die bevrijdende ervaring
van het weer tot de waarheid van haar leven te komen en van daaruit naar
de anderen te kunnen gaan, dat de Samaritaanse Jezus in zijn diepste
identiteit erkent, namelijk als de Messias. Dit is de vierde stap.

Basishouding
Om tot een bevrijdende ontmoeting te komen dienen we als mens in alle kwetsbaarheid en gebrokenheid in onze waarheid te
gaan staan. Het vraagt van ons een basishouding in het opnemen van onze engagementen in de parochie, de gevangenis…
Als christen geloven we dat de mens niet bepaald wordt door of samenvalt met het kwaad dat hij of zij heeft aangericht of met de
gebrokenheid die in zijn of haar leven heerst. Ons christelijk geloof laat ons juist toe om ons er te allen tijde van kunnen te
bevrijden.
Daarom zeg ik tegen een jongere in de gevangenis: "Ja, je hebt gestolen maar je bent géén dief, of je hebt wel drugs genomen
maar je bent géén verslaafde, enzovoort… je bent veel meer in ogen van God en van mij. Je bent, bijvoorbeeld, een goede
tekenaar, een heel gevoelige man, enzovoort…" We mogen, met andere woorden, de gevangene nooit herleiden tot zijn of haar
misdaad, verslaving, noch de bejaarde in het tehuis tot zijn verzwakte toestand, noch de zieke in het ziekenhuis met zijn ziekte,
enzovoort…
Maar om tot een bevrijdende ontmoeting te komen met de ander moet ik eerst in aanraking komen met mijn hart, me keren naar
al het arme en ongelukkige in mezelf. Mogen ervaren dat ik gewoon mezelf mag zijn, met mijn zwakheden, maar ook met mijn
mogelijkheden. Dan zal ik er minder vlug toe geneigd zijn om de ander te herleiden tot zijn of haar gebrokenheid, maar zal ik hem
of haar met al het ongelukkige, verscheurende ook kunnen opnemen in mijn hart.
In de waarheid van mijn (het) leven gaan staan, is de paradoxale ervaring dat ik juist in de gebrokenheid, de beperktheid van
mijn eigen leven telkens erken en mag ervaren dat God juist daarin mij bevrijdend nabij is en mij ten diepste liefheeft als mens,
ondanks… en om van daaruit ook weer naar de anderen te kunnen gaan.
Een bevrijdende ontmoeting binnen een gevangeniscontext vraagt van mij als aalmoezenier ook een bekering van mijn manier
van luisteren (maar ook hier kan je dat om in het even welke pastorale context toepassen).
We dienen als gevangenisaalmoezenier voorzichtig te zijn en wellicht zullen wij in onze gesprekken de hele waarheid nooit
achterhalen, maar dat hoeft ook niet. Daarom kunnen we best het verhaal van de mensen beluisteren vanuit een "tweede
naïviteit" en de obsessie om de waarheid te proberen te achterhalen, loslaten.
In de gesprekken willen mensen ons namelijk iets zeggen over zichzelf, over hoe zij de hele situatie nu beleven. Het is daarom
belangrijk om de "waarheid" te zien in wat zij ons nu te vertellen hebben. Eventueel ook in hun leugens, minimaliseringen of
vlucht voor hun verantwoordelijkheid. Uiteraard vraagt dit telkens opnieuw een bekering van mijn manier van luisteren.
Leo De Weerdt SJ,
Begeleider van de GCL-groep Ontmoeting
en hoofdaalmoezenier van de Vlaamse gevangenissen

Vragen
1. Wat raakt me het sterkst in het verhaal van de Samaritaanse vrouw en Jezus?
2. In welk harnas (cfr. eerste stap) zit ik vast, of wat neem ik bij mezelf niet zo graag voor ogen?
3. Ben ik in mijn pastorale contacten genoeg bezorgd de mensen langs hun beste kant aan te spreken en ermee op weg te
gaan? Hoe luister ik naar hun verhaal?

Dagelijks maken we keuzes, kleine en grote. We maken ze onbewust, soms heel bewust.
Op deze bladzijde laten we GCL'ers aan het woord over een bijzondere keuze die ze gemaakt hebben.

Zingen in de gevangenis

G

Toen Frans op pensioen ging, koos hij ervoor aan te sluiten bij het Effata-koor dat regelmatig de eucharistieviering in
de gevangenis opluistert.
9u35 - Leden van het Effata-koor, herkenbaar aan hun wipala en een koormap, komen toe aan de poort van de gevangenis aan
de Nieuwe Wandeling te Gent.
Op het eerste zicht een rare straatnaam voor een gevangenis, maar misschien ook wel toepasselijk. We hopen immers dat de
gevangenen na hun gevangenisperiode nieuwe wegen zullen bewandelen.
Begroetingen en "Zalige Hoogdag" weerklinken. Want op 5 van de 6 kerkelijke hoogdagen verzorgt het Effata-koor al meer dan
40 jaar de muzikale omlijsting van de eucharistieviering voor de gevangenen. Op O.L.H. Hemelvaart komt er een ander koor.
Het is een engagement. Vooral op kerstmis is het soms wat lastig om al vroeg uit bed te komen na een korte nacht
(middernachtsmis en aansluitende receptie). Maar we vinden het belangrijk. Op die manier kunnen we de hoogdagen ook voor
de gevangenen een feestelijk cachet geven. En zingen is tweemaal bidden.
Ook iemand van de aalmoezeniersdienst heet ons welkom. Om 9u45 start de incheckprocedure, met identiteitskaart, badges,
metaaldetector en veiligheidscontrole. Daarna van hek-ken tot hekken, op het geschikte moment als groep erdoor. Je ervaart zo
een beetje wat beperking van je vrijheid allemaal inhoudt. Uiteindelijk komen we aan de toneel-/cinema-zaal die voor de
gelegenheid ook als kapel dienst doet.
Meestal is het nog even wachten voor de gevangenen aankomen, in groepjes met hun bewakers, eerst de mannen en
daarna de vrouwen. De priester en de mensen van de aalmoezeniersdienst verwelkomen elke gevangene. Je ziet dat er
contact is, meer dan een loutere handdruk. Menselijkheid, erkenning en respect, ondanks de strikte regels, de hekkens en
de straf. Dat zien doet deugd.
Daar gaat het om: ondanks alle verschillen toch samen komen rond het Woord en de Tafel, breken en delen. Getuigen van onze
zoektocht naar verbondenheid met God, die ons en hen steeds nieuwe kansen geeft. Uit de ontmoeting met Zijn liefde de kracht
halen om elk in zijn eigen speciﬁeke situatie te leven én te groeien naar datgene dat goed is, leven geeft.
Telkens opnieuw merken we op het einde van de viering appreciatie van verschillende mensen die er verblijven of werken. Dat
doet deugd. Telkens opnieuw bevestigt dat voor ons het waardevolle van het engagement van het koor: God mogen helpen om
aan gevangenen te laten zien en voelen dat ook zij kinderen van God zijn, de moeite waard om samen te komen en te vieren in
een verzorgde viering met woord en muziek. Dat maakt het echt "een Hoogdag". Dat geeft ons inwendige vreugde.
Frans en Lea Cornelis-Van Waes
GCL-groep Sirah

'Ecologisch denken'… omzetten in 'ecologisch leven'

Ecologisch denken in de praktijk brengen
Het is eigenlijk, naar mijn mening, behoorlijk gemakkelijk om na te denken over 'ecologie' en 'ecologisch leven'. Maar het is
minder evident - om niet te zeggen vaak héél moeilijk - om dit om te zetten in de praktijk. "Waarom?" kun je je dan afvragen. Eén
van de voornaamste redenen is dat je 'moet' opboksen tegen de heersende maatschappelijke normen in het Westen. Dit is ook
afhankelijk van de middens, de milieus waarin je je begeeft… en dan nog…
'Ecologisch leven', is dat een bewuste keuze om met Gods schepping als een goede beheerder om te gaan?
In de eerste plaats vind ik dat geen bewuste keuze. Aanvankelijk is dat 'gegroeid' vanuit een noodzaak om met één inkomen een
gezin van vijf te onderhouden.
Pas later ben ik dit gaan zien als een bewuste keuze.
En vele jaren later besef ik dat ik dit eigenlijk meegekregen hebt van thuis, van bij mijn ouders, mijn grootouders. Het is me 'met
de paplepel meegegeven'.
Het begrip 'ecologisch leven' bestond toen gewoonweg nog niet. In die context noem ik het liever 'sober leven'. Het ging erom
sober te leven en met weinig tevreden te zijn, 'zaaien naar de zak' zoals grootje vaak verwoordde. Zij konden toen ook niet
anders tijdens en na de oorlogsjaren.
Het kan inspirerend werken om enkele concrete voorbeelden uit het dagelijkse leven te geven. Hierna volgt een opsomming van
'mijn dagelijkse kost' van 'sober leven', van 'anders gaan leven', van 'consuminderen':
Elke dag zelf koken.
De was zoveel mogelijk buiten laten drogen.
Regenwater gebruiken voor de was, voor het doorspoelen van de toiletten en voor het douchen.
Overdag in de winter zet ik de thermostaat een graadje minder. Hier is het elke dag 'dikketruiendag'.
Wij doen zoveel mogelijk verplaatsingen met de ﬁets en het openbaar vervoer.
Gekregen en tweedehandskledij herstel ik en/of wordt aangepast. Daarbij probeer ik voor de kinderen een evenwicht te
vinden tussen degelijke tweedehandskledij en nieuwe kledij: voor school vooral nieuwe stuks en voor thuis en de
jeugdbeweging 'oude' kledij.
Ÿ Ik ga regelmatig 'kringwinkelen': d.i. tweedehandsspullen een tweede leven geven, vooral dan huishoudgerief. Vaak vind je
er ook nieuwe spullen.
Ÿ Thuis doen we ook aan 'kringlooptuinieren': d.i. de biologische kringloop in de praktijk brengen, enkele technieken zijn: bv.
groenten- en fruitafval composteren, snoeihout omtoveren tot een takkenwal, kippen om de tafelrestjes te verorberen,…
Ÿ Upcycling = oud materiaal transformeren in een nieuw en nuttig voorwerp. Wat voor iemand anders voor de vuilniszak, voor
het containerpark of voor de voddenbak is, kan voor mij herbruikbaar zijn. Bv. een oud katoenen herenhemd worden
zakdoeken, een afgedankt katoenen tafelkleed worden keukenhanddoeken, kapotte LP's worden handige mandjes,…
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Mia Verduyn,
GCL-groep YES

GCL-Vlaanderen

www.gclvlaanderen.be
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'Magis', Wereldjongerendagen en GCL
Afgelopen zomer vonden in Krakau, Polen, de Wereldjonge-rendagen
plaats. Net zoals de meeste bisdommen een eigen voorprogramma
kennen, zo organiseerde de Jezuïetenorde het Ignatiaanse voorprogramma 'Magis' (Latijn voor 'meer'). Tijdens Magis begeleidde ik een
groep van ca. vijftien jongeren uit Vlaanderen en Nederland. En op één
van de Wereldjonge-rendagen nam ik namens GCL deel aan het 'Forum
of Vocations' in het stadion van Krakau. Daar konden allerlei katholieke
organisaties en nieuwe bewegingen zich aan de jongeren voorstellen.
Tijdens het Forum sprak ik met jongeren uit de hele wereld, sommigen
enthousiast GCL-lid en anderen voor wie GCL helemaal nieuw was. En
als klap op de vuurpijl mocht ik op de slotdag van de
Wereldjongerendagen GCL vertegenwoordigen in het vak van concelebrerende priesters met paus Franciscus.
Magis
Het was prachtig om te zien hoe de Vlaamse en Nederlandse jongeren al
tijdens Magis mengden met de internationale deelnemers, afkomstig uit
meer dan vijftig landen. Gedurende ruim twee weken groeiden zij in hun
relatie met God. Het Magisprogramma kent hiervoor een aantal vaste
elementen. Iedere dag begon met een morgengebed, waarbij de
deelnemers aan de hand van een tekst uit het Nieuwe Testament drie
punten meekregen voor een stille meditatie van ongeveer een kwartier.
Het morgengebed werd steevast afgesloten met een gebed tot Maria.
Iedere dag was er tevens een eucharistieviering, waarin de jongeren
vaak zelf voorbeden uitspraken, soms in hun eigen taal. In mijn groep
hoorden we voorbeden in het Pools, het Sjona (gesproken in Zimbabwe)
en verder Spaans, Engels en Nederlands. Er was de 'Magiscirkel' om
ervaringen met God en met elkaar onder woorden te brengen en te delen.
Voor hen die GCL al kenden in hun thuisland, een heel vertrouwde gang
van zaken. Iedere dag werd afgesloten met het levensgebed, de terugblik
op de dag waarbij er ruimte is om God te danken, Hem om vergeving te
vragen wanneer iets niet helemaal goed ging en met Hem vooruit te
kijken naar de volgende dag, Hem daarbij vragend wat nodig is.
Gedurende de dag waren de jongeren actief op allerlei gebied. Zo
bezocht onze groep een week lang een therapiecentrum voor
verstandelijk gehandicapten. Anderen deden een pelgrimstocht, leidden
toeristen rond in de plaatselijke jezuïetenkerk of maakten kennis met
katholieken van een Oosterse ritus. 'Magis' werd afgesloten in
Czestochowa met onder andere een viering van boete en verzoening.
Wereldjongerendagen
Het bezoek van paus Franciscus aan de Wereldjongerendagen maakte
de reis naar Polen compleet. De paus gaf op diverse momenten blijk een
zeer goed communicator te zijn, die de jongeren uitdaagde en vragen
stelde. Hij gaf aan dat er niets mooiers is dan om het enthousiasme, de
toewijding, de passie en de energie waarmee vele jongeren het leven
leven, in gebed te overwegen. En waar komt deze schoonheid vandaan?
Wanneer Jezus het hart van een jongere raakt, dan zijn zij werkelijk in
staat om grandioze dingen te doen. Het kan heel inspirerend zijn om hun
verlangens en hun vragen te horen.
Tegelijkertijd wees de paus op het gevaar waar niet alleen jongeren last
van kunnen hebben, maar iedereen en dat is de angst om Jezus
daadwerkelijk te volgen. In het evangelie van dit weekend roept Jezus

HERINNERING: BETALING LIDGELD
Hier een geheugensteuntje! Voor de ledenbijdragen werken we
per schooljaar (september 2016-augustus 2017). Een aantal
ledenbijdragen zijn op heden nog niet betaald. Wie wel reeds
betaald heeft, hoeft niet verder te lezen.
Wellicht zijn betalingen niet het eerste aandachtspunt in de
zomervakantie… Mogen we er a.u.b. op aandringen om uw
lidmaatschap te hernieuwen door storting van:
Ÿ
Ÿ
Ÿ

€25 persoon (GCL-berichten inbegrepen)
zonder GCL-lidmaatschap, maar met GCL-berichten: €6
voor mensen uit Nederland (enkel GCL-berichten): €7,5

op rekeningnummer BE54 4466 6116 7197 - BIC: KREDBEBB
De eventuele gift naast bovenvermelde bijdrage zullen we
gebruiken voor het project van GCL-Europa: opvang van
bootvluchtelingen in Sicilië (zie getuigenis van Anne-Catherine
Standaert in GCL-berichten van september vorig jaar).

WJD-deelnemers bij de GCL-stand in het Forum of Vocations. De vrouw middenachteraan is de Libanese Najat Sayegh van het wereldbestuur van GCL.

zijn leerlingen op om niet bevreesd te zijn. In onze tijd van terroristische
dreiging, van massale evenementen en entertainment kunnen we
geneigd zijn om dan maar thuis op de bank te blijven zitten. Het idee om
de comfortabele bank in onze huiskamer te verwarren met geluk kan
gemakkelijk leiden tot verlamming, die zich helaas ook bij jongeren
voordoet. Sommige jongeren lijken op hun vierentwintigste al met
pensioen te zijn!
Paus Franciscus daagde hen uit om een verschil te maken, om zich in te
zetten voor een betere samenleving. Tijdens de kruisweg op vrijdag werd
dit op heel duidelijke wijze geïllustreerd via de werken van
barmhartigheid en middels een aantal voorbeelden van kerkelijke
organisaties die zich hiervoor inzetten. En tijdens de zondagse preek
over de ontmoeting van Jezus met Zacheüs (Lc. 19, 1-10) hield hij de
jongeren voor zich niet te laten leiden door negativiteit of mistroostigheid,
want dit zou voorbij gaan aan wat we ten diepste zijn: Gods kinderen.
'God houdt meer van ons dan wij van onszelf; Hij gelooft meer in ons dan
wij in onszelf.'
Ward Biemans SJ,
kerkelijk assistent GCL-Vlaanderen en Nederland

Nieuw bestuur GCL-Nederland

Mag+s gebed
Maria, onze lieve Vrouw,

De Gemeenschap Christelijk Leven (GCL) in Nederland heeft een
nieuw bestuur. De afgelopen jaren waren er weliswaar een zestal
groepen actief, in Amsterdam, Den Haag, Delft, Maarssen en
Pijnacker, maar was er geen landelijk bestuur. Het nieuwe bestuur
bestaat uit: Mariëlle Matthee (GCL Den Haag, voorzitter), Liene
Denkers (GCL Amsterdam), Irma Duinmeijer (GCL Amsterdam),
Gerwin Roffel (GCL Maarssen) en Ward Biemans SJ (kerkelijk
assistent; hij is ook lid van de stuurgroep van GCL in Vlaanderen
als kerkelijk assistent). Tevens zijn het afgelopen jaar twee nieuwe
groepen gestart met een welkomstraject voor GCL in de parochie
H. Johannes de Doper in Hoofddorp.
De ignatiaanse lekenbeweging GCL bestaat al meer dan 450 jaar,
aanvankelijk onder de naam Mariacongregaties. Na het Tweede
Vaticaanse Concilie werd deze naam gewijzigd in Gemeenschap
Christelijk Leven. Wereldwijd is GCL aanwezig in meer dan zestig
landen. GCL-leden komen regelmatig (ca. een keer per maand)
bijeen in een groep, om hun ervaringen te delen en elkaar te
ondersteunen op hun levensweg. Zij proberen gezamenlijk om de
dagelijkse bezigheden te verstaan vanuit het geloof en om in de
geest van Jezus beslissingen te nemen en daarnaar te handelen.
De Geestelijke Oefeningen van de heilige Ignatius van Loyola
vormen de bron van hun spiritualiteit.
Meer informatie: www.gclnederland.org ,
e-mail: marielle.matthee@orange.fr .

U die het Woord des levens ontving,
leer ons om ons dagelijks 'ja'
aan God te zeggen.
Maria, onze lieve Vrouw,
U die naast Jezus stond
toen Hij zijn openbare leven begon,
leer ons om onze levensroeping
moedig te volgen.
Maria, onze lieve Vrouw,
U die aan de voet van het kruis stond,
leer ons om trouw te zijn aan God
ondanks alles.
Maria, onze lieve Vrouw,
wij vertrouwen in uw zorg,
leer ons om 'magis' te zijn
met Jezus uw Zoon als ons voorbeeld.
Amen

Retraite 20 - 26 november 2016
o.l.v. Ward Biemans SJ en Gerard Wilkens SJ

" Inleidingen in de geest van Ignatius (ca. 20 min.);
daarnaast gelegenheid tot persoonlijke begeleiding.
" Van zondag 18.00 uur (broodmaaltijd)
tot zaterdag 9.00 uur.
" Plaats: Foyer de Charité, Thorn (Nederland).
Meer info: www.foyer-thorn.nl

~ AANKONDIGING ~
Wie van ons heeft er niet gehoord dat Paus Franciscus dit jaar het Heilig Jaar van de Barmhartigheid heeft uitgeroepen? Van de parabels
van het verloren schaap, het verloren muntstuk en de verloren zoon, van onze hemelse Vader die vol van vreugde is, vooral wanneer Hij
vergeeft. En toch, in hoeverre leven we in ons dagdagelijks leven vanuit die barmhartigheid?
De paus heeft ons allen uitgenodigd om dit jaar 'voortdurend het mysterie van de barmhartigheid te overwegen. Het is een bron van
vreugde, gemoedsrust en vrede.' De Brusselse GCL groep 'Samen onderweg' wil samen met de stuurgroep ingaan op deze uitnodiging van
de paus. Daarom organiseren zij op zaterdagnamiddag 12 november a.s. vanaf 14h00 tot 17h00 een bijeenkomst over de
barmhartigheid die openstaat voor alle GCL- leden.
De bijeenkomst zal uit drie onderdelen bestaan: een uiteenzetting over wat de barmhartigheid eigenlijk is; een bezinning om de
barmhartigheid te proeven en tot slot een doorgang door de Heilige deur in de Brusselse Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele.
Deze deur zal, aldus de paus, een Deur van de Barmhartigheid zijn, waar ieder die erdoor zal binnentreden, de liefde van God, die troost,
vergeeft en hoop geeft, zal kunnen ervaren. Marc Lindeijer SJ zal de bijeenkomst leiden.
De laatste organisatorische details worden op dit moment ingevuld, maar het is nu reeds mogelijk in te schrijven bij Ward Möhlmann
(wrmohlmann@hotmail.com , tel. 04-9831.56.21). De bijeenkomst is kosteloos bij te wonen en zal plaatsvinden in het centrum van Brussel.
Het adres en de routebeschrijving zullen snel volgen.

