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Contactblad Elisaparochie verschijnt
tien keer per jaar – in een oplage van
2250 exemplaren.
Redactie en secretariaat Pastoraal
Centrum Elisaparochie:
Rembrandtlaan 23,
7606 GH Almelo. Tel. 545040
e-mail: secretariaat@elisapaz.nl
website : www.elisapaz.nl
Het Pastoraal Centrum is elke werkdag geopend van 9.00 uur tot 12.00
uur. De ingang van het Centrum is
aan de Henriëtte Roland Holstlaan.
Secretariaat:
Jos Bos, Jimmy Cress,
Gerard Egberink, Wim de Haan,
Annie Horstman, Ineke Siteur
Kerkbijdrage:
Jos Bos en Gerard Egberink
Adreswijzigingen, gezinsuitbreiding
en overlijden gaarne doorgeven aan
het secretariaat. Per mail mag ook.
Bankrekeningnummers voor
- Kerkbijdrage
38.13.63.945
- Elisaparochie: 10.21.23.470
- Caritas PCI-Elisa:3013.114.517
Kopij:
Kopij voor het parochieblad van de
Elisaparochie dient, voorzien van
naam en adres, liefst per e-mail voor
de eerste dag van de maand te zijn
ingeleverd op het Pastoraal Centrum. De redactie heeft het recht
bijdragen te bekorten of niet te plaatsen.
Eindredactie: Toine Streppel
Lay-out: Monique ten Heggeler en/of
Jan Körmeling
De uiteindelijke verantwoordelijkheid
voor het parochieblad berust bij het
parochiebestuur en pastorale team.

Parochiebestuur
Voorzitter:
Dhr. Eef van Vilsteren
Rembrandtlaan 23, 7606 GH tel: 545044
Vice-voorzitter:
Dhr. Ben Hendriks
Penningmeester:
Dhr. Jan Smit
De Delle 22 7609 CG
Secretaris:
Dhr. Toine Streppel
Tijhofslaan 60, 7602 HJ
Bestuurslid:
Mevr. Tamara ten Brinke-Gouman
Toekomstweg 26, 7607 TM
Pastoraal Team
Het pastoraal team van de Elisaparochie
is bereikbaar op het Pastoraal Centrum
en verder via:
Eef van Vilsteren
tel. 545044 en 06 10472750
eefvanvilsteren@elisapaz.nl
Els Bos
tel. 545045 en 06-42127746
elsbos@elisapaz.nl
Marion Loermans
tel. 545041
marionloermans@elisapaz.nl
Anita Oosterik
tel. 545046
anitaoosterik@elisapaz.nl
Karmel klooster –
centrum van spiritualiteit:
Rembrandtlaan 25, 7606 GH Almelo,
tel. 536410
karmelalmelo@zonnet.nl
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Voorwoord
Beste Parochianen,
Overal zie je mensen aan het werk in de tuinen, in de volkstuinen.
Boeren zijn druk op hun akkers. De akkers worden omgeploegd,
bemest en vervolgens wordt er van alles op verbouwd.
We zijn dagelijks bezig om het leven mogelijk te maken. Dat doet de
mens al tienduizenden jaren. Eerst was hij jager en verzamelaar van
vruchten en zaden, toen leerde hij vee houden en later ontdekte hij
hoe hij zelf kon zaaien en oogsten. Hij ontwikkelde allerlei manieren
om de opbrengst te vergroten, door fokken en kruisen, door bevloeien
en bemesten. De mens ontwikkelde eggen en ploegen. Hij leerde
ossen en paarden hoe ze voor hem moesten werken…en zo ging het
door, tot op heden en de definitieve grenzen zijn nog niet bereikt.
De mens die zo het leven en de natuur naar zijn hand kan zetten, zou
zich bijna een god kunnen wanen. Staat hij niet boven alles? Is hij niet
met onbeperkte macht bekleed?
Juist mensen die veel in de natuur verblijven of werken, beseffen dagelijks dat we klein zijn ten opzichte van de overweldigende grootheid
van de schepping. Er is leven en dood, geboorte en groei, er is zoveel
wat wij niet in handen hebben, zoveel wat we ontvangen – of niet ontvangen, dat we vaak nederig ons hoofd buigen: het is nu eenmaal zo..
Ook in ons eigen bestaan beseffen we dat we deel zijn van het leven.
Ook daar beseffen we vaak dat leven en gezondheid geen recht zijn
maar een gave – zoals ziekte en dood ons tegen wil en dank gegeven
worden.
Jezus van Nazareth heeft heel zijn leven gewerkt aan
een samenleving waar ieder mens telt. Levend vanuit
Jahweh heeft hij zijn leven gegeven, wetend dat de
dood niet het laatste woord heeft. Liefde sterker is dan
de duisternis. Dat wij gezonden worden om in zijn
Geest te blijven werken aan een wereld waarin juist
recht gedaan wordt aan mensen die niet gezien worden
of afgeschreven zijn. Met Pinksteren vieren we dat we
van God mogen blijven getuigen.
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In de Vastentijd hebben parochianen contant € 988,79 gegeven voor
de vastenactie. De kinderen van de Compaan hebben € 214,65 gegeven. In de Paaswake en op eerste Paasdag was er een deurcollecte
voor de vluchtelingen in Syrië. Parochianen hebben € 657,-- gegeven.
Allen hartelijk dank. Zo werken we mee aan een humane wereld.
Zoals u weet, hebben we het concept-beleidsplan in alle groepen
vrijwilligers besproken. De opmerkingen die erover zijn gemaakt, zijn
door Toine Streppel verwerkt in het definitieve beleidsplan. Wie
geïnteresseerd is in het definitieve beleidsplan, kan een exemplaar
ophalen in het secretariaat.
Tot slot: we zoeken nog enkele vrijwilligers voor de tuin en het meubelproject. We hopen dat mensen bereid zijn zich in te zetten voor de
geloofsgemeenschap.
Pastor Eef van Vilsteren

Parochieberichten mei 2013
Doop
Op 28 april is Sophie van der Kemp door het Heilig
Doopsel in onze parochiegemeenschap opgenomen.
Sophie woont de Jachtvalk 25 in Almelo.

Overleden
Frans Scheve
Op 14 maart is Frans Scheve gestorven.
Frans is in Almelo geboren op 28 januari 1963. Hij ging
naar de lagere school en was ook betrokken bij de
kerk, waar hij de eerste communie en het vormsel ontving. Na de lagere school ging hij naar de Pius X waar
hij de VWO-opleiding volgde. Toen hij daarvoor geslaagd was, ging hij in Wageningen een opleiding volgen voor tuinarchitectuur. In Wageningen kreeg hij
heimwee. Hij ging naar huis. Een tijdlang heeft hij toen niet veel gedaan. Uiteindelijk volgde hij een omscholingscursus en werd vervolgens technisch tekenaar van installaties bij de firma Norit in Hengelo.
Frans leefde als een kluizenaar. Op twee kamertjes aan de Nico
Werkmanlaan. In de ene kamer sliep hij en in de andere kamer
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bouwde hij vliegtuigjes. Hij maakte tekeningen van vliegtuigen zodat
deze vliegtuigen ook als model gemaakt konden worden.
Frans had weinig echte vrienden. Vaak was hij depressief en dan
wilde hij wel eens te veel alcohol drinken.
Op 14 maart is hij gevallen en die val is hem fataal geworden.
Aan het lijden van Frans is een eind gekomen en we bidden dat Frans
nu mag rusten bij de Eeuwige, dat hij nu liefde en warmte mag ondervinden.
Wil Sanders-Wegter
Op 15 april overleed Wil Sanders-Wegter op 84 jarige leeftijd in het
verpleeghuis Eugeria. De laatste vijf jaren van haar leven verbleef
ze daar waar ze een liefdevolle verzorging ontving, waardoor haar
kinderen zich gesteund wisten in hun zorg om moeder. Haar leven
begon in Delden, waar ze opgroeide als oudste binnen een middenstandsgezin. Na haar lagere schooljaren heeft ze in een internaat te
Groenlo haar vervolgopleiding gevolgd. Een tijd van strenge regels
welke haar mede gevormd hebben. Ze had van nature iets ongeremds, volgde graag haar hart, waar de kinderen nu met een glimlach
aan terugdenken. Hoe ze haar eigen ruimte creëerde naast haar taak
als huismoeder.
Verdriet is haar zeker niet gespaard gebleven. In 1986 stierf haar
jongste zoon na enkele jaren van ziekte en twee jaar later werd haar
man ziek. Hij overleed in 1990. Beiden heeft ze liefdevol bijgestaan.
Dit grote verlies kwam ze te boven door naar buiten te treden, mee te
doen met bridgen en andere activiteiten. Toen ze vanwege haar
diabetes geen auto meer mocht rijden werd haar veel aan vrijheid
ontnomen. Er volgden kleine hersenbloedingen, waardoor ze haar
laatste vijf jaar in Eugeria verbleef. In een besloten familiekring
hebben we vanuit de dagkapel afscheid van haar genomen.
Moge zij nu opgenomen zijn in Gods eeuwige liefde.

Verdieping
De bevrijdende aanwezigheid van God
Wij hebben het allemaal wel eens meegemaakt dat iemand zich bijvoorbeeld naar aanleiding van een groot verdriet, of omwille van
een onrecht dat hem is aangedaan - volledig afsluit voor de
buitenwereld. Mensen kunnen zich inderdaad terugtrekken en
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niemand in hun leven nog toelaten. Zij kunnen zich ook letterlijk
opsluiten en alle deuren vergrendelen. In sommige gevallen is
woede, maar vaker nog angst of wanhoop de reden voor deze
geslotenheid.
In dergelijke gevallen is het moeilijk het pantser te doorboren
waarmee mensen zich tegen de buitenwereld wapenen. Wie nog
iets verwacht, houdt de deur minstens op een kier. Wie de deur
vergrendelt, verwacht niets en niemand meer.
Dit was blijkbaar ook het geval met de leerlingen van Jezus.
Helemaal onverwacht treedt Jezus in hun midden. En in hun vrees
en vertwijfeling brengt Hij hun de vrede: Hij belooft hun dat alles
goed zal komen. Dit is geen holle formule, alsof Hij hun angst en
wanhoop niet serieus nam. Hij identificeert zich vanuit de wonden
in zijn handen en zijde. Zij vormen het bewijs dat Hij zich had laten
kwetsen door wat mensen angstig maakt en in de duisternis drijft.
Door zijn overgave heeft Hij echter de duisternis overwonnen,
door zijn wonden ons geheeld (Jesaja). Vanuit zijn nieuwe situatie
als Verrezene en Verheerlijkte, belooft Hij vrede, verzoening en
leven. Met dit geschenk treedt Hij in de kring van zijn leerlingen.
Zij worden opnieuw met de opstanding geconfronteerd.
De opstanding van Jezus wordt in de evangelies niet gemeld als
een 'fait divers'. Ze werd niet geregistreerd zoals journalisten een
nieuwsfeit registreren. Wat wel geconstateerd werd, zijn de gevolgen. Want één ding zullen zelfs de grootste sceptici niet kunnen
loochenen: de radicale verandering in de houding van de leerlingen. Van bange wezels die na de gebeurtenissen op Golgotha
wegvluchten in de spleten en de kieren van deze wereld, worden
zij plotseling tot onverschrokken getuigen. De oorzaak van deze
radicale ommekeer ligt in de verrijzenis ervaring, die hen tot
vreugdevolle en enthousiaste mensen maakte.
Deze vreugde ontvangt men evenwel niet om ze voor zich te
houden. Men moet ze met anderen delen. Niet door zich terug te
trekken in kleine kring, niet door zich op te sluiten met lotgenoten
of geestverwanten, maar door uit te breken en getuigenis af te
leggen van de ontvangen boodschap voor de hele wereld. Deze
drang om naar buiten te treden, om een overweldigende ervaring
mede te delen, wordt door de Bijbel teruggevoerd op de werking
van de Geest. Waar Gods Geest werkt, ontstaat ruimte.
Daar zijn alle grenzen opgeheven, daar worden nieuwe wegen
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ontsloten, nieuwe levensmogelijkheden geopend. Deze Geest die
op een overweldigende wijze aanwezig was op dat eerste pinksterfeest, zal blijven doorwerken in de kerk die vandaag haar
geboortefeest viert.
Deze Geest is de bevrijdende aanwezigheid van God midden in
ons leven, midden in onze huidige wereld. Wanneer we hiervan
overtuigd zouden zijn, wanneer we dat begrepen zouden hebben,
dan zou ook in ons leven een verandering optreden, dan zouden
wij net zoals de eerste leerlingen - zoals beschreven in de Handelingen - enthousiast raken.
In welk contrast staat deze scène echter met onze huidige
situatie! De meerderheid van onze bevolking wil nog tot het
christendom behoren, maar ze laat het slechts sporadisch merken. Het geloof wordt uit het openbare leven geweerd en naar
het innerlijk van de mens verbannen. Voor Paulus is dit echter een
symptoom van een ziek, of althans van een in crisis verkerend
geloof. In plaats daarvan geldt voor hem het programmatische
woord: 'Ik geloof, daarom spreek ik.' Want voor hem is het een
vanzelfsprekendheid dat de mond - zoals ook het spreekwoord
zegt - overvloeit waar het hart van vol is. Blijkbaar ontbreekt het
ons aan een hart dat vol is, daarom vloeit de mond niet meer over.
En het hart is leeg omdat wij de boodschap van deze dag te
weinig hebben gerealiseerd en begrepen. De Verrezene staat op
de drempel. Hij moet enkel nog door de deur binnentreden om
gemeenschap met ons te houden en ons de Geest te schenken.
Pas wanneer dit gebeurt, is het echt Pinksteren.
Uit: Ernest Henau “Midden in het leven. Beschouwingen rond
kerkelijke feesten” pag. 140-142

Agenda
01 mei:
04-05 mei:
09 mei
15 mei
19/20 mei:
23 mei
26 mei:

Dag van de Arbeid
Zondag van de arbeid
Hemelvaart
Bijeenkomst Eerste H. Communie
Pinksterweekend
Bijeenkomst Eerste H. Communie
Eerste H. Communie
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“Op-bouw-stenen”
In gesprek met Wim Geesink
Na een opleiding tot verpleegkundige, was Wim Geesink werkzaam in
een zorginstellingen in Hellendoorn. Na reorganisaties en fusies kwam
hij terecht in Nijverdal, bij Thuiszorg Almelo en nu al weer twee jaar in
De Koppel. De functie die hij vervult heette vroeger afdelingshoofd en
tegenwoordig met een deftige Engelse term ‘team manager’. Hij werk
veel samen met zijn collega in de Hofkamp.
Het gesprek vindt plaats in zijn kantoor, een vriendelijk aandoende,
zonnige kamer met een werk- en vergaderhoek. Aanleiding voor het
gesprek is het 25 jarig bestaan van de Hofkamp. Maar het gaat vooral
over zorg, toen en nu, over anders denken over de vraag en het aanbod. Zorgbehoefte is van alle tijden. De invulling is tijdgebonden.
Voor iemand zorgen, wat is dat eigenlijk?
Zorg is door de tijden heen verschillend ingevuld. Maar in principe betekent het mensen helpen waar ze zich zelf niet meer kunnen redden.
Zelfredzaamheid is het uitgangspunt. Zorg is dus aanvullend aan zelfzorg.
Wie bepaalt of iemand voor aanvullend zorg in aanmerking komt en
voor hoeveel?
Formeel wordt dat vastgesteld door het CIZ (Centraal Indicatiestelling
Zorg). De regels zijn vrij strak maar er is nog wel enige ruimte voor
menselijke interpretatie. Als men ontdekt dat een persoon behoefte
heeft aan zorg, wordt de huisarts ingeschakeld. Het kan zijn dat iemand van thuiszorg een kijkje komt nemen. De aanvraag wordt ingediend bij CIZ.
Wat is specifiek aan ouderenzorg?
Het verschil is dat de cliënt ouder is en kampt met leeftijdsbeperkingen. Ouderen zijn minder mobiel. Elk jaar leveren ze een stukje van
hun mogelijkheden in.
Is dat niet ondankbaar werken, zorg verlenen en mensen toch achteruit zien gaan?
Zo heb ik het nooit ervaren. Achteruitgang is een gegeven. Maar we
werken voor generaties van mensen die de condities opgebouwd heb-
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ben waaraan wij een goed bestaan te danken hebben. Hen goede
zorg en begeleiding geven ervaar ik als dankbaar werk. Mensen die
het leven in de zorginstelling niet kennen, stellen het vaak somberder
voor dan ik het ervaar. Je merkt dat er veel plezier gemaakt kan worden. De ziekte hoeft niet de overhand te hebben. Je kunt ook de nadruk leggen op het leven.
De Hofkamp bestaat 25 jaar. Is er een reden voor een feest of is er
meer reden voor bezorgdheid om de toekomst van de instelling?
Vanaf 15 april is er een feestweek. Er is een mooie reden om iets
feestelijks te doen. In de loop van de jaren hebben veel mensen er
met plezier gewoond. Wel overlijden hier vaker mensen dan in een
gewone straat; personen om je hen vallen weg. Maar toch zijn we
meer met de dagelijkse gebeurtenissen bezig. Was het voorheen zorg
– wonen – welzijn, nu is het welzijn – wonen – zorg, in die volgorde.
Voorheen werd de zorginstelling gezien als een soort miniziekenhuisje. Nu veel meer als een woonomgeving. Zorg is aanvullend op wat
een persoon nodig heeft.
Hoe probeert u concreet welzijn te bevorderen?
Welzijn verschilt voor ieder afzonderlijk. De een is solistisch en vindt
het prima om alleen te zijn, de ander heeft behoefte aan activiteiten en
moet daartoe gestimuleerd worden. De derde is gebaat bij een dagstructuur met bijbehorende bezigheden. Leidraad is de vraag wat welzijn voor de cliënt betekent. Hierin gaan we steeds verder. We worden
eigenlijk alleen beperkt door bezuinigingen. Dit is een maatschappelijke ontwikkeling waar we niet omheen kunnen.
In de Hofkamp wordt na de zomer het grote team opgesplitst in kleinere teams. Ze gaan van grootschalige naar kleinschalige leefgroepen.
Hebben ze nu een team voor 64 bewoners, straks worden dat drie
team voor 52 bewoners. Vergelijk het maar een beetje met ontwikkelingen binnen de Thuiszorg. Daar werkt men ook in toenemende mate
met kleinschalige buurtgroepen.
Hoe gaat de zorg zich de komende jaren ontwikkelen?
Over 10 jaar zijn er geen verzorgingstehuizen meer. Wonen en zorg
worden gescheiden. Mensen kunnen in een instelling een appartement huren. Dit is voor eigen rekening. Zorg wordt verleend via de
zorgverzekering. Er zullen altijd mensen blijven die steun nodig
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hebben. De zorg in verpleeghuizen wordt intensiever. Hoe ver dit gaat
is afhankelijk van de overheid. De ontwikkelingen gaan snel tegenwoordig. Men zag dit wel aankomen, maar deed niets, mogelijk om
electorale redenen. Zoals het nu is kost het veel geld. Mensen protesteren tegen bezuinigingen in de zorg, maar worden de belastingen
verhoogd, dan protesteert men daar tegen. Maar met de bezuinigingen merkt je toch ook dat mensen creatief gaan zoeken naar nieuwe
middelen en deze inzetten. Je ziet het aan de zelfsturende teams. De
overhead kosten worden terug gebracht ten gunste van de handen
aan het bed. Het borrelt, en dat is goed. Ik ben er optimistisch over.
Zorg is ook een kwestie van solidariteit. Is er voldoende solidariteit in
de samenleving?
De samenleving is anders dan voorheen. Eerst was er de situatie van
ieder voor zich. Toen kwam de tijd van Vadertje Drees, waarna en dan
eens wat meer, dan weer wat minder zorg geboden werd. Nu moeten
we de situatie herzien en herwaarderen. Waar was zorg ook al weer
voor bedoeld? De meerderheid van de mensen hoor je niet. Maar die
willen wel dat hun ouders het goed hebben.
Welke richting gaat de opvatting over zorg uit?
De Hofkamp bestaat 25 jaar, de Koppel 48 jaar. In verzorgingstehuizen zijn behoorlijke verschuivingen gaande. Veertig jaargeleden kwam
je binnen als je 65 was. Een kwart eeuw geleden waren de bewoners
nog redelijk vitaal. Ze fietsten soms naar de markt en vroegen of ze
een visje voor je mee moesten brengen. Als ze nu al gaan, dan is het
met rolstoel, scootmobiel of rollator. De hulpbehoevendheid en de
leeftijd van de bewoners zijn behoorlijk toegenomen. Maar de eisen
worden opgeschroefd. Mensen met een zorgwaarde 3 worden al niet
meer opgenomen. De overheid promoot zelfstandigheid in eigen huis,
met meer mantelzorg. Maar ze bezuinigt aan de onderkant van de
zorg.We zijn gewend dat zorg geprofessionaliseerd is. We zien nu een
teruggang naar spontane buren- en familiehulp. Maar we zien ook een
generatie opgroeien, die het weer leuk vindt om met drie generaties
samen iets te doen, zelfs op vakantie te gaan. Het wordt moeilijker als
je niemand hebt. We zijn het verleerd verantwoordelijkheid te nemen
voor ons eigen welzijn. Mensen willen zorg van de overheid, en vinden dat het vermogen dat ze hebben opgebouwd hiervoor niet in gezet mag worden, want dat is voor de kinderen. Hier loopt iets mank.
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Sociale wetgeving, ons gehele sociale stelsel is bedoeld om die hulp
te bieden waar mensen zelf niet in kunnen voorzien, aanvullend dus,
niet vervangend.
Toine Streppel
Week Nederlandse Missionaris
We willen ons allemaal inzetten voor de medemens. Maar het is voor
weinigen weggelegd hun leven ten dienste te stellen van de missie.
Daarom moeten we zuinig zijn op onze ruim 800 missionarissen en 40
missionaire werkers. Elke dag zetten ze zich in voor anderen. Veel
mensen in Nederland staan achter hen. Zo zetten wij samen de missionaire traditie voort. Zij daar, wij hier. Wij steunen hen via de Week
Nederlandse Missionaris (WNM).
Zij geven veel en vragen weinig
Een bijdrage voor een ziektekostenverzekering. Voor een hek ter bescherming tegen geweld. Of voor liturgie- of lesmateriaal. Het zijn
geen grote bijdragen die missionarissen aan de WNM vragen. Terwijl
ze zoveel geven. Concrete hulp. Maar ook tomeloze energie, daadkracht en liefde. Voor wat welverdiende rust kunnen missionarissen
daarom ook een aanvullende bijdrage krijgen voor een verlofperiode.
En voor missionair werkers – jonge mensen die in de voetsporen van
de missionarissen treden – maakt de Week Nederlandse Missionarissen de uitzending mogelijk.
Met hart en ziel
Tijdens het Pinksterfeest is er in alle parochies weer een collecte voor
de WNM, en dus voor alle Nederlandse missionarissen en missionaire
werkers. Er staan opnieuw inspirerende mensen centraal in de Pinksteractie. Broeder Jan Heuft (73 jaar) bijvoorbeeld. Al zijn hele leven
zet hij zich met hart en ziel in voor kwetsbare mensen in het roerige
Algerije. Ondanks veel tegenslag blijft hij vol vuur, en vol van de liefde
van God. Of neem missionair werker Pritha Belle in Columbia. Ze
heeft de broosheid leren kennen van ‘de wereld die wij hebben
gecreëerd’.Tegelijk is ze met haar 27 jaar een toonbeeld van kracht.
De kracht zet ze in voor andere mensen.”Mensen met een Missie”
heeft over hen beiden een mooie brochure uitgegeven. U kent dat bestellen bij: www.mensenmeteenmissie.nl . Laten wij ons op onze
beurt sterk maken voor al onze missionarissen en missionair werkers.
U kunt dat doen door een bijdrage in de Pinkstercollecte
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De katholieke begraafplaats
De Rooms Katholieke gemeenschap in Almelo heeft sinds jaar en dag
de beschikking over een “eigen” begraafplaats aan de Kerkhofsweg 1.
De RK begraafplaats bevindt zich op een uniek stukje grond. Medio
1800 was hier een boerderij van de familie Gasthuis gevestigd. De
familie Gasthuis heeft de grond verkocht aan de familie Cremer, wonende op de Krommendijk. De Heer Wiltink, hoofd van de lagere
school in Harbrinkhoek en kerkmeester, huwde een dochter van eigenaar, de heer Cremer. In 1875 schonk de heer Wiltink de grond aan
de Rooms Katholieke kerk. De RK kerk heeft de grond vanaf die tijd
gebruikt als begraafplaats. In 1881 overleed de heer Wiltink. Hij was
een van de eersten die zijn laatste rustplaats op de RK begraafplaats
vond.
Het bestuur bestaande uit Berno Sauer (voorzitter en penningmeester), Astrid Hergers (secretaris), Tonnie Frazer (lid) en Tom van Vilsteren (lid), draagt de financiële en beheersmatige eindverantwoordelijkheid voor het RK kerkhof. Op de RK begraafplaats zijn twee medewerkers actief t.w. Gerald Kempers (beheerder) en Jan Hesseling
(medewerker). Zij dragen zorg voor het dagelijkse onderhoud en
beheer van de RK begraafplaats.
In de huidige tijd is het minder vanzelfsprekend dat mensen van
Rooms Katholieke huize kiezen voor een begrafenis op een RK begraafplaats. Het aantal begrafenissen loopt jaarlijks terug, terwijl het
aantal crematies toeneemt. In het geval er gekozen wordt voor een
begrafenis kijken nabestaanden vaak naar de geografische ligging en
de omgeving van de begraafplaats. Dit is een van de redenen waarom
mensen uit Almelo-Zuid nogal eens kiezen voor de gemeentelijke
begraafplaats. Het bestuur van de RK begraafplaats
probeert in te spelen op deze ontwikkelingen door de
voorzieningsmogelijkheden uit te breiden. Zo begraaft
de Armeense gemeenschap in Oost-Nederland haar
dierbaren op de RK begraafplaats, zolang zij niet over
een “eigen” begraafplaats kan beschikken.
De RK begraafplaats kent verschillende soorten
graven. Afhankelijk van de wensen van de overledene
en nabestaanden kan er worden gekozen voor een
individueel graf, een familiegraf, een kindergraf of een
grafkelder.
Gezien de toename van het aantal crematies en de wens van vele
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nabestaanden hun dierbare overledene te herdenken en te eren is er
indertijd een columbarium, een nis waarin urnen kunnen worden
geplaatst, ingericht op de RK begraafplaats. Het aan de aarde toevertrouwen van de overledenen, zoals dit is geworteld in de Rooms
Katholieke traditie, komt op deze wijze tot zijn recht. De in 1978
overleden deken ten Cate was destijds een warm pleitbezorger voor
het huidige columbarium.
Een andere mogelijkheid om een urn te plaatsen om daarmee de
overledene te kunnen herdenken en te eren is de in 2008 gerealiseerde urnenmuur. Deze muur is destijds door vicaris Woolderink ingezegend. In 2012 is er een tweede muur gerealiseerd. De muur bestaat
uit nissen waarin urnen kunnen worden geplaatst. Elke nis wordt
afgedicht met een sierplaat met daarop de naam van de overledene.
Een derde mogelijkheid na een crematie is de uitstrooiing van as. De
RK begraafplaats heeft daartoe een strooiveld. Uitstrooiing van as
kan, ook al heeft de crematie elders plaats gevonden, altijd gebeuren
op de RK begraafplaats.
Tot slot heeft de RK begraafplaats de beschikking over een kleine
aula. Deze stilteruimte ’t Gasthuis is vernoemd naar de eerste
bewoners van de boerderij die gevestigd was op de grond van de
begraafplaats. Deze ruimte is medio 2008 grondig gerenoveerd en
gemoderniseerd. In het eerste kwartaal van 2009 is de aula ingericht.
U vindt er o.a. een prachtig kruisbeeld dat is vormgegeven door Jan
Haen. In de stilteruimte is gelegenheid voor gebed en/of het opsteken
van een kaars. Daarnaast is deze ruimte geschikt voor het houden
van gebedsvieringen voorafgaand aan begrafenis of bijzetting van een
urn. De stilteruimte heeft een capaciteit van maximaal 60 personen.
Voor vragen over de voorzieningen van de RK begraafplaats kunt u
terecht bij de beheerder Gerald Kempers. De begraafplaats is te bereiken onder nummer 0546-868280.
Uit het bestuur
Op 9 april vergaderde het bestuur. Zoals u weet hebben we sinds kort een nieuwe website, alleszins een
bezoekje waard. Met deze site beschikken we over opmerkelijk meer geheugenruimte zodat de mogelijkheden ruimer zijn
geworden. Het adres is: www.elisapaz.nl.
De ramen zien er aardig uit, maar om dat ook zo te houden is goed
onderhoud nodig. Dit betekent dat de raamkozijnen, net als bij een
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auto, periodiek in de was moeten worden gezet.
Het pastoresteam houdt zich binnenkort een dag met het jaarplan
bezig. Het beleidsplan geeft in grote lijnen aan waar de parochie voor
staat en wat ze wil bereiken. Per jaar moet dat concreet gemaakt
worden met beleidsvoornemens. Ook het bestuur was gevraagd hierin
mee te denken. Vanuit het bestuur werd vooral aandacht voor de
jeugd en wijkbetrokkenheid benadrukt. Dit zijn ook punten die uit de
reacties van de verschillende werkgroepen op het beleidsplan naar
voren kwamen. Zowel het pastoresteam als het bestuur vinden het
belangrijk vanuit één visie te werken en gezamenlijk op te trekken.
Gelukkig gebeurt dit ook in een heel goede verstandhouding.
Toine Streppel.

Diaconie
Sam’s Kledingactie
Sam’s Kledingactie zamelt al meer
dan 45 jaar gebruikt textiel in. Zij
doet dit als stichting en heeft geen
winstoogmerk. Bruikbare, goede
kleding wordt hergebruikt door mensen in ontwikkelingslanden en versleten textiel wordt gerecycled.
Gecertificeerde sorteerbedrijven die de kleding opkopen, zorgen
ervoor dat de juiste kleding op de juiste plek terecht komt. De
opbrengst uit de verkochte kleding gaat naar de projecten
van Cordaid Mensen in Nood. Dit maakt Sam's Kledingactie een
'charitatieve kledinginzamelaar'. Net als organisaties als Humana
en Het Leger des Heils opereert Sam's vanuit een maatschappelijke visie; oude kleding is een middel om die visie te verwezenlijken. Gebruikt textiel blijkt echter meer en meer een economisch
waardevol goed te zijn. Het aanbod van oud textiel is de laatste
twee jaar afgenomen als gevolg van de recessie, kleding wordt
minder snel weggegooid maar de vraag naar gebruikte kleding
blijft hoog; dit leidt tot een hogere waarde per kilo. Steeds meer
partijen worden zich bewust van dit feit en wagen zich op de
markt van de kledinginzameling. Gemeenten vragen frequenter
geld voor de inzameling van textiel en profiteren op deze manier
mee van de opbrengsten. Ook verschijnen steeds meer commer-

El i sa pa r o chi e

15

ciële inzamelaars ten tonele. Dit gaat ten koste van de charitatieve (goede doelen) inzamelaar, en dus ook van de gesteunde
projecten. Bovendien zorgt de aanwezigheid van deze nieuwe
'deelnemers' voor verwarring en onduidelijkheid bij de kledinggever.
De Elisaparochie verzamelt al jaren kleding in voor Sam om
zodoende armoedeprojecten te kunnen ondersteunen. Als
parochie willen we er zelf geen cent aan verdienen voor wel
project ook. We hopen dat velen van U de oude kleding blijven
brengen. Alle werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur kunt U
het brengen.
Zondag van de Arbeid: over flexibiliteit, zekerheid en bezieling.
De viering van de Zondag van de Arbeid vindt in onze parochie plaats
op zaterdag 4 mei en op zondag 5 mei. Het thema is: “flexibel en bezield?” De aanhoudende economische crisis en de ontwikkelingen op
de arbeidersmarkt versterken de tendens om het betaalde werk te
flexibiliseren. Arbeidskrachten hebben naast behoefte aan flexibiliteit
en zekerheid ook behoefte aan arbeidsplaatsen die hen de mogelijkheid bieden om hun werk met bezieling te verrichten. Vooral jongere
generaties maken hun verwachtingen op dit gebied kenbaar. Oudere
generaties lijken meer belang te hechten aan het behoud van de zekerheden die zij gedurende hun arbeidsloopbaan hebben verworven.
Er zijn ook steeds meer bedrijven en instellingen die oog hebben voor
deze binnenkant van het werk (talenten, waarden, gevoelens, inspiratie). Zij richten de aandacht niet, zoals vroeger vaak het geval was,
enkel op de buitenkant van het werk (gedrag). Met de keuze van het
thema “flexibel en bezield?” wil de kerk de aandacht stimuleren voor
het gesprek over het vinden van een
bevredigend evenwicht tussen flexibiliteit,
zekerheid en bezieling. Rond het thema
heeft het landelijk bureau DISK een
werkboekje gemaakt. De brochure “Flexibel
en bezield?” bevat achtergrondartikelen, ervaringsverhalen en suggesties voor hoe met
de thematiek omgegaan kan worden.
Voor meer informatie verwijs ik u naar:
www.disk-arbeidspastoraat.nl
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Liturgie
Naamlied van Maria.
Mijn lied zingt over God,
de adem van mijn leven,
het licht, dat zij geprezen
steeds als het ochtend wordt.
In God is stille kracht
die wij kunnen vertalen,
als wij elkaars genade
verstaan in elk geslacht
Recht wordt steeds weer gedaan,
als durf en deernis trouwen
aan kinderen en vrouwen
en mannen zonder naam.
Juist wie is gekleineerd
zal tot de hemel reiken;
de hebbers moeten wijken,
geen macht wordt nog vereerd.
Al wie op zetels troont
op voorrang loopt te dringen,
laat geen herinneringen
in het land waar blijdschap woont.
In deze meimaand, Maria maand, zal tijdens de Woord en Communieviering van zaterdag 11 mei extra aandacht zijn voor Moeder Maria.
Met haar lied van bevrijding, haar lied waarin ze zingt dat God omziet
naar de kleine mens, denken we aan alle moeders wereldwijd. Vrouwen die opkomen voor een rechtvaardig bestaan. Zij die dragers zijn
van nieuw leven, maar op vele plekken van onze aarde onder erbarmelijke omstandigheden met hun kinderen leven. Aan Maria wordt
wereldwijd veel aan zorgen, aan hoop en verlangen, toevertrouwd.
Zij is voor velen de voorspreekster bij God en haar Zoon Jezus.
Haar willen we dank zeggen.
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Dauwtrappersviering
Zoals ieder jaar wordt ook dit jaar op Hemelvaartdag, 9 mei, ’s morgens om half zeven in het openluchttheater van Hertme de traditionele Dauwtrappersmis gevierd. De vier geloofsgemeenschappen van
Borne, Hertme en Zenderen dragen zorg voor de organisatie hiervan
en bij toerbeurt verlenen die hun medewerking aan deze sfeervolle
Eucharistieviering op dat vroege tijdstip.
Dit jaar wordt dat gedaan door de geloofsgemeenschap St. Stephanus
te Hertme. Het dames- en herenkoor van de St. Stephanus zingt, en
ondersteunt de samenzang.
Na afloop is er in de kantine bij het openluchttheater gelegenheid om
onder het genot van een kop koffie, thee of chocolademelk nog even
na te praten.
De bezoekers wordt aangeraden om een kussentje mee te nemen,
omdat de zitplaatsen in het theater op dit vroege tijdstip nogal koud
optrekken.

Jeugd en Jongeren
Het Heilig Vormsel
Op zaterdag 13 april hebben 22 kinderen in een mooie inspirerende
viering het sacrament van het Heilig Vormsel mogen ontvangen van
vormheer Kardinaal Eijk.
Vanaf begin januari zijn er stappen gezet op weg naar het Vormsel.
En gaan de stappen verder want het vormen gebeurde niet alleen die
zaterdag.
De weg verder is verwoord in het gedicht dat aan het slot van
de viering werd gelezen door vormelingen samen met
Moniek en Ria.
Onze rugzak is voller, dus we kunnen verder trekken:
een nieuw begin en de basis is goed.
We reizen verder langs allerlei plekken,
in het vertrouwen dat je liefde ontmoet.
We trekken sporen en volgen ook wegen;
we rusten uit of we hollen juist door.
We komen bergen en vaker dalen tegen,
en zitten soms op een doodlopend spoor.
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We lopen verder, alleen of in groepen;
we dwalen af of we blijven ergens staan.
We zijn soms doof of laten ons roepen;
we kiezen zelf steeds meer welke weg we nu gaan.
We hebben gehoord uit de oude verhalen;
die hebben nu en ook morgen nog zin.
Die geven richting en hoop, zij bepalen
ons doel en dit nieuwe begin.
Stop nog wat humor in die rugzak
en neem flink wat optimisme mee.
Ga reisgenoten zoeken, dat is een goed idee!
Weet welke kant je op wilt en ga op weg met een doel.
Durf naar de weg te vragen, stuur misschien een beetje bij.
Met flink wat wilskracht als bagage
zit je bijna altijd goed.
Kom je grote struikelblokken tegen
neem ze dan met durf en moed.
Weet dat als je liefde kunt geven
dan is het leven kinderspel.
Vul die rugzak dus met liefde
want wie uitdeelt, die komt er wel!
Jesse, Christy, Karlijn, Jelmer, Damian, Luc, Bas, Demi, Niels,
Robbert, Eline, Remco, Amber, Floor, Tom, Julia, Stacey, Demi,
Naomi, Demi, Lisa, Charmain

Op weg naar de Eerste Heilige Communie
In de presentatieviering op zondag 21 april hebben de kinderen zich
voorgesteld die zondag 26 mei de Eerste Heilige Communie ontvangen.
Dit zijn:
Noelia, Robin, Haik, Silke, Thomas, Stijn, Sofie, Nora
Azik, Tristan, Levy, Robin, Kira, Dani, Jada, Werner,
Estella, Aniek, Daphne
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Als vervolg op de drie bijeenkomsten in het parochiecentrum is een
bezoek gebracht aan de bakkerij van de afdeling VMBO van de scholengemeenschap Erasmus.
Heel gastvrij werden de communicantjes en ouders ontvangen door
bakker Arjan. In vier stappen kreeg een bolletje deeg de vorm van een
broodje. Na het rijzen en het bakken mochten de broodjes mee naar
huis waar ze ongetwijfeld goed smaakten.

Karmelkring Twente
bezinningsaanbod
Het bezinningsprogramma van Karmelkring Twente is bedoeld voor
ieder die zijn eigen spiritualiteit wil ontdekken en verdiepen. Samen
zoeken wij naar wat ons beweegt en gaande houdt in het leven.
Achter de Karmel
Achter de Karmel is een blad van de Karmelieten in Nederland. Het
blad wil de lezers informeren over zaken die de Karmel betreffen – in
Nederland en wereldwijd. Daartoe publiceert het over de geschiedenis
van de Karmel, over grote figuren die de Karmel heeft voortgebracht
en over Karmelitaanse spiritualiteit zoals die ook heden ten dage geleefd wordt. Er is aandacht voor mensen die recent in de Karmel hebben geleefd en voor vrouwen en mannen die er nú leven; er wordt bericht over hun geloof, hun werkzaamheden, hun inzet voor de gemeenschappen waarin ze nu leven en hun aandacht voor mens en
wereld, voor gerechtigheid en heelheid van de schepping. Dit alles
vanuit een bewogenheid en inspiratie, gebaseerd op de heilige Schrift
en de Regel van de Karmel.
Het eenvoudige en in zwart-wit uitgegeven periodiek verschijnt 5x per
jaar met een omvang van telkens 24 tot 28 A4-tjes. Een vrijwillige, niet
kosten dekkende bijdrage wordt op prijs gesteld. We hanteren (voor
wie kan betalen) een richtprijs van € 12.50 op jaarbasis; dit is € 2.50
per nummer, inclusief de verzendkosten.
Indien u geïnteresseerd bent in dit blad, kunt u zich abonneren bij Pater Jan Brouns, van Speyk 112, 5831 LG Boxmeer. tel: 0485-578840;
e-mail: j.brouns@hetnet.nl
Op het secretariaat van de parochie liggen een aantal exemplaren om
in te kijken.
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Sprekend verleden
Op de flank van de berg 2
In de standenstad, op de flanken van de berg met boven- en middenbewoners en mensen diep beneden in het dal, waren de verschillen
groot. Erg groot. Het leken wel twee werelden, van elkaar gescheiden
door een onzichtbare wand. Soms werd een gezin getroffen door
ziekte, werkloosheid, een natuurramp of gewoon pech en tuimelde
naar beneden in het dal. Eenmaal daar was het erg moeilijk de weg
omhoog te vinden. Vooral in tijden van crises werd dat een bijna
onmogelijkheid.
Het was niet zo dat de mensen boven zich niet bekommerden om de
mensen aan de onderkant. Ze organiseerden van alles om de ergste
nood voor een tijdje te lenigen. Er waren deurcollectes en acties op
t.v., tenminste als de ramp voldoende van omvang was, want zendtijd
was duur en die kon je niet besteden aan kleine rampjes. Beroemde
flankbewoners lieten zich inhuren als ambassadeurs voor goede
doelen en daar waren ze trots op. Je kon er mee voor de dag komen
en het hielp bij de reclame. Zelfs brachten ze wel eens bezoekjes aan
rampgebieden en zagen zo met eigen ogen wat het kost aan inspanning om in een dal zonder uitzicht te overleven.
Etenswaar dat over de einddatum heen was, tweede hands meubilair,
mobieltjes, kleding en gereedschap, zelfs overtollige medicijnen, werden edelmoedig beschikbaar gesteld en ingezameld voor de armen
aan de onderkant. Die moesten dan wel gescreend worden om er
voor in aanmerking te komen, want ook voor armoede was een hiërarchie bedacht.
Het waren nobele vormen van liefdadigheid en daar waren veel flankbewoners goed in. Ze konden het zich veroorloven. Het tastte hun
status niet aan. Ze hadden het goed en zolang dat zo bleef, kon er
best wel iets af zodat minder bedeelden het wat beter kregen. In wezen waren ze echter behoudzuchtig. Hun status had iets onaantastbaars, een verworven recht zoals leven in een dal zonder licht aan de
horizon ook wel iets weg had van een verworven recht. Je kon er zo
weinig aan veranderen. Welvarend zijn is ook een beetje machteloos
zijn, of denken dat je het bent.
En toen kwam daar die man in een eenvoudig wit gewaad, een klein
petje op zijn ronde hoofd, pensioen gerechtigd, maar toe aan een
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nieuwe uitdaging, zoals dat heet. Hij verscheen uit het niets op het
balkon en staarde voor zich uit. ‘Buona sera’,
zei hij tenslotte. Veel meer zei hij niet, maar
eigenlijk was dit heel veel. Hij vroeg aandacht
voor de armen, de mensen in het dal,
de ouderen en kinderen, de mensen die we
zo gemakkelijk vergeten. En ook voor de aarde
vroeg hij zorg en aandacht.
Franciscus, noemde hij zich.
Buona sera. Laat er een goede avond over het dal komen voor de
mensen die het moeilijk hebben opdat ze in een nieuwe en betere
dag ontwaken.
Op de schraalste grond bloeien soms de mooiste bloemen tegen alle
verdrukking in. En zo is het ook aan de onderkant in het dal. Je vindt
er kinderen die de zorg voor het gezin op zich nemen of eenzame
alleenstaande ouderen overeind houden waar ze aan de bovenkant
een hele zorgorganisatie voor nodig hebben. Je vindt er moeders die
van kindsoldaten weer vredesmensen maken. In die man in het wit
herkenden ze iemand van hen, al woonde hij niet bij hen in een krot.
Maar het leek of hij zich voor hen interesseerde, of hij er voor hen
was. Papa buono, noemden ze hem.
Hij vond het niet nodig dat leiders van kerk en wereld naar zijn installatie kwamen. Het geld konden ze ook aan de armen besteden. Maar
nee, ze kwamen toch. Zo’n bijeenkomst, met televisie er bij, lieten ze
zich niet ontnemen. De man in het wit was een van hen, dachten ze.
Een van de bovenkant. Zo was het toch altijd geweest.
Maar het paleis waar ze hem in wilden stoppen, wees hij af. Hij gaf
de voorkeur aan een eenvoudig appartement. Een man met andere
mores, daar moesten de mensen in rood en paars en zwart toch
even aan wennen. Ze waren bekend met de oproep tot bekering.
Maar dat betekende toch dat zij anderen moesten bekeren? Nu riep
deze man in het wit hen allemaal op zich zelf te bekeren tot de armen, de mensen in het dal. Zou hij iets meer bedoelen dan liefdadigheid? Dit was nieuw. Bijna ongehoord. Wat een boodschap! Het leek
wel ‘Eu Aggelion’, ‘Evangelie’, ‘Goed Nieuws’. En de man in het wit,
papa buono, boog deemoedig het hoofd en vroeg aan de aanwezigen op het plein om de steun van hun gebed.
Toine
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Goed om te weten
Parochiecentrum
Het Pastoraal Centrum is op werkdagen geopend van 9.00 tot 12.00
uur. Telefoon secretariaat: Tel: 545040.
De ingang is aan de Henriëtte Roland Holstlaan.
H. Doopsel
De voorbereiding op het H. Doopsel is op de laatste maandag van de
maand vanaf 20.00 uur in het Parochiecentrum. Het H. Doopsel is
steeds op de derde zondag van de maand. Vriendelijk verzoek om bij
het secretariaat aan te melden.
Communie thuis
Zieken kunnen iedere maand thuis de communie ontvangen. Enkele
mensen dragen daar zorg voor. Laat uw wens even weten aan het
secretariaat.
Website:
Via www.elisapaz.nl komt u op de website van de parochie.
Kerktelefoon
Om de liturgievieringen vanuit de Elisakerk thuis te kunnen volgen via
de kerkradio kunt u bij het parochiesecretariaat een ontvanger huren
voor € 8,00 per maand. De ontvanger voor onze parochie moet staan
op 77.
Misintenties
Misintenties voor de weekend-vieringen dienen vóór vrijdag
opgegeven te worden.
De kosten bedragen € 8,00 voor H.Mis/stipendium en € 10,00 voor
een jaargedachtenis.
Karmelvieringen
De Karmelgemeenschap komt dagelijks in de dagkapel bijeen om
samen te bidden en zingen. Eenieder is van harte welkom om me te
vieren.
Morgengebed : maandag tot en met vrijdag 08.00 uur
Eucharistie
: maandag tot en met vrijdag 19.00 uur
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Vieringen mei 2013
04 17.30 Eucharistieviering
mei uur Eef van Vilsteren, Elisakoor
05 09.30 Eucharistieviering
mei uur Eef van Vilsteren, Cantoren
08 19.00 Woord en Communieviering
mei uur Anita Oosterik, Elisakoor
09 09.30 Eucharistieviering
mei uur Edgar Koning, Karmelcommuniteit

Hemelvaart

11 17.30 Woord en Communieviering
mei uur Els Bos, Dameskoor

Mariaviering

Hemelvaart

12 09.30 Eucharistieviering
mei uur Edgar Koning en Marion Loermans
Karmelcommuniteit
18 17.30 Eucharistieviering
mei uur Pastoraal team, Elisakoor

Pinksteren

19 09.30 Eucharistieviering
mei uur Pastoraal team, Herenkoor

Pinksteren

20 09.30 Eucharistieviering
mei uur Karmelcommuniteit

2e Pinksterdag

25 17.30 Woord en Communieviering
mei uur Wim Brouwers, Herenkoor (greg.)
26 10.00 Eucharistieviering
mei uur Eef van Vilsteren en Anita Oosterik
kinderen

Eerste Heilige
Communie

Koorrepetities Elisakoor
Op maandag van 18.45 uur tot 19.45 uur heren
19.45 uur tot 20.30 uur dames en heren
20.30 uur tot 21.15 uur dames

Dit blad wordt gesponsord door:
Wilt u ook sponsoren? Neemt u
dan contact met het secretariaat;
telefoon: 545040
Fotostudio Jos Galgenbeld
Tel: 861310
Ootmarsumsestraat 300

Yarden Uitvaartverzorging
Tel. 074-2913231
W. de Clercqstraat 89

Taxicentrale Almelo
Tel: 853030
Planthofsweg 43

Hillen kantoorefficiency B.V.
Tel: 812139
Twentepoort Oost 1

Vredehof uitvaartverzorging
Uitvaartcentrum Vredehof
Willem de Clercqstraat 89
Tel: 813334 www.vredehof.nl

Wies Sanders uitvaartbegeleiding
De Pelikaan 13, Almelo
Telefoon: 06-22163953
Info@wiessanders.nl

Erik Korte uitvaartverzorging
Twentelaan 26 7609 RE Almelo
Tel: 443264

Loohuis, Telecommunicatie & beveiligingen, Tel: 0546-629600
Fleringen

Brood en Banketbakkerij Deterd
Tel: 812184
Bornerbroeksestraat 284
Binnenhof 3
Tel: 872317

Teham Pongers
De complete staalleverancier
Diamantstraat 13 Hengelo
Tel: 074-2915502
www.teham-pongers.nl

Vos Hengelsport
Tel. 814708 en 815175
Ambachtstraat 1

Tandprothetische Praktijk Schultz
Tel: 568090
Berlagelaan 97

Hams Uitvaartverzorging
Oosteinde 172 Vriezenveen
Tel: 561351 fax:565165
www.hamsuitvaartverzorging.nl

