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TAIZÉVIERINGEN 
 
Wat is Taizé? 
Taizé is de naam van een klein -niet in de atlas terug te vinden- 

dorpje in het Franse Bourgondië. Om toch nog iets preciezer te zijn: 

je vindt het zo'n tien kilometer boven de oude stad Cluny. 

In dit kleine dorp wonen ongeveer 100 ingetreden protestantse en 

rooms-katholieke broeders. Samen met nog een aantal broeders dat 

meeleeft in sloppenwijken in andere delen van de wereld, vormen zij 

de ‘oecumenische broedergemeenschap van Taizé’. 
 

Als je in Taizé bent, kom je tot jezelf. Tot God. In Taizé is een sfeer 

die heel bijzonder is. Duizenden jongeren komen daarom samen in 

Taizé om met elkaar van gedachten te wisselen over wat hen bezig 

houdt. Taizé brengt hoop bij jongeren uit allerlei culturen, uit de hele 

wereld.  

Wat Taizé daarnaast zo bijzonder maakt is de openheid, de soberheid, 

de rust, de stilte en de aandacht voor elkaar. Iets wat door velen zo 

gemist wordt in ons drukke leven. Maar ook de gezongen gebeden 

zijn kenmerkend voor Taizé. 

Mooie meditatieve liederen met een korte, eenvoudige tekst, die 

herhalend gezongen worden. Door iedereen die maar mee wil zingen. 

Daardoor blijven ze vaak hangen in je hoofd en worden ze gegrift in 

je ziel. Door deze meditatieve manier van zingen en bidden maak je 

ruimte en rust in jezelf en kom je open voor God. God hoor je niet in 

de storm, maar in de stilte van je hart. 
 

In de parochie houden wij in de veertigdagentijd twee Taizé-vespers.  
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Op maandag 23 februari in de locatie Vincentius om 19.30 met 

medewerking van het Vincentius koor. 

 

Op vrijdag 27 februari in de locatie Augustinus om 19.00 uur met 

medewerking van het Augustinuskoor en van dhr. Nico Brugge met  

dwarsfluit.   
 

Weet dat u van harte welkom bent, namens 

pastoraal team en de liturgiegroepen,   

Gerard de Reuver   

 
 
 
 
VASTENAKTIE 2015 
Vasten is een eeuwenoude traditie. Niet alleen voor Christenen, maar 

ook voor Moslims, Hindoes, Joden en Boedhisten. In heel Nederland 

wint vasten de laatste jaren weer aan populariteit. Minder verbruiken 

en solidair zijn met anderen past goed in ons streven naar een 

duurzamere samenleving.  

Steun de Vastenaktie en geef de allerarmsten een toekomst. De 

wereld groeit als we delen. De vastentijd begint op (as)woensdag  

18 februari 2015. Het campagneproject van Vastenaktie 2015 richt 

zich op het jongerenwerk van SETIK in Sri Lanka. SETIK is de 

caritasorganisatie van het bisdom Kandy. SETIK staat voor: Socio 

Economic Training Institute of Kandy. Het bisdom Kandy ligt in het 

midden van het eiland: het beroemde theeplantagegebied. 
 

In de kerken van de Augustinus, Boom en de Vincentius staan de 

bekende ton en bussen klaar waarin u uw geldelijke gaven kunt 

deponeren. Ook kunt u uw bijdrage overmaken op rekeningnummer  

IBAN: NL21 INGB 000 000 5850 van de Vastenaktie, Den Haag 

onder vermelding Project: Setik in Sri Lanka.  

 

In dit kader bieden wij u op vrijdag 6 maart 2015 een Soepmaaltijd 

aan in het regiocentrum bij de Boomkerk, Gibraltarstraat 55. 

De kosten van deelname bedragen  € 5,00. 

Inloop 17.30 uur – Aanvang 18.00 uur. 
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WERELDGEBEDSDAG   6 maart        
 
Iedere eerste vrijdag van maart gaat het gebed de wereld rond.  

Het hele etmaal vinden overal in de wereld gebedssamenkomsten 

plaats onder de noemer ‘Wereldgebedsdag’. De dag wordt 

georganiseerd door christenvrouwen, die door gebed en actie invloed 

willen uitoefenen op mensen en hun omgeving. Het christelijke 

geloof krijgt hierdoor een internationale, oecumenische dimensie. 

Wereldgebedsdag werd in 1927 in het leven geroepen in Amerika om 

met name vrouwen overal ter wereld door middel van het gebed te 

verenigen.  
 

Elk jaar wordt de dag door vrouwen uit 

een ander land voorbereid. Voor 2015 zijn 

dat vrouwen van de Bahama’s, een 

eilandengroep in het Caraïbisch gebied. 

Voor de liturgie van de viering kozen zij 

als thema: ‘Begrijpen jullie mijn Liefde ?’. 

De kunstenares Chantal Bethel, in 1951 

geboren in Port-au-Prince op Haïti, 

maakte hiervoor een bijzonder schilderij. 

Het schilderij heeft als titel ‘Blessed’ 

(gezegend) en laat zien dat de eilanden 

van de Bahama’s zich gezegend voelen 

door God. De eilanden worden in dit schilderij verbeeld door de 

nationale vogel: de flamingo. De flamingo buigt zich in volledige 

overgave naar de voeten van Jezus, want daar is vergeving, vrede en 

liefde te vinden! Het schilderij laat ook de zon, de zee en de blauwe 

lucht zien: zegeningen die zij willen delen met de hele wereld aan de 

andere kant van de oceaan. 
 

In Bos en Lommer was er jarenlang een gebedsviering in de 

Augustanakerk aan de Erasmusgracht. Omdat deze kerk na 4 januari 

j.l. is gesloten, vindt de viering dit jaar voor het eerst plaats in de 

Boomkerk, en wel in de kapel van de pastorie. U bent van harte 
welkom om mee te bidden en vieren op vrijdag 6 maart a.s. om 
18.00 uur, ingang via de pastorie, Adm. De Ruijterweg 408. 

Volgend jaar hopen we in de gerestaureerde kapel van de Boomkerk 

onze gebedsbijeenkomst te houden. 
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AGENDA  DE   BOOMKERK   

zo 22 febr 10:30 Par.Hal 1e Zondag van de Veertigdagentijd, 

eucharistieviering met samenzang 

13:00 Par.Hal All Saints, eucharistieviering  

di 24 febr 15:00 Par.Hal Rozenkrans- en Antoniusgebed  

wo 25 febr 9:00 Pastorie Eucharistieviering 

13:00 Par.Hal Verzendklaar maken parochieblad 

do 26 febr 19:30 Par.Hal Repetitie Franciscuskoor 

vr 27 febr 9:00 Pastorie Eucharistieviering 

20:00 Zaal B Amsterdamse Gesprekskring 

zo 1 maart 10:30 Par.Hal 2e Zondag v.d. Veertigdagentijd, eucha- 

ristieviering m.m.v. het Franciscuskoor 

13:00 Par.Hal All Saints, eucharistieviering  

di 3 maart 15:00 Par.Hal Rozenkrans- en Antoniusgebed 

wo 4 maart 9:00 Pastorie Eucharistieviering 

do 5 maart 19:30 Par.Hal Repetitie Franciscuskoor 

vr 6 maart 9:00 Pastorie Eucharistieviering 

18:00 Par.Hal Soepmaaltijd t.b.v. Vastenaktie 

18:00 Pastorie Wereldgebedsdag, oecumenische  

vrouwengebedsviering 

zo 8 maart 10:30 Par.Hal 3e Zondag v.d. Veertigdagentijd, eucha- 

ristieviering m.m.v. het nieuwe koor 

13:00 Par.Hal All Saints, eucharistieviering  

19:00 Par.Hal Tienergroep Solid Rock, startbijeenkomst 

di 10 mrt 15:00 Par.Hal Rozenkrans- en Antoniusgebed 

wo 11 mrt 9:00 Pastorie Eucharistieviering 

15:30 Zaal B 1e Communie-voorbereiding 

do 12 mrt 19:30 Par.Hal Bijeenkomst ouders 1e Communiegroep 

19:30 Par.Hal Repetitie Franciscuskoor 

vr 13 mrt 9:00 Pastorie Eucharistieviering 

20:00 Zaal B Amsterdamse Gesprekskring 

zo 15 mrt 10:30 Par.Hal 4e Zondag v.d. Veertigdagentijd, eucha- 

ristieviering m.m.v. het Franciscuskoor 

13:00 Par.Hal All Saints, eucharistieviering  

di 17 mrt 15:00 Par.Hal Rozenkrans- en Antoniusgebed 

wo 18 mrt 9:00 Pastorie Eucharistieviering 

do 19 mrt 19:30 Par.Hal Repetitie Franciscuskoor 

vr 20 mrt 9:00 Pastorie Eucharistieviering 
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zo 22 mrt 10:30 Par.Hal  5e Zondag v.d. Veertigdagentijd, eucha- 

ristieviering met samenzang 

13:00 Par.Hal All Saints, eucharistieviering  

19:00 Par.Hal Tienergroep Solid Rock (o.v.) 

 
Er is een Rozenkransgebed mét uitstelling t.g.v. Maria Boodschap, en 

wel op dinsdag 24 maart a.s.; echter zonder aansluitende maaltijd. 

 
 
NIEUW KOOR 
Vanaf maart zal een nieuw koor de liturgie in onze parochie luister 

bijzetten.  

Het koor, dat staat onder leiding van dirigent Maurice Sonnenschein, 

zong voorheen in Verpleeghuis Sint Jacob.  

Dit huis moest echter haar deuren sluiten. De opzet is dat dit koor 

eenmaal per maand in de Augustinuskerk en eenmaal per maand in 

de Boomkerk zal zingen. Het parochiebestuur is blij dat hiermee de 

hiaten, ontstaan door het vertrek van de Schola Cantorum uit de 

Boom en de lagere frequentie waarin het Augustinuskoor is gaan 

zingen, kunnen worden aangevuld. 
 

De bedoeling is dat dit koor voor de eerste keer op zondag 8 maart 
in De Boom zal zingen en op zondag 22 maart in de Augustinus. 
Zodra er meer duidelijkheid is omtrent hun schema, zult u worden 

geïnformeerd. 

                                      ************** 
 

STILLE OMGANG   21 maart 2015 
 

De Stille Omgang wordt in 2015 gelopen in de nacht van zaterdag 21 

op zondag 22 maart. 

Ter verdieping heeft de Stille Omgang 2015 als intentie:  

‘Een pelgrim gaat voort, ontvankelijk voor ’t onverwachte…’ 

 

Jongerenprogramma: ON THE ROAD 
Op zaterdag 21 maart 2015 vindt in de prachtige St. Nicolaasbasiliek 

in Amsterdam het Stille Omgang Jongerenprogramma plaats. Een 

uniek evenement in Nederland, een unieke gelegenheid ook voor 

ontmoeting; ontmoeting met andere jongeren en met Christus, in de 
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Eucharistie. toegangsprijs is € 7,50.  www.stille-omgang.nl/jongeren 

en op www.facebook.com/Stille Omgang 

 

                                         ************** 
 

AGENDA  VINCENTIUSKERK  

zo 22 febr 10:30 1e Zondag van de Veertigdagentijd,  

eucharistieviering m.m.v. Vincentiuskoor 

ma 23 febr 19:30 Taizé-viering m.m.v. Vincentiuskoor 

20:15 Repetitie Vincentiuskoor 

wo 25 febr 14:00 Spreekuur pastor Ben den Boer 

zo 1 mrt 10:30 2e Zondag van de Veertigdagentijd,  

eucharistieviering met samenzang 

12.00 Spirituele film 'Poetry', zie blz. 7  

ma 2 mrt 20:00 Repetitie Vincentiuskoor 

wo 4 mrt 10:00 Ontmoetingsochtend De Liefde in   

De Potgieter, Potgieterstraat 34 

14:00 Spreekuur pastor Ben den Boer 

za 7 mrt 14:00 Zonnebloem Oud-West, Bingo-middag 

20:00 Concert zangleerlingen mevr. L. van Tol 

zo 8 mrt 10:30 3e Zondag van de Veertigdagentijd,  

eucharistieviering m.m.v. Vincentiuskoor  

14:00 Concert vioolleerlingen mevr. Suzuki 

ma   9 mrt 20:00 Repetitie Vincentiuskoor 

wo 11 mrt 14:00 Spreekuur pastor Ben den Boer 

vr 13 mrt 19.30 Kruiswegmeditatie 

za 14 mrt 14:00 Concert pianoleerlingen mevr. Van Duin 

zo 15 mrt 10:30 4e Zondag van de Veertigdagentijd,  

eucharistieviering met samenzang  

ma 16 mrt 20:00 Repetitie Vincentiuskoor 

do 19 mrt 20:00 Vergadering PCI's Emmaüs en Fatima 

vr 20 mrt 19.30 Kruiswegmeditatie 

zo 22 mrt 10:30 5e Zondag van de Veertigdagentijd,  

eucharistieviering met samenzang  

16:00 Concert koor Galera da Holanda 



 7  

SPIRITUELE FILMS 
 

In het voorjaar van 2015 draaien we op twee 

zondagmiddagen weer een film in de 

Vincentiuskerk. Prachtige, bijzondere films die je 

raken. Met een inleiding en een nagesprek.  

De films beginnen om ongeveer 12.15 uur, na de viering. Voor wie de 

viering in de ochtend bijwoont is er een lunch.  

 
Zondag  1 maart 2015  Poetry  
 

Koreaanse  film uit 2010 van regisseur Lee Chang-dong. 

Mija, de hoofdrolspeelster, is een 66 jarige grootmoeder. Zij heeft in 

het ziekenhuis te horen gekregen dat zij aan beginnende dementie 

lijdt. Zij reageert op het horen van de diagnose met een wonderlijk 

voornemen. Zij, die nog nooit een woord poëzie heeft geschreven, 

besluit om alle tijd die zij nog met een  ‘heugend bewustzijn’ heeft , 

te besteden aan het schrijven van een gedicht. En tegelijkertijd is er 

met haar bewustzijn nog iets aan de hand: als de film begint, ziet ze  

bij het ziekenhuis, waar ze haar diagnose net heeft gehoord, een 

uitzinnig huilende vrouw uit wier woorden ze opmaakt dat haar 

veertienjarige dochter dood in de rivier is gevonden. Zelfmoord. 
 

Het dode meisje en het verdriet van de moeder nemen Mija in beslag  

- zeker als ze later in de krant de achtergrond voor de zelfmoord 

achterhaalt. Het meisje is maandenlang op school misbruikt door een 

gang van zes jongens. Op een bepaalde manier gun je Mija, die zich 

intens identificeert met het meisje, haar geheugenverlies, vooral als 

haar kleinzoon (over wie ze alleenstaand moedert), een van de zes 

verkrachters blijkt te zijn. 

 

Het wonderwerk van Lee Chang-dong ‘Poetry’ leidt de toeschouwer 

een wel heel pregnante zone binnen - de woestijn die ongetwijfeld 

door 21
ste
-eeuwse westerlingen het meest gevreesd wordt: die van het 

geheugenverlies . 

Kan het verlies van iemands taal het begin zijn van een nieuwe staat 

van bewustzijn ? 
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KRUISWEGMEDITATIES  
In bijna iedere katholieke kerk bevinden zich langs de wanden 14 

taferelen van de weg die Jezus Christus heeft afgelegd naar Golgotha. 

De afbeeldingen, ook wel staties genoemd vormen de ‘KRUISWEG’ 

(Via Sacra). De kruisweg is het verhaal van: lijden en overgave, 

verraad en trouw, onverschilligheid en betrokkenheid. Aan de hand 

van de tekst genomen uit de evangeliën en ondersteund door beelden 

op een groot scherm worden we ingeleid in het mysterie van lijden en 

dood, met een hoop op het Nieuwe Leven, de Verrijzenis (die 

tegenwoordig in sommige kruiswegstaties als de 15de en 16de worden 

afgebeeld). 

U bent allen van harte welkom op vrijdag 13 en 20 maart om 19.30 
uur in de Vincentiuskerk aan de Van Lennepkade 211. 
 

                                *************** 

AGENDA  AUGUSTINUSKERK  
 

ma  23 feb   19.30 u Tuinzaal Klaverjasclub 

19.30 u Baarsjesz     4\5 mei Comite 

di 24 feb 10.00 u Kerk Eucharistieviering 

na de viering Koffie-Inloop in de Tuinzaal 

19.00 u Tuinzaal Parochie 

wo   25 feb 18.00 u Kerk Orgelles 

19.00 u Tuinzaal Parochie 

do 26 feb 09.00 u Kerk Ochtendgebed 

19.00 u Tuinzaal Parochie 

vr 27 feb 09.00 u Hobbyr. Parochieblad  klaarmaken 

19.00 u Kerk Taizéviering met Augustinuskoor 

19.30 u Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor 

zo 01 mrt 10.30 u Kerk 2e zondag van de Veertigdagentijd 

Eucharistieviering 

na de viering koffie-inloop in de Tuinzaal 

  
13.00 u Kerk Concert Valentina Bernardone viool 

    
en Marianna Bernardone Viola 

ma 02 mrt 18.00 u Kerk Orgelstudie 

19.30 u Tuinzaal Klaverjasclub 
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di 03 mrt 10.00 u Kerk Viering 

na de viering Koffie-Inloop in de Tuinzaal 

10.30 u Pastorie Voorbereiding  Liturgie 

  
19.30 u Tuinzaal Bezinningsavond D. Hammerskjöld 

    met pater Fr. Geritssen ofm 

wo  04 mrt 18.00 u kerk Orgelles 

19.00 u Tuinzaal Parochie 

do 05 mrt 09.00 u Kerk Ochtendgebed 

19.00 u Tuinzaal Parochie 

vr 06 mrt 16.00 u Pastorie M.A.K. vergadering 

  
17.30 u Parochiecentrum bij de Boom: Soepmaaltijd 

19.30 u Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor 

zo 08 mrt 10.30 u Kerk 3e zondag van de Veertigdagentijd 

Woord en Communieviering 

na de viering Koffie-Inloop in de Tuinzaal 

ma  09 mrt 14.30 u pastorie Augustinus leesgroep 

18.00 u Kerk Orgelstudie 

19.30 u Tuinzaal Klaverjasclub 

di 10 mrt 10.00 u Kerk Viering 

na de viering Koffie-Inloop in de Tuinzaal 

11.00 u Pastorie Voorbereiding Liturgie 

  
19.30 u Tuinzaal Bezinningsavond D. Hammerskjöld  

    met Pater Fr. Geritssen ofm 

wo 11 mrt 18.00 u Kerk Orgelles 

19.00 u Tuinzaal Parochie 

do 12 mrt 09.00 u Kerk Ochtendgebed 

19.00 u Tuinzaal Parochie 

vr 13 mrt 19.30 u Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor 

zo 15 mrt 10.30 u Kerk 4e zondag van de Veertigdagentijd 

Eucharistieviering met Augustinuskoor 

na de viering Koffie-Inloop in de Tuinzaal 

ma   16 mrt   18.00 u Kerk Orgel studie 

19.30 u Tuinzaal Klaverjasclub 

19.30 u Pastorie vergadering Past.Team Augustinus 

di 17 mrt 10.00 u Kerk Viering 

na de viering Koffie-Inloop in de Tuinzaal 

11.00 u Pastorie Voorbereiding Liturgie 

19.00 u Tuinzaal Parochie 
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wo 18 mrt 18.00 u Kerk Orgelles 

19.00 u Tuinzaal Parochie 

do 19 mrt 09.00 u Kerk Ochtendgebed 

10.00 u Pastorie Voorbereiding Liturgie 

19.00 u Tuinzaal Parochie 

vr 20 mrt 19.30 u Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor 

zo 22 mrt 10.00 u Kerk 5e zondag van de Veertigdagentijd 

Eucharistieviering m.m.v. nieuw koor 

na de viering Koffie-Inloop in de Tuinzaal 

 

CONCERT IN DE AUGUSTINUSKERK  
 

Op zondag 1 maart a.s. zal er in de Augustinuskerk om 13.00 uur  
een concert worden gegeven door : 

Valentina Bernardone op viool en                   
Marianna Bernardone op viola. 
 

Het  concert duurt ca. 1 uur. 

Het programma ziet er als volgt uit: 
 

- uit de 15 tweestemmige Inventionen 

BWV 772-786 van J.S. Bach:  

nrs. 1, 10 en 8 

- Duo voor viool en viola nr. 1 op. 4 

van A.B. Bruni 
 

Korte pauze 
 

- uit de 12 duetten voor viool en viola op. 60 van R. Fuchs:   

nrs. 1, 2 en 12  

- Duo voor viool en viola nr. 1 KV 423 van W.A. Mozart 

 

De toegang is vrij, na afloop wordt er een vrijwillige bijdrage 
gevraagd. 

Iedereen is van harte voor dit concert uitgenodigd. 
 

Gezien de reputatie van de beide musici belooft het een bijzonder 

concert te worden.
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ACTIVITEITEN IN DE PAROCHIE OP EEN RIJ 
 
IN DE BOOMKERK  (Parochiecentrum) 
 
Vrijdag 6 maart: Soepmaaltijd Vastenaktie  
Opbrengst is bestemd voor het project: Grenzeloos samen leven in 

Sri Lanka. Aanvang: 17.30. Deelname  € 5,-        

 
Vrijdag 6 maart: Wereldgebedsdag 
Het hele etmaal vinden overal in de wereld gebedssamenkomsten 

plaats. Voor het eerst in de Boomkerk. Aanvang: 18.00 uur. 
 

Zondag 8 maart: Tienergroep Rock Solid 
Een nieuwe groep voor tieners en zij komen eens in de 2 weken bij 

elkaar. Aanvang: 19.00 uur. 
 

Vrijdag 27 maart: filmavond  
In de reeks ‘anti-selfie’-films wordt de film: Donnie Darko vertoond. 

Aanvang 20.00 u. 

 
IN DE AUGUSTINUSKERK 
 
Zondag 1 maart: Concert 
Met Valentina Bernardone op viool en Marianna Bernardone op 

viola. 

Aanvang 13.00 uur 
 

Dinsdag 3 en 10 maart: bezinningsavonden. 
Bezinning rond dagboekteksten van Dag Hammerskjöld. 

Aanvang: 19.30 uur. 
 

Zaterdag 28 maart: Vastenbezinning rond het hongerdoek ‘God of 
goud’- hoeveel is genoeg?. Ook zal de film worden vertoond:  

‘Werken aan voorspoed en harmonie in Sri Lanka’. 

Tijd: 09.30 - 11.30 uur. 
 

Zondag 29 maart: V.I.S. Instuifavond 
Paas-klaverjas- en sjoelinstuifavond op Palmzondag. 

Aanvang 20.00 uur en vanaf 19.30 uur is  de koffie klaar.  
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IN DE VINCENTIUSKERK 
 

Zondag 1 maart spirituele film Poetry: Film uit 2010 over een  

66-jarige vrouw die hoort dat zij aan dementie lijdt. Met inleiding en 

nagesprek. Lunch voor wie blijft na de viering.  

Tijd: 12.15 - 15.00 uur.  Bijdrage  €4,-  
 

Vrijdag 13 en 20 maart: Kruiswegmeditatie. Meditatieve 

bijeenkomst als voorbereiding op de Goede Week. 

Aanvang: 19.30 uur. 
 

Zondag 22 maart: Koorconcert 
Het koor Galera da Holanda zingt  

Braziliaanse koormuziek met percussie.  

Het is een vocale groep voor Braziliaanse 

Muziek o.l.v. Fernando Moura. 

Slagwerkers: Luiz Perillo & Airto Perillo 

Aanvang concert: 16.00 uur. Gratis entree. 

Na afloop is er thee, koffie of een drankje. Van harte welkom ! 

Op www.soomer.nl/galera meer informatie over Galera da Holanda  

(met muziek!). 

 
Voor meer uitgebreide informatie zie elders in dit blad,   

onze website: www.rkamsterdamwest.nl  en/of het parochieblad 

Geloven in West.  
 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 22 maart a.s. 
 

Het eerstvolgende nummer van het kleurrijke parochieblad  

‘Geloven in West’ verschijnt op 1 maart, en ontvangt u in de dagen 
daarna in de bus (afhankelijk van de vrijwilligers die het blad vanuit de 

diverse locaties van de parochie verzendklaar maken en bezorgen).  
 

De Boomkerk Admiraal De Ruijterweg 406 
Postadres: Gibraltarstraat 55 1055 NK tel.  6824927 
 (secretariaat Parochiecentrum) 
Vincentiuskerk Jac. van Lennepkade 211 1054 ZP tel.  6182739 
Augustinuskerk Postjesweg 123 1057 DZ tel.  6183709 
 

Website: www.rkamsterdamwest.nl 


