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MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP 

NIEUWSBRIEF  
Januari 2022 

 

 

 

 

 

Lieve mensen, 

 

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van deze nieuwsbrief. 

 

Maria en Stephan 

 

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP  
 

VIERINGENROOSTER 

• Zondag 23 januari, 3e zondag door het jaar, 10:00 Communieviering, 
voorgangers: W. Eurlings en J. van Gaans 

• Dinsdag 25 januari, 10:00 gebedsviering 
 

• Zondag 30 januari, 4e zondag door het jaar, 9:00 Eucharistieviering 
Celebrant: M. Meneses, m.m.v.: Ecclesiakoor 

• Dinsdag 1 februari, 10:00 gebedsviering 
 

• Zondag 6 februari, 5e zondag door het jaar, 10:00 

Gezinsviering/Communieviering, voorgangers: A. van der Putte en I. Elsevier 
• Dinsdag 8 februari, 10:00 gebedsviering  

 
• Zondag 13 februari, 6e zondag door het jaar, 11:00 Eucharistieviering 

Celebrant: M. Meneses, m.m.v.: Ecclesiakoor 
• Dinsdag 15 februari, 10:00 gebedsviering 

 
• Zondag 20 februari, 7e zondag door het jaar, 10.00 communieviering, 

voorgangers: J. Bosboom en J. van Gaans 
• Dinsdag 22 februari, 10:00 gebedsviering 

 
• Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie 

hiervoor https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/   
 

• De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 

uur uitgezonden via Kerkomroep. 

https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12319
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In verband met de huidige Corona maatregelen is het nog steeds (of weer) nodig 

dat u zich voor een viering aanmeldt.  
 

Dit kunt u doen via de Martha&Maria website, op de homepage van onze 
gemeenschap. U klikt op de knop Aanmelden viering en vervolgens komt u op de 

pagina waar u zich kunt opgeven.  

 
Opgeven kan vanaf de woensdag voorafgaand aan de desbetreffende viering en 

kan tot uiterlijk zaterdagavond 20:00 uur.  
 

Mensen zonder toegang tot internet kunnen zich via het secretariaat aanmelden, 
te bereiken op werkdagen van 9:00 tot 12:00 uur op 030-2200025.  

 
Indien u onverhoopt toch niet naar een viering kunt komen, vergeet u dan niet 

zich af te melden? Dit kan met behulp van de link die in uw bevestigingsmail 
staat. Dan kan iemand anders, die mogelijk nu op de wachtlijst staat, in uw 

plaats! 

 

 

 

 

 
 
  

https://marthamaria.nl/gemeenschappen/michaelkerk/
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NIEUWS UIT ONZE PAROCHIE  
 

Gezinsvieringen Nieuwe Stijl 

Onze kerk is er voor grote en kleine mensen. In de afgelopen jaren zien we 

steeds minder kinderen met hun ouders in de vieringen. De beperkingen in de 

kerk vanwege corona hielpen uiteraard niet. Met Gezinsvieringen Nieuwe Stijl 

willen we de kerk weer een uitnodigende plaats maken waarin iedereen, van 

klein tot groot, zich welkom mag voelen.  

De toevoeging ‘Nieuwe Stijl’ betekent dat in gewone (in eerste instantie) 

Woord- en Communievieringen, een aantal elementen op kinderen worden 

afgestemd. Dit kan door te kiezen voor één van de lezingen uit de Bijbel in 

Gewone Taal, een speciaal lied voor/door de kinderen, één of meerdere 

voorbeden voor/door de kinderen gemaakt en/of gedaan.  

Het is goed als de kinderen wennen aan de taal en de sfeer van de vieringen 

in de kerk, zodat de stap naar gewone vieringen en de Eucharistievieringen 

gemakkelijker te maken is. Uiteraard willen we de volwassen parochianen 

blijven aanspreken. Daarom een vertrouwde opzet van de viering met 

bekende gezichten; het is beslist niet de bedoeling de hele viering in een 

kinderlijke stijl te houden. 

We willen deze vieringen ca. eens per twee maanden houden, een beetje 

afhankelijk van het liturgisch rooster en de capaciteit bij zowel leken 

voorgangers als medewerkers werkgroep Kinderwoorddienst. 

De eerste Gezinsviering Nieuwe Stijl zal zijn op 6 februari a.s. Voorgangers 

zullen dan zijn Anita van der Putte en Irene Elsevier. 
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Kerkhof 

Eerder werd vermeld dat er in 2022 

graven zouden worden geruimd. 

Binnenkort zal hier een begin mee worden 

gemaakt en zullen er 26 graven worden 

geruimd.  

In maart beginnen we weer met het 

onderhoud van het kerkhof. 

 

 

 

Het dak van de kerk 

Delen van het dak van de kerk zijn niet meer waterdicht, dit vraagt om een 
serieuze reparatie. Wij zijn op zoek naar een bedrijf dat dit goed en grondig 

aanpakt. Wie iemand weet kan dit melden bij de locatieraad: 
locatieraad@katholiekekerkdebilt.nl . 

 

 

mailto:locatieraad@katholiekekerkdebilt.nl
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† In de Heer overleden: Adriana Verkerk-van der Kammen 

Ter Nagedachtenis: Jaan Verkerk-van der Kammen  

(05–03–1925* 19-12–2021†) 

 

Zij was een trouw kerkgangster, zowel op dinsdagmorgen als op de zondag. 

Ook het rozenkrans gebed in de maanden mei en oktober sloeg ze niet vaak 
over.  

Ze bracht dan een mooie bos bloemen voor "Marietje" mee, zoals ze vaak zei. 

 

 

  



 
6 

 

 

NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM 

AANSTELLING TOT LECTOR VAN TWEE DIAKENKANDIDATEN 
  

In de St. Catharinakathedraal te Utrecht zijn op 18 december 

diakenkandidaten Wim Kremer (De Bilt) en Jos Ramaker (Dalfsen) door mgr. 
Th. Hoogenboom tot lector aangesteld. Deze liturgische aanstelling is een 

bijzondere stap op weg naar de diakenwijding. 
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NEDERLANDSE PAUS ADRIANUS VI 500 JAAR GELEDEN GEKOZEN 

Het was op 9 januari 500 jaar geleden dat 

er een Nederlander als paus werd gekozen: 
Adriaan Floriszoon Boeyens uit Utrecht.  

 
Als Adrianus VI was hij paus van 9 januari 

1522 tot zijn dood op 14 september 1523, 
zijn kroning had pas op 31 augustus dat 

jaar plaatsgevonden.  
 

Het Aartsbisdom Utrecht staat komende 
zomer stil bij dit jubileum: op 31 augustus 

met een H. Mis in de St. 

Catharinakathedraal en een symposium in 
het auditorium van Museum 

Catharijneconvent. 
 

De Utrechtse aartsbisschop kardinaal Eijk is 
bovendien toegetreden tot het 

beschermcomité van het symposium over paus Adrianus VI dat op 22 april 
2022 in Rome wordt gehouden. Hij was daarvoor gevraagd door de 

Nederlandse en de Belgische ambassadeurs bij de Heilige Stoel.  
 

Het symposium, dat het vijfde eeuwfeest van het pontificaat van deze ‘Paus 
van de Lage Landen’ feestelijk zal herdenken, is bedoeld voor een breed 

geïnteresseerd publiek en zal verschillende periodes van Adrianus’ leven in 
meer detail presenteren. Het symposium heeft Engels als voertaal en wordt 

aan 150 genodigden aangeboden door de Nederlandse en Belgische 

ambassades bij de Heilige Stoel. Het vindt plaats op de Belgische ambassade 
bij de Heilige Stoel.  

 
Het programma is voorbereid door een werkgroep bestaande uit leden van de 

theologische faculteiten van de KU Leuven, Radboud Universiteit en 
Universiteit van Tilburg, alsook van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel en 

Stichting Thomas More.  
Het is verder de bedoeling dat beide ambassades later dit jaar in de 

Vaticaanse bibliotheek een tentoonstelling organiseren over de enige paus uit 

de Lage Landen. 
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Nieuwe datum WJD@Home: 29 april t/m 1mei 

 

Er is een nieuwe datum gevonden voor de WJD@Home op Ameland. Het 
weekend voor jongeren (15-30 jaar) zou eerst plaatsvinden van 14 tot en 

met 16 januari 2022, maar moest worden uitgesteld vanwege de 
coronamaatregelen. Het weekend vindt nu plaats van vrijdag 29 april tot en 

met zondag 1 mei. 

Op vrijdagmiddag 29 april wordt de overtocht gemaakt naar Ameland met de 

veerboot die vertrekt van Holwerd. ‘s Middags al afreizen kan omdat de 
WJD@Home nu in de voorjaarsvakantie vallen.  

 
De deelnemers overnachten in Nes in twee grote gebouwen. Nes is het 

grootste van de vier dorpen op Ameland. Daar staat ook de Sint Clemenskerk 

waar de jongeren te gast zullen zijn en samen de Eucharistie zullen vieren. 

Ook de bisschoppen die al hadden aangegeven bij de WJD@Home te zijn, 

kunnen op deze nieuwe data.  
 

In het programma is een avond van barmhartigheid voorzien. Er is ruimte 
voor ontmoetingen en ontspanning, voor workshops, discussie in een college 

tour en tijd om samen na te denken over wat het katholieke geloof betekent 

voor je leven. Een van de bisschoppen geeft de WJD-catechese. 
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Het thema van de WJD@Home is van paus Franciscus en is een van de 

thema’s op weg naar de internationale Wereldjongerendagen in Portugal 
(2023): ‘Richt u op. Ik stel u aan tot getuige van wat u gezien hebt.’ Het zijn 

woorden van de verrezen Jezus aan Paulus (Handelingen 26, 16).  

Tijdens de WJD@Home wordt dit thema uitgewerkt: opstaan voor je geloof, 

investeren in je band met God en in beweging komen voor je naaste. 

 
Er rijden twee bussen naar de boot 

De bisschoppen nodigen jongeren van harte uit voor deze WJD@Home 2022. 
Er rijden twee bussen. Die pikken de jongeren op verschillende plekken in het 

land op, zodat iedereen vrijdag op tijd is voor de boot naar Ameland. De ene 
bus rijdt vanuit het bisdom Roermond via het bisdom ‘s-Hertogenbosch en 

het Aartsbisdom Utrecht naar het noorden.  
De andere bus kan jongeren uit het bisdom Breda meenemen en rijdt via het 

bisdom Rotterdam naar het bisdom Haarlem-Amsterdam en zo verder. 

De laatste keer dat de WJD@Home op Ameland werden gehouden was in 

2019. Er waren toen 140 deelnemers. De organisatie hoopt dat opnieuw veel 
jongeren zich zullen aanmelden voor het weekend op Ameland. De vorige 

keer was er groot enthousiasme onder de jongeren die deelnamen en bij 
iedereen die meehielp, de organisatie en bij de bisschoppen.  

 

De WJD@Home zijn de perfecte opstap naar de WJD in 2023 in Portugal, 
omdat je er nieuwe vrienden kunt maken en oude bekenden weer ziet. De 

WJD@Home 2022 worden georganiseerd onder de vlag van Jong Katholiek. 

 

Aanmelden 
Iedereen die zich al in had geschreven voor de WJD@Home heeft bericht 

gekregen over de nieuwe data. 

• Wie zich nog niet had aangemeld voor de WJD@Home kan dat nu tot vrijdag 

15 april doen via jongkatholiek.nl (rechtstreeks naar het inschrijfformulier). 

• Nog vragen? Mail dan naar jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl. 

Katholiekleven.nl maakte deze video van de WJD@Home 2019 op Ameland. 

 

 

 

 

  

http://wjd.jongkatholiek.nl/artikelen/de-wereldjongerendagen-beginnen-nu-1/
https://forms.gle/eLGdNoaoGN2K1ZXy5
mailto:jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl
https://youtu.be/X5bHbKeYfxw
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Kinderkamp en tienerkamp 2022: aanmelding geopend 

 

Na de succesvolle editie van 2021 organiseert het Aartsbisdom Utrecht ook in 
2022 weer een kinder- en tienerkamp. Beide zomerkampen vinden opnieuw 

plaats op Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle. De aanmelding voor 
beide kampen is inmiddels geopend. 

 
KINDERKAMP Beestenbende 

In de Bijbel staan heel veel mooie verhalen waar dieren een belangrijke rol in 

spelen. Denk maar aan de ark van Noach of Jona en de walvis. En heb je wel 
eens gehoord van het sprekende ezeltje van Bileam? We luisteren naar de 

verhalen, denken er samen over na en gaan aan de slag met leuke 
opdrachten.  

 
We vieren de Eucharistie en denken aan Jezus. Hij wordt de Goede Herder 

genoemd. Wat zou dat betekenen? Natuurlijk gaan we ook veel leuke 
spelletjes doen, geheel in het beestenbende thema, ravotten in het bos en 

zwemmen.  
 

Dus heb jij zin om een week veel plezier te hebben in een gezellige 
Beestenbende? Meld je dan zo snel mogelijk aan! 

• Wanneer: 6 augustus tot en met 11 augustus 
• Waar: Kampeerboerderij de Heidebloem, locatie de Veltmaat, Oude 

Deventerweg 8a, 7448 RL Haarle 
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• Wie: Kinderen van 7 t/m 12 jaar 

• Aantal deelnemers: Maximaal 30 
• Hoofdleiding: Vicaris Hans Pauw en Jacqueline Kolfschoten 

• Kosten: € 125,- per kind. Als er meerdere kinderen uit een gezin 
meegaan, is er een speciaal tarief van € 75,- per extra kind 

(voorbeeld 2 kinderen = € 200,- i.p.v. € 250,-) 

• Aanmelden: via het formulier op jongaartsbisdom.nl. 
 

 
TIENERKAMP Reis door de tijd 

Net als afgelopen jaren organiseren we ook dit jaar weer een leuk 
tienerkamp! Na lang beraad is er gekozen voor het thema ‘Reis door de tijd’.  

 
We zullen door verschillende tijdperken heengaan en ons inleven in deze 

tijden. We gaan weer veel spellen doen waardoor we kunnen zien welk team 
zich het best aan kan passen aan de tijd. Ook uitstapjes en catecheses staan 

natuurlijk op het programma.  
 

Zin om ook te komen? Meld je dan vooral aan! 
• Wanneer: 6 augustus tot en met 11 augustus 

• Waar: Kampeerboerderij de Heidebloem, locatie de Delle, Oude 

Deventerweg 8a, 7448 RL Haarle 
• Wie: Tieners van 13 t/m 16 jaar 

• Aantal deelnemers: Maximaal 30 
• Hoofdleiding: Rik Ledoux, Bas Kolfschoten en Gauthier de Bekker, pr 

• Kosten: € 145,- p.p. Als er meerdere tieners uit één gezin meegaan, 
is er een speciaal tarief van € 95,- per extra tiener (voorbeeld 2 

tieners = € 240,- i.p.v. € 290,-) 
• Aanmelden: via het formulier op jongaartsbisdom.nl. 

 
Meer informatie over beide kampen via Jacqueline Kolfschoten, e-

mail: jacqueline.kolfschoten@gmail.com, tel.: 06 29015399 
 

  

https://www.jongaartsbisdom.nl/kinderkampen/kinderkamp-2022/
https://www.jongaartsbisdom.nl/tienerkampen/tienerkamp-2022/
mailto:jacqueline.kolfschoten@gmail.com
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HEILIGEN 

Opdracht van de Heer in de tempel (Maria Lichtmis); Feest 2 februari 
 

Betekenis 'Maria Lichtmis' 

1 '-mis' is een verkorting van het woord 'missa'; daarmee sloot in het 
Latijnse formulier de eucharistieviering "Ite, missa est" (= 'Gaat heen, de 

mis is uit'). 'Mis' is dus het oude woord voor eucharistieviering. 

2 'Lichtmis' duidt erop dat deze mis vooral gekenmerkt werd door veel 
(kaars)licht. 

3 'Maria-Lichtmis' geeft aan dat het een mis betrof met veel (kaars)licht ter 

ere van Maria. 
 

  

 

Het feest sluit aan op het relaas van Lukas 02,21-40: 
Vandaar dat het gevierd wordt veertig dagen na Jezus' geboorte. Gegeven het 

feit dat men deze dag vanaf halverwege de vierde eeuw had geplaatst op 25 

december, vond dit feest dus plaats veertig dagen later: op 2 februari. 
 

-1) In het oosten bestond het feest al halverwege de 4e eeuw. De nadruk lag 

niet op Maria, maar op Jezus. Het feest heette er 'Ypapanti' = 'Ontmoeting'. 
Bedoeld werd de ontmoeting van Jezus met Zijn volk in de personen van 

Simeon en Anna, als sluitstuk van een drietal ontmoetingen: 
1 met de herders; 

2 met de drie wijzen uit het oosten; 
3 met Simeon en Anna. 

 
'Ontmoeting' kon ook nog slaan op Jezus' ontmoeting met de God van zijn 

volk; immers Hij wordt bij deze gelegenheid aan God opgedragen in de 
tempel; als eerstgeborene behoorde Hij op bijzondere wijze aan God toe, 

zoals het evangelieverhaal van Lukas vertelt. 
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De kerkelijke viering ging gepaard met een lichtprocessie, waarschijnlijk in 

aansluiting op de woorden van de oude Simeon: "Een licht dat voor de 
heidenen straalt" (Lukas 02,32). 

 
Er bestaan theorieën die zeggen dat die lichtjes eigenlijk een kerstening zijn 

van oude heidense feesten uit de Romeinse tijd. 

Tot op de dag van vandaag heet het feest in de oosterse kerk Ypapanti 
('Ontmoeting'). 

 
-2) In het westen is het feest pas later doorgedrongen; in Rome en Milaan 

viert men het al in de 7e eeuw; in Frankrijk, Duitsland en Engeland in de 8e 
eeuw, maar in Spanje pas in de 11e eeuw. 

 
De wijding van de kaarsen - 'ietwat bijkomstig in de viering van dit geheim' 

aldus het Liturgisch Woordenboek' - duikt pas op in de 10e eeuw: in Frankrijk 
en Duitsland, en bereikt Rome eerst in de 12e eeuw. 

 
Tegelijk komt de nadruk hier meer op Maria te liggen: het feest gaat dan ook 

heten Purificatio (= 'reiniging' en wel 'van Maria'). 
 

In de Joodse cultuur was de reiniging van de moeder na de geboorte van een 

baby een religieuze verplichting, zoals Lukas in zijn vertelling aangeeft. In het 
Oudtestamentische boek Leviticus (hoofdstuk 12) wordt deze reiniging 

voorgeschreven. De gevoelswaarde die tot dit gebruik heeft geleid is diep 
religieus. 

 
De gelovige jood uit het Oude Testament beschouwde iedere geboorte als een 

groot wonder; je had ermee deel aan de scheppingskracht van God zelf. Dat 
werd concreet beleefd in het bloed.  

 
Bloed was het leven van de mens; het hield op geheimzinnige wijze de mens 

in leven, en behoorde dus aan God, omdat alle leven aan God toebehoort. Bij 
aanraking met bloed (en met name bij de geboorte van een kind) was de 

gelovige doordrongen van het diepe besef dat hij voor een groot wonder 
stond dat hem met ontzag en huiver vervulde; dat hij in aanraking kwam met 

mysteries die te groot en te 'schoon' voor hem waren; hij werd zich daarbij 

bewust van zijn eigen geringheid, zijn onwaardigheid, zijn behoefte aan 
reinheid (niet omdat hij iets verkeerd gedaan had, maar juist zoals je je 

onwaardig kunt voelen wanneer je iets heel moois bijwoont... 
 

De mens voelt zich (terecht!) bij Gods overweldigende aanwezigheid 
onwaardig. Het is niet toevallig dat in de oosterse liturgie aan de vooravond 

(vigilie) van dit feest - om in de goede gesteltenis te komen - het verhaal 
wordt gelezen van de engel die met een gloeiende kool Jesaja's lippen komt 
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reinigen opdat zij waardig worden Gods woorden te spreken (Jesaja 6,1-10; 

vooral 6, 5-7). 
 

-3) Maria's tempelgang om zich te reinigen na de geboorte van haar eerste 

kind doet in onze streken haast onmiddellijk denken aan de zogenoemde 

kerkgang. Wanneer een moeder na de geboorte van haar kind voor het eerst 
weer naar de kerk ging, werd zij bij de ingang door de priester welkom 

geheten met een zegen, zij nam de stola van de priester vast en zo liepen ze 
getweeën naar voren tot bij het altaar; daar ontving zij een kaars en 

nogmaals een zegen met een gebed van dank voor het goede verloop van de 
geboorte. 

 
Hoewel het dus een dankritueel was, hebben vele moeders dit gebruik als 

onaangenaam ervaren; in sommige streken heette het ook 'reiniging', en 
dacht men daarbij dus aan het gebruik zoals dat bij Lukas over Maria wordt 

verteld; maar omdat men in een andere religieuze cultuur leefde, voelde men 
de inhoud er niet meer van aan; elders dachten moeders dat zij op die manier 

hun kerkverzuim van de afgelopen tijd goedmaakten. Het was echter bedoeld 
als dankritueel. 
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Petrus Damiani osb, Faenza, Italië; bisschop; † 1072. 

Feest 21 & † 22 (of 23?) februari. 

Hij werd in 1006 of 1007 geboren in de Italiaanse stad Ravenna. Zijn naam 

Damiani dankt hij waarschijnlijk aan een weldoener (‘geestelijke broeder’) 
Damianus die hem in staat stelde te studeren.  

 

In 1035 trad hij in bij de benedictijner eremieten te Fonte Avellana. Daar 
werd hij in 1043 tot prior benoemd. In die functie ijverde hij voor een waardig 

kloosterleven. Daarnaast schreef  hij boeken om kerkelijke misstanden te 

bestrijden. Vooral de morele losbandigheid van geestelijken en de simonie bij 

priesters en bisschoppen. 

 
De paus vroeg hem naast zich als zijn persoonlijk 

raadsman en benoemde hem tot bisschop van 
Ostia. 

 
Hij stierf te Faenza op de terugweg van een 

pauselijke missie naar zijn geboortestad Ravenna. 
Hij ligt begraven in de dom van Faenza. 

 

Hij is nooit officieel heilig verklaard. Desondanks 
werd hij in 1828 door paus Leo XII († 1829) 

uitgeroepen tot kerkleraar. 

Patronaten 

Zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen hoofdpijn 

en slapeloosheid. 

 

  

ca 1890, devotieprentje. 

België, Brugge, uitg. Desclée 

De Brouwer.  

in: Dz2.1896p:581. 

https://www.heiligen.net/wb/simonie.php
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BEZINNING      

Geloof is geen keuze, het is een innerlijke overtuiging – weliswaar één die 

(gelukkig) niet zonder de nodige onzekerheid en twijfels is, maar toch: een 

overtuiging. En een overtuiging kies je niet. Dit is ook weer iets anders dan 

dwang: je kan niet gedwongen worden een bepaalde overtuiging te hebben 

dan wel hier afstand van te doen. 

 In verband met dit laatste trof mij een verhaal dat mijn promotor 

onlangs vertelde over de geestelijke Mehdi. Hij was in 1979 fanatiek achter 

de revolutie van de Iraanse ayatollah Khomeini gaan staan, maar raakte meer 

en meer gedesillusioneerd. Dezelfde moskee die eerst eerbied opriep, 

vervulde hem ineens met angst en vrees: vrees voor de geheime politie. Die 

vrees paste niet bij zijn religie. Met dat inzicht bevatten zijn preken politieke 

springstof: “Vrijheid is de voorwaarde voor religie. Geloof kan niet worden 

afgedwongen. Niemand bidt waarachtig met het mes op de keel.” 

 Dit lijkt ook mij cruciaal: dat religie gevrijwaard dient te zijn van 

dwang. Voor religieus fundamentalisme is geen plaats als vrijheid de 

grondslag van religie is. Die vrijheid heeft dan dus niet zozeer te maken met 

het hebben van een keuze tussen verschillende mogelijkheden, maar met 

innerlijkheid en oprechtheid. “Hier sta ik, ik kan niet anders.” En is dat ook 

eigenlijk niet waar het uiteindelijk om gaat: te weten waar je werkelijk door 

bewogen wordt, het brandpunt te herkennen waar alle middellijnen 

samenkomen? 

 

Welmoed Vlieger in Trouw, 3 juli 2018 

 


