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2016. december 26-án különleges meglepetésben volt 
részük a hágai szentmise résztvevöinek. Havas atya 
üdvözlö szavai után Betlehemes játékban gyönyör-
ködhettünk Horváth Márta és a Hegyi Család elö-
adásában. Minden jelenlévö nevében kijelenthetem, 
hogy szemet, fület gyönyörködtetö, kiváló szakmai 
hozzáértésröl tanúskodó müsort láttunk. Visszava-
rázsolódtunk gyermekkorunk meghitt otthonába. 
Megjelent lelki szemeink elött az az igazi Karácsony, 
melyre mindannyian meghatódottan emlékezünk 
vissza!! Öszinte szívböl jövö köszönetünk Mártának, 
Barnabásnak, Orsolyának, Domonkosnak, Hangá-
nak, Mártonnak, Dánielnek és Sámuelnek!!!

2016. Karácsony

Keresztelö

A 2017. február 5-i szentmise során a keresztség 
szentségében részesült Florian Gábor Nagy, Ingrid 
Nagy-Hol és néhai Nagy Brúnó második gyermeke, 
Juliëtte (Juliska) öcsikéje. A keresztelési szertartást 
Pater A. ten Berge végezte aki előtt a szülők örök 
hűséget fogadtak egymásnak. Flórián növérkéjét is 
Ten Berge atya keresztelte.
A Jó Isten kísérje a kis Florian Gábor minden lépé-
sét! Kérjük a Mindenható áldását a kis családra és 
szeretteikre, hogy mindenkor eröt tudjanak meríteni 
hitükböl!
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Életút-töredék

Az általunk ismert és nagyrabecsült Udvarhely 
Tivadar, a Szent István Alapítvány elnökének írását, 
visszaemlékezését tesszük itt közzé. Hálásan köszön-
jük Tivadarnak nyíltszívüségét, amiért megosztotta 
velünk ezt a fájdalmas emlékezést.

“Tisztelt DUNA TV Munkatársai!

Állandóan nézem az 56-tal kapcsolatos adásokat, 
mégis hosszú töprengés után határoztam el, hogy 
írok Önöknek. A visszaemlékezés régi sebeket szakít 
fel. Lehet, hogy történetem nem regénybe illő, mivel 
csak egy porszem vagyok ezen a földön.

Idéznék egy volt holland-magyar mezőgazdasági 
államtitkár naplójából: Magyarország megfosztotta 
a szüleitől, árván nőtt fel, megfosztotta a jövőjétől. 
Megállta a helyét a nagyvilágban és most önzetlenül 
áldozik. „Chapeau!” „Le a kalappal!” (2000).

1941-ben születtem Miskolcon. Százados Édes-
apámat, Udvarhelyi Tivadart még ebben az évben 
Kolozsvárra helyezték. Attila Öcsém itt született 
1943-ban. Majd jött a menekülés teherkocsikon 
1944-ben Nyugat felé. Édesapámat a balatoni harcok-
nál 1945-ben fogták el a szovjet katonák és Szibériába 
hurcolták.  Édesanyánkat a Bécs melletti Badenban 
szintén egy halálos találat érte, amibe belehalt. Amire 
emlékszem, hogy egy hideg teherkocsi tetején egy 
matracon fekve azt mondta nekem:  Én nem tudok 
veletek tovább menni. Fogd Öcsikéd kezét, mert ha 
elengeded akkor örökre elveszted...
A cikk a fritsvangaans.wix.com/ekt-den-haag
linken tovább olvasható

Tisztelt Elnök Úr!
Köszönettel vettem és nagy 
érdeklődéssel olvastam levelét, 
amelyben beszámol nem min-
dennapi, viszontagságokkal teli 
életútjáról. Bár levelében azt 
irta, nem biztos benne, hogy 
élete regénybe illő, én úgy gon-
dolom kétség kívül az. Az Ön 
élettörténete tükör, amelyből 
visszaköszön a teljes 20. századi 
történelem: a diktatúrák borzal-
makkal teli, kegyetlen korszaka, 
amely emberi sorsokat tört ketté 
és családok százezreit szakította 
szét, köztük az Önökét is. Úgy 
gondolom, fontos, hogy az ehhez 
hasonló történeteket, életutakat 
minél többen megismerjék. Az 
Ön elbeszélése segít abban, hogy 
hőseink emlékét a jövőben sem 
feledjük, és mindig méltóképpen 

emlékezzünk arra, mit köszönhetünk nekik. Éppen 
ezért írását magam is a Duna Televízió munkatár-
sainak figyelmébe fogom ajánlani és biztos vagyok 
benne, hogy története az ő köreikben is hasonló 
érdeklődést vált majd ki.
Engedje meg, hogy Magyarország Kormánya nevé-
ben gratuláljak Önnek a külhoni magyarság meg-
tartása érdekében végzett fáradhatatlan munkájához 
és a területen elért eredményeihez! Az anyaország 
hálával tartozik mindazért, amit a magyarság, külö-
nösképp a nehéz sorsú ifjúság támogatása, segítése 
érdekében tesz. E munka folytatásához kívánok 
Önnek a jövőben is sok erőt, jó egészséget és további 
szép sikereket.

Budapest, 2016. november 23
Üdvözlettel:
Potápi Árpád János

H. Morsink, Generaal-majoor der 
Cavalerie bd., a Holland 
Lovagrendek Kancellárja szívböl 
köszöni Potápi államtitkár úr leve-
lének másolatát. Továbbá kívánja 
Tivadarnak és az egész Magyar 
Közösségnek, hogy a Duna Televízió 
adásba tegye ezt az anyagot, elégté-
telt adván az Ön eröfeszítéseinek.
A hollandiai “Szent István Ala-
pítvány a Kárpát-Medencében 
élö szegény gyerekekért” jelenlegi 
projektje, a Székelyudvarhelyen 
2016 végére felépült iskola, amely 
20 szellemileg sérült gyermeknek 
ad otthont. Már csak a berendezés 
hiányzik.
Kérjük, lehetösége szerint járuljon 
hozzá az iskolabútorok vásárlásá-
hoz!

fritsvangaans.wix.com/ekt-den-haag
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Ferenc pápa nagyböjti üzenete
2017. február 28., kedd 11:06 

Az Ige ajándék. A másik ember ajándék.

A Szentatya évről évre 
üzenetet intéz a katolikus 
hívekhez a nagyböjt ke-
zdetén. Ferenc pápa idei 
levelét az alábbiakban 
közöljük.

KedvesTestvérek!

A Nagyböjt egy új 
kezdet, olyan út, amely 
elvezet a biztos célhoz, 
a feltámadáshoz, Hús-
véthoz, amikor Krisztus 
győzedelmeskedik a halál 
felett. Ebben az időszakban mindig erős indítást ka-
punk a megtérésre. A keresztény arra kap meghívást, 
hogy „teljes szívével” (vö. Jo 2,12) térjen meg az 
Úrhoz, ne elégedjen meg a középszerű élettel, hanem 
növekedjen az Úr barátságában. Jézus a mi hűséges 
barátunk, aki soha nem hagy bennünket cserben, 
hiszen még akkor is, ha bűnt követünk el, ő türelme-
sen várja, hogy visszatérjünk hozzá, és e várakozással 
kifejezi, hogy meg akar nekünk bocsájtani (vö. a 
2016. január 8-i szentmisén mondott szentbeszédé-
ből).

A Nagyböjt kedvező időszak arra, hogy intenzívebbé 
tegyük lelki életünket azon eszközök segítségével, 
amelyeket az Egyház felkínál számunkra: a böjttel, 
az imádsággal és az alamizsnaadás révén. Mindezek 
alapja az Isten Igéje, amit ebben az időszakban jóval 
nagyobb odafigyeléssel kell hallgatnunk és megfon-
tolnunk. Itt most szeretném külön kiemelni a gazdag 
és a szegény Lázárról szóló példabeszédet (vö. Lk 16, 
19-31). Engedjük, hogy megihlessen bennünket ez 
a jelentős részlet, amely kulcsot kínál ahhoz, hogy 
meglássuk általa, miképpen kell cselekednünk, hogy 
eljussunk a valódi boldogságra és az örök életre, 
figyelmeztetve minket az őszinte megtérésre.

1. A másik ember: ajándék

A példabeszéd azzal kezdődik, hogy bemutatja a két 
főszereplőt, ám a szegény Lázárról kapunk csak pon-
tosabb leírást: kétségbeejtő helyzetben van, már fel 
sem bír kelni, a gazdag kapujában fekszik és azokat 
a morzsákat eszi, amelyek ennek asztaláról elé hul-
lanak. Testét mindenütt sebek borítják és a kutyák 

nyaldossák ezeket (vö. 
20-21.vers). A helyzet 
tehát nyomasztó: Lázár 
mélyre süllyedt és me-
galázó helyzetben találja 
magát.

A jelenet még drámaibb, 
ha azt is tekintetbe 
vesszük, hogy a szegényt 
Lázárnak nevezik: e név 
ígéreteket hordoz, hiszen 
azt jelenti. „Isten meg-
segít”. Ez a szereplő tehát 
nem névtelen valaki, 

pontos leírásunk van róla és olyan emberként áll 
előttünk, akihez személyes történetet csatolhatunk. 
A gazdag Lázár számára ő szinte láthatatlan, a mi 
számunkra azonban ismert, közel állónak érezzük, 
saját arca van: ajándék, felmérhetetlen értékű gaz-
dagság, az Isten által akart, szeretett lény, akiről meg 
is emlékezik – még ha kézzelfogható állapota olyan 
is, mintha emberi szemét volna (vö. a 2016. január 
8-i szentmisén mondott szentbeszédéből).

Lázár azt tanítja a számunkra, hogy a másik ember 
ajándék. A másik emberhez való helyes viszonyunk 
abban áll, hogy hálával felismerjük értékét. A gaz-
dag ember kapujában fekvő szegény sem útban lévő 
akadály csupán, hanem felszólítás a megtérésre, az 
élete megváltoztatására. E példabeszéd először is arra 
szólít fel bennünket, hogy nyissuk meg a szívünk 
ajtaját a másik ember előtt, mivel minden ember 
ajándék, legyen az a szomszédunk vagy akár egy 
szegény ismeretlen. A nagyböjt megfelelő idő rá, 
hogy kinyissuk az ajtónkat minden szükséget szenve-
dő ember előtt, és felismerjük benne Krisztus arcát. 
Mindnyájan találkozunk utunkon ilyen emberekkel. 
Minden élet, amely utunkba akad, érdemes rá, hogy 
befogadjuk, tiszteljük, szeressük. Isten Igéje segít a 
számunkra, hogy felnyissa a szemünket, és be tudjuk 
fogadni és szeretni tudjuk az életet, főként a töré-
keny életet. Ám ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, 
komolyan kell vennünk ezt is, amit az Evangélium a 
gazdag emberrel kapcsolatban mond el.

A cikk a fritsvangaans.wix.com/ekt-den-haag
linken tovább olvasható
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Veres András megnyitotta a Szent László-évet Győrben
2017. február 17., péntek 20:58 

„Lászlóban lett kereszténnyé és szentté…” mottó-
val hirdetett Szent László-évet a győri püspökség, 
együttműködve a lovagkirályt pártfogójaként tisztelő 
Győr városával. Február 17-én, az emlékév meg-
nyitása alkalmából Veres András megyéspüspök 
szentmisét mutatott be a Nagyboldogasszony-széke-
segyházban.

A szentmise elején a Szent László Határőr 
Hagyományőrző Egyesület felvezetésével ünnepé-
lyesen a szentélybe vitték a Győr városának évszáza-
dos tiszteletét kifejező Szent László-hermát, hazánk 
harmadik kiemelt nemzeti ereklyéjét.
Ahogy a 18. században, a földrengés fenyegetése 
miatt a győriek a herma előtt imádkozva kérték Szent 
László közbenjárását megmentésükre, úgy fordul-
janak most is az emberek a szent király ereklyéje előtt 
Istenhez életünk, országunk lelki megújulásáért – ez 
az emlékévet meghirdetők szándéka.
„Szentmisében nyitjuk meg az egész éven át tartó 
ünnepi folyamatot, mely alkalom arra, hogy Szent 
László király közbenjárását kérjük Egyházunk, köz- 
és társadalmi életünk megújítására azon értékek 
jegyében, melyek Szent László egész uralkodását 
áthatották” – köszöntötte Veres András győri 

megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia elnöke a székesegyházat megtöltő sokaságot. 
A főpásztorral koncelebrált Várszegi Asztrik bencés 
főapát és számos paptestvér az egyházmegye terüle-
téről.

A cikk a fritsvangaans.wix.com/ekt-den-haag
linken tovább olvasható

Varga Lászlót kaposvári püspökké nevezte ki Ferenc pápa
2017. március 25., szombat 12:30 
2017. március 25-én Őszentsége 
Ferenc pápa Varga Lászlót, a Kapos-
vári Egyházmegye általános hely-
nökét kaposvári megyéspüspökké 
nevezte ki. Szentelése és beiktatása 
2017. május 13-án, szombaton 11 
órakor lesz a kaposvári székes-
egyházban. Balás Béla az új püspök 
beiktatásáig apostoli kormányzóként 
vezeti az egyházmegyét.

Varga László 1956. augusztus 17-én 
született Tapolcán. Felsőfokú ta-
nulmányait a Központi Szeminári-
umban és a Szegedi Szemináriumban végezte. 1982. 
április 17-én szentelték pappá Tapolcán a Veszprémi 
Egyházmegye szolgálatára. 1993-ban, a magyarorszá-
gi egyházmegyék határainak átrendezését követően, 
a Kaposvári Egyházmegye papja lett.

Szolgálati helyei:

1982-1987:    káplán Várpalotán
1987-1993:    plébános Somogy-
sámsonon
1993-tól plébános a kaposvári 
Szent Imre templomban
2009-től a Kaposvári Egyházmegye 
irodaigazgatója
2013-tól a Kaposvári Egyházmegye 
általános helynöke
Balás Béla az új püspök beiktatásáig 
apostoli kormányzóként vezeti az 
egyházmegyét.

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága

fritsvangaans.wix.com/ekt-den-haag
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Nem annak kell adni a szeretetünket, aki megér-
demli, hanem azt kell a legjobban szeretni, akinek 
gyógyulnia kell. Jézusi tekintettel, szeretettel nézzünk 
egymásra – hangsúlyozta Böjte Csaba ferences szer-
zetes március 24-én, a Hajdú-Bihar megyei Fülöp 
község művelődési központjában.
 
A székely szerzetes – telt ház előtt – a maga stílusá-
ban vidám, olykor szívhez szóló történeteivel 
világított rá a tízparancsolat első felszólítására: 
„Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!” Erre 
irányítja a figyelmünket a 2017-re meghirdetett Szent 
László-év is, amely lehetőséget ad számunkra, hogy 
megismerjük a Szent István király utáni „második 

országalapító” mély istenkapcsolatát, elévülhetet-
len érdemeit – emelte ki bevezető gondolataiban a 
ferences pap. Szent László király számára főként ez a 
terület, Érmellék és Biharország lehetett a legkedve-
sebb hely – mondta. Csaba testvér arra buzdította a 
jelenlevőket, hogy ennek okán is mint örökséget, ve-

gyék komolyan a magyar uralkodó emlékét, és kérjék 
őt, hogy vezessen bennünket a boldogságra vezető 
parancsolatok útján.

Böjte Csaba előadásában Krisztus életéből három 
mozzanatot emelt ki. Jézus gyermekként jött közénk, 
hogy az emberrel közösséget vállaljon. Életünkben 
nem mindig lehet megoldani a problémákat, de gyer-
meki jókedvvel, szeretettel tovább lehet lépni. A Har-
gita hegyről lezúduló patak, ha nekimegy a kőnek, 
nem áll le „vitatkozni”, hogy ki és miért rakta oda azt 
a követ, hanem fölötte vagy mellette továbbhalad, 
keresve az útját. A gyermek Jézus ezt a szeretetteljes 
jókedvet, pezsgést mutatja meg nekünk, arra tanítva 
bennünket, hogy a sok nehézséget humorérzékkel, 
vidám lélekkel könnyebb elviselni.

Jézus soha nem adja fel, hanem továbbmegy, kitart 
küldetésében, nem tér le a szeretet útjáról. Ha Istent 
imádnánk, sokat lennénk a jelenlétében, ezt mi is 
meg tudnánk tanulni.

Csaba testvér harmadik aspektusként kiemelte, Jézus 
semmit nem akar egyedül megtenni. Nyilvános 
működésének kezdetén társakat keres. „Gyertek 
hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet 
hordoztok – én megkönnyítlek titeket” (Mt 11,28). 
Ő mindenkit megszólít, mindenkire szüksége van, 
azokra is, akik a társadalom peremére kerülnek. Jé-
zus azt mondja: „Te jó vagy, Te a mennyei Atya gyer-
meke vagy, én szeretnék meghalni érted a kereszten.”

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
Magyar Kurír

Kiss Ágota és Kiss Katalin Húsvét-köszöntö rajzai Eindhovenböl. 

Böjte Csaba Fülöpön: A szeretet nem jutalom, hanem orvosság
2017. március 30. csütörtök 11:32
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Nikelsbergi Nickl Károly neje Hartly Ilona, Baby 
a betegek szentségét tiszta tudattal felvéve Isten 
akaratában megnyugodva, szerettei körében 2017. 
Március 29-én átlépett az örök hazába. Földi 
maradványait 2017. április 5-én római katolikus 
gyászmise után helyezték örök nyugalomra az 
arnhemi Moscowa temetöbe. Nyugodjék békében!

Szeretnék énekelni Néked,
Uram, nyisd meg ajkamat,

hogy szent legyen mindig az ének,
amely szívemből felfakad.

Hadd zengjem, el, hogy százszor áldott
keresztednél ki megpihen,

hadd zengjem el, hogy megtalált ott
s békére lelt az én szívem.

Szeretném énekelni másnak
hogy Néked énekelni jó,

hogy életünk bús lázadás csak,
míg el nem ér az égi Szó.

Azt zengeni, a Szót a Szódat,
mely életet adott nekem!
Szeretnék énekelni Rólad

halálig engedelmesen.

Szeretnék énekelni Néked
folyton, ameddig itt leszek,

szeretnék hangot adni, szépet,
mikor lelkemhez ér Kezed.
FÜLE LAJOS: SZERETNÉK ÉNEKELNI NÉKED

Amennyiben Sztankó Attila atyának módjában 
lesz meglátogatni bennünket, illetve esetlegesen 
Pater Antoon Egging atya segitségével a celebrá-
landó lekészek neve, illetve a szentmisék helyszíne 
(város) változhat. Említett változások esetén 
e-mail értesítést fogunk küldeni. Ezért nyomaté-
kosan kérünk minden kedves olvasónkat, e-mail 
és egyéb változás esetén feltétlenül értesítsék a 
hírlevél szerkesztöségét: 
a hágai.magyar.katolikusok@gmail.com,
illetve: katalintapai@gmail.com e-mail címen, 
vagy telefonon: 06-24 18 70 40 illetve 070-
3912338 számon.

   FONTOS KÖZLEMÉNYEK

Az “Onbevlekt Hart van Maria” templom 
(Marlotkerk) címe és elérhetösége:

Címe: Hága: Bloklandplein 15, 2595CK Den Haag,
Elérhetösége: A templom megközelithető a hágai 
Centraal Station-tól a 43-as, 44-es autóbusszal Lei-
den irányába, illetve a 24-es autóbusszal Mariahoeve 
irányába.
A 43-as és a 44-es autóbuszról a Hofzichtlaan megál-
lónál kell leszállni.

“Imádkozni tanulok vallási elökészítö 
foglalkozás”
Amint ismeretes, a Hágai Magyar Iskolában 7 esz-
tendeje müködött az “Imádkozni tanulok vallási 
elökészítö foglalkozás”, Tápai Katalin vezetésével. 
Sajnos ebben a tanévben megtörtént az a rebdkívül 
sajnálatos dolog, hogy  “elfogytak a gyerekek” erröl 
a foglalkozásról. Van utánpótlás, de ezen gyermekek 
életkora annyira alacsony, hogy meg nem alkalmasak 
egy ilyen jellegü oktatásra. Tehát: Amennyiben a 
2017/2018-as tanévre elegendö jelentkezö lesz, akkor 
az elökészítö foglalkozást újra be fogjuk indítani!!! 
A résztvevö gyeremekek legalsó korhatára 5 – 6 év. 
A foglalkozás felekezet nélküli, célja általános vallási 
orientáció. A foglalkozásokat praktikus megfontolá-

sok miatt tartjuk a Hágai Magyar Iskola épületében, 
9.30-tól 10.00 óráig. Ez a foglalkozás Tápai Katalin 
egyéni kezdeményezése, éppen ezért a jelentkezés 
is nála történik a: katalintapai@gmail.com, illetve a 
hagai_magyar_katolikus@gmail.com e-mail címeken. 
Érdeklödni is ezen az e-mail címeken lehetséges!!! 

Hírlevél
Ezen hírlevél, melyet az Tisztelt Olvasó kezében tart, 
az egész hollandiai katolikus magyarságnak készül. 
Ezért tisztelettel felhívjuk figyelmét arra, amennyiben 
közölnivalója van rólunk, nekünk, legyen kedves 
közölnivalóját elküldeni az fenti e-mail címek egyi-
kére. Együttmüködését elöre is hálásan köszönjük!

Szerkesztette:
Leo Elshout, Frits van Gaans, Korcsma István Tápai Katalin
A hírlevél letölthető: fritsvangaans.wix.com/ekt-den-haag
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Miserend

Miserend Hollandiai Magyar R.K. Egyházközség-i csoportok számára 2017 április 16-tól augusztus 20-ig

Hága :  Április 17 12.30 HÚSVÉT HÉTFÖ - Szentmise -  12.30 Onbevlekt Hart van Maria’ – 
 hétfö  Havas István atya, Bloklandenplein 15, 3594 CK Den Haag
 Május 7  12.30 Szentmise - ‘Onbevlekt Hart van Maria’ - Pater A. Peters ofm.
 vasárnap   Bloklandenplein 15, 3594 CK Den Haag
 Júni 5. 12.30 Pünkösdhétfö - ‘Onbevlekt Hart van Maria’ - Havas István atya
 hétfö   Bloklandenplein 15, 3594 CK Den Haag
 Júli 2 12.30 Szentmise - ‘Onbevlekt Hart van Maria’ - Pater A. Peters ofm.
 vasárnap   Bloklandenplein 15, 3594 CK Den Haag

Rotterdam:  Május 7 15.00 Szentmise -  Una Sancta Kápolna’- Pater A. Peters ofm. 
 vasárnap   Karel Doormanstr. 337 3012 GH Rotterdam centrum
 Júli. 2 15.00 Szentmise -  Una Sancta Kápolna’- Pater A. Peters ofm. 
 vasárnap  Karel Doormanstr. 337 3012 GH Rotterdam centrum
 
Amszterdam  Május 6 17.00  A SZENTMISE  SAJNOS ELMARAD!!!
 szombat  

Helmond/
Eindhoven :  Május 7 12.30   Szentmise - Pauluskerk - Sztankó Attila atya
 vasárnap  Paulus Potterstraat 2 5702 CW Helmond

Vianen: Aug. 20 12.00 Szent István napja - Ökumenikus Istentisztelet a
   Vianeni Római Katolikus Templomban - Havas István atya
   Brederodestraat 2, 4132 VP Vianen

Luik: Április 16 16.00  Húsvét Vasárnap - Dobai Sándor atya
(Belgium) Vasárnap  St. Servais Templom
 Április 30 16.00 Szentmise - Dobai Sándor atya
 Vasárnap  St. Servais Templom

Eupen: Április 23 10.30 Szentmise - Dobai Sándor atya
(Belgium) Vasárnap  St. Jozefsheim Kápolnája
 Május 28 10.30 Szentmise - Dobai Sándor atya
 Vasárnap  St. Jozefsheim Kápolnája
 Június 18 10.30 Szentmise - Dobai Sándor atya
 Vasárnap  St. Jozefsheim Kápolnája

Genk: Június 4 9.30 Szentmise - Dobai Sándor atya
(Belgium)   Hoevezavel-i Kápolna

Herzogenrath- Április 23 10.00 Szentmise - St. Mariä Heimsuchung Kirche/
Kämpchen   Sarlós Boldogasszony Templom
Németország   Josef-Lambertz-Str. 72, 52134 Herzogenrath-Kämpchen

Website: www.ungarnzentrum.de/szentmisek/oesszes-szentmise

Elöre nem látható változások esetén információ a : fritsvangaans.wix.com/ekt-den-haag site-on olvasható!   
 


