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Kerkdiensten Bonifaciuskerk 

Zondag 4 mei aanvang 09.30 uur. 

Voorganger: ds. W. de Braber. 
Collecte: 1e Diaconie: PKN Missionair werk en kerkgroei, 
   2e Kerk: Algemene kosten. 
Koster:  J. Kool, tel. 541127. 
 
zondag 11 mei aanvang 09.30 uur. 
Voorganger: ds. H. van der Burg. 
Collecte: 1e Diaconie: Ouderenwerk, 
   2e Kerk: Plaatselijk pastoraal werk. 
Koster:  K. van Duijn, tel. 540414. 
 
zondag 18 mei aanvang 09.30 uur. 

Voorganger: ds. E. van der Weide. 
Collecte: 1e Diaconie: Family Help Program, 
   2e Kerk: Onderhoud tuin en terrein. 
Koster:  Th. Hoff, tel. 541259. 
 
zondag 25 mei aanvang 09.30 uur. 

Voorganger: ds. A. Reitsma. 
Collecte: 1e Diaconie: Artsen zonder Grenzen, 
   2e Kerk: Algemene kosten. 
Koster:  J. Klercq, tel. 543921. 
 
donderdag 29 mei aanvang 10.00 uur (??). Zie blz. 10.
 Hemelvaartsdag. (Sponsorfietstocht met Thomas-Gemeente). 

Voorganger: ds. A. Reitsma.   
Collecte: 1e Diaconie: Stichting Dufashanye (Speciaal doel 

met Thomas-Gemeente), 
   2e Kerk: Onderhoud gebouwen. 
Koster:  J. Kool, tel. 541127. 
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zondag 1 juni  aanvang 09.30 uur. Avondmaal. 

Voorganger: mevr. ds. M. Kraak. 
Collecte: 1e Diaconie: Rudolphstichting, 
   2e Kerk: Algemene kosten. 
Koster:  K. van Duijn, tel. 540414. 
 
zondag 8 juni  aanvang 09.30 uur. Pinksteren. 

Voorganger: ds. E. van Loo. 
Collecte: 1e Diaconie: ZWO Pinksterzendingsweek, 
   2e Kerk: Plaatselijk toerustingswerk.. 
Koster:  Th. Hoff, tel. 541259. 
 

 
Vanuit de pastorie 
 
In een prachtig voorjaar hebben wij inmiddels de Paasweek weer 
gepasseerd. Een drukke week, dat wel. Maar met veel hoogtepunten. 
Het begon al een week vóór Pasen, de dag dat we op de ezel op weg 
naar Jeruzalem, zomaar drie nieuwe ambtsdragers met ons mee 
kregen. Na de drie oecumenische vespers in de Medemblikker 
vermaning, mocht ik dan op de Witte Donderdag voor het eerst in 
mijn ambtswerk het sacrament van brood en wijn bedienen. Altijd een 
bijzonder moment om als gemeente verzameld te zijn rondom de 
bijzondere symbolen. Met veel dank aan onze actieve liturgiegroep 
kwam de Goede Vrijdag-viering tot stand, om vervolgens op Stille 
Zaterdag de nieuwe Paaskaars binnen te dragen – dit jaar ook weer 
geschonken door een gemeentelid. 
 
 In de Paaskaars hebben wij tijdens de dienst de wierooknagels 
gestoken. In een los plastic zakje worden er altijd vijf nagels bij 
geleverd. Waarom vijf? Omdat zij ons herinneren aan de vijf wonden 
van Christus. De Paaskaars geeft nieuw licht en nieuw leven aan. 
Echter, het opgestane lichaam blijft ook altijd het geschonden 
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lichaam. De wonden blijven zichtbaar, denk maar aan het verhaal dat 
de ongelovige Thomas zijn vingers in de wonden stak  en zijn vuist in 
het gapende gat de zijn zij. 
 In een mensenleven zien we dat ook vaak. Iedereen loopt deuken op. 
Maar ook kan er na verloop van tijd weer hernieuwde heelheid 
ontstaan – althans daar blijven we op hopen, al is het tegen beter 
weten in, en daar blijven we in geloven, ook al is het soms tegen de 
klippen op. Maar ook in een hernieuwde heelheid blijven de blutsen 
en barsten op de ziel zichtbaar en voelbaar. Gehavend kunnen wij tot 
een gelouterde wederopstanding komen. Juist omdat wij geloven dat 
God mens werd, kent Hij ons lijden van binnenuit. Dat kan troost 
geven. 
 
 Elders mocht ik op Stille Zaterdag met een katholieke collega een 
paasviering leiden. Deze collega zegende de Paaskaars. Doorgaans 
houden wij protestanten er niet zo van om objecten te zegenen – wij 
zegenen liever elkaar. Toch wil ik u niet onthouden welke woorden 
mijn collega bij de zegening sprak, en hij raakte de symbolen op de 
kaars met zijn vingers aan: 
 
“Christus gisteren en heden” = verticale balk 
“begin en einde” = horizontale balk 
“Alfa en Omega” = begin - einde 
“Hem behoren de tijd” = cijfers van de eeuw: 20 
“en de eeuwigheid” = cijfers van dit jaar: 14 
 
Bij het insteken van de nagels volgde: 
 

  1. Zijn wonden 
4. gebroken 2. zien wij terug 5. beschadigd 
  3. in wie gewond is 

 Soms lijdt God met zijn Schepping mee. Dat geeft troost. 
 

ds. Oane Reitsma. 
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INLEVEREN KOPIJ KERKBLAD 

Voor het volgend nummer kunt u uw kopij insturen tot en met 
donderdag 5 juni 2014. 

Bij voorkeur via het bekende e-mailadres:  
onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl 

 
Eerder inleveren? Graag, want dan hoeft het werk niet op het laatste 

moment gedaan te worden! 

Het volgend kerkblad zal rond vrijdag 13 juni verschijnen. 
 

Opgave abonnementen kerkblad € 10,00 per jaar en wijzigingen 
adressenbestand doorgeven aan Nelly An Bos, tel. 545477. 

 
 

In Memoriam 
 
Op donderdag 3 april jl. overleed Johannes Frederik van Blanken op 
de leeftijd van 64 jaar.  
Zondagmorgen 6 april hebben wij Fred in de dienst herdacht met het 
zingen van Lied 904 vers 1: “Beveel gerust Uw Wegen, al wat u ’t harte 
deert”, gekozen als bemoediging voor zijn vrouw Marieke, zijn kinderen 
en kleinkinderen.   
Zoals de tekst bovenaan de kaart: “Richt je blik altijd naar de zonzijde 
en de schaduw zal achter je vallen”, leefde Fred. Hij genoot van het 
leven, zijn gezin en zijn kleinkinderen.  
 
Wij wensen Marieke, kinderen en kleinkinderen troost bij het verwerken 
van dit verlies.  
 

Elly van der Heijden. 
 
 

 

mailto:onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl
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In Memoriam 
 
Dinsdagavond 15 april jl. overleed Annigje Mastenbroek op de leeftijd 
van 75 jaar. Zondagmorgen 20 april, is Annie in de Paasmorgendienst 
herdacht met het zingen van lied 247 vers 2 en 3.  
Hoewel Annie zelden de kerkdienst bezocht, was zij bij velen bekend 
door haar betrokkenheid bij onze gemeente.  Eerst als bezoekdame en 
later als trouwe bezoekster van de ouderenmiddag. Ook was zij 
gedurende enkele jaren lid van het clubje dat de kaarten voor het 
verjaardagfonds maakt. Dit laatste moest zij helaas door haar ziekte 
opgeven. 
 
Haar kinderen en kleinkinderen moeten nu zonder haar verder. Wij 
wensen hen troost  bij het verwerken van dit verlies.   
 

Elly van der Heijden. 
 

 
 
Ingezonden 
 
Orgel Plus Concert 24 mei Dennis van der Heijden, orgel en Frank 
Bakker, fluit. 

 
Voor velen van u zal Dennis van der Heijden geen onbekende zijn. 
Geboren (1971) en opgegroeid in Medemblik was hij actief betrokken 
bij de kerk o.a. als lid van de Kjof (jeudclub) en begeleider van het 
jeugdkoor  “Primitive”.  
Dit jaar is het 25 jaar geleden dat Dennis zijn eerste concert in de 
Bonifaciuskerk gaf. Hij speelde toen ondermeer de Toccata en Fuga in 
d moll van J.S. Bach. Hij was toen al organist bij het dameskoor van de 
Gerardus Majella kerk in Onderdijk. Dennis studeerde in die tijd bij Jos 
van der Kooy aan het conservatorium in Alkmaar en kreeg dikwijls les 
van Jos in de Bonifaciuskerk waar hij ook vaak registreerde bij 
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kerkdiensten en concerten. Tijdens zijn conservatoriumstudie werd 
Dennis benoemd als organist van de St. Josefkerk in Alkmaar. 
Na enkele jaren verruilde die post voor die van organist/dirigent  in de 
St. Jan de Doper in Noord Scharwoude. In 2014 werd hij tevens 
benoemd tot organist van de Allemanskerk (PKN) in Oudkarspel. 
Verder is Dennis dirigent van een tweetal koren en is hij muziekleraar 
en decaan aan het Jan Arents College in Alkmaar. 
Met de fluitist Frank Bakker vormt hij een duo dat regelmatig concerten 
geeft. 
Frank Bakker (1968) concerteerde al een paar keer eerder in de 
Bonifaciuskerk) en is regelmatig op concertpodia te vinden om in 
orkesten van uiteenlopende pluimage zijn bijdrage te leveren. Hij 
speelt mee met het Nederlands Fluitorkest, speelt vaak concerten met 
Dennis van der Heijden en wordt regelmatig gevraagd in 
begeleidingsensembles (oratoria, opera en operette).  
 
Het concert 24 mei begint om 20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.30 
uur.  
De toegangsprijs is € 6,00. 

 
 
 

Ingezonden 
 
 

Dit is de reactie van MInke Brinkman en Bep Smit - Bijlsma, toen ze 
met Palmpasen de fruitmandjes kregen, gemaakt door Heilke en 
Nienke: 
 
“O, wat is dat leuk, hartelijk dank! Aan allen de hartelijke groeten.” 
 

Ina Bakker. 
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Samen aan Tafel 
 
In mei gaan we weer voor de 
laatste keer dit seizoen Samen 
aan tafel. We hadden hiervoor 
22 mei gereserveerd staan, 
omdat Ron in verband met een 
werkklus door de week niet in 
Medemblik is, hebben we 
besloten de laatste Samen aan 
tafel in plaats van op 
donderdag 22 mei nu te 
houden op vrijdag 23 mei a.s. Over het menu denken we nog even 

na, want we zijn op het moment van het schrijven van dit stukje in 
Frankrijk en we denken dan toch maar weer aan een Frans tintje voor 
de maaltijd. 
De inschrijfformulieren leggen we weer in de Bonfoyer. Als het niet lukt 
dit in te vullen is bellen ook goed (liefst minstens twee dagen tevoren 
op nr. 0227-540414). 
Wij hopen op een lekkere en leuke laatste Samen aan Tafel voor dit 
seizoen. 

Klaas en Ron. 

 
 
 

4 mei herdenking Medemblik 
 

Op zondag 4 mei vindt in (de kern) 
Medemblik de gebruikelijke 
Dodenherdenking plaats ondanks dat de 
Gemeente deze niet meer regelt. Een 
gelegenheidscomité heeft het initiatief 
genomen om een korte herdenking in de 
Bonifaciuskerk én aansluitend een Stille Tocht naar het Monument op 
de kop van de Breedstraat (hoek Nieuwstraat) te organiseren.  
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Bonifaciuskerk 19 uur:  
korte herdenking met Dirk Kuipers als spreker over Vrijheid geef je 
door en gedichten voorgelezen door basisschoolleerlingen van Het 

Koggeschip en de Meridiaan, omlijst door pianomuziek.  
Circa 19.20 uur begint van daar de Stille Tocht. Route: Overtoom – 
Ridderstraat – Westerhaven – Nieuwstraat. Harmonie Crescendo 
begeleidt een en ander en Scouting Medemblik assisteert bij de 
kranslegging. Kinderen van basisschool De Meridiaan zorgen voor een 
schoon Monument, omdat zij het geadopteerd hebben! De Vereniging 
Levende Geschiedenis luistert het geheel op met een militaire 
erewacht! 
 
Medemalaca Vocali: 
Voorafgaand aan de herdenking geeft zangvereniging Medemalaca 
Vocali een speciaal VREDEconcert in de Bonifaciuskerk: 3 mei 20.15 
uur en 4 mei 14.30 uur met o.a. The Peacemakers  van Karl Jenkins, 

waarin teksten van iconen als Mandela en ML King, zie: Uit in de 
bonifaciuskerkmedemblik.nl 
 
4 mei vlaggen om 16 uur halfstok! 
Uw aanwezigheid bij de herdenking wordt op prijs gesteld! 
 
 

Agenda 
 
di. 13 mei  14.30 uur Bonfoyer Ouderenmiddag.   
vr. 23 mei  18.00 uur Bonfoyer Samen aan Tafel. 
za. 24 mei  20.00 uur Bonifaciuskerk  
        Orgel PlusConcert. 
do. 5 juni  Inleveren kopij ‘Onderweg’. 
do. 17 juni  15.00 uur Slotmiddag Ouderenmiddag. 
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Diakonie 
 
Fietsen op Hemelvaartsdag. 

Dit jaar gaan we fietsen voor Stichting  
Dufashanye, die zich met name inzet en al 
ingezet heeft voor diverse projecten in 
Burundi. Een doorlopend project is het 
jaarlijks voor 75 kinderen mogelijk maken 
dat zij naar school gaan, en als u op de 
webside van de stichting kijkt  
(www.dufashanye.com) kunt u zien welke resultaten al behaald zijn en 
welke nog lopende  dingen er momenteel aan de orde zijn. 
André Masumbuko, heeft enige jaren in Nederland gewoond, nadat hi 
gevlucht was vanwege de oorlog. In de periode van 1999 tot 2010 
werkte hij met mensen met een verstandelijke beperking  in 
“Breidablick”in Midden-Beemster, maar hij is weer terug naar zijn 
geboorteland gegaan, waar hij zijn eigen land helpt zich te ontwikkelen. 
Een groep mensen onder zijn leiding is met het idee gekomen om in 
Burundi een project te starten voor jongeren met een verstandelijke 
beperking. 
In Burundi wordt het als een vloek gezien om te bevallen van een 
gehandicapt kind en dit wordt als een grote schande ervaren. Hierdoor 
worden gehandicapten bij voorbeeld verstopt of vastgebonden in de 
achtertuin, voor hun eigen veiligheid en de mensen in hun directe 
omgeving. Door dit isolement ontwikkelen gehandicapten zich niet en 
zijn zij niet in staat naar school te gaan. Door hun handicap zullen 
verstandelijk gehandicapten niet uit de vicieuze cirkel van armoede en 
slechte leefomstandigheden kunnen ontsnappen. 
De opbrengst dit jaar is bestemd voor een project, onder leiding van 
André Masumbuko. 
Een groep mensen onder zijn leiding is met het idee gekomen een 
project te starten voor jongeren met een verstandelijke beperking. Dit 
project draagt bij aan het doorbreken van de vicieuze cirkel. Zo leert de 
bevolking met respect omgaan met mensen met een beperking, die op 

http://www.dufashanye.com/
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hun beurt een menswaardigere bestaan zullen krijgen door te 
integreren in de samenleving. 
Deze zomer reist een groepje mensen van Stichting Dufashanye naar 
Burundi (dat betalen zij zelf!) om mee te helpen bij de bouw van een  
onderkomen van dit project. Zij proberen nu zoveel mogelijk geld in te 
zamelen om dit project in Burundi te helpen bekostigen en daar ter 
plekke zelf ook te helpen met de bouw.  
Een uitgebreid projectplan, begroting  enz. hebben ons doen besluiten 
dit jaar te fietsen voor  dit project! Doet u ook mee? 
Later dit jaar komt een van de deelnemers graag en enthousiast over 
deze reis en het project vertellen. 

 
Met de Thomas Gemeente hebben wij een korte dienst in de 
Bonifaciuskerk. Vervolgens fietsen wij naar een van de kerken  van de 
Thomas Gemeente. Daar nuttigen wij een kleine lunch. 
Na de lunch fietsen de deelnemers van onze gemeente weer 
gezamenlijk naar Medemblik. Tevens zal er nog met flyers  het een en 
ander bekend gemaakt worden over de juiste tijden van de dienst 
en zal er een inschrijf formulier komen voor opgave voor de lunch. 
  

Tot de 29e mei! 
 Benno Hoekstra. 

 
 
 
College van Kerkrentmeesters 
 
Een nieuwe penningmeester. 

Sinds Pasen hebben we weer een nieuwe penningmeester, nadat Piet 
Schenk had aangegeven graag zijn taken op dit gebied te willen 
overdragen. We zijn blij dat we Henk Benedick bereid hebben 
gevonden om deze taak op zich te nemen.  
Piet had eind 2011 het penningmeesterschap overgenomen van Laura 
van Bergen die het een heel lange tijd had gedaan. In de afgelopen 
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jaren tijd heeft Piet met veel inzet de geldstromen van de kerk in goede 
banen geleid en in de boeken verwerkt. Zijn inzet om acceptgiro’s tijdig 
te verspreiden en betaald te krijgen, collectebonnen te administreren 
en collecten af te storten en de predikant tijdig te betalen zijn van groot 
belang om onze kerk te laten functioneren. 
Hij heeft in deze tijd allerlei veranderingen meegemaakt, zoals het 
overgaan op elektronisch bankieren, SEPA en daardoor het afschaffen 
van onze acceptgiro’s. Henk zal hierop voortbouwen en de 
administratie verder stroomlijnen en alternatieven voor de acceptgiro te 
ondersteunen, zodat de betalingen tijdig blijven binnenkomen.  
Graag benadrukken we nogmaals, dat u tegenwoordig het IBAN- 
nummer van onze kerk moet gebruiken als u wilt betalen en dat de 
aloude acceptgiro’s niet meer werken. Als u elektronisch betaalt, 
vermeldt u dan de reden van betaling (abonnement, solidariteitskas, 
Paas- en Oudjaarscollecte). Wacht u alstublieft niet op een acceptgiro 
maar betaal spontaan als u de aankondiging hiervan in de Onderweg 
ziet.  
Als u declaraties voor de kerk heeft, kunt u die (na ondertekening door 
een lid van het CvK) bij Henk aanleveren. De betalingen van de 
Kerkbalans blijven lopen via Dirk Meijers. 
 

Het College van Kerkrentmeesters. 
 
 

 
Uit de gemeente 
 
Blijf in contact met uw kerk. 

Wilt u a.u.b. zo spoedig mogelijk mutaties 
(verhuizing, geboorte, overlijden) doorgeven aan: 
Nelly An Bos, Oostersingel 47, tel: 545477. 

 
Overleden: 
15-04:  mevrouw A. Mastenbroek in de leeftijd van 75 jaar.  
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Verjaardagen: 

06-05: de heer J. Kool, Oostersteeg 36. 
10-05: de heer L.M. Smit, Grasdijk 16. 
14-05: mevrouw J. Dijkman-van Veen, Uiverstraat 1. 
22-05: de heer P.C. Schenk, Vlietsingel 20. 
27-05: mevrouw C.M. Filius-Sneep, Uiverstraat 1. 
31-05: de heer W.F.H. Breton, Waterborg 169,  
 mevrouw A.M. Bas-Wiedijk, Gildelaan 56. 
05-06: de heer A.A.F. Rosenbrand, Gasthuijsweijdt 46. 
08-06: de heer M. Bas, Gildelaan 56,  
 mevrouw M.N. Rosenbrand-Bruin, Gasthuijsweijdt 46. 
11-06: de heer P.J.C. Horstmann, Uiverstraat 1, 
 mevrouw G. Boogaard-Douwes, Kaapstander 202. 
 
 

Postadressen verpleeg- en ziekenhuizen 
Westfries Gasthuis, Postbus 600, 1620 AR Hoorn. 
 
Liornehuis, West-Friesehof 153, 1624 HG Hoorn. (vervolg op blz.16) 
 
Nicolaas Verpleeghuis, P.J. Jongstraat 53, 1614 LB  Lutjebroek. 
 
AMC,  Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.  
 
VU Medisch Centrum, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam. 
 
MCA, Postbus 501, 1800 AM Alkmaar. 
 
GGZ-Hoorn, Maelsonstraat 1, 1624 NP Hoorn. 
 
Watermolen Abbekerk, Wipmolenstraat  10, 1657 AT Abbekerk. 
 
Woonzorgcentrum Waterpark, Uiverstraat 1, 1671 EL Medemblik. 
 
Huize Almere, Burg.Pierhagelaan 2, 1674 PB Opperdoes. 



Onderweg mei 2014 
 
 

 
13 

 

 
 
Groot Bijbelfestival in De 
Fabrique in Utrecht. 

 
Op 28 juni wordt er in De Fabrique in Utrecht een groot Bijbelfestival 
gehouden. Met dit evenement viert het Nederlands Bijbelgenootschap 
zijn 200-jarig bestaan.  
De Bijbel is voor iedereen, dus jong en oud is uitgenodigd op het 
Bijbelfestival. Een bruisende dag op de sfeervolle locatie De Fabrique 
in Utrecht. In de vele industriële ruimtes valt de hele dag van alles te 
beleven rondom de Bijbel.  
Een greep uit het programma: 

 Optredens van Trinity, Elly & Rikkert en het Vocaal Theologen 
Ensemble. 

 Workshops over de Bijbel in Gewone Taal, Psalmen voor Nu en 
Qumran. 

 Theater van Aluin en de Zandkunstenaar. 

 Talkshow geleid door Tijs van den Brink met Nienke Wijnants 
en Ruben van Zwieten over het dertigersdilemma en de plek 
van de bijbel in de zoektocht naar zingeving. 

 Bijbelquiz onder leiding van Bert van Leeuwen en nog veel 
meer!  

Ook voor kinderen is er van alles te beleven, en tieners hebben hun 
eigen ‘verboden-voor-ouders-programma’.  
 
Reserveer nu gratis kaarten 
 
Het Bijbelfestival is gratis, omdat we iedereen een kans willen geven 
op een ontmoeting met de Bijbel De Bijbel inspireert, verbindt en daagt 
uit. Wel even vooraf kaarten reserveren op www.nbg200.nl. Je kunt 
daar ook al je vrienden en familie uitnodigen met een leuke e-card. 
 

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem.  

http://www.nbg200.nl/
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Overgenomen uit Kerkbulletin 
 

 
Commentaar bij de tijd - Bij de dood van Pater Frans van der Lugt. 

 
Pater Frans van der Lugt is vermoord. In koelen bloede. Ruim vijftig 
jaar lang is hij werkzaam geweest in Homs.  
Toen de burgeroorlog losbarstte en Homs in het centrum van het 
geweld kwam te liggen, weigerde hij te vertrekken. Hij heeft behalve 
het geweld ook de honger meegemaakt. In januari deed hij per 
videoboodschap nog een noodoproep vanwege die honger.  
Ik hoorde voor de eerste keer van hem vorig jaar in Beiroet, door één 
van zijn naaste medewerkers, die ook nog in Homs woonde. Hij 
vertelde dat de pater zich inzette voor volwassenen en kinderen. 
Omdat scholen niet meer functioneerden, bracht hij de kinderen bij 
elkaar, ‘want als de kinderen juist nu niet leren met elkaar samen te 
leven, is er geen toekomst.’  
Pater Frans was een begrip. Een begrip voor toewijding en liefde, voor 
christelijke barmhartigheid en volharding. Hij is door rebellen van het 
Nusrafront door het hoofd geschoten. Afschuwelijker kan de wreedheid 
van de oorlog in Syrië niet duidelijk gemaakt worden. Aan de ene kant 
een president die niet schuwt alle middelen in te zetten om zijn macht 
te behouden. Aan de andere kant rebellengroeperingen die mensen 
die alleen maar goed hebben gedaan gewoon doodschieten. Hoezeer 
treuren we om alle doden die al gevallen zijn. Hoezeer treuren we om 
deze pater van 75 jaar.  
Kan het leven en het werk van pater Frans zinloos zijn nu hij is 
vermoord? Dat kan ik niet geloven. Hoe dit werkt, weet ik niet, maar 
wat is gezaaid in liefde en trouw zal in Gods naam een oogst zien. Op 
dit moment kunnen we niet anders doen dan blijven bidden om het 
einde van de oorlog. Om een nieuwe dageraad voor Syrië.  

 
7 april 2014, dr. Arjan Plaisier, scriba van de generale synode van de 

Protestantse Kerk in Nederland. 


