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Gebeden 

Op zondag 16 januari begon de Week van gebed voor eenheid, een week waarin christenen 

over de hele wereld gezamenlijk bidden voor eenheid, voor de wijk en de wereld. Er waren 

voor elke dag gebeden uit een ander land, geschreven door voorgangers en predikanten uit 

verschillende werelddelen. Op https://petrus.protestantsekerk.nl/series/gebed vindt u meer 

gebeden. Hieronder vindt u het nationaal gebed waar de gebedsweek mee begon.  

 

‘Onze Vader in de hemel’, zo willen we roepen,  

Maar onze blik naar boven is vertroebeld.  

 

‘Laat uw koninkrijk komen’, zo wensen we vurig, 

Maar we vinden het moeilijk om uw wil te doen. 

 

‘Geef ons vandaag wat we nodig hebben’, niet meer en niet minder, 

Maar alleen U weet wat wij ten diepste nodig hebben. 

 

‘Red ons van het kwaad’, 

Dat is ons diepste verlangen.  

Maar wat als mijn ‘kwaad’ iets anders is dan dat van mijn naaste? 

Wat als ik soms liever mijn eigen gelijk bevestigd zie 

Dan dat ik vreugde vind in de waarheid? 

Help ons dan om te bidden: 

 

‘Vergeef ons onze schulden, 

Zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is’. 

Vergeef ons, wanneer we onze pijn tot wapens omsmeden. 

Uit zelfverdediging, natuurlijk, maar toch. 

Vergeef ons, wanneer we muren optrekken 

Totdat niets ons meer kan raken, 

En we zelf geen kant meer op kunnen. 

Heer, U kent ons en doorgrondt ons. 

Droog onze tranen, zodat we werkelijk kunnen zien, 

Oog in oog, volledig kennend, volledig gekend. 

Geen afspiegelingen meer, geen raadselachtige beelden,  

Geen dreunende tweets en schallende one-liners, 

maar de taal van de liefde. 

Leer ons die taal spreken en verstaan, 

Geduldig, verdraagzaam en volhardend, 

Totdat hoop en vreugde overwinnen. 

 

‘Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit,  

in eeuwigheid, amen’ 

 

En een gebed voor het nieuwe jaar: 

Heer, van U is de toekomst, het heden én het verleden. Van U is de toekomst: trek met ons 

mee en ga voor ons uit, als de wolkkolom overdag en de vuurpilaar in de nacht, verborgen 

aanwezig. 

 

Verzeker ons van Uw liefde. Verzeker ons steeds opnieuw dat wij nooit zonder U zullen zijn. 

Druk Uw zegel op ons hart en in onze ziel, wij leven en bewegen in U. 

Schenk ons vertrouwen, maak ons hoopvol en zeker. Door Jezus, onze Heer. Amen 

- Ds. Charlotte Inkelaar-de Mos 

 

https://petrus.protestantsekerk.nl/series/gebed
https://petrus.protestantsekerk.nl/series/gebed
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Overdenking Oostzaan  

 
Licht 

overweging bij Jesaja 52,7-10 en Johannes 1,1-18 

(Klaas Holwerda, Oostzaan, Grote Kerk, kerstmorgen, 25 december 2021) 

 

Ik herinner me een wandeling met mijn kleindochter. Net toen ze begon te praten. Ik 

droeg haar op de rug. En zij noemde wat zij zag onderweg. Alles met één lettergreep 

nog. 

Zo ontdekte zij de wereld. En ontdekten wij die met haar. Als opnieuw. 

 

Daar moet ik aan denken bij de openingszin van het evangelie voor vanmorgen. 

 

Om te beginnen is er het woord (Jh.1,1). Nee: niet het geschreven woord, niet een 

boek. Maar: het gesproken woord. En dat is weer niet het praatzieke doorspreken van 

iemand zichzelf graag hoort praten en de aandacht voor zichzelf opeist. Maar het 

woord dat van zichzelf afwijst en de wereld ordent tot een bewoonbaar huis. Wat je 

kunt benoemen, doet er toe en is er pas echt. Het is de rol die de mens al op de tweede 

bladzijde van de bijbel krijgt: de dieren en de dingen een naam geven (Gn.2,19-20). 

 

Om te beginnen is er het gesproken woord. Meer nog dan de tweede bladzijde van de bijbel 

roept die openingszin de eerste bladzijde van de bijbel in herinnering. Waarop God door de 

dingen een naam te geven de wereld ordent tot een bewoonbaar huis (Js.45,18). Licht en 

donker. Dag en nacht (Gn.1,3-5). Daarmee begint het (Gn.1,1). Steeds opnieuw. Ook of juist 

waar het leven vastgelopen is. God zegt: licht! En er is licht (Gn.1,3). Wat je niet benoemt, is 

er ook niet. Behalve dan wat je verzwijgt en enkel uit verlegenheid er mee niet benoemt, want 

dat blijft in de weg zitten en kan onverwacht gaan spoken. 

 

Ja, want scheppen is niet zozeer een nieuwe kosmos in de steigers zetten als wel orde  

aanbrengen in de chaos die het leven zo vaak is. Zeg ook: de samenleving opnieuw inrichten.  

Want hoe je de dingen benoemt en definieert: het kan het verschil maken tussen dag en nacht,  

leven en dood, recht en onrecht. Denk alleen al aan de toeslagenaffaire of het wegkijken van 

de omgang met vluchtelingen of de opwarming van de aarde. Een samenleving regeren of 

leiding geven aan een gemeenschap vraagt daarom meer dan een handboek managen. Het 

komt aan op zorgvuldig benoemen waar je naar toe wilt. 

Is scheppen niet ten diepste: een naam geven? En daarmee: betekenis geven? Een wereld van  

betekenis onttrekken aan de zinloosheid. Het evangelie zegt het zo: het gesproken woord is op  

God gericht (Jh.1,1). Het strekt zich uit naar God. Het is religieus van aard: gericht op 

verbinding, op leven en op licht. 

Dat wil niet zeggen dat het dood en duister ontkent en negeert. Integendeel. Wel dat dood en  

duister niet het laatste woord hebben en het licht er niet onder krijgen (Jh.1,5). 

Het stelt ons voor een keuze. Onmiskenbaar. Dat is het volgende wat Johannes aansnijdt. Een  

keuze tussen meedoen of aan de kant blijven staan. Het licht aannemen, het bij ons nemen  

(Jh.1,11) of er niet van willen weten (Jh.1,10). Aan de kant blijven staan, duister en dood en  

onrecht kansen geven en laten bestaan: het lijkt een veel voorkomend patroon. Maar het kan  

anders. Wij hebben meer in huis. 

 

Nog een andere opmerkelijke zin. Het gesproken woord gebeurt in vlees en bloed (Jh.1,14). 

Het verbindt zich met dat kwetsbare lijf van ons. Niet met macht, niet met geweld (Za.4,6). 

Die maken stuk en spelen het duister in de kaart. Wel met kwetsbaarheid en eindigheid. 

Uitgerekend en uitgesproken daarin ontvangt het gesproken woord eer en glans en betekenis 

(Jh.1,14). Het onvermijdelijke kruis straks in het verhaal is geen nederlaag. Integendeel. Het 

is een keuze. Of liever: het komt mee in de keuze voor kwetsbaarheid en tegen macht en  
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geweld. In het aangezicht van onze eindigheid en een naderende dood kan de betekenis van 

het leven benoemd worden en licht de glans er van op. 

 

Nog opmerkelijker: het gesproken woord slaat in ons zijn tent op (Jh.1,14). Je kunt je 

afvragen: is die vreugdebode in de profetenwoorden van vanmorgen (Js.52,7) geen illusie? Of 

ook: maakt corona en de daarmee opnieuw gepaard gaande lockdown het vieren van kerst niet 

onmogelijk? Maar deze regel uit het evangelie werd geboren in een minstens even bittere 

ervaring. De tempel in Jeruzalem was onherstelbaar verwoest. De tent van God bij de mensen. 

De plaats voor het vieren van de liturgie. Het evangelie laat zich daardoor evenwel niet uit het 

veld slaan.  

 

Het gesproken woord, zegt het, slaat zijn tent op. Niet onder ons of bij ons. Nee: in ons. Zoals 

gezegd: het verbindt zich rechtstreeks met dat kwetsbare lijf van ons. Wij mensen in al onze 

kwetsbaarheid en eindigheid voor een tijd een plaats van God. 

Het vraagt enkel dat wij ons er voor open stellen. Het ontvangen. Het aannemen. We hoeven  

niets krampachtig na te streven, bang er niet aan te voldoen. We worden het. Ontvangen het. 

Bij wijze van een geschenk van onvoorwaardelijke liefde, genegenheid op genegenheid 

(Jh.1,16). Is het niet om stil van te worden?  

 

Johannes 1,1-18 (vertaling: Klaas Holwerda, met dank aan Jan Engelen) 

1 Om te beginnen is er het gesproken woord: 

het gesproken woord is op God gericht; 

God is het gesproken woord. 

2 Het is om te beginnen op God gericht. 

3 Alles gebeurt er door 

en er buiten gebeurt niets wat gebeurt. 

4 Er in is leven 

en het leven is het licht voor de mensen. 

5 Het licht schijnt in het duister 

en het duister neemt het er niet onder. 

6 Er gebeurde een mens, 

gezonden vanwege God; 

zijn naam: Johannes. 

7 Hij kwam voor een getuigenis, 

om te getuigen van het licht, 

dat allen (het) gaan vertrouwen door hem. 

8 Hij was het licht niet, 

maar (was er) om te getuigen van het licht. 

9 Het waarachtige licht, 

dat elke mens verlicht, 

stond de wereld in te komen. 

10 Het is in de wereld, 

de wereld gebeurt er door, 

maar de wereld wil het niet weten. 

11 Het komt tot het zijne, 

maar de zijnen nemen het niet bij zich. 

12 Wie het wel aannemen, 

geeft het het voorrecht kinderen van God te worden; 

wie zijn naam vertrouwen geven. 

13 Ze zijn niet uit bloedverwantschap, 

niet uit de wil van vlees en bloed, 

niet uit de wil van een man, 

maar uit God voortgebracht. 

14 Het gesproken woord gebeurt (in) vlees en bloed, 
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het slaat zijn tent in ons op. 

We aanschouwen zijn eer, 

een eer als van de enige van bij de Vader vandaan, 

vol waarachtige genegenheid. 

15 Johannes getuigde er van; 

hij riep: 

Hij is het van wie ik zeg: 

die achter mij (aan) komt, 

gebeurt voor mij; 

hij is er eerder dan ik. 

16 Uit zijn volheid ontvangen wij allen 

genegenheid op genegenheid. 

17 De thora wordt door Mozes gegeven, 

waarachtige genegenheid 

gebeurt door Jezus de Gezalfde. 

18 Niemand heeft ooit God gezien; 

de enige van bij God vandaan, 

aan de boezem van de Vader, 

deze leidt (ons) uit 

 

 

Mededelingen van ambtsdragers en vrijwilligers 
 
Berichten van de diaconie 

De diaconie heeft extra geld overgemaakt aan einde van het jaar aan:  

• Tenzin als verjaardags gift voor zijn studie 

• De voedselbanken Zaandam en Amsterdam 

• Stap Verder en MAF en de regenboog Oostzaan 

 

Bestemming van de collectes 

6 februari: Werelddiaconaat  

Het klimaat zorgt in Oeganda voor steeds meer droogte, maar ook overstromingen. 

De Anglicaanse kerk steunt de boerinnen en boeren in hun strijd voor een bestaan, vooral met 

trainingen 

  

13 februari: Wereldwijd 

Centrum voor informatie, scholing en cultuur voor migranten zonder papieren 

  

20 februari: Regenboog Oostzaan 

Deze club is altijd erg dankbaar als ze een gift krijgen zodat er weer ruimte is om wat te doen 

  

27 februari: SOS-Kinderdorpen 

SOS gelooft in de kracht van familie. Het is gezond om op te groeien in een gewone buurt 

Daarom wordt steeds vaker gebruik gemaakt van familiehuizen in een gewone buurt. 

  

6 maart: Het hart 

Dit is de eerste zondag in de veertigdagentijd. 

De komende weken gaan we aan de slag met de 7 werken van barmhartigheid 

 

Voor in de kerk en in het BJC liggen veertigdagentijd-kalenders, hier kunt u er 1 van 

meepakken per gezin. 
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Ank Verwer 

 

Collecte opbrengsten College van Kerkrentmeesters  5 september t/m  25 december 2021 

  5/9 €    95,80       7/11 €  128,90 

12/9 €  109,70       14/11 €   55,85 

19/9  €    89,00     21/11 € 263,20 

26/9  €    76,25     28/11 €   90,00  

  3/10 €  105,40       5/12 €   99,43 

  9/10 €  111,48     12/12 € 117,66 

17/10 €    90,00     19/12 €    80,35 

24/10 €  176,85     25/12 €    65,95 

31/10 €  103,20      

 

Hartelijk dank voor uw collectebijdrage over deze periode. Met het niet doorgaan van de 

kerkdiensten vanwege de coronamaatregelen is door gemeenteleden ook collectegeld 

overgemaakt op de rekening van de kerkrentmeesters. Daarvoor ook onze hartelijke dank. 

Dik de Vries 

 

 

Bloemen- en kaartencommissie 

 

De bloemen gingen met een hartelijke groet en bemoediging naar: 
12 dec.  mevr. Alie Busch – Bindt 

19 dec.  dhr. Jan Derlagen 

26 dec.  dhr. en mevr. Jaap en Maartje Dral - Verwer  

09 jan.  mevr. G. Bijdemast van Rekken 

16 jan.  dhr. en mevr. van Poecke - Griffioen 
 

De Kaarten gingen naar:  

23 dec.  mevr. Corrie Stellema - van Leeuwen Kinderen en kleinkinderen.  

Met oprechte deelneming wegens het overlijden van haar man, hun vader 

en grootvader Gerrit Stellema 

Maartje Dral–Verwer  
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Kerk weer open op vrijdagmorgen 

Omdat vanaf zondag 23 januari de diensten weer in de kerk gaan 

plaatsvinden, willen wij  vanaf de vrijdagochtend daarna, 28 januari weer 

de Kerkdeuren open doen. De Oostzaners en andere voorbijgangers 

hebben dan weer de mogelijkheid tot een stilte moment, tot het aansteken 

van een kaars en tot het brengen van houdbare voedingsmiddelen voor de 

Voedselbank. We hebben een rooster gemaakt voor het eerste half jaar en 

we hopen dat ALLES goed blijft gaan. Vanzelfsprekend bent u van harte 

welkom. 

Jaap Dral 

 

Wat doet de interimpredikant bij ons? 
In de vorige Kerkbuurten heeft u een stuk kunnen lezen, 

geschreven door Dik de Vries waarin uitgelegd staat wat de 

bedoeling is van het aanstellen van een interimpredikant, 

oftewel predikant in algemene dienst van de PKN. Vanaf 

januari 2022 is voor een jaar dominee Dick van Arkel in 

Oostzaan aangesteld als interimpredikant. In de dienst van 9 

januari is hij voorgegaan in de (online)dienst. Heeft u deze 

dienst nog niet gezien, dan kunt u deze terugkijken via de 

webstie bij ‘gemiste kerkdiensten’. Ik zeg met opzet gezien 

heeft, want dit is de eerste dienst die vanuit onze kerk 

‘gestreamd’ is, dat wil zeggen zowel met beeld als geluid is 

opgenomen om op afstand of op een ander tijdstip bekeken 

te worden op computer, tablet of telefoon. 

In het stuk van Dik staat wel al wat persoonlijke en zakelijke 

informatie over Dick, maar als redactie wilden wij nog wel 

wat meer weten en u als lezers waarschijnlijk ook. 

 

Dick vond het een prima idee en maakte ruimte in zijn agenda. Ik tref Dick op een druilerige 

vrijdagochtend in een lege kerk/BJC, terwijl het buiten druk is op de markt op het Kerkplein. 

In een gezellig gesprek maken wij kennis met elkaar. Studerende kinderen en corona, stappen 

in Zwitserland, zorg om mensen, er zijn meerdere gemeenschappelijke onderwerpen. 

Dick komt uit het onderwijs en dacht alleen de predikantenopleiding af te maken omdat hij 

toch al veel vakken gehaald had en dan weer terug te gaan in het onderwijs. Dat liep anders. 

Omdat hij een onderzoeksbaan kon combineren met een pastorie, begon hij in Benthuizen, 

vlakbij Leiden als predikant. Deze jaren was hij dus ook nog druk aan de studie. 

Zijn volgende gemeente was in Voorthuizen op de Veluwe. Hier had hij een gemeente met 

veel jonge mensen. Mensen die zich in deze gemeente meer thuisvoelden dan in de vele 

andere kerken die in dit gebied aanwezig waren. Jaren waarin de varkenspestcrisis en daarna 

het vogelpestvirus een grote rol speelden in het leven van de mensen rondom Voorthuizen. 

Dick had jonge boeren in de gemeente die dus zeer persoonlijk betrokken waren bij deze 

crisissen. Het ruimen van varkens en kippen, de ontreddering van de (jonge) boeren die vaak 

veel geïnvesteerd hadden in hun bedrijven, de dreigingen aan het adres van de burgemeester 

en de minister van landbouw die op bezoek kwam. Dit alles maakte zeer veel indruk op Dick 

en maakte hem zeer bewust van wat er komt kijken rondom het vlees in de winkel en op je 

bord.  

De volgende gemeente was in Castricum. Hier kwam hij als ‘hervormde’ dominee in een 

gemeente van de gereformeerde kerk. In deze jaren speelde vooral het fusieproces naar een 

protestantse gemeente samen met de hervormde kerk in Castricum. Hier heeft hij veel gevoel  

gekregen voor verschillen in beleving en cultuur tussen gemeenteleden wat hem behulpzaam 

is in zijn werk als interimpredikant nu. 
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Deze opleiding tot interimpredikant deed hij omdat er veel interessante vakken inzitten 

waardoor je als predikant meer tools hebt om begeleiding te geven en problemen aan te 

pakken. Inmiddels is Dick in dienst van het ‘team mobiliteit’ in Utrecht. Met 11 

interimpredikanten bedienen ze het hele land en nemen ze naast de in deze opleiding 

opgedane kennis en vaardigheden, hun ervaring als gemeentepredikant mee. Hun hulp wordt 

ingeroepen via diverse wegen. Ze zijn vaak ook gelijktijdig actief in verschillende gemeenten. 

Een visitatiecommissie raadt een gemeente aan eens te gaan praten met het bureau in Utrecht 

of na een bezoek van een classispredikant aan een kerkenraad lijkt dit een goede weg om als 

gemeente verder te komen. De opdracht kan tussen de 2 maanden en 2 jaar duren en is dus 

altijd tijdelijk. De kerkenraad is leidend. Zij geeft de opdracht. In het geval van Oostzaan is 

een contract aangegaan voor 1 jaar. De precieze opdracht staat in de vorige Kerkbuurten in 

het stuk van Dik. In het kort (misschien te kort) komt het neer op gesprekken voeren met 

mensen uit onze gemeente, het als ‘buitenstaander’ 

bijwonen van kerkenraadsvergaderingen, rondkijken bij 

activiteiten, goed kijken en luisteren, onderstromen voelen. 

Hoe komt het dat predikanten vroegtijdig vertrokken zijn, 

dat kerkenraadsleden vroegtijdig afhaken, etc. Ds. van 

Arkel hoopt hierdoor te komen tot een analyse van wat er 

nu gebeurt in de contacten met elkaar en geeft hierin advies 

aan de kerkenraad om lijnen uit te zetten naar de toekomst. 

Wij als gemeente hopen hiermee te komen tot een goede 

basis voordat we ons weer gaan richten op het beroepen 

van een nieuwe enthousiaste predikant.  

Het is volgens Dick dankbaar werk. Een gemeente kunnen 

helpen, verder helpen. Daarbij kan hij soms ook fungeren 

als ‘Kop van Jut’. Ongemakkelijke vragen stellen of op of 

buiten de de lijntjes kleuren in plaats van braaf binnen de 

lijntjes te blijven. 

 

Toen wij naar buiten liepen om een foto buiten voor de 

kerk te maken, troffen wij daar meneer Coehoorn die op 

het buitenkastje aan het kijken was of hij aankomende 

zondag weer naar de kerk zou kunnen komen. We raakten 

met hem in gesprek. Dat is precies wat Dick wil gaan doen. 

Met mensen in gesprek komen. Vandaar de foto om dit 

begin van deze gesprekken vast te leggen. Dit was een 

toevallige ontmoeting, maar er zullen 

zeker ook geplande ontmoetingen 

gaan plaatsvinden met 

gemeenteleden, misschien ook met 

u. Voelt u dan vrij om in gesprek te 

gaan en te vertellen wat u kwijt wilt.  

 

Ik wens Dick een goed begin in onze 

gemeente, rijke gesprekken en voor 

ons als gemeente hoop ik dat er een 

goede analyse uitkomt en een 

vervolg daarop waardoor we weer 

een kerk kunnen zijn met elkaar 

waar een ieder tot zijn recht kan 

komen. 

 

Wietske Wijnja 
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Kerkdiensten februari 2022 
 

 

Zondag 6 februari  Ds. Th. Wielsma  

Aanvang 10.00 uur   Collectebestemming: Werelddiaconaat 
 

 

Zondag 13 februari  Ds. Marianne van Amerongen uit Terschuur  

Aanvang 10.00 uur   Collectebestemming: Wereldwijd 

 

 

Zondag 20 februari  Ds. Sjaak Visser uit Zaandam 

Aanvang 10.00 uur   Collectebestemming: Regenboog Oostzaan 

 

 

Zondag 27 februari  Ds. Klaas Holwerda uit Amsterdam 

Aanvang 10.00 uur   Collectebestemming: SOS-Kinderdorpen 

 

 

Zondag 6 maart  Ds. Bart Stobbelaar uit Driehuis 

Aanvang 10.00 uur              Collectebestemming: vanaf nu staat het blauwe hart in de  

kerk voor de collectes van de 40-dagentijd.  

 

 

 

Alles wat over ons geschreven is 

gaat Gij volbrengen in de veertig dagen; 

de tien geboden en de veertig slagen, 

dit hele leven dat geen leven is. 
Willem Barnard 

 

 

Actie Kerkbalans 2022 
 

"In de kerk mag ik zijn wie ik ben." 

"Ik kan er praten over wat me bezighoudt en mijn zorgen uiten." 

"Het is een plek waar ik God vind en verbinding heb met boven." 

"Ik kom er tot rust in de hectiek van elke dag." 

Dit is mogelijk dankzij u. Want u bent als lid betrokken bij de 

Proteststantse Gemeente Oostzaan en steunt onze kerk financieel. Daar zijn 

we u erg dankbaar voo! Met uw steun kan de kerk haar plek blijven innemen in Oostzaan. 

 

Heeft u de envelop met daarin het toezeggingsformulier en de retour envelop inmiddels 

ingeleverd?  

Namens de kerkenraad 

A. Hogenes-Klop en D. de Vries   
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Afscheid van Mirjam de Rijk als jeugdouderling 
 

Op 23 januari nam Mirjam de Rijk 

afscheid als jeugdouderling van 

Oostzaan.  De redactie heeft mij 

gevraagd om een woordje te 

schrijven aangezien ik in mijn tijd als 

predikant veel met Mirjam heb 

samengewerkt.  

 

Mirjam is jarenlang de stabiele en 

drijvende kracht achter het 

jeugdwerk van de kerk in Oostzaan 

geweest. Toen ik als predikant in 

2011 aantrad, had Mirjam er, meen 

ik, al een periode als jeugdouderling 

opzitten in de tijd van Ds. Anne-Gera 

Los. Met haar had ze al allerlei 

activiteiten voor de jeugd opgezet, 

zoals Sirkelslag. Toen ze hoorde dat 

ik als nieuwe predikant ook graag iets met de jeugd wilde doen, besloot ze al vrij snel om er 

een termijn aan vast te plakken. Het werden jaren van heel fijne samenwerking, waarin we 

veel hebben gedaan, samen met nog een heel stel andere betrokken ouders en gemeenteleden.  

 

Mirjam bezat een enorme portie geduld, enthousiasme, vertrouwen en doorzettingsvermogen. 

Goede eigenschappen om het werk als ouderling voor de jeugd gestaag voort te blijven zetten. 

Want het jeugdwerk was geen kleine klus. Er veranderde ook veel de hele tijd. Er waren 

mooie dingen en fijne jaren, maar er zijn ook altijd tegenslagen geweest en moeilijke 

periodes. Als een rots in de branding, bewust van haar taak, stond ze daar toch maar. Trouw 

aan haar ambt, trouw aan de roeping om namens de kerk iets voor de jeugd in dit dorp te 

doen. Wat ik enorm heb gewaardeerd in de jaren dat ik haar heb 

mogen meemaken, is dat ze veel ruimte gaf en een groot vertrouwen 

had in de mensen om haar heen, ook als ze niet precies wisten hoe het 

allemaal zou lopen. Maar ondertussen kon ze toch heel fijntjes in de 

gaten houden of het allemaal nog wel haalbaar was en of het op tijd 

gebeurde. Mirjam was echt de locomotief achter het geheel. Zij 

zorgde ervoor dat de dingen op de agenda kwamen en werden 

doorgezet. En ze werkte er net zo hard aan mee, voluit. Rock Solid, 

God zoeken in het Twiske, Kinderdiensten, Overstapdiensten, Sint-

Maarten etc.  

 

Maar niet alleen de jeugd had er profijt van, ook als ouderling van 

dienst en als invalpredikant bleek ze een goede en betrouwbare kracht te zijn. Een paar keer 

was het voorgekomen dat een predikant op het laatst een dienst afzegde. Mirjam nam het 

rustig over met een leespreek uit de kast. Wie doet dat nou? – Mirjam dus. En hoe!   

Sinds ik zelf in Amsterdam woon en werk heb ik nog met Mirjam samengewerkt om Rock 

Solid te laten draaien tot ook daar een eind aan kwam. Er is veel veranderd. Over het 

algemeen geldt over de hele breedte van de kerk (dus niet alleen in Oostzaan) dat dit geen 

makkelijke jaren zijn. Mirjam is erbij gebleven tot nu. Nu mag ze het ambt en de 

verantwoordelijkheid afleggen. Ouderling af, maar vooral: petje af!  
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Heel erg bedankt Mirjam!  

Gerson Gilhuis 

 

Bevestiging van Willie Dijkema als ouderling-scriba 
Een aantal jaren geleden nam ik afscheid van de kerkenraad en van het daar bij 

horende scribaat. Te oud, dacht ik. De nieuwe generatie zal ons werk wel 

overnemen. Wel heb ik vanaf die tijd het predikantenrooster gevuld en later ook 

de wekelijke liturgie verzorgd. 

De jongere generatie staat helaas nog niet in de startblokken … 

Dus wil ik weer scriba worden. Dit werk ligt in het verlengde van het werk voor 

het predikantenrooster en liturgie. Bovendien vind ik het fijn, in de kerkenraad 

mee te kunnen praten over de toekomst van onze kerk. 

Ik hoop dat ik dit werk weer een tijdlang kan doen! 

Willie Dijkema 

 

 

Activiteiten binnen de Grote Kerk 
 

Tijdens activiteiten in de kerk is in het BJC de fototentoonstelling van Anne 

Marie Ostendorf te zien “Kerk in het BJC”  

Elke vrijdagochtend van 09.30 uur tot 12.00 uur is de Grote Kerk 

in Oostzaan voor iedereen open. Voor een moment van stilte of het aansteken van 

een kaarsje. Tenzij er een uitvaart is op dit tijdstip. 

U kunt ook op deze vrijdagochtenden houdbare levensmiddelen voor 

de Voedselbank Amsterdam inleveren. Dit kan ook op zondagochtend voor of 

na de kerkdienst. 

De mand hiervoor staat vooraan in de kerk. 

 

Snertochtend op woensdag 16 februari 

Beste mensen, 

Als de corona ons goed gezind is, is er woensdag 16 februari in het BJC een koffieochtend 

waar u ook welkom bent voor een lekkere kop snert. Inmiddels traditie geworden in februari. 

Graag tot ziens, vanaf 10 uur. 

De seniorencommissie 

 

http://www.amsterdam.voedselbank.org/
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Vrienden van de Grote Kerk 
Sinds december zijn alle activiteiten stil gevallen wegens beperkende covid maatregelen,  

maar vanaf eind januari 2022 pakken we de draad hopelijk weer op, als de overheid ons de 

ruimte geeft om weer bij elkaar te komen. En dat is hard nodig..... 

Voor de zomer van 2022 hopen we een paar mooie activiteiten te kunnen organiseren vanuit 

de Grote Kerk als Dorpshuis. 

 

Tafelen 

Donderdag 10 februari 2022. Tijd: 17.30-20.00 uur  Thema De Liefde (Valentijn) 

Donderdag 31 maart 2022      Tijd: 17.30-20.00 uur  Thema Pasen en het nieuwe  

voorjaar 

Bard filmhuis  

Zaterdag    5 maart 2022.        Tijd: 19.30-21.30 uur Film: Intouchables 

Zaterdag    9 april 2022.          Tijd: 19.30-21.30 uur  Film:Saturday Night Fever 

High Tea 

Vrijdag     11 maart 2022.       Tijd: 15.00-17.00 uur 

 

Houdt u het Kompas en de website in de gaten voor mogelijke aanvullingen? 

Opgave via Owen de Dood (0637137374)  

en Nancy Sijmonsbergen (Nancy@Welzijnwonenplus.nl) 

 

Kerkenvisie 

In opdracht van de gemeente Oostzaan wordt in samenwerking met de kerkenraden van de 

Grote Kerk en het Witte Kerkje een onderzoek gedaan naar de toekomst van beide gebouwen, 

gelet op de terugloop van de kerkgangers. 

Eigenlijk voltrekt zich een dergelijk onderzoek binnen heel veel provincies, steden en dorpen, 

met het oog op het behoud van veel Nederlandse kerkgebouwen. 

Voor de Grote Kerk is reeds de wens uitgesproken om het gebouw zowel als godshuis en als 

dorpshuis te blijven gebruiken. Voor dat toekomstige gebruik moet dan wel wat gebeuren aan 

de inrichting, aan het meubilair en aan het energie verbruik. Een architect met veel ervaring 

is aan het tekenen geslagen en een duurzaamheid specialist verricht onderzoek naar 

goedkopere verwarmingsbronnen. Eind maart 2022 worden de opbrengsten van het onderzoek 

gepresenteerd aan het bestuur van de Grote Kerk, de Vrienden en aan het college van B&W. 

Daarna komen wij met de opbrengsten bij u terug.  

 

Apparatuur 

Zowel voor het gebruik binnen de erediensten als voor het gebruik binnen evenementen 

(Tafelen, Film, etc.) zijn we in gesprek met leveranciers voor de aanschaf van een beamer, 

scherm en camera's voor het streamen van bijeenkomsten via het internet. (Lees ook het 

verhaal van Jaap en Owen de Dood, red.) 

Voor de eenmalige aanschaf van deze apparatuur zullen de Vrienden een bijdrage leveren. 

Ton Senf,  

Vrienden Grote Kerk Oostzaan  
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Nieuw: Kerkdienst live met beeld en geluid vanuit de Grote Kerk 
 

De afgelopen periode zijn twee kerkdiensten via internet uitgezonden zodat, terwijl de kerk 

tijdens de laatste coronaperiode enkele weken gesloten was, toch een kerkdienst vanuit de 

Grote Kerk te Oostzaan kon worden gevolgd. Hoewel het aantal volgers nog niet groot was 

heeft de kerkenraad besloten, samen met de Stichting Vrienden van de Grote Kerk, de 

benodigde apparatuur aan te schaffen, zodat bij een volgende “lockdown", als de kerken weer 

gesloten zijn, toch kerkdiensten kunnen worden gevolgd vanuit de Grote Kerk te Oostzaan. 

 

De apparatuur is mede interessant, omdat in een lockdown periode, begrafenissen niet of 

beperkt kunnen worden bijgewoond maar via deze mogelijkheid, is het mogelijk een dienst te 

volgen en wordt het zelfs mogelijk om vanaf de andere kant van de wereld mee te kijken door 

geëmigreerde familieleden. Dat is een bijzondere mogelijkheid die daardoor mede wordt 

gecreëerd ook als er geen sprake is van een lockdown. 

 

 

Een belangrijke afweging die 

gepaard gaat met het besluit om de 

installatie aan te schaffen is de 

bedienbaarheid. Er moeten genoeg 

vrijwilligers zijn die de toch soms 

complexe apparatuur kunnen 

bedienen. De vrienden gaan hierin 

helpen. Zij zullen zorgen dat er een 

hoofd techniek aangesteld wordt 

die de controle heeft over de 

apparatuur. Deze zal tevens de 

andere vrijwilligers wegwijs gaan 

maken in de bediening van de 

apparatuur.  

Omdat de apparatuur niet alleen gebruikt gaat worden voor het uitzenden van kerkdiensten, 

maar bijvoorbeeld ook voor begrafenissen of vergaderingen is dit een mooie gelegenheid om 

jonge vrijwilligers te zoeken van buitenaf die zich thuis voelen in onze Grote Kerk. 

 

Shifa en Ehsan zijn de eersten die zich hebben aangesloten als vrijwilligers. Zij hebben al 

eens met de apparatuur mogen oefenen tijdens een kerkdienst, en zijn heel enthousiast. 

 

 

 

 

 

 

Het team van vrijwilligers 

opgesteld voor de 

proefinstallatie. 

 

 

 

 

 

Owen en Jaap de Dood 
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Eerste twee ‘gestreamde’ kerkdiensten vanuit de Grote Kerk 
Ids Algera stuurde ons foto’s vanaf zijn 

scherm van de eerste gestreamde 

kerkdienst vanuit onze Grote Kerk. 

Dankzij de inspanningen van degenen die 

dit mogelijk hebben gemaakt hebben wij 

nu, ondanks dat de kerk dicht was voor 

kerkdiensten, de kerkdienst thuis mee 

kunnen beleven. Dit was ook de eerste 

dienst waarin onze interimpredikant ds. 

Dick van Arkel voorging. 

 

 

Anneke Hogenes stuurde ons ook een paar foto’s. Zij werd deze 

zondag 16 januari om 9 uur gebeld door Hans Rijken. Hij moest 

in quarantaine i.v.m.covid in zijn gezin. Anneke vroeg Wim 

Lebbing om in te vallen en (zie de foto) hij stond om 9.30 al 

klaar om te oefenen met de cantorij.  Fijn al die medewerking, 

ook van de cantorij. 

Op de andere foto’s ziet u de mensen die betrokken waren bij de 

techniek om het opnemen van de diensten mogelijk te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

Bergrede 

Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods 

nieuwe wereld. 

Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. Want God zal hen troosten. 

Het echte geluk is voor mensen die vriendelijk zijn. Want aan hen zal God de aarde geven. 

Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil, en die dat het allerbelangrijkste vinden. 

Want God zal hun moeite belonen. 

Het echte geluk is voor mensen die goed zijn voor anderen. Want God zal goed zijn voor hen. 

Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn. Want zij zullen God zien. 

Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten. Want zij zullen kinderen van God genoemd 

worden. 

Het echte geluk is voor mensen die lijden omdat ze doen wat God wil. Want voor hen is Gods 

nieuwe wereld. 

Uit: De Bergrede van Jezus, Matteus 5:2-10. ( teksten zijn ontleend aan Bijbel in Gewone 

Taal) 
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Bedankjes 

Verbaasd en blij verrast was ik met de prachtige bos bloemen die ik mocht ontvangen. 

Heel hartelijk dank hiervoor. Ze hebben prachtig gestaan. 

Groetjes Marion van Elst 

 
Rond de feestdagen zaten wij in de lappenmand 

Dat was niet leuk en daarom was het een verrassing om zo'n mooi kerstboeket te krijgen . 

We hebben er erg van genoten. Hartelijk dank hiervoor. 

Jaap en Maartje Dral - Verwer 

 

 
Kerstkaart voor de kerk 

Op het postbusadres van de kerk kwam, gericht aan de 

kerkgemeenschap van Oostzaan, een mooi zelfgemaakte 

kerstkaart binnen met de wens voor een gezegende Kerst. 

Deze kaart was verstuurd door mw Saskia Assies die wel 

eens in de kerk komt. 

Het is heel knap gevouwen, vooral dat kleine kindje in de 

kribbe. Als jezelf wel eens geprobeerd hebt een kikkertje 

te vouwen van origami, weet je hoe knap dit gemaakt is. 

Anneke Hogenes 

 

Bericht van de redactie 
Net voor de kerst kwamen weer zorgwekkende berichten over een nieuwe variant van het 

Coronavirus. Consequentie was dat weer maatregelen werden genomen in verband met de 

kerkdiensten. De kerstnachtdient waarvoor al een reserveringssysteem was opgezet, ging 

uiteindelijk toch niet door helaas. Inmiddels is 2x een dienst gestreamd en heeft u thuis vanaf 

uw computer mee kunnen kijken, luisteren en zingen met de via de website te vinden dienst. 

Als u ze gemist heeft, kunt u ze alsnog vinden op de website onder het kopje ‘kerkdienst 

gemist’. Er is nu weer een nieuw advies van de PKN en de kerkdiensten kunnen weer hervat 

worden met de nodige maatregelen. 

 

Ook namens ons als redactie een dankwoord aan Mirjam, zoveel jaren waarin jij enthousiast 

en actief was in het jeugdwerk. Welkom Willie Dijkema als nieuwe scriba en Frieda 

nogmaals bedankt voor al jouw scriba-werkzaamheden. 

 

U leest ook een verdere kennismaking met Ds. Dick van Arkel. Misschien bent u hem al 

tegengekomen, misschien nog niet. Hij is vol enthousiasme om op een onafhankelijke manier 

onze gemeente weer vooruit te kunnen helpen. Voor het interview waren we samen in de 

kerk. Toen Dick weg was, was ik nog even alleen in de kerk. Goed gevoel. Vanaf deze maand 

kunt u ook weer op de vrijdagmorgen de kerk in om even rustig te zitten, een kaars aan te 

steken, iets mee te nemen voor de voedselbank. De koffieochtenden beginnen weer en wel 

met snert. Op het moment dat ik dit schrijf, zijn we nog in afwachting van de volgende 

persconferentie. Zekerheden over de situatie in februari zijn er niet en wat de regels zullen 

zijn weten we nu ook nog niet. Daarmee hangt ook het koffiedrinken na de dienst af. Iets wat 

velen vooral gemist hebben/missen. Ook de activiteiten van de ‘Vrienden’ hangen natuurlijk 

af van de op dat moment geldende maatregelen. Laten we wat de maatregelen ook zullen zijn, 

oog hebben voor elkaar. 

Mede namens Reinder, Frieda en Erik wens ik u veel leesplezier in deze 

Kerkbuurten en een goede tijd de komende weken. 

Wietske Wijnja 
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Een nieuw verhaal van Alex 

 

Ik zat in 1984 op het MS Tjongerwal een gladdekker gebouwd in Engeland en altijd gevaren 

voor een Engelse rederij, met een Engelse bemanning aan boord. De rederij waar ik toen voor 

voer, heeft dit schip overgekocht vanwege de vele lading die we moesten vervoeren naar 

Turkije, met bestemming Iran Irak, waar een oorlog woedde die nergens omging. 

Voordat wij het schip hadden overgenomen had het al anderhalf jaar opgelegd gelegen, en 

weinig of helemaal geen onderhoud gehad.   

 

Het schip zag er ook niet uit toen ik daar aan boord stapte, vuil, roestig, er was niets 

gesmeerd, alles wat bewegen moest, zat zo vast als een huis. Het schip naar de 

dichtstbijzijnde werf gevaren, drooggezet, geknipt en geschoren en de hoofdmotor een goeie 

onderhoudsbeurt. Alles opnieuw gekeurd door de SI, voor de rest alle hulpmotoren overhaalt, 

maar niet naar de elektrische motoren van de luiken gekeken. Wel de luiken open en dicht 

gedraaid en dat ging op dat moment vrij aardig, wat je niet zou verwachten op zo’n roestbak. 

Na een dikke veertien dagen op de werf en alles weer gekeurd, alle certificaten weer up to 

date konden we de werf verlaten en aanvangen voor onze eerste reis. Stukgoed laden in 

Shoreham en Antwerpen, bestemd voor Iran, maar moest worden gelost in Samson de Zwarte 

Zee. 

Tijdens het laden en met het openen van de luiken geen last, alles werkte prima, de kettingen 

knarsten en piepten over de kabelaring als een oudwijf, maar een beetje vet ertussen smeren 

en dat was dan ook weer verholpen. 

Na een week laden, met verhalen naar Antwerpen erbij, konden we koers zetten naar Turkije. 

Met passages Straat van Gibraltar, Middellandse zee, Egeïsche zee, Dardanellen, maar nu wel 

met loods, Zee van Marmara, Bosporus, ook met loods en dan de Zwarte Zee. 

Wat mij tijdens de reis opviel als ik wat aan dek liep te snuffelen, dat de elektramotoren van 

de luiken met een beetje slingeren van het schip al onder water stonden, de eerste wtk  

erbij geroepen, maar die maakte er zich geen zorgen over, niks aan de hand stuurman! Het 

draait al jaren zo, ik zei: ‘daarom juist’, maar ach hij heeft er meer verstand van dan ik en ik 

laat het op zijn beloop. 

 

Na een dikke veertien dagen gevaren te hebben, kwamen we in Samsun aan, met daglicht, dus 

de bootwerkers en vrachtwagens stonden ons al op te wachten. Zodat ze direct konden 

beginnen. Eenmaal goed afgemeerd de luiken ontgrendeld, de kranen op positie, nou ja,  
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positie, deze werkten ook niet naar behoren, maar we kregen ze net gedraaid tot aan de 

zeekant, zo dat de bootwerkers er geen hinder van zouden krijgen. 

Toen zouden ze de luikenmotoren starten, maar ze gaven klik en dat was het, nog een keer 

starten maar weer alleen klik en geen enkel geluid van een draaiende elektramotor.  

De eerste en tweede wtk erbij met een zooitje gereedschap om dat even te fiksen. U begrijpt 

het al bij het openen van de motoren liep het water er al uit en dat lijkt me niet zo best, water 

en elektrisch, horen niet bij elkaar. Dus de bootwerkers begonnen al te morren en te wijzen op 

hun klokje van hoelang gaat dit nog duren en binnen een half uur stond de agent ook al op de 

kaai en vroeg wat er aan de hand was. Dus ik heb hem de situatie uitgelegd, dat we de luiken 

niet open kregen vanwege water in de motoren. Hij weg en gelijk onze rederij bellen om het 

schip te claimen, dus dit zou geld gaan kosten, want die mensen in Turkije weten wel hoe ze 

dat moeten aanpakken. En in die tijd was er nog geen mobile telefoon zoals nu, anders was de 

telefoon rood aangelopen door het bellen van de rederij, van mannen: doe wat! Dit gaat geld 

kosten! En je weet, het een reder zit ook op zijn geld. Het mag allemaal niets kosten. 

De kapitein was al met de agent meegereden om de rederij verder op de hoogte te brengen. 

Maar een zeeman is niet voor een gat te vangen, en we kwamen dan ook op een lumineus idee 

om de luiken met behulp van de hoofdmotor te openen. Dus ik met de bemanning alle 

staaldraden, blokken, voetblokken en sluitingen bij elkaar gezocht en deze staaldraden aan de 

luiken bevestigd. Met de blokken en voetblokken het andere eind van de staaldraad vastgezet 

aan de walbolders, dan het schip langzaam naar voren of naar achteren varen. Je vaart als het 

ware het schip onder de luiken vandaan. Je zou zeggen dat zou je ook met een walkraan 

kunnen doen, het probleem is dat de meeste walkranen niet zwaar en sterk genoeg zijn om die 

handeling te doen, die luiken wegen namelijk een vermogen. 

De kapitein is na dat het lossen was aangevangen, direct naar de agent gelopen en bevrachting 

van de rederij verwittigd dat ze begonnen waren met lossen en dat ze de claim konden 

opheffen. 

Ik en de verdere bemanning wachten nog steeds op onze bonus, die we hadden verwacht met 

deze handeling. 

Wat betreft de elektramotoren die hebben ze van de ruimen gesloopt en zijn de wal op gegaan 

voor reparatie, dat is ook uitstekend gelukt wat elektra betreft kunnen die Turken dat 

ontzettend goed, en het is meestal handwerk en de arbeidskosten zijn laag in Turkije, 

tenminste vroeger! 

Nadat we uitgelost waren en dat duurt nogal lang daar, omdat de lading van uit het schip 

gelijk op vrachtwagens wordt geladen en daar weer tijd overheen gaat, zijn we vertrokken 

naar Kherson in Ukraine staal laden voor Rotterdam. 

Met vriendelijke groet, Alex Giethoorn  

 

Kerkenvisie Zaanstad/Zaanstreek 
Het kerkbezoek loopt al jaren terug en door de daarmee teruglopende inkomsten voor 

kerkeigenaren staan kerken regelmatig leeg of worden verkocht. De overheid roept daarom op 

een visie te ontwikkelen binnen de gemeenten. Een kerkenvisie stelt eigenaren, gemeente en 

betrokkenen in staat te anticiperen op de komende veranderingen ten aanzien van functie, 

gebruik en eigendom van de kerkgebouwen.  

U leest hier ook over in het stuk van Ton Senf. (red) 

Het doel van een kerkenvisie is om zo pro-actief mogelijk te kunnen handelen als zich 

veranderingen in exploitatie of eigendom van religieus erfgoed aandienen en de 

instandhouding van religieus erfgoed zo goed mogelijk te ondersteunen. Het is daarom van 

belang zo vroeg mogelijk inzicht te krijgen in de te verwachten ontwikkelingen en daarvoor 

met betrokken partners scenario’s te ontwikkelen.  

Eind december vond daarom in Zaandam een bijeenkomst plaats met vertegenwoordigers van 

verschillende kerken, organisaties en de gemeente Zaanstad. Bent u hierin geïnteresseerd, dan 

kunt u het verslag opvragen via kerkbuurten@pknoostzaan.nl. 

mailto:kerkbuurten@pknoostzaan.nl
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Colofon 40e jaargang nummer 1 
 

Protestantse Gemeente Oostzaan. Kerkbuurt 12, Postbus 44, 1510 AA  Oostzaan, 06-23681030 

Het BJC heeft telefoonnummer: 075 6842765  

 

www.grotekerkoostzaan.nl of www.pknoostzaan.nl    webmaster:   

 

 

Redactieadres: Postbus 44, 1510 AA Oostzaan, mailadres: kerkbuurten@pknoostzaan.nl 

  Kopij inleveren vóór de 20e van elke maand 

Redactie: Frieda Flens-Meijer  6845166, Wietske Wijnja  6843663 

  Graag tekst aanleveren in Times New Roman, lettergrootte 12! 

 

Jaarabonnement: € 15, = (per post € 25, =)  Rekeningnummer. NL10RABO0373709447 

      Verspreiding Reinder Wijnja,   6843347 

 

Predikant  Voorzitter:   Scriba: 

Vacant   Vacant    Willie Dijkema 

e-mail: scriba@pknoostzaan.nl 

       Postbus 44, 1510 AA Oostzaan 

 

 

Platform Omzien Naar Elkaar  

Contactpersoon (interim): Erica Homburg  684 1150 e-mail: one@pknoostzaan.nl 

 

Ouderling 

Jaap de Dood     06-51349375    e-mail: ouderling@pknoostzaan.nl 

 

Ouderling Jeugd- en jongerenwerk 

vacant    

 

 

Als u zelf bezoek wilt of vindt dat iemand anders daarvoor in aanmerking komt, kunt u met een van de 

ouderlingen contact opnemen. 

 

 

Diaconie: 

Anneke Verwer   

 020-6311472,  NL70RABO 0373 709 919 

 

College van kerkrentmeesters:    Bank: 

Anneke Hogenes,       Protestantse Gemeente Oostzaan 

 06-23681030       NL32RABO0373709439 

info@pknoostzaan.nl 

 

Kerkelijk bureau: Tiny Verwer, Zuideinde 70a,  6841658   e-mail: kerkelijkbureau@pknoostzaan.nl 

 

Collectebonnen à €. 0,50 en €. 1,25 bestellen bij Dik de Vries, via NL85RABO0373709455 

 

Crèche: Erica Homburg  6841150     e-mail: creche@pknoostzaan.nl 

 

Kinderkerk: Joyce Verwer  6841664   e-mail: kinderkerk@pknoostzaan.nl 

 

Postzegels, prentbriefkaarten en oude mobieltjes: inleveren in de kerk 

 

Bloemen en kaarten: 

Maartje en Jaap Dral,  6841962, e-mail: bemoediging@pknoostzaan.nl 

 

Seniorenmiddagen en koffieochtenden: 

Maartje Dral-Verwer,  6841962, e-mail: senioren@pknoostzaan.nl 

 

Coördinatie èn reservering Grote Kerk en Bartel Jacobsz Centrum: 

Anneke Hogenes, agenda en kerktelefoon: Jaap Dral 06-23681030 info@pknoostzaan.nl 

 

mailto:info@pknoostzaan.nl

