
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10e jaargang 
 

Sfeervolle vieringen in volle kerken en 
gezellige diners met familie en vrien
den of gooit corona ook dit jaar weer 
roet in het eten? Wat we wel weten is 
dat het hoe dan ook Kerstmis wordt, 
dat staat immers op de kalender en we 
steken elke adventszondag een extra 
kaars aan om de komst van Hem, die 
wordt genoemd het Licht der wereld, 
aan te kondigen, toch? Maar Kerstmis 
is meer dan sfeer en gezelligheid. Het 
is zelfs meer dan een dankbaar her
denken dat God zelf mens geworden is 
in dat stalletje te Bethlehem, een gebeurtenis die 
trouwens ook niet echt sfeervol en gezellig was. Met 
Kerstmis zien we, als het goed is, ook uit naar de 
Wederkomst van de Heer op de dag der dagen. Een 
Wederkomst waarop we ons als gelovigen mogen 
verheugen: dan zal Christus immers al
toebehoren meevoeren naar de Hemel. Toch waar
schuwt de Bijbel ons, de tijd daarvoor zal ook niet 
sfeervol en gezellig zijn, maar verschrikkelijk en 
vreeswekkend. Dat einde der tijden is al vele malen 
voorspeld, tot nu toe verkeerd, wij weten i
dag noch uur, maar dat de Heer eenmaal zal 
komen  leert  ons  het  geloof.  Kerstmis

Kerstmis 2021, hoe zal het worden?

       

Voor spoedeisende zaken belt u: 06 24 50 79 21
 

Actie kerkbalans 2022 komt eraan: 

In januari doet onze parochie mee aan de Actie Kerkbalans 2022. Tijdens deze 
actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we 
ook in 2022 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de 
“Geef vandaag voo
kerk van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. 
willen uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. 

Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk k
onze parochianen is noodzakelijk om te kunnen bestaan; v
vragen. Tussen 15 en 29 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We
dat we weer op u mogen rekenen!  Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen 
en plannen maken voor de toekomst. 
U kunt nu ook alvast een bijdrage overmaken op NL57

Let op! Door de coronamaatregelen zijn de vieringen en evenementen die in deze P
vermeld onder voorbehoud. Aangekondigde activiteiten kunnen afgelast worden of tijdstippen 
kunnen veranderen. Houd daar rekening mee en kijk op onze website. 
De vieringen in de St. Petruskerk en de St. Thomaskerk zijn online te volgen. Zie de website 
voor de livestreams. 
De in deze PS gemelde activiteiten en tijden zijn van begin december.
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Sfeervolle vieringen in volle kerken en 
gezellige diners met familie en vrien-
den of gooit corona ook dit jaar weer 
roet in het eten? Wat we wel weten is 
dat het hoe dan ook Kerstmis wordt, 
dat staat immers op de kalender en we 

n extra 
die 

wordt genoemd het Licht der wereld, 
toch? Maar Kerstmis 

is meer dan sfeer en gezelligheid. Het 
is zelfs meer dan een dankbaar her-
denken dat God zelf mens geworden is  

een gebeurtenis die 
trouwens ook niet echt sfeervol en gezellig was. Met 
Kerstmis zien we, als het goed is, ook uit naar de 
Wederkomst van de Heer op de dag der dagen. Een 
Wederkomst waarop we ons als gelovigen mogen 

dan zal Christus immers allen die Hem 
toebehoren meevoeren naar de Hemel. Toch waar-
schuwt de Bijbel ons, de tijd daarvoor zal ook niet 
sfeervol en gezellig zijn, maar verschrikkelijk en 

tijden is al vele malen 
, wij weten immers 

uur, maar dat de Heer eenmaal zal weder-
Kerstmis  moet  goed 

voorbereid worden
huizen worden versierd
wordt opgetuigd. Eten en drinken in
geslagen, gasten uit
kerk gonst de dagen voor Kerstmis van 
activiteit, koren, poet
groepen, kos
zetten zich in om er een mooi feest van 
te maken en een woord van dank is hier 
dan ook zeker op zijn plaats. Maar al die 
bezigheden mogen ons niet afhouden 
van onze voorbe
Kerstmis. Daarop bereiden we 

door  God dankbaar te zijn en liefdevol 
onze broeders en zusters.
Ik wens ons allen een sfeervol en gezellig kerst
feest, maar boven alles dat we eenmaal een Zalig 
Kerstfeest mogen ervaren in de Hemel.
Kapelaan Geelen 

 

 

Kerstmis 2021, hoe zal het worden?

Voor spoedeisende zaken belt u: 06 24 50 79 21

Actie kerkbalans 2022 komt eraan: “Geef vandaag voor de kerk van morgen

In januari doet onze parochie mee aan de Actie Kerkbalans 2022. Tijdens deze 
actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we 
ook in 2022 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de 
“Geef vandaag voor de kerk van morgen”. Want ook in de toekomst willen we als 
kerk van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. 

itnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. 
Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van 

dzakelijk om te kunnen bestaan; vandaar dat we u ieder jaar om een bijdrage 
vragen. Tussen 15 en 29 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We
dat we weer op u mogen rekenen!  Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen 
en plannen maken voor de toekomst.  

bijdrage overmaken op NL57 RABO 0171603281 t.n.v. parochie St. Petrus' Stoel

Door de coronamaatregelen zijn de vieringen en evenementen die in deze P
vermeld onder voorbehoud. Aangekondigde activiteiten kunnen afgelast worden of tijdstippen 
kunnen veranderen. Houd daar rekening mee en kijk op onze website. 

t. Petruskerk en de St. Thomaskerk zijn online te volgen. Zie de website 

De in deze PS gemelde activiteiten en tijden zijn van begin december.

 

                      

                   Kerstgedachte 

 
Fred van Lieshout heeft een prachtige kerst
gedachte geschreven.  
Je kunt deze gedachte lezen op onze website.

 

voorbereid worden: de straten en de 
huizen worden versierd en de boom 

opgetuigd. Eten en drinken in-
geslagen, gasten uitgenodigd. Ook de 
kerk gonst de dagen voor Kerstmis van 
activiteit, koren, poetsers, bloemsier-

kosters en talloze vrijwilligers 
zetten zich in om er een mooi feest van 
te maken en een woord van dank is hier 
dan ook zeker op zijn plaats. Maar al die 
bezigheden mogen ons niet afhouden 
van onze voorbe-reiding op die Laatste 

aarop bereiden we ons  voor 
baar te zijn en liefdevol te zijn voor 

onze broeders en zusters. 
Ik wens ons allen een sfeervol en gezellig kerst-
feest, maar boven alles dat we eenmaal een Zalig 
Kerstfeest mogen ervaren in de Hemel. 
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In januari doet onze parochie mee aan de Actie Kerkbalans 2022. Tijdens deze 
actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we 
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vragen. Tussen 15 en 29 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen 
dat we weer op u mogen rekenen!  Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen 
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Door de coronamaatregelen zijn de vieringen en evenementen die in deze P’S zijn 
vermeld onder voorbehoud. Aangekondigde activiteiten kunnen afgelast worden of tijdstippen 
kunnen veranderen. Houd daar rekening mee en kijk op onze website.  

t. Petruskerk en de St. Thomaskerk zijn online te volgen. Zie de website 

De in deze PS gemelde activiteiten en tijden zijn van begin december. 
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Gedoopt 
 

Jax Hobbelen in de St. Petruskerk 
 

In onze parochie zijn overleden:   
 

� Zus Swinkels-van Asperdt (91) 
� Henny van de Ven (83) 
� Mary Morsch (97) 
� Cor Schoonen (83) 
St. Antonius Abtkerk 

 

� Boy Hendrikse (89) 
� Harrie van Heeswijk (88) 
� Bertha Reijckers-Gielen (87) 
St. Petruskerk 
 

� Goria Maas-Sarbach (88) 
Afscheidsviering in het Crematorium 
 

Geef Acht wat hulp 
De St Antonius Abtkerk is op zoek naar enkele 
vrijwilligers. 
Mannen of vrouwen die eenmaal per week 1 of 2 
uurtjes over hebben om samen met nog een 
vrijwilligster de kerk schoon te houden. Werktijden 
naar eigen tijd in te delen en in overleg met de nu 
nog als enige overgebleven vrijwilligster. Door om-
standigheden zijn enkele mensen moeten stoppen.  
 
Ook zijn we op zoek naar mensen die op eerste 
vrijdagmiddag van de maand tussen 14.00 en 16.00 
uur het KTC (KerkTrefCentrum) kunnen bemannen. 
De werkzaamheden in het kort zijn als volgt.:  

• mails lezen en indien mogelijk beantwoorden, 
printen enz.; 

• binnenkomende telefoontjes aannemen; 

• misintenties aannemen en inschrijven in de paro-
chieagenda. 

Als er parochianen komen met vragen deze indien 
mogelijk beantwoorden of gegevens vragen en 
doorgeven z.s.m. te zullen antwoorden enz. 
Tot slot zoeken we nog iemand die op zondag de 
Mariakapel wil sluiten.  
Voor meer info over bovenstaande oproepen kunt u 
mailen naar: ktc.antonius@petrus-ehv.nl 
 

Vieringen na coronamaatregelen 
Door het besluit van de bisschoppen om vieringen 
na 17.00 uur niet door te laten gaan zijn er veran-
deringen in het vieringenschema. 
 
Na 17.00 uur is dus geen enkele viering in een 
kerk te bezoeken. 
 
De vieringen op dinsdag- en woensdagavond 
worden verplaatst naar de ochtend om 9.00 
uur. De aanbidding en biechtgelegenheid van 
dinsdagavond wordt verplaatst naar de 
dinsdagmorgen van 9.30-10.00 uur. 
De lauden op woensdagmorgen komen voorlopig 
te vervallen. 
 
De boeteviering van 20 december vervalt  
Er is op zaterdagmorgen 18 december van 10.00 
– 11.00 uur biechtgelegenheid in de St. Petrus-
kerk. 
 
Kerstavond 
Alle vieringen komen te vervallen. 
De familieviering van 18.00 uur en de nachtmis 
van 20.00 uur vanuit de St. Petruskerk zullen via 
de livestream uitgezonden worden. Deze 
vieringen zijn niet te bezoeken. 
 
Eerste Kerstdag 
St. Petruskerk:   9.30 en 11.30 uur  
  
St. Thomaskerk: 9.30 en 11.30 uur  
  
St. Antonius Abtkerk: 9.30 en 11.30 uur  
 
Tweede Kerstdag zoals op een reguliere zondag. 
 
Oudejaarsdag, vrijdag 31 december is de viering 
niet om 19.00 maar om 9.00 uur in de kapel. 
 
Nieuwjaarsdag  10.00 uur in de St. Petruskerk. 
 

Vrijdagavond 5 november, 19.00 uur. Met een kleine kudde zijn we bijeen in de St. 
Petruskerk voor, zoals ik in de aankondiging lees, een “uur van zang en meditatie, 
aanbidding en verzoening”.  
Het is de eerste van een reeks maandelijkse avonden van barmhartigheid, verzorgd door 
het pastoraal team. Voorheen heb ik wel Taizévieringen bijgewoond en georganiseerd, zou 

dit erop gaan lijken? Zal ik worden meegevoerd in het gebed, tot meditatie komen tijdens de stiltes? Kan ik 
de liederen meezingen? Ik begin met open vizier aan het uur, en word direct getroffen doordat pastoor Goris 
het Allerheiligste uitstelt. Dit wordt niet zómaar een avond… De beloofde sfeervolle ambiance brengt warmte 
en intimiteit. De verlichting is schaars, slechts gericht op altaar en tabernakel. Kaarsen branden, wierook 
kringelt omhoog. Het kan niet anders dan dat de aandacht naar binnen gaat en naar Hem, die daar 
aanwezig is. Er is geen ontkomen aan een diepe spirituele ervaring en contact met en overgave aan de 
Geest. Zingend en biddend: zó wil ik elk weekend wel beginnen!  
Ik nodig ieder van harte en welgemeend uit om op elke eerste vrijdag van de maand om 19.00 uur naar de 
St. Petruskerk te komen. En nee, dat is mij niet gevraagd door het pastoraal team maar komt van mijzelf en 
uit mijn hart omdat ik jou óók zo’n uur gun én omdat ik denk dat een avond als deze het gevoel van 
verbondenheid met elkaar biedt waarnaar we allemaal zo snakken. 
Mirjam van Lierop. 
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Colofon 
 

P’S nieuws is een uitgave van de parochie Sint Petrus’ 
Stoel 
 

Het redactieadres is: 
Pastorie St. Petrus, Kloosterdreef 31 
5623 DB  Eindhoven, tel: 040 269 75 61 
emailadres: redactie@petrus-ehv.nl 
 
 

Redactieleden: Tini Gilsing, Huub van Houtert, Anne 
Jansen en Peggie van de Molengraft. 
 

Volgende kopijdatum: zondag 9 januari 2022 
 

De redactie behoudt zich het recht voor om 
aangeleverde artikelen te redigeren en in te korten. 

Bestuurssamenstelling 
Er speelde dit jaar één per-
sonele wisseling binnen het 
parochiebestuur. Manon Reits 
heeft in maart de portefeuille 
vrijwilligerszorg neergelegd,  
vanaf september is Anne Jansen haar opvolgster in 
het bestuur.  
 
Vrijwilligerszorg 
Eind september heeft na twee jaren van onder-
breking weer een vrijwilligersdag plaatsgevonden. 
Dankzij de op dat moment gunstige coronaomstan-
digheden én een weldoener was het mogelijk deze 
dag te organiseren. Het was een groot succes; de 
organisatie was uitstekend én het weer prima. 
Iedereen heeft met volle teugen van deze mooie 
dag kunnen genieten. Ook konden de ‘Vrienden van 
Sint Petrus’ eind september, na onderbreking van 
een jaar, de taxatiedag ‘Tussen Kunst en Kitsch’ 
weer organiseren. Tijdens de paasdagen was er 
helaas nog sprake van een strenge lockdown en 
een avondklok. Hierdoor konden de gebruikelijke 
paasvieringen geen doorgang vinden. Daarom is 
het initiatief van de kaartenactie rond de paasdagen 
van afgelopen jaar herhaald: bij alle alleenstaande 
parochianen ouder dan 80 jaar is een paaskaart 
bezorgd.  
 
Financiën  
De coronacrisis is ook dit jaar weer van 
invloed geweest op de financiën van 
onze parochie. Met name de 
rendementen op onze beleggingen en 
de inkomsten via collectes – vooral 
tijdens de periode van de lockdown en 
avondklok gedurende de eerste helft 
van dit jaar – hebben hieronder geleden. 
Dankzij het herstel op de beurzen en 
zeker niet te vergeten de extra financiële 
bijdragen van onze parochianen hebben 
 

Tentoonstelling Kerststallen 
 

De tentoonstelling is geopend op 4, 11, 18, 25 en 26 
december en op zondag 2 januari van 13.30 uur tot 
16.00 uur in de St. Petruskerk. 
Zaterdag 1 januari is de kerk niet geopend.   
De toegang is gratis. 
 

VierKerstmis.nl ook dit jaar online 
 

Deze website biedt een aantal handige links en 
downloads die allemaal inspirerend en informatief 
zijn voor en over het vieren van Kerstmis.  
Op deze site kunt u ook doorklikken naar de site 
van onze parochie voor actuele informatie. 
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we dit verlies ook dit jaar weer 
voor het grootste gedeelte kun-
nen beperken.  
Onze hartelijke dank hiervoor!  
 
 

Gebouwen 
Tussen eind mei en begin augustus is de pastorie 
van de St. Petruskerk intern verbouwd, met als doel 
extra woonruimte te realiseren voor de huisvesting 
van de leden van het pastoraal team. Er zijn nu in 
totaal 3 appartementen beschikbaar. Hiermee wordt 
aanzienlijk bespaard op de forse huurkosten voor 
externe huisvesting. Het gaat om een verantwoorde 
investering die reeds op relatief korte termijn zijn 
vruchten gaat opleveren, van belang met het oog op 
een gezonde financiële toekomst van onze 
parochie. De planontwikkeling voor onze leeg-
staande kerkgebouwen zoals de Matteuskerk en de 
O.L.V. van Lourdeskerk, gaat onverminderd verder. 
Wat betreft de O.L.V. van Lourdeskerk zijn we in 
een ver gevorderd stadium van verkoop van het 
kerkgebouw en pastorie. 
Deze plannen moeten zorgen voor inkomsten voor 
de parochie, omdat ook leegstaande gebouwen im-
mers geld kosten. Wij informeren onze parochianen 
via het P’S Nieuws zodra er onomkeerbare be-
sluiten zijn genomen. 
 

Het parochiebestuur maakt ook dit jaar 
weer van de gelegenheid gebruik om 
alle vrijwilligers hartelijk te bedanken 
voor hun inzet het afgelopen jaar, dit 
ondanks alle beperkingen als gevolg 
van de ons nog altijd parten spelende 
coronapandemie. Wij wensen u en uw 
naasten zalige kerstdagen en een 
voorspoedig en bovenal gezond nieuw-
jaar! 
Namens het parochiebestuur,  
Hans Zwepink, secretaris. 
 

Het jaar 2021 is bijna voorbij: het parochiebestuur blikt terug 
Zoals u inmiddels van ons gewend bent: zodra de kerstdagen en het nieuwe jaar voor de deur staan, blikt 
het parochiebestuur terug op het voorbije jaar. We laten u graag zien wat er het afgelopen jaar zoal op de 
tafel van het parochiebestuur terecht is gekomen. We kijken terug op een jaar waarin de coronapandemie 
wederom van grote invloed was op het reilen en zeilen binnen onze parochie, en helaas op het moment van 
schrijven van dit artikel ook weer in toenemende mate wordt.  
 

 

terug 

blik 
2021 

 

Het  
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en kerkbestuur 
wensen u en de 

uwen van harte een 
Zalig Kerstmis  

en een gezegend 
2022. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kindje wiegen op kerstavond  
 

Wat is er op kerstavond 
nou leuker voor kinderen 
dan rond de kerststal het 
verhaal over de geboorte 
van Jezus te horen? 
Pastor  Ad  zal  om  16.30  
uur in de St. Petruskerk aan kinderen in de peuter-
leeftijd vertellen over Jozef en Maria, de engelen en 
de herders met hun schapen. Het verhaal waarin 
God naar ons toe komt als heel klein baby'tje, dat 
tóch de grootste Koning is! We zingen een liedje, 
doen een gebedje en wie weet mogen we het kindje 
Jezus wel in het kribje leggen...  
Het kindje wiegen zal een klein half uurtje duren en 
natuurlijk zijn oudere broertjes en zusjes, papa's, 
mama's, opa’s en oma’s ook van harte welkom.  
Team Familievieringen 
 

Een kerstgroet van MOV 
 

“We love you all!” Een jonge 
vrouw uit het Noord-Keniaanse 
Isiolo mailt dat ze zo blij is met 
de nieuwe watertank. Nu ze 
water kunnen opslaan, is het 
mogelijk om het hele jaar door 
groente en fruit te verbouwen. 
Een groot verschil met hoe het  

was en u als parochianen heeft daar stevig aan 
bijgedragen. Zo is de opbrengst van de deurcollecte 
tijdens Wereldmissiedag 24 oktober dankzij een 
genereus gebaar van parochie Eindhoven-Noord 
ten goede gekomen aan projecten van stichting 
MOV. Inclusief stortingen nadien via de bank kwam 
dat bedrag uit op €766. Daarmee kunnen we een 
watertank aanschaffen en houden we nog wat 
kapitaal over om later een tweede aan te schaffen. 
Goed nieuws! 
Afgelopen jaar konden ondanks corona meerdere 
projecten van start gaan in onderwijs, landbouw en 
kleding. Andere projecten kregen nog een zetje in 
de rug voor verdere ondersteuning en zullen vanaf 
2022 op eigen benen staan. Uiteraard proberen we 
met zoveel mogelijk mensen contact te houden. 
Voor de komende maanden staat eindelijk de 
training met Signify (voorheen Philips) op het 
programma en worden initiatieven ontwikkeld voor 
projecten in landbouw en veeteelt.  
Komend jaar binden wij opnieuw de strijd aan met 
de armoede en de klimaatproblemen en bieden we 
jonge vrouwen onderwijskansen. Voor tientallen 
vrouwen hebben we inmiddels met uw steun het
verschil kunnen maken. Daar gaan we mee door. 
Namens de vrouwen in Kenia danken wij u hartelijk. 
Uw gift doet ertoe! Eind dit jaar verschijnt op onze 
website een uitgebreider projectenverslag.  
 

We wensen u en uw dierbaren een heel fijne 
kersttijd toe en geven u alvast de beste wensen 
voor het nieuwe jaar! 
Don Croonenberg Stichting MOV Eindhoven  
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Woonbestemming voor Lourdeskerk? 
 

Wat is er aan de 
hand? Wat is het 
streven van het 
parochiebestuur? 
Wat betekent dit 
voor de wijk? De 
O.L.V. van Lour-
deskerk is sinds 
begin 2015 aan de  
eredienst onttrokken. Aanleiding was een zakelijke 
afweging waarvan we weten dat deze naast begrip 
zeker ook voor onrust en zelfs voor verdriet heeft 
gezorgd. Dat vinden we als bestuur heel erg maar 
tegelijkertijd moeten wij wel handelen naar de 
keuzes die gemaakt zijn. We ervaren dat als een 
heus dilemma: soms gaan we er gebukt onder, 
maar uiteindelijk moeten we samen wel verder. Een 
kerk die leeg staat moet onderhouden worden en 
verzekerd blijven. Kortom, ook een lege kerk kost de 
parochie veel geld. Het zal voor iedereen duidelijk 
zijn: de spaarpot van de parochie moet vaak 
geopend worden om de eindjes aan elkaar te 
knopen. 
 
Het bestuur is de afgelopen jaren naarstig op zoek 
geweest naar een andere geloofsgemeenschap die 
zich thuis zou kunnen voelen in de O.L.V. van 
Lourdeskerk. Met meerdere kandidaten zijn we in 
gesprek geweest maar uiteindelijk liep het steeds 
vast op de financiering. De keuze om te zoeken 
naar een andere geloofsgemeenschap was 
ingegeven door de overtuiging dat in dat geval de 
buitenkant van het kerkgebouw nauwelijks zou 
veranderen. Dat vinden wij belangrijk, de kerk is 
immers een gezichtsbepalend gebouw. Ruim twee 
jaar hebben we deze route gevolgd, en ondertussen 
werd de staat van onderhoud er niet beter op. 
 
Uiteindelijk hebben we een projectontwikkelaar 
ontmoet die heel veel respect toont voor de 
cultuurhistorische waarde van het gebouw. Met 
andere woorden: deze projectontwikkelaar zal de 
buitenkant van het gebouw zo veel als mogelijk 
intact laten. De uitstraling zal dus nauwelijks 
veranderen, zij het dat het gebouw wel beter onder-
houden zal gaan worden en dat er enkele woon-
eenheden in komen. Ook worden in de tuin van de 
pastorie enkele huizen gepland. 
 
Wij denken als bestuur oprecht dat dit de best 
mogelijke oplossing is: de kerk blijft als gezichts-
bepalend gebouw in de wijk, en er komt weer extra 
leven aan de Vlokhovenseweg! 

 
We zitten nu in de fase dat er uitgezocht wordt 
of ook de gemeente bereid is om mee te denken in 
dit concept. En uiteraard hebben we ook de 
toestemming van het bisdom nodig. 
Namens het parochiebestuur, Aloys Putmans, 
portefeuillehouder Gebouwen. 

 

 

 


