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JONGERENKERK VENLO
  Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur 



agenda april - mei 2022

a p r i l   2 0 2 2

3 10.00 u. JK zondagviering - 5e zondag 40-dagentijd
4 16.30 u. overleg Pastoraal Team (tot 18.00 u.)
4 19.30 u. film “The Lemon Tree” in Michaëlkerk - in kader van Vastenactie
6 13.30 u. bijeenkomst communicanten 2022 (tot 15.30 u.)
6 19.00 u. Avondgebed 40-dagentijd
8 19.30 u. bijeenkomst ouders communicanten 2022 (tot 21.00 u.)
10 10.00 u. JK-zondagviering - Palmzondag
10 11.00 u. Palmhöltjesoptocht
14 17.00 u. Witte Donderdag-maaltijd communicanten 2022
14 20.00 u. JK - viering van Witte Donderdag
15 20.00 u. JK - viering van Goede Vrijdag
16 20.00 u. JK - Paaswake
17 10.00 u. JK - viering van PASEN
18 2e Paasdag: GEEN viering
23 Opschoonactie
24 10.00 u. JK zondagviering

m e i   2 0 2 2

1 10.00 u. JK zondagviering
4 20.00 u. Dodenherdenking in het Rosarium
5 Bevrijdingsdag
8 10.00 u. JK zondagviering
11 13.30 u. Bijeenkomst communicanten 2022 (tot 15.30 u.)
15 10.00 u. JK zondagviering
22 10.00 u. JK zondagviering
22 14.00 u. Concert JK Big Band in de Jongerenkerk (inloop vanaf 13.00 u.)
24 13.00 u. Werkconferentie Bindkracht (tot 17.00 u.)
25 13.30 u. Bijeenkomst communicanten 2022 (tot 15.30 u.)
26 10.00 u. JK-viering van Hemelvaartsdag
29 10.00 u. JK-eerste communieviering
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vieringen april - mei 2022

V.=voorganger(s); A.=assistent; L.=Lector

Zondag 3 april 2022, 10.00 uur
5e zondag Veertigdagentijd

Eucharistieviering
V. Ruud Willemsen
A. Peter Verhoeckx
+ JK-koor

Woensdag 6 april 2022, 19.00 uur
Taizégebed - Avondgebed 40-dagentijd
+ samenzang Taizéliederen

Aansluitend koffie en thee

Zondag 10 april 2022,  10.00 uur
Palmzondag

woord- en communieviering
V. Hub van den Bosch
A. communicanten 2022
+ JK-koor

Aansluitend is de Palmhöltjesoptocht.

Donderdag  14 april 2022, 20.00 uur
Witte Donderdag - Eucharistieviering

V. Ruud Willemsen en Truus van der
Heijden

A. Max Görtjes
+ JK-koor

Vrijdag 15 april 2022, 20.00 uur
Goede Vrijdag - Gebedsdienst/kruisweg
V. Hub van den Bosch
+ cd

Zaterdag 16 april 2022, 20.00 uur
Stille Zaterdag

Paaswake - Eucharistieviering
V. Ruud Willemsen en Hub van den

Bosch
A. Leo Verbeek
+ cd

Zondag 17 april 2022, 10.00 uur
PAASZONDAG

Woord- en communieviering
V. Hub van den Bosch en Piet Linders
A. Peter Verhoeckx
+ JK-koor

Zondag 24 april 2022, 10.00 uur
Woord- en communieviering

V. Truus van der Heijden
A. Henneke Roox
+ Piet Hegger

Zondag 1 mei 2022. 10.00 uur
Eucharistieviering

V. Ruud Willemsen
A. Mieke Verkoeijen
+ JK-koor

Zondag 8 mei 2022, 10.00 uur
Woord- en communieviering

V. Hub van den Bosch
A. Leo Verbeek
+ JK-koor
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Woensdag 11 mei 2022, 19.00 uur
Taizégebed - Avondgebed 40-dagentijd
+ samenzang Taizéliederen

Aansluitend koffie en thee

Zondag 15 mei 2022, 10.00 uur
Woord- en communieviering

V. Piet Linders
A. Liturgiewerkgroep
+ nog niet bekend

Zondag 22 mei 2022, 10.00 uur
Viering in Taizéstijl

V. Taizégroep en Hub
+ Taizéliederen

Donderdag 26 mei 2022, 10.00 uur
Hemelvaartsdag

Woord- en communieviering
V. Hub van den Bosch
A. Lenie Verhoeckx
+ Animo Happy Voices

Zondag 29 mei 2022, 10.00 uur
1e communie 2022
Eucharistieviering

V. Ruud Willemsen, Truus en Hub
A. communicanten 2022
+ JK-koor en communicanten

verjaardagen in april

6 april Harry van Heijst Schuldhulpmaatje Venlo
10 april Corry van de Wouw
17 april Luca Mulder Felix communicant 2022
22 april Marian Linssen JK Big Band
23 april Truus van der Heijden Pastoraal team en Wel en Weegroep
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Het verhaal vertelt een conflict tussen een weduwe en haar nieuwe buurman. De
kansen zijn ongelijk, want de weduwe is een Palestijnse en de buurman is de
nieuwe Israëlische minister van defensie. De inzet is de citroenboomgaard van
Salma, de weduwe. De minister is bang dat terroristen zich tussen de bomen zullen
opstellen om een aanslag op hem te plegen. Hij laat daarom rond de boomgaard
een hek neerzetten, met een bewakingstoren. De boomgaard wordt daarop
onteigend. Salma zoekt hulp bij de Palestijnse gemeenschap, maar vindt weinig
gehoor. Een jonge advocaat, Ziad Daud, besluit haar dan te helpen. Haar
tegenstanders nemen haar aanvankelijk niet serieus, want niemand verwacht dat
een Palestijnse weduwe met een citroenboomgaard veel kan inbrengen tegen een
Israëlische minister. Tussen Salma en haar advocaat ontwikkelt zich een
voorzichtige liefde. De echtgenote van de minister intussen heeft bewondering
voor de strijdlust van de weduwe. Het huwelijk van de minister, die het hek liet
vervangen door een muur, strandt daardoor. De oplossing wordt gevonden in een
compromis: een deel van de fruitbomen moeten laag worden teruggesnoeid. Het
conflict kent uitsluitend verliezers. De minister blijft achter in een woning, waaruit
zijn echtgenote is vertrokken en die uitkijkt op een muur. Salma heeft een
waardeloze, want te ver gesnoeide, boomgaard. De advocaat blijkt zich met een
jonge vrouw te hebben verloofd, leest ze in de krant.
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Als Christus hier en nu
Zijn weg zou willen gaan
dan werd Hij tijdig onderkend 
en tijdig opgevangen
een therapie zou Hem alras
verlossen van Zijn waan
en ja - Zijn roeping moest
door een beroep vervangen

Tussen Gethsemane en Golgota 
zou angst
subiet door tranquillizers
worden uitgesloten
Ik weet - dat niets Hem zou 
weerhouden maar wat mij beangst:
Zou Hij, wanneer Hij opstond,
niet worden platgespoten?

Uit: Polsstokjes van Carla Pols

zondag 3 april

Zondag 3 april 2022
Wereldwinkel Venlo in Jongerenkerk Venlo

Op zondag 3 april 2022 zal de Wereldwinkel Venlo aanwezig zijn in de Jongeren-
kerk met een stand. Dit in het kader van de Vastenactie 2022 waarin de Maya's in
Guatemala centraal staan. 

De Wereldwinkel steunt met de verkoop van fairtrade nijverheids- en foodproduc-
ten als koffie, thee, wijn, chocolade e.d. de kleine ondernemers en boeren in lan-
den in het zuiden.

We hopen dat veel mensen de weg naar de stand en de weg naar de Wereldwinkel
Venlo weten te vinden.
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palmzondag 10 april

Palmpasenviering en Palmhöltjesoptocht

In 2020 en 2021 ging vanwege corona de palmhöltjesoptocht niet door, maar dit
jaar is er weer een Palmhöltjesoptocht.
In de Jongerenkerk Venlo beginnen we op zondag 10 april met een gebedsdienst
waaraan ook onze communicanten meewerken. 
Aansluitend aan de viering gaan we naar de Martinusbasiliek in gezelschap van de
ezel om daar deel te nemen aan de Palmhöltjesoptocht. 

Mag deze traditie die na twee jaar weer opgepakt wordt, zijn zoals vanouds. 
Iedereen is van harte welkom in de viering en om na afloop te komen kijken of deel
te nemen.
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ter inspiratie - paasgedachten

DE OPSTANDING

Ze had het vaak gelezen,
haar leven lang gehoord,
dat Jezus was gekruisigd,
Zijn handen diep doorboord
en dat Hij na drie dagen
uit 't graf verrezen was.
Maar 't wist  haar niet te raken
als zij dit wonder las.

Haar eigen levenspad was
van vele tranen nat,
tot de verrijzenis haar
ineens gegrepen had.
De Heer gaf het bewijs dat
de opstanding bestaat,
die boven al het lijden
en 't zwaarste kruis uitgaat.

Zo werd die grootse morgen
de aanvang van een dag,
waarop zij heel haar leven
in 't licht van Pasen zag.
Ze weet dat niets ter wereld
Gods almacht kan weerstaan
en die daarin geloven
met Jezus opwaarts gaan! 

Frits Deubel

HALLELUJA!

Heer, als wij Golgotha weer zien,
wat Gij daar hebt gegeven,
zodat wij met een erfenis
van licht en liefde leven,
dan wordt het bij ons allen stil
en rest ons slechts te danken
met een geopend vreugd'vol hart
en jubelende klanken.

Heer, als wij Golgotha weer zien,
hoe Gij het kruis kon dragen,
opdat wij vrij en opgericht
in onze levensdagen
het pad dat naar de hemel leidt
opnieuw konden betreden,
dan worden ónze smarten klein
en lichter onze schreden.

Heer, als wij Uw verrijzenis,
die grootse dag gedenken,
waarmee Gij ieder mensenkind
verlossing wilde schenken,
dan juichen wij: "Halleluja!
Verdwenen is het duister.
Er wacht een woning ons bereid
vol hemellicht en luister!"

Frits Deubel
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HIJ LEEFT! Frits Deubel

Hij is niet dood, Hij leeft!
Die hemelse verkwikking
na nachten van verschrikking
Hij heel het mensdom geeft.

Hij is niet dood, Hij leeft!
Als alles lijkt verloren,
mag je dit machtwoord horen,
waarvoor de Satan beeft.

Hij is niet dood, Hij leeft!
Die roep vol licht en luister,
doorbrekend al het duister
ons veel te zeggen heeft.

Hij is niet dood, Hij leeft!
Dat woord te allen tijde,
in vreugde en in lijden
een kind van God omgeeft!

STA OP!

Sta op, mijn kind, verhef je!
uit deze bange nacht!
Doe alle vensters open,
het zonnelicht je wacht.
Geloof, de Heer bewees het
met Zijn verrijzenis,
dat het ontluikend leven
door niets te stuiten is.

Sta op, mijn kind, verhef je!
Werp 't lijden van je af
met hulp van Hem die allen
het grootste voorbeeld gaf.
Er komen and're tijden,
waarin je rust herkrijgt,
boven de droeve dagen
en 't levensleed uitstijgt.

Sta op, mijn kind, verhef je!
Houd je maar vast aan Hem,
die met Zijn bloed betaalde
en riep met luide stem:
"Ik leef en gij zult leven!"
Dat is de zekerheid,
die jou blijft begeleiden.
Sta op en wees verblijd!

Frits Deubel

VERRIJZENIS

Een feestdag na een nacht van lijden!
Wat spreekt dat machtige verhaal
voor ons een duidelijke taal
van overwinning na het strijden.

Het opgelegde kruishout dragen,
ging aan verrijzenis vooraf
en Die ons dit als voorbeeld gaf,
verdroeg Zijn smarten zonder klagen.

Wij zien Hem weer onschuldig sterven.
Een Lam ter slachting wordt geleid,
om na een smartelijke strijd
Zijn hemelwoning te beërven.

Wat heeft dit wonder ons te zeggen?
Hij, die het duister overwon
en daardoor blij verrijzen kon,
wil in ons hart de boodschap leggen:

Zal pijn en lijden je omgeven,
Ik ben jou daarin voorgegaan,
waardoor je eenmaal op kunt staan.
Ik leef, Mijn kind en jij zúlt leven!

Frits Deubel
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opschoonactie binnenstad

zaterdag 23 april 2022: 
"OPGERUIMD STAAT NETJES"

Op zaterdag 23 april  2022 gaan samenwerkende organisa-
ties na eerdere geslaagde halfjaarlijkse opschoonacties
deze acties weer vervolgen. 

Onder het motto "Opgeruimd staat netjes" maken de
Jongerenkerk, Joriskerk, Fair Venlo, jongeren van Home+,
Wijkoverleg Binnenstad, werkgroep Julianapark, 
‘t Groenewold en de Wereldwinkel groen in de binnenstad

schoon. Deze keer langs de Maaskade, de spoorkant van de Koninginnesingel,
Roermondse Poort, talud NS langs Koninginnesingel, Fietsbrug,  de kop van Weerd,
het Juliana- en Nolenspark. Tussen 9 en 10 kunnen de opschoonmaterialen per
persoon/huishouden afgehaald worden bij de Jongerenkerk. Het schoonmaken op
de locaties duurt tot circa 12.00 u. 
De organisaties zijn allemaal actief in de binnenstad, werken al samen op het ge-
bied van fairtrade en willen dat ook graag doen met andere activiteiten, die helpen
om de wereld een beetje beter te maken. Ieder vanuit zijn eigen achtergrond. Zij
zijn daarin niet uniek. Wereldwijd is er een integrale actie-agenda voor duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen: de 17 Global Goals. Leiders van 193 landen hebben
toegezegd zich in te zetten om de doelen vóór 2030 te realiseren. 
Met de schoonmaakactie dragen de Venlose organisaties lokaal bij aan doelstelling
11 "Duurzame steden en gemeenschappen" en proberen ze zo bewustzijn voor de
directe omgeving te kweken. 
Ze sluiten tevens aan bij acties voor een schone binnenstad, die al genomen wor-

den door de gemeente Venlo, het wijkoverleg Binnen-
stad Venlo en bewonersgroepen, zoals rond het Julia-
napark en het Rosarium en Venlo Partners, de citymar-
keting organisatie van Venlo en Venlo Schoon. 
Die organisaties ondersteunen de actie van harte en
zullen er via hun eigen kanalen aandacht aan geven.
De gemeente stelt daarnaast de benodigde schoon-
maakmaterialen ter beschikking, zoals zakken en
handschoenen. 
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koffiebijdragen februari 2022

6-2: € 18.00 13-2: € 23,00 20-2: € 26,00 27-2: € 21,00 

Gezien de corona maatregelen is het aantal gebruikers onbekend.

prijsafspraak koffie :
kop koffie € 1,00 - tweede kop € 0,50 - bijlage (koekjes) gratis

d.d.  1-1-2022
Martin Huizinga
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Een paasverhaal voor
kinderen

Paasontbijt
Sjoerd en Meike hollen van boom naar
boom en van struik naar struik. 
Als ze tussen de boomtakken en onder
de struiken niets vinden beginnen ze
aan de bloempotten, de nestkastjes en
het tuinhuisje.
'Heb jij al wat?' roept Sjoerd naar zijn
zoekende zusje. 'Nee. Jij?' roept Meike
terug.
'Ik wel', klinkt plotseling een stem. Het
is opa. Hij staat  op een trapje en haalt
een paars geschilderd ei uit de dakgoot.
Na lang zoeken vindt Sjoerd een geel ei
achter de tuinkabouter. Meike vindt
een roze ei onder een tuinhark.
'Komen jullie eten?' klinkt het vanuit
opa's huis. 'Het paasontbijt staat klaar.'
'We hebben nog lang niet alle eieren,'
roept Sjoerd. 'Jullie kunnen gewoon
niet zoeken', zegt opa lachend. Hij haalt
een groen ei uit de bloemengieter, een
blauw ei uit de vuilnisbak, een rood ei
uit het fonteintje en een oranje ei uit
de tuinlamp.
Sjoerd en Meike kijken verbaasd toe
hoe hun opa met twee handen vol
eieren naar binnen loopt. Aan de
ontbijttafel zegt opa: 'De paashaas had
de eieren dit jaar heel goed verstopt.
Maar mij fopt hij niet. Ik heb ze 
allemaal gevonden.'

Eitje tik
'Hé, jongens,' zegt opa tegen Sjoerd en
Meike, 'weten jullie wat wij vroeger
altijd deden? Wij deden vroeger eitje
tik. Doen jullie mee? Pak maar een ei.
Dan tikken we onze eieren met kop en
kont tegen elkaar. Als je ei heel blijft,
mag je het houden. Als het kapot gaat,
ben je het kwijt.'
Sjoerd pakt het mooiste ei uit de mand.
Het is een ei dat hij zelf beschilderd
heeft: paars met groen en  blauw. 
Opa pakt ook een ei en telt: 'Een, twee,
drie!' De twee eieren knallen tegen
elkaar. Beduusd kijkt Sjoerd van het
gedeukte ei in zijn hand naar het hele ei
dat opa vasthoudt. 'Geef maar hier',
zegt opa. 'Ik heb gewonnen.'
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'Nu ik', zegt Meike. Snel pakt ze een ei
uit de mand. Ze wacht tot opa er ook
een heeft gepakt, maar nog voor hij tot
drie kan tellen, tikt ze haar ei tegen dat
van opa. Verbaasd kijkt ze naar de deuk
in haar ei. 'Wat oneerlijk,' zegt ze, 'nu
heb jij alweer gewonnen!' Lachend
verzamelt  opa alle eieren op zijn bord.

Wedstrijdje eieren eten
'Weten jullie wat we vroeger nog meer
deden? Een wedstrijd wie de meeste
eieren op kan.'
Sjoerd kijkt naar zijn moeder. En zoals
hij had verwacht, zegt ze streng: 'Pap,
zo is het wel genoeg. Nu even geen
vroeger meer.'

Grote schoonmaak
Opa kijkt beteuterd als een kind dat
straf krijgt van zijn moeder. 'Nou,' zegt
hij met een pruillip, 'dan zeg ik niets
meer. Maar... willen jullie niet weten
wat mijn moeder altijd deed met
Pasen? 
Die hield dan grote schoonmaak. 
 
Dan werd de hele kamer leeggehaald.

Alle meubels stonden in de tuin. 
De kamer werd van onder tot boven
gesopt. De gordijnen werden gewassen.
En de kolenkachel ging naar de schuur.
Want eigenlijk is Pasen natuurlijk het
feest van de lente. Tijd voor een nieuw
begin. Alle vogels leggen eieren. Alle
schapen lammeren. Er komen weer
blaadjes aan de bomen.'

De paashaas
'En de paashaas dan?' vraagt Meike.
'Wil je het echt weten?' vraagt opa.
'Nou, die is er gewoon bij verzonnen.
Volgens een oud verhaal gingen lang
geleden met Pasen alle kerkklokken
luiden. Al die klingelende klokken
strooiden de eieren rond. Sommige 
mensen waren het niet eens met dat
verhaal.
 
Ze wilden een paasfeest zonder de kerk
en zonder kerk klokken. Ze wilden een
feest voor alle mensen. 
Op een dag verzon iemand het verhaal
van de paashaas.' 
'Jammer,' zegt Meike, 'ik vond het juist
zo leuk om in de paashaas te geloven.
Wie heeft de eieren dan verstopt?'
'Ssst!' doen de ouders van Sjoerd en
Meike allebei  tegelijk.
Maar het helpt niets. Opa kan zijn
mond niet houden. 
'Ik!' zegt hij triomfantelijk.

Naar: Arend van Dam & Alex de Wolf
Op een dag …Vijftig voorleesverhalen
over feesten, tradities en gebruiken
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Toelichting:
Deze visualisatie drukt de maatschap-
pelijke impact van verzorgen van vierin-
gen uit als bijdrage aan de 17 Sustaina-
ble Development Goals. Deze pdf is een
beperkte weergave van het interactieve
webmodel dat te vinden is via onder-
staande Qr-code.

Social Handprint
verzorgen van vieringen

2021

De afbeelding rechts visualiseert de
positieve bijdrage van verzorgen van
vieringen aan de 17 SDG’s. De bijdrage
per SDG zijn relatief ten opzicht van
elkaar weergegeven. De volgende pagi-
na toont de activiteiten per SDG.

Indicatie impactwaarde 2021

€ 60.000
De impactwaarde is een indicatie van
het totale bedrag dat belanghebben-

den tezamen besparen of in de regulie-
re economie bereid zouden zijn te be-
talen voor dergelijke diensten en
effecten, uitgedrukt in euro’s.

aandacht voor geestelijk leven en rou-
wen, trouwen en geestelijke nood.
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Onderstaand overzicht toont de activi-
teiten waarmee het verzorgen van vie-
ringen in 2021 bijdroeg aan de SDG’s op
basis van selectie uit de MAEX-lijst van
indicatoren. Per SDG kunnen verschil-
lende activiteiten bijdragen aan effec-
ten voor de samenleving. Elke activiteit
wordt jaarlijks gekwantificeerd en in
een bij de activiteiten passende een-
heid uitgedrukt.

• levensmiddelen uitdelen:
45 = aantal consumenteneenheden

• informele zorg bieden:
85 = aantal personen x gemiddeld aan-

tal uren

• mentale zorg bieden:
77 =  aantal personen x gemiddeld

aantal uren

• sociale contacten verzorgen gericht
op voorkomen van eenzaamheid:

90 = aantal personen x gemiddeld aan-
tal contacten

• energiebesparende maatregelen
promoten

50 = aantal huishoudens

• participatie van mensen met min-
der kansen stimuleren:

134 = aantal bereikte mensen x ge-
middeld aantal uren

• fysieke locatie waar mensen elkaar
kunnen ontmoeten: 530 m2

• discussie/debat over maatschappe-
lijke thema’s organiseren:

62 = aantal bereikte personen

• informeren over klimaatverande-
ring/klimaatadaptatie:

71 = aantal bereikte personen

• risicogroepen opvangen:
50 = aantal personen x gemiddeld aan-

tal dagen

• samenwerken aan maatschappelij-
ke doelen:

8 = aantal partijen

MAEX brengt de impact van sociale ini-
tiatieven in beeld en biedt hen eenvou-
dig toegang tot bedrijven, overheid,
fondsen en particulieren. MAEX helpt
organisaties die impact willen maken
passende sociale initiatieven te vinden,
er in te investeren en ermee samen te
werken.  
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praktische informatie

Pastorale coördinatie
Hub van den Bosch
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
06-10729578

Hub van den Bosch is normaliter op
maandagmorgen en vrijdagmorgen
vanaf  09.30 uur aanwezig op het secre-
tariaat van de Jongerenkerk.
Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken
of voor dringende zaken op andere
dagen nodig hebben dan is hij bereik-
baar via telefoonnummer 06-10729578 
of per e-mail: boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
e-mail: jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Diaconiefonds
Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo
voor projecten ver weg en heel dichtbij
NL46ASNB0871015617
o.v.v. renteloze lening of gift.

gebruik Jongerenkerk
Voor informatie en afspraken inzake
het gebruik van de Jongerenkerk belt u
met:
Martin Huizinga; 077-3512165
e-mail: mgm.huizinga@telfort.nl 

JK website
web site JK: www.jkvenlo.nl
webmaster: Max Görtjes

Wel-en-Wee-Groep
Aandacht voor elkaar; voor de leuke
maar uitdrukkelijk ook de minder leuke
dingen van het leven...
informatie aan: 
Corry Flüggen, 077 - 3510752
of: Truus v.d. Heijden, 077 - 3827363

Stichting Jongerenkerk Venlo
NL12ABNA0414143299

Stichting Vrienden 
van de Jongerenkerk Venlo

Secretariaat:
Mevr. Gerrie Gijsen, secretaris
Gerard de Vlamingstraat 19
06 - 453 725 74
Gerrie.gijsen@gmail.com

Bankrekening Stichting Vrienden
NL41RABO0173802850 

JK - Jouw Kerk - inleveren kopij
De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op
zondag 24 april 2022.
Kopij voor dat nummer kan tot en met
15 april aangeleverd worden (via e-mail
of schriftelijk) op het Secretariaat van
de Jongerenkerk (zie hiernaast).
Is er iets dat u raakt of dat u onder de
aandacht wilt brengen? Dan nodigen
wij u van harte uit om gebruik te ma-
ken van deze mogelijkheid. Ook reac-
ties op artikelen zijn welkom.

-18-


