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Jaargang 29 nummer 9          
30 april 2020 

Redactieadres:  
Torenplein 1a,  4724 BX Wouw   
viertorens@samenkerk.nl 

Als gevolg van de corona-crisis zijn er in ieder geval tot en met 1 juni geen open-
bare, publieke vieringen in onze kerken. De liturgie wordt gevierd met minder dan 
tien mensen: de priester, diaken, acoliet of misdienaar, lector, organist en een cantor. 
Om veiligheidsredenen gaat de priester alleen te Communie en is er voor de anderen 
de geestelijke Communie. 

Velen kijken op zondagmorgen naar de televisiemis: De KRO-NCRV zendt 
mooie Eucharistievieringen uit vanuit verschillende kerken in ons land. Meestal om 
10.00 uur, met tevoren het geloofsgesprek. Ook dan zie je dat de Eucharistie niet ge-
vierd wordt door een grotere gemeenschap, maar als het ware in het klein in een ver-
der lege kerk. Zoals alles in de samenleving in deze tijd is het onwezenlijk en apart. 
Toch hebben we de woorden van geloof, de liederen en de muziek, de tekenen van 
ons geloof, de gebeden heel hard nodig. Om geestelijk overeind te blijven en het vol 
te houden. We zijn ook geïnspireerd door onze paus Franciscus bij de zegen Urbi et 
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Orbi (over de Stad en de Wereld), eerder op het lege Sint Pietersplein en met Pasen 
in de bijna lege Sint Pieter. Franciscus voelt aan wat de mensheid nodig heeft in de-
ze barre tijden. Hij is op zulke momenten even de pastor, de herder, van de hele we-
reld. 

Ook zijn er regionale uitzendingen op ZuidWest TV. Zo konden we de mooie 
vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag vanuit Bergen op 
Zoom volgen, vanuit de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Bij gele-
genheid van het hoogfeest van Pinksteren zal op ZuidWest TV de Eucharistievie-
ring vanuit onze parochiekerk Sint Lambertus van Wouw uitgezonden worden. Dit 
zal zijn op Pinksterzaterdag 30 mei om 19.00 uur. Op dat moment vindt de besloten 

viering plaats in de Lambertuskerk, die live zal worden uit-
gezonden. Niet op zondag, omdat we dan al de landelijke 
televisiemis hebben. Mocht u ZuidWest TV niet kunnen 
ontvangen, dan kunt u ook inloggen via hun website. Elke 
week is er het programma ReliVisie, een oecumenisch pro-
gramma op ZuidWest televisie op vrijdagavond verzorgd 
door de gezamenlijke kerken. Zo mocht ik er op vrijdag 17 
april vanuit de Lambertuskerk iets vertellen over de ver-
schillende paasverhalen. 
Hierbij nodig ik u uit zaterdag 30 mei om 19.00 uur thuis af 
te stemmen op Zuid West TV en de H.Mis van Pinksteren 
vanuit de vertrouwde Lambertuskerk te volgen. Er zijn 
voor de parochie wel kosten verbonden aan zo’n uitzen-
ding. Wij rekenen erop dat u onze parochie blijft ondersteu-
nen met uw giften en met de jaarlijkse parochiebijdrage. 

Wij hopen dat na 1 juni het spoedig mogelijk wordt op een veilige manier weer 
de gewone vieringen, waar iedereen naar toe kan komen en te Communie kan gaan, 
hervat kunnen worden. De Nederlandse bisschoppen zullen dit beslissen aan de 
hand van de maatregelen van de Nederlandse regering, afhankelijk van het verloop 
van de coronacrisis. Bij alles is wel zeker dat voorlopig grote en drukke vieringen 
niet mogelijk zullen zijn. Daarom zijn de vieringen van de Eerste Heilige Communie 
verplaatst naar 2021. Daarom zijn de kerkelijke uitvaarten in Nederland met maxi-
maal 30 mensen. Mettertijd zal dit ook wel verruimd worden. Wij verlangen allen 
dat ook dit weer normaal zal worden. Maar ook in de kerk zal dat “een nieuw nor-
maal” worden. Wij volgen hierbij de instructies van de Nederlandse bisschoppen, 
die de maatregelen van de Nederlandse regering vertalen naar het kerkelijke leven. 

Enerzijds zijn er dus afstand en niet bij elkaar kunnen komen. Anderzijds is er 
grote verbondenheid met elkaar en voor ons als gelovigen met Jezus. Hierin ligt on-
ze kracht. 

Van harte wens ik u: Een goede gezondheid! Bescherming tegen het coronavirus! 
Een voorspoedig herstel van hen die ziek zijn! 

Vrede en alle goeds!                                                         Pastoor Frans Verheije 
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ROZENKRANS BIDDEN IN DE 
MEIMAAND 

We hebben van tijd tot tijd de be-
hoefte om tot rust te komen. Niet al-
leen de behoefte om te zitten, om het 
lijf rust te geven, maar misschien ook 
wel het hoofd en het hart. 

Vele kerken hebben een plekje voor 
Maria. Even je zorgen en vragen bij de 
H. Maria neerleggen. En we hebben 
meestal wel aardig wat om bij Maria 
neer te leggen. En, via haar, bij Jezus, 
bij God. Zorgen om ziektes, zoals het 
coronavirus, we hebben er allemaal 
mee te maken, niet naar buiten, werke-
loosheid, financiële problemen, irrita-
ties, relatieproblemen, geen bezoek van 
de (klein)kinderen en wat al niet. Maria 
is een vrouw waarbij we ons thuis mo-
gen voelen, met wie we onze zorgen, 
angsten, dankbaarheid mogen delen, 
omdat ze zo gewoon is, gewoon omdat 
ze er is, om haar stille aandacht. Omdat 
de ze de moeder van Christus is en de 
moeder van ons allemaal. 

Ook onze parochie is twee Mariaka-
pellen langs de weg rijk. Deze staan in 
de Spellestraat in Wouw en in de Doel-
dreef tussen Wouw en Heerle. Ze zijn 
dagelijks geopend voor u en passanten 
die er even een bezoekje willen bren-
gen.  

Ook de Mariakapellen in de kerken 
van Wouwse Plantage en in de Lam-
bertuskerk zijn overdag geopend. Met 
dank aan Dina Broos, Piet Mulders, Jos 

Kapel in Wouwse Plantage. 

Kapel in Wouwse kerk. 

Kapel in de Spellestraat. 
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Voeten, Nettie en Piet van Oorschot, 
die de kapellen dagelijks openen en 
sluiten! 

In Wouwse Plantage zal Jos Voeten 
elke dinsdag in mei om 19.00 uur de 
kerk openen om samen het rozenhoed-
je te bidden. We beginnen op dinsdag 5 
mei. Uiteraard blijven we minimaal an-
derhalve meter van elkaar zitten! 

Het is goed, en het mag van onze 
premier Mark Rutte, om een wandeling 
te maken, als we ons maar aan de an-
derhalve meter afstand van elkaar hou-
den. Wandel gerust naar de Mariakapel, 
steek een kaarsje aan, en bid 
een ‘Wees gegroet-
je’ of de rozen-
krans. 
Diaken Ryan Keetelaar 

 

DE WANDELING IN  
CORONATIJD 

 
Wandeling  
In de structuur van mijn huidige da-

gen wandel ik regelmatig of werk ik in 
mijn tuin. Ik loop de polder in waar 
volop ruimte is. Daar kom ik niet al te 
veel mensen tegen en kan minimaal an-
derhalve meter afstand houden. Ik mij-
mer dan over deze bizarre tijd, waarin 
het leven van mensen door het verra-
derlijke virus op zijn kop komt te staan 
en dagelijkse vreugde plaats maakt voor 
lijden. Ja, ik weet het, dat gebeurt bui-
ten deze virustijd ook wel, maar de 
confrontatie op deze schaal heb ik 
nooit meegemaakt. Families, die plotse-
ling één of zelfs meerdere dierbaren 
aan dit virus verliezen. De mensen die 
letterlijk naar adem snakken op hun ic-
bedden. 

 
Ontmoeting  
Plots kom ik dan een bekende te-

gen. We praten over de helden in de 
zorg die soms zelfs onvoldoende be-
schermd hun eerzame werk doen. Dan 
zie ik iemand, die vertelt niet naar de 
uitvaart te kunnen van een jong overle-
den dochter van vrienden. Weer een 
ander vertelt dat een neef is overleden 
aan het coronavirus. Een eind verder 
ontmoet ik een echtpaar, met wie ik 
spreek over de toekomst. Wat gaan we 
doen, meer thuis werken, meer vertier 
zoeken dichter bij huis? Vliegen we de 
wereld nog rond? Of spreken we elkaar 
vaker met behulp van videobellen? Ik 
denk aan die man, die normaal drie da-
gen uittrekt voor een bespreking in 

Kapel in de Doeldreef. 
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Amerika en dit nu via beeldbellen in 
een uur heeft gedaan. Dat geeft hem 
een stuk bezinning! Ik praat over onze 
afvalverwerkers. De mensen, die dage-
lijks ons afval opruimen. Hoe belang-
rijk zijn zij! Ook zo proberen we ziek-
tes te trotseren. Ik lees in de krant over 
de chauffeur op zo’n vuilniswagen. Hij 
is trots op zijn werk en ziet de duim 
van mensen omhoog gaan als hij voor-
bij rijdt.  

Hoe mooi is dat! Gaan we deze 
mensen en al diegenen in zoveel crucia-
le beroepen nog meer waarderen, ook 
als de crisis bezworen is? Een ander 
vraag ik of hij aan voldoende medewer-
kers kan komen voor hulp op het land. 
En zo kan ik doorgaan. U komt deze 
gesprekken zelf uiteraard ook wel te-
gen. 

 
Mariakapel  
En dan duikt in het ruime buitenge-

bied de Mariakapel op! Ik zie een 
groepje mensen, aan wie ik vraag of zij 
een gebedje hebben gedaan. Jawel! Ook 
branden er meer kaarsjes dan gewoon-
lijk in deze tijd. Het valt op dat we er-
gens een vorm van ‘houvast’ zoeken. 
Net als de Mariakapellen in de kerken 

van Wouw en Wouwse Plantage trek-
ken de buitenkapellen ook mensen. 
Meerdere noveenkaarsen worden aan-
gestoken. Uit de kerkkapellen nemen 
mensen ook de gewijde palmtakjes mee 
naar huis. Nu kerken dicht blijven, zijn 
onze Mariakapellen voor mensen de 
opening naar gebed, bezinning en be-
moediging! Maria neemt in deze tijd 
nog meer dan anders een centrale 
plaats in. We vragen om haar voor-
spraak, bidden voor de zieken en nabe-
staanden van overledenen, dat zij 
kracht mogen ondervinden in hun ver-
driet.  

We steken een kaarsje op om onze 
onzekere en angstige gevoelens te on-
derstrepen. In alle onmacht en bij alle 
vragen vinden we in haar, Maria, bin-
ding met elkaar. Laat dit in deze tijd 
een troost zijn voor velen! Alle goeds! 
Wim Brooijmans 

Je weet nooit  

hoe sterk  

je bent, totdat  

sterk zijn  

je enige keuze is. 
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derkatechese. 
Van haar creatieve talent is op ve-

lerlei gebied gebruik gemaakt. Zij heeft 
mede kersttentoonstellingen ingericht 
en samen met de kinderen kerststallen 
gemaakt. Eveneens verzorgt zij al jaren 
de doopkruikjes voor dopelingen en de 
herinneringskruisjes voor onze overle-
den parochianen. 

Tenslotte geeft zij leiding aan het 
jaarlijks herdersuurtje in de kerk. 

Kortom, zij is een getalenteerde 
vrouw, die vele jaren achtereen geheel 
belangeloos haar diensten aan onze pa-
rochie heeft aangeboden. En dit nog 
steeds doet! 

Cobi, veel dank voor alles dat je 
hebt gedaan en doet voor onze paro-
chie! 

Van harte gefeliciteerd met je wel-
verdiende benoeming in de orde van 
Oranje Nassau! 
Mede namens parochiebestuur en het pastoraal 
team, Wim Brooijmans 

 
DE HEILIGE CORONA 

Wat hebben we toch een mooi ge-
loof, er is een heilige Corona, patroon-
heilige tegen epidemieën. 

Wat velen niet weten: 'Corona' of 
'Korona' / 'Stephania' is ook de naam 
van een relatief onbekende heilige van 
de katholieke kerk, die waarschijnlijk 
rond 160 in Egypte of in Syrië of in 
Antiochië is geboren en die op 16-
jarige leeftijd het martelaarschap onder-
ging en vooral in Oostenrijk en Beieren 
wordt vereerd. De vroegchristelijke 
martelares stierf waarschijnlijk rond 
177 op 16-jarige leeftijd in de tijd van 
vervolging van christenen samen met 
haar vader, St. Victor van Siena. Vol-

EEN LINTJE VOOR  
COBI VAN STEEKELENBURG 

Op vrijdag 24 april is Cobi van 
Steekelenburg-van Gaalen verrast door 
een beeldtelefoontje van onze burge-
meester. Voor haar vele activiteiten bij 
verschillende instanties is zij benoemd 
tot lid in de orde van Oranje Nassau. 
Omdat Cobi zeker ook veel heeft bete-
kend voor onze parochie Onze Lieve 
Vrouw in het Woud en de voorganger, 
de St.Lambertusparochie, hebben wij 
de aanvraag van CUMAWO van harte 
ondersteund. 

Cobi is indertijd begonnen als be-
geleidster van de woensdagmiddag-
school ter voorbereiding van de Eerste 
Communie. 

Vanaf de oprichting is zij lid ge-
weest van de pastoraatsgroep en het la-
tere Breed Pastoraal Overleg, waarvan 
zij secretaris is. Zo heeft zij opeenvol-
gende pastores ondersteund. 

Tevens was zij een groot voor-
vechtster van de oprichting van de kin-

Een blij verraste Cobi. 
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CORONA 

 

Langzaam ontwaakt de na-

tuur 

En laat het duister achter 

zich 

Ze roept om de zon 

En wordt op haar wenken be-

diend 
 

Maar het voelt zo tegenstrij-

dig 

De zon schijnt toch ook voor 

ons? 

Maar door de corona 

Zitten wij nu opgesloten in 

onze huizen 
 

En de mensen zijn bezorgd 

Gaat dit ooit wel weer voor-

bij? 

Wij moeten om elkaar den-

ken 

Dat geldt zowel voor jou als 

mij 
 

Veel leed krijgen we te ver-

duren 

Maar wij blijven volhouden 

Zodat de zon straks ook voor 

ons gaat schijnen 

En wij weer volop kunnen ge-

nieten 
 

Daarom moeten wij dit snel 

overwinnen 

En daaruit de volgende les le-

ren 

Blijf niet in egoïsme leven 

Maar houd elkaar voor altijd 

vast. 
 

– Johannes 

gens andere bronnen was Corona zelfs 
de vrouw van de martelaar Victor. Ze 
werd gearresteerd omdat ze probeerde 
mensen te troosten die werden gemar-
teld. Haar dood was erg wreed. De her-
denkingsdag van de jonge heilige is 14 
mei. De heilige wordt vooral vereerd in 
Oostenrijk, Beieren en Bohemen, waar 
zelfs pelgrimstochten zijn. St. Corona 
am Schöpfl, St. Corona am Wechsel, de 
bedevaartkerk St. Corona bij Staudach 
en de bedevaartkerk Handlab zijn be-
kend. De verering is ook gedocumen-
teerd in Wenen, de Oostenrijkse munt-
eenheid werd tot 1924 genoemd naar 
de heilige "kroon". Karel de Grote ver-
eerde de heilige op zo'n manier dat hij 
corona-relikwieën naar Aken bracht en 
de heilige tot co-patroonheilige van het 
“Aachener Marienstift” maakte. En nu 
het verbazingwekkende: de heilige is de 
patroonheilige van schatgravers en ook 
verantwoordelijk voor epidemieën en 
stormen. Corona is ook verantwoorde-
lijk voor standvastigheid in het geloof 
en voor geldzaken. (van kerknet.be) 
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bak. De rooms-katholieke paaswake 
telt maar liefst negen lezingen, zeven 
uit het Oude Testament en twee uit het 
Nieuwe Testament, die de heilsgeschie-
denis van de mensheid vertellen.  

Ik moet zeggen: de onbekende tolk 
was onvermoeibaar. Een kleine greep 
uit zijn vertalingen. ‘En God zag dat 
het licht goed was’ (Genesis): blik om-
hoog, vinger die naar de hemel wijst, 
blik omlaag en dan twee duimen om-
hoog. ‘Hij maakte van de zee droog 
land en de wateren spleten van-
een’ (Exodus): handpalmen tegen el-
kaar en dan een verdelend gebaar. En 
de engel die in het evangelie van Mat-
theüs de steen bij het graf wegrolde 
straalde als een bliksemschicht en zijn 
kleed was ‘wit als sneeuw’: dwarrelend 
gebaar met beide handen van boven 
naar beneden. Het was een mis op zich, 
daar rechts in beeld. 

 
Maar het was wel veel allemaal. De 

gezangen tijdens de mis werden ook 
nog eens ondertiteld. Ik dacht: is dat 
niet dubbelop? Dat bleek niet zo te 
zijn. Gebarentaal is voor doofgeboren 
mensen veel toegankelijker dan de stan-
daard beschikbare ondertiteling, las ik 
in een toelichting bij de mis. 

Nu tijdens tv-missen woorden als 
‘want dit is mijn lichaam dat voor u ge-

DE GEBARENTOLK 
We kennen ondertussen allemaal Ir-

ma Sluis wel, de gebarentolk die pre-
mier Mark Rutte terzijde staat. Miljoe-
nen kijkers zijn gefascineerd hoe ze de 
snel pratende Mark Rutte vertaalt in ge-
baren. Onvermoeid gaat ze door! Heel 
Holland houdt ondertussen van Irma 
Sluis! 

De mooiste vertaling van Irma’s be-
roemde gebaren voor hamsteren, stond 
op de site van Elsevier Weekblad: 
‘vingerwapper, klauw klauw!’ 

Het is u vast al opgevallen dat ook 
bij de eucharistievieringen op de televi-
sie een gebarentolk wordt ingezet. 

Wat vindt u ervan, je moet er een 
beetje aan wennen. Het is zo druk in 
beeld geworden. 

Dit schrijft Stijn Fens erover in zijn 
column in Trouw: 

 
Afgelopen zaterdag keek ik naar de 

paaswake uit Roermond met rechtson-
der in beeld een gebarentolk. Hij ging 
er eens goed voor staan. Op zijn kle-
ding was niets aan te merken. Een grijs 
jasje met daaronder een zwart over-
hemd. De gebarentolk kon flink aan de 



9 

 

 

geven wordt’, niet alleen worden uitge-
sproken in het Nederlands, maar ook 
in gebarentaal worden weergegeven, 
verdwijnt daarmee voor mij het myste-
rie. Bij een persconferentie van pre-
mier Rutte kan nooit te veel uitgelegd 
worden, bij de liturgie juist wel. 
Ryan Keetelaar 

 

VERDRIET IN EEN FAMILIE 
Ria Keijzer-Nuchelmans 

Geboren, 31 maart 1924 in 
Oud-Gastel, in een gezin 
van acht kinderen. Haar ou-
ders kwamen beide uit het 
onderwijs, het onderwijs zat 

bij Ria in de genen. Haar vader was 
hoofd van de jongensschool in Oud-
Gastel, Ria was daar maar wat trots op. 
Ook Ria werd onderwijzeres, in hart en 
nieren, en had een geduld om jaloers 
op te zijn. Extra aandacht voor kin-
deren die dat nodig hadden, het was 
voor haar vanzelfsprekend. Als juf 
hield ze van vertellen, uitleggen en 
knutselen.  

Ook als akela van de welpen in 
Oud-Gastel was zij in haar element. Ja-
ren later ging Ria in Wouw ook lesge-
ven in de Geerhoek, aardrijkskunde en 
geschiedenis. Een collega herinnert 
haar als een integere en aimabele 
vrouw met een warm hart voor de leer-
lingen en met een grote parate kennis. 

In 1957 is Ria de vrouw geworden 
van Kees Keijzer en ze gingen wonen 
in de Kasteelstraat in Wouw. Zeker in 
de begintijd was het een dependance 
van de smederij op de Hazelaar, waar 
Kees als zoon van de smid was ge-
vormd door het vuur en het ijzer en 

waar Ria al snel werd aangestoken door 
de warmte en de kracht die daar van 
uitging. 

Ria stond naast Kees en genoot van 
wat Kees als beeldhouwer in haar leven 
bracht. 

Ria blijven we herinneren als een 
lieve, hartelijke ‘dame’, een heel geïnte-
resseerde vrouw in alles en iedereen. 

Ook was Ria een lieve oma, ze was 
er voor de kleinkinderen met een van-
zelfsprekend geduld en een liefdevolle 
zorg.  

Op Goede Vrijdag kregen de kin-
deren het bericht dat Ria door het co-
ronavirus was getroffen. 16 April is zij 
overleden en 22 april hebben we in een 
besloten viering afscheid van haar ge-
nomen en haar te rusten gelegd op ons 
parochiekerkhof, naast haar man Kees 
Keijzer. Tot ziens bij God. 

Goed leven is komen en gaan, 

lente en zomer, maar ook herfst, 

ook winter. 

Als je maar hebt liefgehad. 

Reden tot vreugde bent geweest. 

Vriend, Vriendin. 

Als je maar volop mens bent ge-

weest. 

Zeker, je sterft. 

Maar geleefd is geleefd. 

Hans Bouma 
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Parochie info 

Pastores:  

 pastoor F. Verheije, tel. 06 53887486, e-mail: pastoorverheije@gmail.com 

 diaken R. Keetelaar, tel. 06 13016333, e-mail diakenkeetelaar@gmail.com  

Spreekuur: 
Tot nader order zijn er in Heerle, Wouw en Wouwse Plantage geen 
spreekuren.  
 

Intenties opgeven kan o.a. via: 
in Heerle: heerle@samenkerk.nl  
in Moerstraten: moerstraten@samenkerk.nl 
in Wouw: wouw@samenkerk.nl  

Regionale doopdagen parochies De Bron – O.L.V in ‘t Woud 
Meer informatie op: www.samenkerk.nl  OLV in het Woud  Catechese  Doopsel 
Opgeven kan via het formulier op de website van de parochie: 
www.samenkerk.nl OLV in het Woud Formulieren OLV Aanvragen doopsel 

Parochiebijdrage: U kunt uw parochiebijdrage overmaken op bankrekeningnr. 

NL72RABO0372710492  t.n.v. Parochiefonds O.L. Vrouw in het Woud onder 
vermelding van “Parochiebijdrage”.  

Kerkbestuur: vragen, reacties, opmerkingen, suggesties of klachten kunt u sturen naar e-

mailadres: kerkbestuurolv@samenkerk.nl. Bankrek.NL60RABO0372701396 . 

Stipendium: de kosten voor een intentie bedragen € 11.  Te betalen contant of via  

bankrek.nr. NL60RABO0372701396 t.n.v. Kerkbestuur OLV in het Woud. 

Opgeven intentie: via het spreekuur of d.m.v. het formulier op de website van de paro-

chie: www.samenkerk.nl OLV in het Woud  Formulieren  Opgeven intentie 

H. Missen voor overledenen 
De nabestaanden van overleden parochianen kunnen op basis van de collecte tijdens 
de uitvaart een aantal intenties opgeven binnen het tijdsbestek van één jaar ná de 6 
weken-periode waarin om gebed gevraagd wordt. Hiervoor wordt per brief of telefoon 
contact opgenomen met de contactpersoon van de overleden dierbare. 

Parochieblad: Het volgende nummer verschijnt digitaal op 14 mei. Kopij inleveren voor 

maandag 4 mei via het emailadres: viertorens@samenkerk.nl of bij de contactper-
soon in uw geloofsgemeenschap. 

Meer info op de parochiële website:  w w w. sam e n ke rk . n l  


