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VOORZITTER: Dhr. I.G. de Jager. van Haaftenweg 4,  
                                   4655 SH De Heen. Tel. 06 - 53991163 
 
SCRIBA:  Mevr. Joke Bomas -  Verkerke 
   Plataanstraat 29 4675 AW Sint Philipsland 

Tel.: 06 - 55107947 
 
PREDIKANT:  Ds. H.C. van het Maalpad, 

Verduinsbos 49  4661 NT Halsteren 
                                   Tel.: 0164-231992  

E-mail: hcvhmaalpad@home.nl  
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                 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk. 
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                                   E-mail: annekevanstrien@hotmail.com 
    
KOSTERS  Janny Wagemaker en Meta van 
                                   Nieuwenhuijzen-Maas 
                                   Contactadres: Lageweg 6, 4675 RH AJP 
                                   tel.06 16944785/0167-573441 
                                   metamaas@icloud.com    
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Beheerder: Fanny van Strien, 
                              E-mail: funniestfanny@hotmail.com 
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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
 
  3 maart: 10.00 uur: Dr. D. Timmers-Huigens; Oosterhout 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
10 maart: 10.00 uur: Ds. A.N. Rietveld; Barendrecht 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Projecten 40 dagen tijd 
 
17 maart:  10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad. Doop-en 
             1e collecte: Kerk                              belijdenisdienst   
    2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Projecten 40 dagen tijd 
 
24 maart: 10.00 uur: Ds. A. Groenendijk-Meindersma; Klundert 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Projecten 40 dagen tijd 
 
31 maart: 10.00 uur: Ds. C. Biemond-Spek; Bergen op Zoom 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Projecten 40 dagen tijd 
 
  7  april:  10.00 uur: Ds. I. van der Meulen; Houten 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Projecten 40 dagen tijd 
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KERKBLAD. 
LET OP!  31 maart valt nog op zondag. Toch verschijnt dit kerkblad 
in de week daar voor. Degene die dit kerkblad vermenigvuldigt is 
begin april op vakantie.  
Kopij voor het aprilnummer van dit kerkblad ontvang ik dus graag 
uiterlijk zaterdag 23 maart.  Met vriendelijke groet,  
Anneke van Strien. 
 
VAN DE DOMINEE 
Geef licht. 
 
Op woensdag  6 maart begint de 40-dagentijd. Voorbereiding op 
Pasen. Deze tijd staat in het teken van de evangelielezing uit 
Mattheus 6, de lezing die op het leesrooster gereserveerd is voor 
deze woensdag. In Mattheus 6  spreekt Jezus over het op de juiste 
wijze geven van aalmoezen, bidden en vasten. Deze drieslag vind je 
vaak terug als mensen inhoud willen geven aan de voorbereiding op 
het paasfeest. Meer aandacht voor delen, voor bezinning en voor 
versobering. Als volgelingen van Jezus Christus, die Zijn zekerheid 
niet zocht  in uiterlijk vertoon, maar in de trouw en betrouwbaarheid 
van die God die hij Zijn Vader noemde. ‘Zoek eerste zijn koninkrijk 
en doe de gerechtigheid die daarbij past’.    
In de 40-dagentijd voor Pasen kan dat zoeken en doen met 
aandacht worden geoefend. Waai je mee met de wind van de 
tijdgeest? Word je geleefd door je drukke agenda? Raak je uitgeput 
door wat er van je gevraagd wordt? Wat is de bron waaruit je put en 
van waaruit je jouw leven ontvangt en daarvan deelt. Kun je delen?  
Wil je delen?  Niet om ‘punten’ te scoren bij God en mensen, wel om 
weer opnieuw te beseffen  dat wij leven van Gods genade,  Zijn 
goedheid.  
Voor Kerk in Aktie schreef Stef Bos  het lied  ‘geef licht’. (te 
beluisteren o.a. op www.kerkinactie.nl/geeflicht)  Geschreven in de 
adventstijd, dus de voorbereidingstijd voor Kerst. Dat is te horen in 
het eerste couplet. Maar in het mooie (vind ik althans, vooral 
vanwege de inhoud ) magazine Petrus wordt dit lied ook opnieuw 
voor deze 40-dagentijd genoemd. Hieronder staan de woorden van 
dit lied. Overigens,  het magazine Petrus kunt u gratis ontvangen 
door u aan te melden op petrusmagazine.nl . Voor uzelf, of om 
zomaar eens weg te geven, of  om achteloos op uw tafel te laten 
liggen voor wie het maar wil inzien. Op de tafel in de hal van de kerk 
vind u enige exemplaren.  

http://www.kerkinactie.nl/geeflicht
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Het wordt steeds vroeger donker, De winter is in zicht 
Alles keert naar binnen, De gordijnen gaan weer dicht 
De tijd staat op een kruispunt, Niemand weet waarheen 
De schoonheid is soms ver te zoeken, De dromer staat alleen 
 
Geef licht, Geef licht,   
Voor een uitweg uit het donker, Geef wat er vaak niet is 
Geef licht, Geef licht 
Geef alles wat je hebt, Geef de liefde een gezicht 
 
Zie de wereld om ons heen, Zie de leugen die regeert 
Zie de ongeleide leiders, Zie hun volk dat crepeert 
En zie de oorlog die maar doorgaat ,Ook al is ze ver van hier 
Onze wereld is te klein, Om het niet te willen zien 
 
Geef licht, Geef licht 
Geef ruimte en geef uitzicht, Geef wat er vaak niet is 
Geef licht, Geef licht 
Geef alles wat je hebt , Geef de liefde een gezicht 
 
Ik stak mijn kop onder de grond,  Maar de haan die bleef maar 
kraaien 
Alsof hij zei je moet iets doen, Om een verschil te kunnen maken 
Je kunt verdrinken in cynisme, Alsof het toch niets uit kan halen 
maar in de verte schijnt een ster ,Die de richting kan bepalen 
En Hij geeft licht 
 
Geeft licht, Voor een uitweg uit het donker 
Voor wat er vaak niet is 
Dus geef licht, Geef licht 
Geef alles wat je hebt, Geef de liefde een gezicht. 
 
Uit de gemeente 
 
Glijn Walpot moest opgenomen worden in het ziekenhuis. Daar 
kreeg hij slecht nieuws. Opstarten van medische behandelingen 
wordt niet meer zinvol geacht. Wij wensen hem, zijn vrouw en familie 
toe dat zij met elkaar de mogelijkheden ontvangen om met deze 
situatie om te kunnen gaan. Dat daarbij oprechte aandacht van 
mensen en de nabijheid van de Heer hen tot kracht zal zijn.  
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Ook zij die hier niet met name zijn genoemd, maar wel thuis  te 
maken hebben met ziekte, verdriet en zorgen, wensen we dit toe. 
De ervaring laat zien dat liefdevolle belangstelling goed doet.  
 
Belijdenis en Doop. 
Vier personen hebben aangegeven belijdenis te willen doen. Twee 
daarvan zouden dit graag doen voorafgaande aan de doop van hun 
zoon op 17 maart a.s. . Dit zijn Peter-Jan  en Lizette Fontijne  
(Langeweg 20a) die, nadat zij belijdenis van het geloof hebben 
gedaan,  hun zoon Rens ten doop willen houden.  Rens heeft als 
doopnamen Hendrik Jan.   
De anderen zijn Tessa Backer (Langeweg 74) en Leontine 
Bardelmeijer (Schelpkreekstraat 15, St Philipsland) .  Zij zullen op 
een ander, nog nader te bepalen,  moment belijdenis doen.  
Daniël en Leontine Bardelmeijer (Schelpkreekstraat 15) willen hun 
dochter Rosalie op 17 maart laten dopen. Rosalie heeft als 
doopnamen: Rosalie Karina Helena. 
Ook Arie en Alexandra van Strien (Grindweg 40, Tholen) willen 
graag op die datum hun dochter Iza laten dopen. Iza heeft  de 
doopnamen Iza Lauren Sophie Elisabeth. 
We zijn dankbaar voor de keuzen die die zijn gemaakt en roepen de 
dopelingen een hartelijk welkom toe in de gemeente van Christus. 
‘Wees welkom in ons midden!’. En degenen die belijdenis doen , 17 
maart of later, wensen we van harte toe dat zij het vertrouwen en de 
zegen zullen ontvangen om ook op hun verdere levensweg leerling 
van Jezus Christus te mogen en kunnen zijn.  
 
30 + groep 
In de afgelopen tijd is deze groep enkele keren bij elkaar geweest. 
De laatste keer werd het idee geopperd om elkaar nog een keer  
rondom een activiteit te ontmoeten. Dat is dan de afsluiting van het 
seizoen. Over ‘wat en waar’ wordt nog gedacht. De groepsapp, om 
elkaar te informeren,  bewees en bewijst hierbij goede diensten.  Wie 
daarin geïnteresseerd is kan zich aanmelden bij Gert-Jan en Heleen 
de Jager.  
 
Helpen bij verlies. 
Dat is de titel van een lezing die prof. Dr. Manu Keirse  zal houden 
op 12 maart a.s  om 19.30 uur in de st. Martinuskerk in Halsteren. 
De avond is georganiseerd door de commissie Vorming  en 
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Toerusting van de protestantse gemeente Halsteren en Nieuw 
Vossemeer.  De toegang is gratis. U wordt van harte uitgenodigd.  
Over het onderwerp: Je kunt op heel veel momenten in het leven 
met ernstig verlies worden geconfronteerd, zowel in je eigen leven 
als in je onmiddellijke omgeving. Hoe kun je daarmee omgaan?  Hoe 
kun je iemand in verdriet helpen en troosten? Om verlies te 
overleven moet je rouwarbeid verrichten. Je kunt mensen hierbij 
helpen of het hen moeilijker maken. Deze lezing kan zowel mensen 
in rouw als hun familie, hun vrienden, hun studie- en werkomgeving 
leren wat helpt en niet helpt in situaties van verdriet. Als omgeving 
kun je leren de juiste ondersteuning te bieden en mensen in die 
cruciale periode van hun leven niet in de steek te laten.  
Over Manu Keirse (1946): Hij is klinisch psycholoog, hoogleraar 
verliesverwerking aan de Universiteit Leuven, auteur van menig 
bestseller op het gebied van rouw en rouwverwerking, 
ervaringsdeskundige in rouwbegeleiding en een zeer gewaardeerd 
spreker. Kenmerkend voor Manu is hoe hij in zijn lezingen, zijn grote 
kennis en praktijkervaring weet om te zetten tot story-telling van 
hoog niveau. Middels vele voorbeelden uit de praktijk weet hij de 
vinger op elk punt te leggen. 
 
Tenslotte. 
Nadat we in de vorige editie de geboorte van  kleindochter Maud 
konden melden, mogen Karin en ik  nu melden dat we verblijd zijn 
met de geboorte van kleinzoon Luuk.  Hij is geboren bij onze dochter 
Hanneke en schoonzoon Paul en heeft Lisa tot zus en Daan tot 
broer. We zijn dankbaar voor Luuk en blij met hem.  
U allen een hartelijke groet, 
Ds Henk van het Maalpad.  

 
GEMEENTEAVOND 28 MAART 
 
 Op donderdag 28 maart is er de jaarlijkse gemeenteavond. Op deze 
avond zal het “financiële plaatje” van onze gemeente besproken 
worden. Tevens is er ook gelegenheid om datgene te noemen wat u 
bezighoudt en wat u onder de aandacht van de kerkenraad of 
gemeente zou willen brengen.  
Verder willen wij iemand van het leger des heils uitnodigen om ons 
iets te vertellen over hun werk. Op dit moment is dit nog niet 
definitief.  De gemeenteavond vindt plaats in het dorpshuis en begint 
om 19.30 uur. Noteert u deze datum alvast? 
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VANUIT DE KERKENRAAD 
 
Op donderdag 21 februari heeft de kerkenraad vergaderd met een 
afvaardiging van het college van kerkrentmeesters.  
De financiën van kerk diaconie en zwo zijn besproken en zullen aan 
u gepresenteerd worden op de gemeenteavond van 28 maart.  
We bespreken met elkaar hoe het gebruik van de collectebonnen 
bevalt. Er zijn voor en nadelen, maar we gaan nog één jaar verder 
met het experiment om tot een besluit te komen.  
We zullen iemand van het leger des heils uitnodigen om op de 
gemeenteavond wat over hun werk te komen vertellen.  
Meta sloot daarna aan bij de vergadering om de jeugd en jongeren 
te bespreken. De kindernevendienst zal weer een paasproject gaan 
verzorgen, wat op 3 maart zal starten. De creamiddag stond gepland 
voor 16 maart, maar omdat 17 maart een belijdenis en doopdienst 
zal zijn, hebben ze deze verschoven naar 22 juni. 
De jongerengroep die op zondagmiddag bij elkaar komt, komt 
voorlopig stil te liggen. Op 20 februari is er weer een soosavond. 
We bespreken het rooster van aftreden. Dit jaar zijn aftredend 
diakenen Riet Wisse en Gert-Jan de Jager. Na twee periodes is 
Gert-Jan niet meer beschikbaar. Omdat twee aftredende diakenen 
teveel zou zijn, wil Riet nog één jaar zitting nemen in de kerkenraad. 
Ouderling Joke Bomas is ook aftredend en niet meer beschikbaar 
voor een nieuwe periode als ouderling. Joke wil wel scriba blijven. 
Dit komt er dus op neer dat we drie nieuwe kerkenraadsleden nodig 
hebben, daar de vacature van Jan Nell nog niet opgevuld is. Het 
baart ons zorg hoe we de kerkenraad weer voltallig krijgen, maar 
blijven vertrouwen houden op een oplossing.  
Op 28 februari hebben we overleg met de contactpersonen. 
Dankbaar zijn we dat in de dienst van 17 maart er twee personen 
belijdenis hopen te doen en er drie kinderen het teken van de doop 
zullen ontvangen. Daarnaast hopen op een later tijdstip nog twee 
personen belijdenis van hun geloof af te leggen. 
We bespreken de pastorale zorgen en vreugdes met elkaar. 
De diaconie start 10 maart weer met het 40 dagen project. Op 7 april 
doen we weer mee aan de paasgroeten actie. 
De groene doos achterin de kerk had een goede opbrengst van 
oude telefoons, cartridges en kaarten. 
Op 21 maart hoopt de kerkenraad weer te vergaderen. Tot zover 
enkele punten uit de vergadering. 
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ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN 
  3 maart: Heleen en Christian;        Babette Reijngoudt 
10 maart: Erna en Naomi Chantal de Jager 
17 maart: Judith en ….. Pieter Jan de Waard 
24 maart:  Lizette en Amanda Annemiek Verboom 
31 maart:  Leontine en Chantal Job de Jager 
  7 april  :  Lisa en Christian Babette Reijngoudt 
 
ROOSTER KINDERNEVENDIENST 
  3 maart: Irene 
10 maart: Fanny 
17 maart: Miranda, Mariella en Fanny 
24 maart: Irene 
31 maart: Marja 
  7 april:  Sylvia 
 
KERKTAXI 
  3 -3  John en Lisa      Voor vragen over de kerktaxi kunt 
10 -3  Sjaak                  u tot zaterdagavond contact opnemen 
17 -3  Martijn en Joke       met  Sylvia Reijngoudt 
24 -3  Bram en Coby              tel.  0167  573717 
31 -3  Sylvia                                     06 28755011 
  7 -4  Rien en Agnes 
 
BLOEMEN IN DE KERK 
Marie Maas verzorgt de bloemen in maart, in april hoopt Wendy 
Geluk dat te doen. 
 
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG                                                    

13-03-1940: Dhr. A.A. van Nieuwenhuijzen. Oostdijk 53.4675 RE 

                                                                                 St.Philipsland 

15-03-1945. Dhr.J. Boudeling. Langeweg 2D 4675 RL AJP 
26-03-1949. Mevr. A van Strien-van Leeuwen.Lageweg 7 4675RH 
                                                                                                      AJP 
01-04-1938. Dhr. I.L. Bolier. Noordweg 22  4675 RP  AJP. 
 
Onze gelukwensen met uw verjaardag. 
Ook alle andere jarigen deze maand gefeliciteerd, een fijne dag 
gewenst en Gods zegen over uw nieuwe levensjaar 
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40 DAGEN TIJD : EEN NIEUW BEGIN 
. 
In de 40 dagen tijd zetten wij ons in om een nieuwe hoop te bieden 
aan mensen waar de toekomst onzeker is. Dit jaar wordt er extra 
aandacht geschonken aan ex-gedetineerden in Nederland, 
kinderslaven in India, genocide slachtoffers in Rwanda, de kerk op 
Cuba, Noodhulp in Pakistan. 
De deurcollecte zal in de 40 dagentijd 5 zondag bedoeld zijn voor dit 
project. Op palmzondag is de eerste collecte voor het 40 dagen 
project. 
 
Op 7 april delen we weer paasgroeten kaarten uit bij de uitgang van 
de kerk. Deze kaarten zijn samen met een dominee gemaakt tijdens 
een project door gedetineerden. Een nieuw begin was het thema. 
Wij sturen de kaart naar een gedetineerde in Nederland. 
Zij realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt. 
Zet u naam op de kaart maar NIET u adres. Stop de kaart in een 
enveloppe met postzegel. Plak het etiket op de enveloppe. 
Hartelijk dank voor u medewerking, 
de diaconie.  
 
 
Van de kerkrentmeesters 
 
In de tweede helft van januari is de landelijke actie Kerkbalans 
gehouden. Als u uw bijdrage al heeft toegezegd, willen we u daar 
hartelijk voor bedanken! Heeft u dit nog niet gedaan, dan verzoeken 
wij u dit alsnog te doen. Uw geld wordt goed besteed! 
  
Op dit moment zijn bijna alle reacties binnen en hebben we € 25.895 
toegezegd gekregen voor de kerk en € 3.500 voor de ZWO. Via 
deze weg willen we aan degenen die nog niet gereageerd hebben 
vragen: wilt u dat deze maand nog doen? De inkomsten uit 
Kerkbalans zijn van essentieel belang voor onze kerk en voor de 
zendingsprojecten die we steunen. 
  
Tot slot nog een hartelijk dankjewel aan alle vrijwilligers die ook dit 
jaar weer hebben meegeholpen met de actie! 
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Werkkalender2018 – 2019 
 Maart   

Maandag  
4, 11, 18, 
25 

Oefenen gelegenheidskoor  19.30 uur in de 
kerk 

Zondag 3  Start paasproject kindernevendienst Miranda/Sylvia 

Zondag 10 Start 40 dagentijd 5 zondagen 
deurcollecte 40 dagen project 

Zwo/diaconie 

Zondag 17  Doop en belijdenis dienst   

Donderdag 
21 

Kerkenraadsvergadering  

Zondag 24  Jongerengroep na de dienst  

Donderdag 
28 

Gemeenteavond 19.30 in het 
dorpshuis 

? Gespreksgroep 30+  

 
 
GETELDE COLLECTEN VAN 13 FEBRUARI 
                               Cash              Bonnen       Totaal 
Zending (deur) € 96,96 € 58,00 € 154,96 
Kerk  86,10 32,00 118,10 
Werelddiaconaat 192,45 57,50 249,95 
Avondmaalscoll. 90,00 21,50 111,50 
Oecumene 28,00 23,50 51,50 
Diaconie (deur) 28,50 18,00 46,50 
Ondersteuning 
  Protest. i/h zuiden 21,10    28,50 49,60  
Onderhoud 142,56 95,00 237,56 
 
 
                                         

Oplossing van de woordzoeker op blz. 14 van dit kerkblad: 
:  
Maar zoek eerst het Koninkrijk van God 
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Van de ZWO-groep 
Wij vragen uw aandacht en voorbede voor het werk van Kerk in Actie 
en hun/onze partners in binnen- en buitenland. 

Deze keer vragen we uw aandacht voor het volgende: 
 
Weeskinderen in Rwanda. 
Achtergrondinformatie. 
Rwanda telt bijna 230.000 weeskinderen. Bij de genocide 25 jaar 
geleden werden meer dan 400.000 kinderen wees door 
grootschalige massamoorden. Tegenwoordig zijn de meesten wees 
door aids. Via Mwana Ukundwa biedt Kerk in Actie een nieuw 
begin aan duizenden weeskinderen door voorlichting, het zoeken 
van opvangfamilies voor deze kinderen en het regelen van onderdak 
en scholing.  
Gebed.  
In onze gedachten en gebeden 
zijn allen die worstelen met vragen van ‘waarom’: 
wie een dierbare door een ernstig ongeval verloren heeft 
wie een geliefde verloor door een misdaad, 
wie is overvallen door een vreselijke ziekte 
wie door een vreselijk noodlot is getroffen. 
Wij bidden dat wij niet oordelen, maar meeleven 
zodat er -hoe klein ook- een nieuw begin mogelijk is. 
Amen. 
de ZWO-groep 
 
UITNODIGING : Kom op de koffie 
 
Iedere 1e maandag van de maand staat de  
koffie met ontbijtkoek klaar bij Wendy.  
Elkaar ontmoeten, een praatje, er even  
tussen uit! 
Tussen 9 en 12 uur is iedereen “jong en oud” 
Van harte welkom.  
Dus nu: 4 maart, 1 april, 6 mei.   Hogeweg 2, Sint Philipsland 
Zit u moeilijk met vervoer? Bel even:. 
0167 572455/06 23272455, J.P.Geluk@ziezo.biz 
 
 
 
 

mailto:J.P.Geluk@ziezo.biz
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Kijkje bij het kind 
 
In de afgelopen maand hebben wij als 

kinderneverdienst-leiding weer bij elkaar 

gezeten om de afgelopen periode te 

evalueren en de aankomende in te plannen. 

Door de tussenkomst van een doopdienst (17 

maart) & de start van het Paas-project (3 

maart) is er besloten om de creamiddag wat verder op te schuiven in 

het jaar. 

We hebben  Mariella de Joode-Kreeft (de moeder van Fleur & Luuk) 
mogen verwelkomen binnen de groep van leidsters. Zij heeft al een 
kindernevendienst mee gedraaid in de afgelopen maand & daar is 
haar dochter nu al erg trots op. We wensen haar veel plezierige en 
leerzame diensten met de kinderen. 
 
Zoals eerder vermeld starten we de eerste zondag van maart met 
het Paasproject “God kiest, God redt… kies jij ook?”.  
In dit project horen we hoe God reageert als de mens zich heel 
anders opstelt tegenover God, als hij zich weinig van Hem aantrekt 
en zijn eigen wegen gaat. God kiest ervoor de schepping niet op te 
geven en ten onder te laten gaan. God kiest ervoor redding  te 
brengen. Daarin is zijn eigen Zoon, Jezus Christus, de centrale 
persoon. Jezus heeft de opdracht om als mens op aarde de juiste 
keuze te maken: het in alles gehoorzaam volgen van de stem van 
zijn Vader. Jezus kan dat ook, omdat Hij meer is dan een mens en 
de liefde en kracht van God zelf heeft. 
 
De afgelopen periode hebben we met de kinderen het verhaal van 
Ester verteld. Hierin leerden we hoe Mordechai geëerd werd door de 
koning en Haman zo een lesje leerde. De kinderen hebben elkaar 
ook geëerd met een medaille en de uitleg waarom je een ander deze 
geeft. Zo was er “het knapste meisje”, “de beste helper”, “de beste 
vriend”, “de aardigste jongen” en “de beste kunstjes maker”.  
En wat waren ze allemaal trots na deze nevendienst! 
Als afsluitend verhaal van Ester; waarin ze vertrouwt op God en haar 
leven en dat van haar volk in de handen legt van hem. Daarbij 
hebben we de kinderen gevraagd wat zij zouden wensen. 
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BESTELFORMULIER  COLLECTEBONNEN 
 
 
Naam ……………………………………………………………….. 
Adres ……………………………………………………………….. 
Telefoon ……………………………………………………………  
 
 
Uw bestelling:  
 
…………blauwe kaarten: € 0,50 per bon = € 10 per kaart  
…………groene kaarten: € 1,00 per bon = € 20 per kaart  
…………oranje kaarten:  € 2,00 per bon = € 40 per kaart  
 
 
 
 
Datum:                                            Handtekening: 
 
 
 


