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UIT DE STATUTEN 
Art. 1. Onder de naam Nederlandse Evangelische Vereniging in Zwitserland 
(NEV), bestaat voor onbepaalde tijd een vereniging naar Zwitsers burgerlijk 
recht, ZGB Art. 60 e.v.    
De zetel van de vereniging is in 6006 Luzern. 
Art. 2 De vereniging stelt zich ten doel een geestelijk huis te bieden aan alle 
Nederlandstalige Christenen die in Zwitserland of in de directe omgeving 
daarvan woonachtig zijn. 
Daarbij baseert zij zich op het Evangelie van Jezus Christus, dat ieder mens 
roept tot de dienst aan God, aan de medemens en aan de wereld. 
 
De Vereniging tracht dit doel te bereiken door: 
Het organiseren van kerkdiensten in de Nederlandse taal, volgens een liturgie 
van oecumenisch karakter; 
Het organiseren van nog andere bijeenkomsten met een bezinnings-karakter, 
bedoeld om wederzijdse hulp te bieden bij en aan te sporen tot het omzetten 
van de resultaten dezer bezinning in het leven van alledag; 
Het aanbieden van beroepsmatige pastorale zorg en het stimuleren van 
pastorale zorg door de leden onderling; 
Het waar nodig en mogelijk verlenen van sociale en diakonale bijstand;  
Het bevorderen van contacten tussen leden, sympathisanten en donateurs 
door midden van een eigen verenigingsorgaan; 
Het verlenen van hulp bij de integratie van Nederlanders in de Zwitserse 
kerken en in de Zwitserse samenleving; 
Alle overige middelen welke voor het bereiken van de doelstelling bevorderlijk 
zijn.  



V A N   

     

 H E T  

     

  V  B  E  S    T  U   U   R 

 
1. VERSLAG VAN DE VOORZITTER OVER HET JAAR 2010 

 
 Het afgelopen jaar was voor de NEV een jaar als zo velen, met 
verdrietige, bemoedigende en roerende gebeurtenissen. Met het ouder 
worden nemen de ongemakken, ziekten en lijden toe, onvermijdelijk, maar 
toch vaak lastig te accepteren. Het afscheid moeten nemen van dierbaren en 
beminden laat vaak een leegte bij ons achter. Ik hoop dat de NEV 
gemeenschap ons daarbij terzijde kan staan, elkaar troost en bemoediging 
bieden, een luisterend oor en bezinning op het leven met zijn mooie en 
moeilijke dagen. 
 Het jaar 2010 bracht de NEV geen grote organisatorische 
veranderingen. Anja Oberholzer en Wilfred van Gunsteren werden herkozen 
als bestuurslid en Hans Jansonius werd gekozen als lid van de kascommissie, 
waarin hij Jacques de Wijs kwam vervangen. Anja en Jacques, hartelijk dank 
voor jullie inzet voor de NEV. Het ledenbestand laat dit jaar eens geen daling 
zien en de financiele bijdragen van de leden zelfs een lichte stijging 
vergeleken met het voorgaande jaar. Helaas kalft de financiele steun zijdens 
de zwitserse kerken af. Wel stellen zij de NEV nog steeds hun gebouwen om 
niet ter beschikking, waarvoor ik hier gaarne mijn dank uitspreek.  

Het gemeenteweekeinde van 24 en 25 april in het GWATT centrum 
over “Steentjes in de schoen” was zoals steeds een inspirerende bijeenkomst. 
De activiteiten en diensten in de kringen laten een gevarieerd beeld zien. Een 
zorg is het aantal mensen dat de kerkdiensten in de kringen bezoekt. 
Wanneer dat te klein wordt, kan het kringhoofd niet meer met goed fatsoen 
een predikant vragen om een dienst voor te bereiden. De organisatie van de 
diensten vraagt toch al een steeds weerkerende inzet van de kringhoofden en 
ik wil hen en de organisten en “kosters” dan ook heel hartelijk voor hun trouw 
danken. Zonder hen zouden we nog slechts vijf centrale diensten hebben. 
Deze werden in het jaar 2010 wederom zeer goed bezocht. Ook wil ik de 
gastpredikanten, met name de “invallers” wanneer een predikant op korte 
termijn verhinderd is, dank zeggen voor hun bijdrage aan de NEV. 

Mijn dankbaarheid betreft ook Lida Versteeg, die er zes keer per jaar 
voor zorgt dat er een nummer van Briefcontact op tijd bij U in de bus glijdt. 
Mijn dank gaat ook uit naar Henk van Riezen die het jaarboekje ook dit jaar 
weer vorm gegeven heeft. Tot slot zij nog vermeld dat de samenwerking met 
de kerkelijke gemeente Dagmersellen geheel wrijvingsloos verloopt. Dat is 
voor de NEV van levensbelang, omdat zonder de samenwerking met 
Dagmersellen wij David niet als predikant zouden kunnen hebben. 
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Tenslotte wil ik David van harte bedanken voor het werk dat hij voor de NEV 
en haar leden telkens weer verzet. Het is niet eenvoudig twee kerkgemeen-
schappen en een gezin tevreden te houden en ik hoop dan ook dat zijn 
gezondheid er niet onder lijdt. David, moge je ons ook in 2011 weer inspireren 
om de boodschap van het evangelie te leven en uit te dragen. 
 

Wilfred van Gunsteren (voorzitter) 
Zuerich, 15 februari 2011 

 
2. JAARVERSLAG VAN DE PREDIKANT 
In deze tijd van het jaar lopen gewoonlijk de aanmeldingen binnen voor het 
Gwatt-weekend en langzaam wordt duidelijk: deze keer zal ik kamers moeten 
bijbestellen, met zovelen waren we nog nooit.  

„Steentjes in de schoen“ heette het Gwatt-weekend in het voorbije jaar 
2010. Met deze titel waren bijbelse teksten bedoeld, die ons al lang ergeren of 
waar we weinig of niets mee kunnen beginnen. Maar het zijn ook teksten die, 
als je een keer ontdekt onder welke omstandigheden ze zijn ontstaan of wat 
ze ook nog willen zeggen, ineens veel minder knellen. 

We hebben van gedachte gewisseld over verschillende bloedige 
oorlogsverhalen, over psalmen waarin de dichter God vraagt om zijn vijanden 
te straffen voor de vreselijke dingen, die ze hem hebben aangedaan.  
Op de zondag van ons weekend hebben we gepraat over het allermoeilijkste 
in ons leven: over de vergeving. We hebben verteld over onze persoonlijke 
ervaringen met de vergeving en hebben ons afgevraagd wanneer vergeving 
mogelijk wordt. 

Zoals in de voorbije weekenden hebben we ook nu weer gemerkt, dat 
het veel fijner is om in een groep naar antwoorden op moeilijke vragen in ons 
leven te zoeken. In een groep leer je van anderen, je verbaast je over de 
manier waarop anderen met die vragen leven en je merkt dat het toch vaak 
dezelfde geloofsvragen zijn die vele mensen bezighouden. En sommigen 
beklemtonen elke keer weer, dat het toch anders is om in je moedertaal over 
dit soort thema’s te spreken. 

Het Gwatt heeft een vaste plaats in het leven van de NEV gekregen. 
En er zijn uiteenlopende thema’s waar we in de voorbije acht jaar aan gewerkt 
hebben: de scheppingsverhalen, de tien geboden, geluk, humor in de bijbel. 

Ik hou niet van het woord groei als het om kerkelijke aangelegen-
heden gaat, omdat dat een begrip is dat vooral van toepassing is in de 
landbouw of de economie. In een gemeente zijn er weliswaar allerlei dingen, 
die niet onbelangrijk zijn, die je echt kan meten, zoals de stand der financiën, 
het aantal leden of kerkdienstbezoekers. Maar die cijfers zeggen niet altijd 
zoveel over een gemeente. 

Onze financiën zien er niet slecht uit, het aantal leden ging er in het 
voorbije jaar niet op achteruit, de gemeenschappelijke kerkdiensten waren 
goed bezocht, maar zelden hebben zoveel mensen de diensten in december 
meegevierd als in 2010. 
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Maar wat ons werkelijk veel betekent, of wij ons thuis voelen in de 
NEV bijvoorbeeld, of ons geloof ons ook helpt in ons dagelijks leven en tot ons 
persoonlijk geluk bijdraagt, of andere NEV-leden ons dragen en ons geloof 
voeden, dat is al veel moeilijker te meten. 
Wij weten dat wij als een gemeente, waar nauwelijks nog nieuwe mensen uit 
Nederland bij komen, niet echt groei kunnen verwachten. We vergrijzen en 
daarmee zullen de behoeften en de mogelijkheden in de NEV in de komende 
jaren ook veranderen. Er komt een krimpingsproces, dat is ons allen duidelijk. 

Maar ondertussen zijn we met elkaar als gemeente onderweg, we 
dragen en steunen elkaar waar we kunnen en groeien hopelijk in vertrouwen 
en hoop. 

We hebben in 2010 gelukkig niet veel leden door overlijden verloren, 
dat is ook wel eens anders geweest. 
Hier wil ik heel graag nog herinneren aan een vrouw, die in Bazel maar zelden 
ontbrak en ook onze gemeenschappelijke diensten in Hägendorf maar zelden 
heeft gemist: Käthe van den Berg.  
Käthe was niet een vrouw van grote woorden, maar wel met een groot hart. Ik 
denk met dankbaarheid terug aan diepzinnige gesprekken die ik met haar 
mocht hebben, waarin ze uit haar rijke leven vertelde. Ik vermoed dat vele 
anderen, die haar nog beter hebben gekend, dankbaar zijn voor alle 
sympathie en hartelijkheid, die ze van Käthe – sommigen noemden haar Kitty 
– hebben gekregen. 
Haar man Willem moet nu leven met een grote leegte aan zijn zij. We wensen 
hem dat weer hoop groeit en dat de dankbaarheid het mag winnen van het 
verdriet. 
 

David van Welden 
Dagmersellen, 21 februari 2011 

 
 
P A S T O  R  A  L  E    

     

 E N   

     

  D I A  C  O  N  A  L  E      Z  O  R  G 

 
Onze predikant, Ds. David M. J. van Weiden, kunt u op de woensdag 
bereiken op het telefoonnummer 062/ 756 58 92. Deze dag is voor het werk 
in de NEV gereserveerd. Vanzelfsprekend kunt u hem in dringende gevallen, 
zoals bij overlijden, ook op andere dagen bereiken.  
 
De kringhoofden melden dringende pastorale problemen bij de predikant. 
Daarom kunt u zich, als u de predikant niet kan bereiken, ook aan uw 
kringhoofd wenden (zie de gegevens op de volgende pagina’s). Die zullen uw 
verzoek zo spoedig mogelijk doorgeven. 
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Het is duidelijk dat onze predikant niet ieder lid, dat in het ziekenhuis wordt 
opgenomen, meteen kan bezoeken, daarom nemen de krinhoofden dan ook 
een deel van de schijnbaar zo gewone maar toch ook belangrijke bezoeken 
voor haar rekening. 
De NEV heeft ook een klein diaconaal fonds. Met dit geld kunnen mensen  
die in een financiële nood verkeren geholpen worden.  
Over de bijdragen uit het diaconaal fonds wordt geheimhouding bewaard. 
Voor concrete hulp kunt u zich aan onze predikant wenden: 
Tel. 062 – 756 58 92,  Fax 062 – 756 57 44, E-mail : vanwelden@bluewin.ch 
 

D.M.J. van Welden 
 

V A N   

     

 H E T  

     

  V  B  E  S    T  U   U   R 

 
JAARVERSLAG 2010 VAN DE PENNINGMEEESTER  
 

De ledenbijdragen zijn gestegen met 11% tov. 2009,  maar toch nog 
meer dan Fr. 5000,- lager dan in 2008! De uitgaven waren Fr. 69,- lager dan in 
2009, zonder de  Fr. 6000,- voor diakonale zorg. Dit bedrag is echter niet weg, 
omdat het als lening onder debiteuren op de balans terug te vinden is. De 
resultatenrekening sluit af met een verlies van Fr. 20.217,-  hetgeen Fr.4.617,- 
meer is dan voorzien in de begroting voor 2010.  

De algemene reserve daalt verder met ruwweg  Fr 16.500,-.  Voor de 
lange termijn is het belangrijk dat de ledenbijdragen  verder omhoog gaan, te 
meer omdat de Zwitserse gemeenten hun steun duidelijk verminderen. De 
Reformierte Kirche Baselland heeft een verlaging na 2010 aangekondigd en 
de Reformierte Kirche Zug heeft al in 2010, volledig onverwacht, de bijdrage 
van Fr 6000,- verlaagd naar Fr. 3000,-.    

 
De begroting voor 2011 voorziet een uitgavenstijging van 1,2% en een 

tekort van Fr. 15.600. Deze begroting zal op de ledenvergadering van 24 april 
2011 aan U, indien U lid bent, ter goedkeuring worden voorgelegd. .  
 
Maakt U Uw bijdrage voor 2011 nu meteen over? Een Einzahlungsschein is in 
dit Jaarboekje opgenomen om het U makkelijk te maken. Een automatische 
betalingsopdracht aan Uw bank voor periodieke overmaking is ook een goede 
mogelijkheid om het niet te vergeten. 
.Hartelijk dank voor Uw steun en tot ziens op de ledenvergadering na de 
Paasdienst op 24 april  in Hägendorf. 

Hans Heezen 
Neuheim, 1 februari 2011 
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BIJDRAGEN   ZWITSERSE KERKEN 
 

 GEMEINDE 2007 2008 2009 2010 

Basel Land 1.000 1.000 1.000 1.000 

Kirchgemeinde 
Rheinfelden 

1.000 500 500 250 

Zug 6.000 6.000 6.000 3.000 

Zürich Stadt 4.000 4.000 4.000 4.000 

Totaal 12.000 11.500 11.500 8.250 

 
 
 
BIJDRAGEN VAN DE  LEDEN EN BC ABONNEES 
 

Hoogte 
(Sfr) 

2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 

 aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag 

Niets 
 

41 0 47 0 66 0 61 0 

Tot 200 
 

27 2.349 44 3.565 26 2.315 24 2.331 

200 –500 27 8.705 24 8.080 25 8.050 26 8.075 

  500 – 
 1000 

17 10.590 20 12.585 17 10.395 14 8.760 

1000 – 
2000 

5 5.000 4 5.000 3 5.000 5 6.000 

Boven  
2000 

3 6.100 4 8.100 1 2.100 3 6.100 

Totaal 
 

120 32.735 143 36.330 138 27.860 133 31.265 

Gem. 
 

 273  254  202  235 

Aantal en 
Gemid. 
van 
betalende 
leden 

79 414 96 378 81 343 72 434 
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JAARREKENING 2007 - 2010 
 
 
BALANS PER 31 DECEMBER  
 

 
ACTIVA 

2007 2008 2009 2010 

Liquide middelen 53.045 74.010 48.048 31.543 

Debiteuren 6.647 731 521 9.494 

Beleggingen 186.432 187.752 188.687 169.605 

Totaal 246.124 262.493 237.256 210.642 

 
 
 

 
PASSIVA 

2007 2008 2009 2010 

Crediteuren 6.285 28.128 14.810 12.666 

Diaconaal fonds 20.000 20.000 20.000 20.000 

Algemene 
Reserve 

184.478 179.461 174.610 158.193 

Werkkapitaal 40.000 40.000 40.000 40.000 

Overschot/tekort 
 

-4.639 -5.096 -12.164 -20.217 

Totaal  246.124 262.493 237.256 210.642 

 
 
LEDEN  EN ADRESSEN BESTAND EIND DECEMBER 2007 -  2010 
 

Type 2007 2008 2009 2010 

Leden (personen of 
gezinnen) 

100 93 89 89 

Donateurs 6 4 3 - 

BC abonnees 50 46 46 44 

Overige adressen 23 10 9 8 

Totaal  179 153 147 141 
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RESULTATEN REKENING  2008, 2009 en 2010 en BEGROTING 2010 en 
2011 
 

 
INKOMSTEN 

Rekening 
2008 

Rekening   
2009 

Begroting 
2010 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Ledenbijdragen 
(1)   

36.500 28.150 28.000 31.266 30.000 

Legaat    - - - 

Donaties 0 0 - - - 

Collectes 0 2.569 - - - 

Zwitserse kerken 11.500 11.500 11.500 8250 7.750 

Rente 1.358 1.000 900 1449 1.400 

Aanvulling uit 
 reserve/ verlies 

5.096 9.100 15.600 20.217 17.100 

Totaal  54.454 56.600 56.000 61.282 56.250 

 
(1) inkl. BC abo’s en abo aandeel van leden. 
 
 

 
UITGAVEN 

Rekening 
2008 

Rekening  
2009 

Begroting 
2010 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Traktement 37.583 38.672 38.700 39.992 40.400 

Diaconaal fonds 0 0 - 6.000 - 

Auto/Reiskosten 4.213 3.273 4.000 2.762 3.000 

Porti, telefoon 287 312 300 355 350 

Bureau materiaal 0 1.312 - - - 

Verenigings 
kosten 

3.399 2.924 3.000 3.360 3.500 

Briefcontact  8.972 7858 9000 7.813 8.000 

Externe 
predikanten 

0 1000 1.000 1.000 1.000 

Totaal  54.454 55351 56.000 61.282 56.250 

 
 
 
DIACONAAL FONDS 
 

Stand per 31 december 2009 20.000. 

Uitbetaald 6.000. 

Aanvulling 6’000. 

Stand per 31 december 2010 20.000. 
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L E D E N  V  E  R  G  A  D  E  R  I  N  G 

     

 V                         A  G  E  N  D  A 

 
UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 
 
Op zondag 24 April 2011 in aansluiting op de Paaskerkdienst, welke om 11.30 
begint, zal de Algemene Ledenvergadering 2011 van de NEV worden 
gehouden in het Gemeinde-haus van de Reformierte Kirche te Haegendorf, 
aanvang ca. 12.45 uur. We hopen er velen van U te mogen begroeten. 
 
AGENDA 
1 Opening en begroeting 
2 Vaststelling van de agenda 
3 Goedkeuring van de notulen van de voorgaande algemene 

ledenvergadering van 4 April 2010 
4 Ingekomen stukken en mededelingen 
5 Verslagen van de predikant en voorzitter 
6 Jaarrekening 2010 en verslag van de penningmeester 
7 Verslag van de kascommissie 
8 Decharge bestuur en kascommissie voor het jaar 2010 
9 Begroting voor het jaar 2011 
10 Verkiezing bestuursleden: Ank Wiedemann heeft haar tweede periode van 

drie jaar en Hans Heezen zijn derde periode van drie jaar erop zitten. 
Beiden hebben zich tot onze vreugde herkiesbaar gesteld. 

11 Briefcontact en website (www.nl-kerk.ch). BC verschijnt 6 maal per jaar en 
wel twee maandelijks op de 15-e dag van de maanden januari, maart, 
mei, juli, september en november. Kopij voor de 20-e van de voorgaande 
maand insturen. 

12 Voorstel tot wijziging van de artikelen 8, 15, 21, 22, 23, 27, 33, 34 en 39 
van de statuten van de NEV. De concept statuten 2012 en de nu geldige 
statuten 1991 zijn op de website van de NEV, www.nl-kerk.ch, te vinden. 
Op aanvraag krijgen leden een papierkopie door de penningmeester 
toegezonden. Indien U vragen hebt naar aanleiding van de 
wijzigingsvoorstellen of suggesties voor nog andere wijzigingen, hoor ik 
dat graag (wfvgn@igc.phys.chem.ethz.ch). 

     Omdat een wijziging van de statuten volgens art. 8 van de statuten 
de meningsuiting vereist van minstens drievierde van het totaal 
aantal stemgerechtigde leden, hoopt het bestuur op een grote 
opkomst. Indien U onverhoopt niet aanwezig kunt zijn, verzoekt het 
bestuur U Uw stem voor of tegen de voorgestelde wijzigingen 
schriftelijk uit te brengen middels een ondertekende  
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verklaring aan het bestuur, en wel voorafgaand aan de algemene 
ledenvergadering.  

13 Rondvraag 
14 Sluiting 

Wilfred van Gunsteren 
Voorzitter NEV 

VERHINDERING 
 
Mocht U verhinderd zijn, wilt U dan een NEV-lid dat wel aanwezig zal zijn 
schriftelijk machtigen om namens U aan stemmingen deel te nemen ? De 
algemene ledenvergadering kan namelijk slechts besluiten nemen 
wanneer tenminste 35 leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn (art. 22 
Statuten). Daarnaast is een (aanwezig) lid slechts bevoegd maximaal 
twee andere (niet aanwezige) leden te vertegenwoordigen (art. 12 
Statuten). Een machtigingsformulier vindt U direct hieronder. 
Machtigingen kunt U aan de gemachtigde of aan een ander die ter 
vergadering aanwezig zal zijn, meegeven dan wel naar Thea Buser – van 
Stigt opsturen. 
 
MACHTIGING, tot het uitbrengen van haar / zijn stem op de  leden-
vergadering van de NEV op 24 April 2011 te Haegendorf 
 
Toezenden aan Thea Buser – van Stigt, Habsburgerstrasse 88, 4310 
Rheinfelden, of aan gemachtigde meegeven. 
 
Ondergetekende, mevrouw, de heer: 
(eigen naam invullen) 
 
 
machtigt hierbij mevrouw, de heer: 
(naam van de gemachtigde) 
 
 
 
tot het uitbrengen van haar / zijn stem op de algemene ledenvergadering 
van de NEV op 24 April 2011 te Haegendorf. 
 

Handtekening van de 
machtigingsgeefster / gever: 

Handtekening van de gemachtigde: 
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Notulen Algemene Ledenvergadering NEV 
Zondag, 04.04.2010 in Hägendorf 
 
Aanwezig: 29  leden, 6 bestuursleden, 4 machtigingen ontvangen 
 
1. Opening en begroeting 

Om 13.30 uur opent de  voorzitter de vergadering en heet allen hartelijk 
welkom.Ter inleiding leest hij een gedicht uit een bundel van Paul 
Bruggeman en Gerard Zuidberg. 

2. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Goedkeuring van de notulen  der Algemene ledenvergadering van 
12 April 2009 
De notulen van 12 April 2009 worden goedgekeurd. 
Wilfred dankt Ank voor het maken van deze notulen. 

4. Ingekomen stukken en mededelingen 
Henk van Riezen heeft zich verontschuldigd voor een paar onjuiste 
getallen in de financiele stukken zoals gepubliceerd in het jaarboekje. 
Verder zijn er geen ingekomen stukken.  

5. Verslagen van de predikant en de voorzitter  
De verslagen  van de voorzitter en de predikant staan in het jaarboekje. 
Er blijken geen vragen te zijn.                                    

6. Jaarrekening 2009 en verslag van de penningmeester. 
De penningmeester verwijst naar het jaarboekje en zegt dat wat de 
onjuistheden betreft deze in het Maartnummer van Briefcontact 
gecorrigeerd zijn. Hij vindt het jammer dat de inkomsten dit jaar gedaald 
zijn en heeft een paar “Einzahlungsscheine” meegenomen! De voorzitter 
benadrukt dat de vereniging niet zeer rijk is, maar het vermogen op dit 
moment groot genoeg is om 3 à 4 jaar te overleven. Omdat het inkomen 
afnemen moet het vermogen voldoende groot zijn. 

7. Verslag van de kascommissie  
Erich Bachmann en Jean Jacques de Wijs hebben het werk van de 
penningmeester gecontroleerd en de boeken “dik in orde” bevonden. 
Jean Jacques overhandigt het rapport van de kascommissie en stelt met 
de hem eigen humor vast, dat zijn jaarlijkse pelgrimstocht naar Neuheim 
het einde bereikt heeft. Hij stelt voor de penningmeester met hartelijke 
dank voor zijn gevoerd beheer decharge te verlenen. Het voorstel van 
de kascommissie wordt met algemene stemmen aangenomen.  

8. Decharge bestuur  en kascommissie voor het jaar 2009 
Met algemeen applaus wordt aan bestuur en kascommissie decharge 
verleend. 
De voorzitter bedankt de kascommissieleden met een fles wijn. 

9. Begroting voor het jaar 2010 
De begroting wordt zonder vragen en met algemene stemmen 
aangenomen. 
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10. 

Hans verduidelijkt nog eens dat zijn hoop nu rust op verhoogde 
ledenbijdragen. 
Verkiezing bestuursleden 
Thea Buser, vice-voorzitter, stelt voor Wilfred van Gunsteren en Anja 
oberholzer- Oostinga te herkiezen. Gelukkig hebben zij zich weer ter 
beschikking gesteld (Wilfred:soms heb je geen keus...), er hebben zich 
geen andere candidaten gemeld. Met een hartelijk applaus en zonder 
tegenstemmen worden beiden herkozen. 

11. Verkiezing lid kascommissie  
Hans Jansonius zal Jean Jaques de Wijs gaan vervangen en wordt 
zonder tegenstemmen gekozen 

12. Briefcontact 
Het bestuur en Lida willen het verenigingsorgaan nog maar 2-
maandelijks laten verschijnen. Zowel financieel voor de NEV als ook 
persoonlijk voor Lida  zou dit een ontlasting betekenen. Alleen de 
agenda en de aktualiteiten blijven een punt, maar via Internet kan dit ten 
dele opgelost worden. Met één tegenstem wordt dit voorstel 
aangenomen. 
De voorzitter uit grote waardering voor het werk van Lida en bedankt ook 
Henk voor zijn bijdragen aan Briefcontact. 

13. Aanpassing statuten 
Het bestuur is “met de stofkam” door de statuten gegaan en heeft gezien 
dat voornamelijk de getallen niet meer reél zijn. Besluiten door de 
ledenvergadering zijn al gauw niet meer haalbaar, want daarvoor 
moeten minstens 35 leden aanwezig zijn. 
Het plan is nu om deze zomer de oude en de nieuwe statuten in Brief- 
contact te publiceren. Op de Vergadering van Afgevaardigden in 
October zal dan een voor-overleg plaats vinden en op de Algemene 
Ledenvergadering met Pasen volgend jaar, eventueel Pinsteren, 
hierover gestemd worden. De leden worden opgeroepen eventuele 
overwegingen dienaangaande te melden. De leden gaan accoord met dit 
voorstel. 
Rondvraag 
David : deelname aan het weekend in Gwatt is nog mogelijk. Hij legt nog 
even uit waar het  onder de titel “steentjes in je schoen” om zal gaan. 
De collecte, die zoals altijd  voor St. Petersburg bestemd is, heeft Fr. 
1115,-- opgebracht. 
De kring Zug/Luzern wordt nog bedankt voor het verzorgen van de 
koffietafel. Daarna sluit de voorzitter de vergadering en wenst allen nog 
een goede Pasen.  

Ank Wiedemann,  
Oftringen, 16 april 2010 

 
11 

  



K A S   

   C O  N  T  R  O  L  E 

     

C O M M I   S   S   I   E    

     

 
De kas controle commissie bestaat uit:  
De heer Erich Bachmann, Islerenweg 1, 8707 Maennedorf. tel. 044 9204830. 
De heer Hans Jansonius, Ettingerstrasse 63, 4106 Therwil, tel. 061.7217204 
Zij worden voor periodes van 3 jaar door de ledenvergadering gekozen.  
 

 
K R I N G  H  O  O  F  D  E  N   

   E  

   V E  R  G  A  D  E  R  I  N  G 

     

                                               2 010  en  2 0 1 1 

 
Op de vergadering van afgevaardigden op 20 October 2010, werd gesproken 
over de situatie in de kringen, de financieën  en het verslag van de predikant 
(zie elders in dit jaarboekje). De belangrijkste agenda punten waren de 
voorstellen voor nieuwe statuten en huishoudelijk regelement. Er werden een 
paar wijzigingen aangebracht en besloten de ontwerpstatuten op de jaar-
vergadering goed te laten keuren 
De nieuwe website www.nl-kerk.ch wordt voortaan professioneel beheerd. 
(pag 20 ) 
De vergadering van 2011 zal op 19 october om 16.00 uur plaatsvinden.  

 
 

     
 K R I N   G 

    E 

A C T I V  I  T  E  I  T   E  N    

     

 
Een groot deel van de activiteiten vande N.E.V. vindt plaats in regionaal 
bepaalde concentraties van leden rond een “kerkplaats”(kringen) Er is nog 
een kring in Basel en in Bern, en een “combikring” van Aargau met Zürich.  
De kringhoofden zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de kerk-
diensten en de “Kirchen-kaffee”. Dan wordt bij het genot van een kop koffie of 
thee het laatste nieuws uitgewisseld en wordt de onderlinge band weer 
aangehaald. De meeste kringen hebben ook contactpersonen voor bezoek 
aan zieke  of eenzame NEV leden. 
Zie voor verdere activiteiten de kringinformatie verderop (pag. 16 - 20 ) 
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  N   
A G E N D  A 

  V   

               PREEKROOSTER  DAVID 

                               2011 

 
 
In de volgende kerkdiensten in 2011 zal Ds. David van Welden voorgaan.  
De overige zondagen zorgen de kringen zelf voor de predikant/ 
voorganger/ster. In dat geval wordt de naam van de voorganger/ster in de 
agenda in BC en op de website www.nl.kerk-ch bekendgemaakt.  
Zie voor de overige kerkdiensten de mededelingen van de kringen op de 
volgende bladzijden. 
 
 
Overzicht van de kerkdiensten waarin David van Welden voorgaat: 
 
 
Datum Plaats 

 
6 februari 
 

Bazel 

27  maart Zürich 
 

24  april 
 

Paasdienst in Hägendorf 

15/16 mei NEV weekend in Gwatt 
 

12 juni 
 

Pinksterdienst in Hägendorf 

26 juni 
 

Potluck middag en kerkdienst in Zürich 

28 augustus 
 

Waldgottesdienst Rupperswil 

4 september 
 

Bazel 

9 october 
 

Bern 

27 november Adventsdienst in Dagmersellen 
 

25 december Kerstdienst in Hägendorf 
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B A S E L 

     

   V  

 
Contact:  
 

Dhr H. van Riezen 
Unterer Haldenweg 8,  
5600 Lenzburg 
Tel. 062 – 535 62 65 
e-mail : hvanriezen@gmail.com   
 

 
De kerkdiensten vinden plaats in de St. Peters Kirche of in de kapel op de 2

e
 

etage van het Kantonsspital aan de Petersgraben in Basel op de eerste 
Zondag van de maand en beginnen om 16.00 uur. Na afloop van de 
kerkdienst wordt er gemeenschappelijk koffie of thee gedronken. De “gewone” 
kerkdiensten in Basel worden gewoonlijk door zo’n twintigtal mensen bezocht.  
 
Er zijn geen NEV-kerkdiensten in Basel in januari, juni, juli, augustus, oktober 
en december. Ook vlak voor of na een gemeenschappelijke dienst, - met 
Pasen en Pinksteren  -, is er meestal geen kerkdienst in Basel. 
In Basel zijn er geen regelmatige gespreksavonden meer. 
 
Organist is de heer Jan van den Eijkel, Rüttmattstrasse 9, D 79713 Bad 
Säckingen 3, Duitsland. Bij zijn verhindering mogen we meestal op Jean 
Jaques de Wijs rekenen die ons zingen dan met viool begeleidt. Wij zijn voor 
hun beider muziekale begeleiding zeer dankbaar 
 
De kring Basel is de gastpredikanten die regelmatig in onze kring voor willen 
gaan – Ds Christa Gaebler, Pastor Leen van der Hoofd en Ds. Georg Vischer 
en Ds. Hildo van Es- daarvoor bijzonder dankbaar. Wij verheugen ons steeds 
weer op hun komen. 
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PREEKROOSTER  VOOR DE NEV DIENSTEN IN BASEL IN 2011 
 
 

Datum 
 

Voorganger 

6 februari Kerkdienst in de St Peterskirche 16.00 uur 
Ds. David van Welden 
 

6 maart Kerkdienst in de St Peterskirche 16.00 uur 
Ds. Christa Gäbler 
 

3 april Kerkdienst in de St Peterskirche of in het Kantonsspital 
16.00 uur Pastor Leen van der Hoofd 
 

24 april Paasdienst in Hägendorf  11.30 uur 
Ds. David van Welden 
 

1 mei  Kerkdienst in de St Peterskirche of in het Kantonsspital 
16.00 uur  
Ds. Georg Vischer 
 

12 juni Pinksterdienst in Hägendorf 11.30 uur 
Ds. David van Welden 
 

28 augustus Waldgottesdienst in Rupperswil 11.30 uur 
Ds. David van Welden 
 

4 september Kerkdienst in de St Peterskirche of in het Kantonsspital 
16.00 uur Ds. David van Welden 
 

6 november 
 

Kerkdienst in het Kantonsspital aan de Petersgraben 
16.00 uur. Ds. Hildo van Es 
 

27 november Gemeenschappelijke Adventsdienst in 
Dagmersellen, 11.30 uur. Ds. David van Welden 
 

25 december Gemeenschappelijke Kerstdienst 11.30 uur 
Ds. David van Welden 
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Contactpersonen : 
  

Mevr. Gerda de Graaf,    
Ursprungstrasse 100,  
3053 Münchenbuchsee   
Tel.: 031 - 869.36.91  

Meldadres voor bezoek of hulp : 
Mevr. Lottie Dijkstra  
Rohrstrasse 3, 3507 Biglen,  
Tel.: 031 - 701.08.58. 
e-mail : jcdijkstra@bluewin.ch 
 

Voor de kringfinanciën 
Mevr. A.M.  Hartmann-Timmer 
Mühlerain 56, 3210 Kerzers 
Tel.: 031 – 755.51.88 
e-mail : anita.hartmann@befast.ch 
 

 

 
Elke tweede zondag van de maand - uitgezonderd  juli, augustus, en 

oktober en december -, is er een kerkdienst in de Kirche St. Mauritius, 
Waldmannstrasse 60 te 3027 Bern - Bethlehem.  Deze diensten beginnen om 
17.00 uur. Altijd is er koffiedrinken na de dienst in het kerkgebouw.  

De diensten in Bern worden door een vaste kern van zo’n 10-15 
volwassenen trouw bezocht. Meestal zijn er kinderen – soms bijna evenveel 
als volwassenen - en er is daarom altijd een kinder-nevendienst. Organist is 
de heer Dhr. Joh. W. Dijkstra, Rohrstrasse 3, 3507 Biglen, Tel.: 031 - 
701.08.58 
Voor  andere activiteiten s.v.p.  Briefcontact of de NEV-website raadplegen.  
 
Onze hartelijke dank gaat uit naar onze gastpredikanten Ds. Matthijs van 
Zwieten de Blom, Ds. Peter Spinatsch en Ds. Johanna Hooijsma. 

 
Routebeschrijving: Van de snelweg Basel – Luzern bij Bern de snelweg naar 
Neuchatel kiezen, dan de afslag Bern Bethlehem, Bern Bümplis, Wohlen 
nemen. Bij de stoplichten rechtdoor gaan, parallel aan de snelweg, dan (na 
ongeveer 1 km) de eerste weg links, bij de stoplichten weer links, dan ziet u al 
snel de kerk aan de linkerkant liggen. Om te parkeren links om de kerk heen 
rijden. 
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PREEKROOSTER VOOR DE NEVDIENSTEN IN BERN 
 

Datum 
 

Voorgang(st)er Begintijd 

13 februari Kerkdienst in de St Mauritiuskerk 
Voorganger Ds. Matthijs van Zwieten de Blom 
 

17.00 uur 

13 maart Kerkdienst in de St Mauritiuskerk 
Voorganger Ds. Matthijs van Zwieten de Blom 
 

17.00 uur 

10 april Kerkdienst in de St Mauritiuskerk 
Voorganger Ds. Matthijs van Zwieten de Blom 
 

17.00 uur 

24 april Paasdienst in Hägendorf   
Ds. David van Welden 
 

11.30 uur 

14 en 15 mei Gemeenteweekend in Gwatt 
Zie BC 
 

 

9 mei Kerkdienst in de St Mauritiuskerk 
Voorganger nog niet bekend 
 

17.00 uur 

8 mei Pinksterdienst in Hägendorf  
Voorganger Ds. David van Welden 
 

11.30 uur 

12 juni Pinksterdienst in Hägendorf 
 

11.30 uur 

28 augustus Waldgottesdienst in Rupperswil 
Voorganger Ds. David van Welden 
 

11.30 uur 

11 september Kerkdienst in de St Mauritiuskerk 
Voorganger Ds. David van Welden 
 

17.00 uur 

13 november Kerkdienst in de St Mauritiuskerk 
Voorganger nog onbekend 
 

17.00 uur 

27 november Adventsdienst in Dagmersellen 
Voorganger Ds. David van Welden 
 

11.30 uur 

11 december Kerstviering kring Bern 
 

 

25 december Kerstdienst in Hägendorf 
Voorganger Ds. David van Welden 
                          

11.30 uur 
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Contactpersonen : 
 

Mevr. Jolande van Gunsteren-Bolt 
Krähbühlstrasse 49 
8044 Zürich 
Tel 044  - 262 17 47; Fax – 262 17 27. 
Jolande.vanGunsteren@econophone.ch  
 

Bij afwezigheid van Jolande: 
Mevr. A. Oberholzer-Oostinga 
Bruggwiesenstrasse 11 
8330 Pfäffikon ZH 
Tel./ Fax.  044 - 995 11 54;  
oostinga@gmx.net. 
 

  
Kerkdiensten (zie rooster hierna) vinden plaats in de kleine Kirche Fluntern, 
Gloriastrasse (vanaf het HB tram 6 halte Kirche Fluntern; parkeergarage aan 
overzijde van de straat) op elke vierde zondag van de maand, behalve in 
maanden waarin er gemeenschappelijke diensten zijn. Na elke dienst is er 
koffiedrinken in het kerkgebouw. Pianiste: Mevr. Anja Oberholzer-Oostinga, 
Bruggwiesenstrasse 11, 8380 Pfäffikon. Tel. 044- 995 1154.  
Voorafgaand aan de juni-dienst is er in de tuin van de van Gunsterens het 
jaarlijkse potluckbuffet, waaraan elk wat eetbaars kan bij dragen en waarbij  
ook gasten van harte welkom zijn. Aanvang 16.00 uur. 
 
Overige activiteiten: Een gespreksavond op 23 november (19.30 uur, 
Krähbühlstrasse 49 in Zürich, tram 6 vanaf Hauptbahnhof Zürich, halte 
Zürichbergstrasse), inleiding door Ds. David van Welden. Themasuggesties 
zijn welkom. Voor details zie t.z.t. Briefcontact. 
Daarnaast is er, in 2011 op 9 december, het jaarlijkse adventszingen (en 
raclette maaltijd) in de Gemeindestube van de Grosse Kirche Fluntern 
Gellertst. 1 (vanaf 17.30 uur). Gasten ook hier van harte welkom. 
 
Bezoek voor aktualiteiten / wijzigingen onze website  www.nl-kerk.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 

mailto:Jolande.vanGunsteren@econophone.ch
mailto:oostinga@gmx.net


ROOSTER VOOR BIJEENKOMSTEN VAN DE NEV-KRING ZUERGAU 

Februari 27    Kerkdienst  in de kleine Kirche Fluntern, Zürich, aanvang 
17.00 uur.  Voorganger Ds. Matthijs van Zwieten de Blom 
 

Maart 27 Kerkdienst  in de kleine Kirche Fluntern, Zürich, aanvang 
19.00 uur. Voorganger Ds. David van Welden 
 

April  24 Gemeenschappelijke NEV-Paasdienst, Evang. Kirche 
Hägendorf, AG.  Aanvang 11.30 uur. Voorganger Ds. David 
van Welden. Daarna Alg. Ledenvergadering. 
 

Mei 14/15 Gemeenschappelijke NEV-Weekend, Gwatt, Zaterdag-
Zondagmiddag, o.l.v. Ds. David van Welden  
 

Juni 12 Gemeenschappelijke NEV-Pinksterdienst, Hägendorf, AG, 
aanvang 11.30 . Voorganger Ds. David van Welden  
 

Juni 26 Kerkdienst kleine Kirche Fluntern, Zürich, aanvang 19.00 
uur Voorganger Ds. David van Welden. 
Vanaf 16.00 uur Potluckbuffet in de tuin van familie van 
Gunsteren, Krähbühlstrasse 49, 8044 Zürich. 
 

Augustus 28 Waldgottesdienst, Waldhütte Rupperswil, Aargau aanvang 
11.30 uur Voorganger Ds. David van Welden  
 

September 25 Kerkdienst  in de kleine Kirche Fluntern, Zürich, aanvang 
19.00 uur  Voorganger Prof. Dr. Pieter Holtrop, Den Haag 
 

October 23 Kerkdienst kleine Kirche Fluntern, Zürich,  aanvang 17.00 
uur. Voorganger Ds. Akke goudsmit 
 

November 23 Woensdag: Gespreksavond o.l.v. Ds. David van Welden 
19.30 uur. Plaats: Fam. van Gunsteren, Krähbühlstrasse 
49,  Zürich. (Info over thema 044 –262 1747) 
 

November 27 Gezamenlijke NEV- Eerste-Adventsdienst Dagmarsellen, 
aanvang 11.30 uur, voorganger Ds. David van Welden 
 

December 9 Vrijdagavond, Adventszingen / raclette- maaltijd,  in de 
Gemeindesaal van de Grosse Kirche Fluntern, 
Gellertstrasse 1, 8044 Zürich, aanvang 17.30 uur. 
 

December 25 Gezamenlijke NEV Kerstdienst in de Evangelische Kirche 
Hägendorf 11.30 uur. Voorganger Ds. David van Welden 
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K R I N G 

     
Z U G - L   U   Z   E   R   N 

     

In de kring Zug – Luzern worden vanaf 2008 geen kerkdiensten in de 
Nederlandse taal meer georganiseerd. Contactprsonen zijn: 

Mevr. Corrie Prins  
Früebergstrasse 48 
6340 Baar 
Tel: 041 – 760 48 16 
 

bezoek of hulp 
Mevr. G. Piso  
Chälenrain, Alpnachstad OW,  
Tel. 041 – 671 00 66. 
 

Mevr. Wypkje van Welden  
In der Breiten  2, 6244 Nebikon. 
Tel. 062 – 7565892 
vanwelden@bluewin.ch 
 

 

 

   N  

B R I E F     C O N T A C T 

   V  

                  En     WEBSITE 

                             

 
Van Briefcontact, het verenigingsorgaan van de NEV, verschijnt in 2011 de 
61ste jaargang. Briefcontact is een blad van zo’n 24 pagina’s, waarin ook 
bijdragen van leden opgenomen worden Het verschijnt nu nog zes keer per 
jaar,  in januari, maart, mei, juli, september en november. 
In februari verschijnt een Jaarboekje. 
BC heeft een aantal vaste rubrieken, waaronder de agenda en kring-
mededelingen, mutaties, overdenkingen/meditaties en nog veel meer.  
Ieder lid, kan kopij inzenden en wordt daartoe steeds hartelijk uitgenodigd ! 
Kopij (per e-mail of brief in machineschrift in de Nederlandse taal), insturen 
vóór de 20e van de maanden februari, april, juni, augustus, october en 
december aan de redactrice: Mevr. L. Versteeg, Mattackerweg 17, 3073 
Gümlingen.( E mail: lida.versteeg@muri-be.ch). 
NEV leden zijn automatisch geabonneerd. Een abo op BC alleen kunt u bij de 
penningmeester, de Heer  G.J.  Heezen, (Maiackerstrasse  10, 6345 Neuheim  
ZG, Tel. 041 – 755.24.19, of E-mail:  heezen@bluewin.ch ), bestellen (Sfr. 
60.-) 
Een nieuwe NEV website is sinds half 2009 in de lucht: www.nl-kerk.ch  . 
De site wordt voorlopig nog beheerd door de voorzitter (adres achterflap)  
Op de site vindt u informatie over bestuur en kringen, over pastorale zorg, 
preekroosters, de recente jaarverslagen en informatie over lidmaatschap. 
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AANMELDINGSFORMULIER  
 
Ondergetekende(n) wenst / wensen: (0 aankruisen) 
 
0          een abonnement op Briefcontact 
 
0 donateur van de NEV te worden (bij een donatie van tenminste Sfr. 

100.- volgt automatisch toezending van  Briefcontact) 
 
0 lid / leden te worden van de N.E.V., inbegrepen een abonnement op 

BC 
  
Naam / Namen :  
 
Adres : 
 
Postcode en woonplaats:  
 
Land: 
 
Telefoon: 
 
E-mail : 
 
 
Opzenden aan de penningmeester 
De Heer  G.J.  Heezen, Maiackerstrasse * 10, 6345 Neuheim  ZG  
Tel.  041 – 755.24.19 
E-mail:  heezen@bluewin.ch  
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 N    

L E D E N 

 V    

          Lidmaatschap en ledenbijdrage 

     

 
De vereniging kent een individueel en een gezinslidmaatschap. 
Natuurlijke- en rechts-personen kunnen donateur van de vereniging worden. 
Aanmelding dient schriftelijk bij het bestuur plaats te vinden. 
Alle leden hebben stemrecht op de algemene ledenvergadering. Leden 
kunnen zich bij verhindering door een ander lid laten vertegenwoordigen. 
Daartoe moet een getekende volmacht aanwezig zijn. 
Alle leden ontvangen briefcontact kostenloos.  
De leden betalen een jaarlijks bijdrage. De hoogte daarvan wordt door ieder 
zelf aan de hand van onderstaande tabel vastgesteld en liefst in kwartalen 
betaald. Daartoe worden elk kwartaal betalingsopdracht formulieren in 
Briefcontact gehecht. 
 
 

Bruto 
inkomen 
in eenheden 
van  
Sfr 1000.- 

Jaarlijkse 
bijdrage 
per persoon 
in Fr.- 

Jaarlijkse 
bijdrage 
per gezin in 
Fr.- 

Maandelijkse 
bijdrage 
per persoon in 
Fr.- 

Maandelijkse 
bijdrage 
per gezin in 
Fr.- 

Tot 50 300 450 25 37.50 

50 - 75 450 600 37.50 50 

75 - 100 600 900 50 75 

100 - 150 900 1350 75 115 

Boven 150 1000+ 1500+ 90+ 125+ 

  
De hier genoemde bedragen zijn streefgetallen, waarvan, indien dit 
noodzakelijk is, vanzelfsprekend kan worden afgeweken. Men kan altijd lid 
van de NEV zijn, ook als het streefbedrag niet betaald zou kunnen worden.  
 
Informatie:  
Voor informatie s.v.p. contact opnemen met de penningmeester: De Heer  
G.J.  Heezen, Maiackerstrasse  10, 6345 Neuheim  ZG , Tel./ Fax. 041 – 
7552.4.19,  E-mail : heezen@bluewin.ch.  
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   N  

     

R O U T E   S 

     

   S  

 
Beschrijvingen van de routes naar de plaatsen waar de NEV haar 
gemeenschappelijke bijeenkomsten houdt. 
 
Hägendorf :  
Afslag Egerkingen van de snelweg Basel-Bern resp. Zürich Bern. Daarna 
richting Olten tot het eerste stoplicht. Daar rechtsaf, onder het spoorviadukt 
door en dan de eerste straat links uitrijden tot het einde. 
 
Waldhütte Ruperswil :  
Afslag Aarau Ost van de snelweg Egerkingen – Zürich. Dan direct rechtsaf en 
bord Rupperswil volgen tot in dorp. Bij vluchtheuvels rechts, richting 
Altersheim, Museum en Waldhütte. Weg uitrijden tot voor het spoorviadukt 
links een parkeerplaats is.  
Auto daar laten staan en te voet de weg oversteken: in de bosrand ligt de hut. 
Denk er aan iets mee te nemen voor de grillparty na de dienst.  
Treinreizigers kunnen op verzoek van het station worden afgehaald (Tel. 062 
– 899 4549, Martie Hugelshofer.)  
 
Kerk Dagmersellen 
De kerk in  bereikt u vanaf de autoweg A2 van/naar Luzern  (afslag  Nebikon). 
Daar kiest u de richting Dagmersellen (links af). Na ongeveer 100 meter ziet u 
de kleine Reformierte Kirche aan de rechterkant. Er is een kleine 
parkeerplaats.  
 
Pastorie in Nebikon 
Vanaf de autoweg A2 van / naar Luzern kiest u de afslag  / Nebikon. U rijdt 
richting Nebikon. Na een paar honderd meter komt eerst het plaatsnaambord 
“Altishofen” en even later al het bord “Nebikon”. Bij de eerst mogelijke afslag 
rijdt u links, onder de spoorweg door en daarna meteen weer links. U rijdt 
deze straat uit en komt bij een kruising. Op het flatgebouw rechts voor u ziet u 
al de straatnaam “In der Breiten”. De pastorie is het eerste huis aan uw 
rechterkant. Er is een grote parkeerplaats beneden voor de Gemeindesaal.  
*Nebikon heeft ook een station. De stoptrein tussen Olten en Luzern stopt er 
minstens één keer per uur. Vanaf het station is het twee minuten lopen naar 
de pastorie. 
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