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Belangrijke informatie: 
 

 Alle aanvragen voor doopsels (tenminste 6 weken van te voren) en 
huwelijksvieringen dienen te worden gedaan bij het gezamenlijke 
parochiekantoor van Keent-Moesel. Adres zie achterzijde. 

 

 Voor het opgeven van misintenties voor de parochies De Verrezen Christus 
en St. Joseph kunt u terecht bij het gezamenlijke parochiekantoor van 
Keent-Moesel. Adres zie achterzijde. 

 

 Houdt u bij het opgeven van de misintenties zoveel mogelijk rekening met 
de sluitingsdatum van het parochieblad: 

 
Periode Sluitingsdatum 
30 september tot en met 27 oktober 15 september 
28 oktober tot en met 24 november 13 oktober 

 
 
Bank- en girorekeningen: 
 
Parochie Sint-Joseph Rabobank rek.nr. NL56 RABO 0156 9065 38 

Giften restauratiefonds  
             St. Josephkerk 

Rabobank rek.nr. NL94 RABO 0124 4833 13 

Parochie De Verrezen Christus Postbank  rek.nr NL05 INGB  0001 1904 11 

 Rabobank rek.nr NL12 RABO 0156 9095 61 

Giften Moeselkapel Rabobank rek.nr NL49 RABO 0135 9032 54 
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AANKONDIGING PAROCHIEVERGADERING, 
VRIJDAG 6 OKTOBER, 19.30 UUR, KEENTERHART 

 
Onlangs hebben de, in onze administratie geregistreerde, parochianen van Keent 
een brief gekregen over een op handen zijnde Parochievergadering. Dit naar 
aanleiding van een voornemen van het kerkbestuur om onderzoek te doen naar 
alternatieve gebruiksmogelijkheden van de St.Josephkerk. 
Omdat deze informatie ook voor parochianen van Moesel en Leuken/Groenewoud 
relevant is publiceren wij deze brief ook hier in de Parochiewijzer. 
Uiteraard is iedereen welkom op de Parochievergadering. 
 

Weert, augustus 2017 
Geachte medeparochianen, 
 
Een belangrijke taak van een pastoor is de zorg voor het geestelijk welzijn van zijn 
parochianen. Het kerkbestuur ondersteunt hem daarbij en heeft mede de taak het 
vermogen van de parochie verstandig te beheren. Helaas dalen de inkomsten, 
onder andere vanwege teruglopend kerkbezoek en minder parochiebijdragen, 
terwijl de kosten gelijk blijven of stijgen. Dit is geen gezonde situatie en ook niet 
lang vol te houden.  
 
• Werkgroep herbestemming 
Binnen de kerkbesturen van Weert Zuid-Oost is daarom een werkgroep 
herbestemming kerkelijke gebouwen ingesteld. Deze werkgroep bestaat uit de 
volgende bestuursleden: mw. Jongeling en de heren Houben, Van de Kruijs, 
Laumen en Theunissen. Het bisdom is in de werkgroep vertegenwoordigd door 
pastoor Tervoort en de heer Van der Lee. 
Aangezien pastoor Rosenhart zich zeer verbonden voelt met de kerkgebouwen en 
de mensen die er kerken, heeft hij, na overleg met het bisdom, besloten geen deel 
uit te maken van de werkgroep. Hij wordt uiteraard wel op de hoogte gehouden van 
het gehele proces.  
De werkgroep rapporteert regelmatig alle ontwikkelingen aan het gehele 
kerkbestuur, dat dan al of niet instemt met de te nemen volgende stappen. Deze 
werkgroep heeft als opdracht voor de toekomst van de parochies Weert Zuid-Oost 
(Keent, Leuken en Moesel) te onderzoeken welke kerken nog noodzakelijk zijn.  
 
• Voornemen herbestemmingsonderzoek 
In het kader van het hiervoor gemelde stelt de werkgroep voor op korte termijn onze 
St. Josephkerk onderwerp te laten zijn van een specifiek onderzoek naar 
alternatieve gebruiksmogelijkheden. Het kerkbestuur is voornemens om opdracht te 
verlenen tot een nader vooronderzoek, inclusief een exploitatiebegroting. Dit kan op 
termijn leiden tot het aan de eredienst onttrekken van de St. Josephkerk. 
 

 - vervolg zie pagina 4 – 
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• Parochievergadering 
Het zal u duidelijk zijn dat wij op een zorgvuldige wijze met uw gevoelens, maar ook 
met de door u, parochianen, in verleden en heden ingebrachte middelen, omgaan. 
Wij organiseren daarom een parochievergadering tijdens welke een nadere 
toelichting volgt en u al uw vragen kunt stellen. Deze vergadering zal plaatsvinden 
op vrijdag 6 oktober 2017 om 19.30 uur in het Keenter Hart, St. Jozefskerkplein 3 
in Weert. Wij hopen u daar te ontmoeten. 
 
U wordt verder op de hoogte gehouden via berichten in de Parochiewijzer, via de 
website van onze parochies http://www.parochiesweertzuidoost.nl/ en door 
informatiebijeenkomsten. Wij zijn ons ervan bewust, dat dit bericht u wellicht 
overvalt en mogelijk de nodige emoties oproept, maar niets doen is helaas geen 
optie meer.  
 
Met vriendelijke groeten, 
De kerkbesturen van Weert Zuid-Oost 

 
 
BEDEVAART KEVELAER 
 
Ook dit jaar wordt er weer een Bedevaart naar het Mariaoord Kevelaer in Duitsland 
georganiseerd. 
De Bedevaart vindt plaats op dinsdag 26 september 2017, in samenwerking met 
de Lambertusparochie in Nederweert. 
Onderstaand een overzicht van de dag: 
 
  9.30 uur   vertrek bus Weert vanaf kerk Keent 
10.00 uur   vertrek bus Nederweert Pinnenhof 
12.00 uur  diner in het Priesterhuis 
13.30 uur  H. Mis in de Biechtkapel 
16.45 uur  Plechtig Lof in de Kaarsenkapel 
17.30 uur  terugreis 
 
Kosten voor bus en diner: 30 Euro p. p. 
Bij opgave gelieve de kosten voor de Bedevaart te voldoen. 
 
Mocht U belangstelling hebben om aan deze Bedevaart deel te nemen, dan kunt u 
voor inlichtingen en opgave terecht bij: 
 
Weert:  Hr. Götzen Johanna van Polanenstraat 18 tel. 0495-530282 
Nederweert: Mevr. Roost Rooseveldstraat 21 tel. 06-38002209 
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ONVERGETELIJK 
 
Ja, dat was het inderdaad voor mij. Zondag 9 juli was het 
dan zo ver: mijn eerste Heilige Mis hier, in de parochie 
die ik sinds mijn 5e mijn thuisparochie heb mogen 
noemen. Ik kan nog herinneren dat ik de eerste keer erg 
heb moeten wennen aan onze kerk. Maar dat heeft niet 
lang hoeven duren; hoe kan het ook anders met zo een 
geweldig geloofsgemeenschap! Toen ik dan ook na mijn 
eerste Heilige Communie misdienaar mocht worden – 
wat ik dolgraag wilde worden – had ik nooit gedacht dat 
ik er 24 jaar later als priester zou staan.  
 
De dag begon al heel erg bijzonder, toen wij als gehele 
familie naar de kerk gingen; maar nu niet via de zij 
ingang, maar via de hoofdingang, waarbij de oprijlaan vol 
met vlaggen stond, inclusief de grote vlaggenmasten.  
Dat vond ik behoorlijk indrukwekkend. Geweldig.  
 
Grappig genoeg liepen pastoor en ik elkaar tegen het lijf toen ik de kerk binnenliep. 
Als ik hier zo op terug denk, dan realiseer ik mij dat de pastoor de hele tijd naast mij 
heeft gestaan op de weg die God voor mij bereid heeft; God heeft mij geroepen, en 
mij voorbeeld gegeven, die ik in de pastoor gevonden heb. Pastoor, bedankt! 
 
De grote intocht lopen, niet als misdienaar, maar als priester was geweldig, 
onvoorstelbaar. Wat mij opviel is dat er veel mensen gekomen waren, waaronder 
ook veel familie, van wie ik enorm veel steun heb ontvangen op de weg naar dit 
beginpunt. De Mis zelf vond ik heel indrukwekkend, met twee misdienaars die ik 
persoonlijk goed ken, met een diaken in de persoon van mijn vader, twee priesters 
die ik goed ken, het koor dat geweldig mooi gezongen heeft, waarbij mijn oom een 
Ave Maria solo zong, en die hele belangrijke groep, de parochianen zelf uiteraard. 
Samen bij het grootste wonder en het grootste mysterie aanwezig zijn, waarbij ieder 
op zijn wijze zijn of haar bijdrage mag leveren, tot meerdere eer glorie van God.  
 
Aan het eind was er nog een hele grote verrassing, een verrassing die 
onlosmakelijk met dit mysterie verbonden is: van de parochies heb ik een kazuifel 
gekregen, waar ik door overdonderd was. De eenvoud en toch de mooie glans, 
waardoor uiteindelijk niet ikzelf, maar Christus zichtbaar mag worden. Ook de 
receptie was zeer mooi en leuk georganiseerd, waarbij ik veel parochianen heb 
mogen ontmoeten. Mijn enorme grote dank aan allen die mij deze dag gegeven 
hebben, door wie ik vandaag weer op een intense wijze God heb mogen ervaren, 
van Hart tot hart, Cor ad cor loquitur. 
 
Hartelijke groeten, 
Anton  
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MIVA-collecte 2017 
 
In onze parochie vindt in het weekend van 2/3 september de jaarlijkse MIVA-
collecte plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor het project: ”Brommers voor 
Burkina Faso, opsporen van de meest kwetsbaren“. 
 
Burkina Faso is één van de armste landen van de wereld. Het land heeft te kampen 
met droogte, gebrek aan water en slechte voorzieningen op het gebied van 
gezondheidzorg. Het grootste gedeelte van de wegen is onverhard, stoffig en 
moeilijk begaanbaar. Veldwerkers gaan de dorpen in om ook de meest kwetsbaren 
te bereiken en hen te helpen. Voor hen zijn brommers van levensbelang. 
De organisatie van de veldwerkers, OCADES Burkina Faso, heeft het komende jaar 
24 brommers nodig. Met het project: “Brommers voor Burkina Faso“ hoopt MIVA 
meerdere veldwerkers van een brommer te kunnen voorzien.  
Bij voorbaat dank voor uw gave tijdens de collecte ! 
 
U kunt uw bijdrage ook overmaken naar het bankrekeningnummer van MIVA:  
NL42 INGB 0000 0029 50.  

 
 

PERSONALIA 
 
Gedenken we hen, die in de afgelopen periode zijn overleden: 

 6 juli : mevrouw Ans Bloemen-Smeets, 84 jaar 

 4 aug. : de heer Wiel Streutjens, 87 jaar 
Mogen zij nu rusten in vrede bij onze Hemelse Vader. 
 
In de Moeselkapel werden gedoopt: 

   2 juli : Valentina Moonen, dochter van Joëll Moonen en  
       Pamela van Esch 

    2 juli : Jowi Maas, zoon van Christiaan Maas en Kim Slaats 

  16 juli : Evi Verdonk, dochter van Paul Verdonk en Iris Welmans 

  23 juli : Soof Jetten, dochter van Mathijs Jetten en Githa van Bolderen 

   6 aug. : Liz Reemers, dochter van Roy en Kelly Reemers-van Kampen 

 13 aug. : Quinten Bruijnen, zoon van Pascal en Joosje Bruijnen-van Wijck 

 20 aug. : Noah Houben, zoon van Roy en Sharon Houben-van der Goot 
Van harte proficiat voor deze dopelingen en hun ouders! 
 
En wij feliciteren ook: 

 de bruidsparen, die een kerkelijk huwelijk hebben gesloten: 
 Niels Geeven en Michelle van Dorp (14 juli) 
 Paul Smeets en Lindy Schrijnemakers (15 juli) 
 Marian de Werdt en Alfred Grakist (9 juni – Oosterbeek) 
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De volgende viering wordt opgeluisterd door een koor:  
Zaterdag 2 september Keenterkerk 19.00 uur Koor Animo 

    
Biechtgelegenheid: 1

e
 zaterdag van de maand: Kerk Leuken 

 2
e
 zaterdag van de maand: Moeselkerk 

   3
e
 zaterdag van de maand: Keenterkerk 

telkens van 16.00 tot 17.00 uur 

 
Liturgische agenda en misintenties 

 

 

  
 
Za.      2 sept. 2/3 sept. Twee-en-twintigste zondag door het jaar 

Evang. Mt. 16, 21-27 (A) 
Keenterkerk 19.00 uur: Theu Stultiens 
  John Gielen (jaardienst) 
  (Zang: KOOR ANIMO) 
Zo.       3 sept.   
Moeselkerk 11.00 uur: (Zang: samenzang) 
Koffiezondag  (KINDERNEVENDIENST) 
    
Di. 5 sept.   
Keenterkerk 19.00 uur: H. Mis uit dankbaarheid 
   
Wo. 6 sept.   
Moeselkapel 08.30 uur: Ter ere van O.L. Vrouw van Kevelaer (R.T.) 

   

Do. 7 sept.   

Moeselkapel 19.00 uur: Overleden ouders Kluskens-van de Kruijs 

Moeselkerk 20.30 -  AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
  22.00 uur:  
   

Vr. 8 sept.  Maria Geboorte (Feest) 
Moeselkapel 07:00 uur:  
Keenterkerk 08.30 uur:  

 
 
 
 

Za.      9 sept. 9/10 sept. Drie-en-twintigste zondag door het jaar 
Evang. Mt. 18, 15-20 (A) 

2 september t/m 8 september 2017 

9 september t/m 15 september 2017 
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Keenterkerk 19.00 uur: Broeder Harrie Hermans 
  Frans en Mia Kusters-Kneepkens (jaardienst) 
  Jacko Zentjens (verjaardag) en overleden familie 

Zentjens - Moonen 
  (Zang: samenzang) 
Zo.       10 sept.   
Moeselkerk  11.00 uur: Overleden ouders Joosten-Festraets 
  Toon Hootsmans (verjaardag)  
  Jan Houben (jaardienst) 
  (Zang: samenzang) 
   
Di. 12 sept.  De heilige naam van Maria (gedachtenis) 
Keenterkerk 19.00 uur:  
    
Wo. 13 sept.  H. Johannes Chrysostomus, bisschop en 

kerkleraar (gedachtenis) 
Moeselkapel 08.30 uur: T.e.v. O.L.Vrouw van Fatima en voor een spoedige 

vrede in de wereld (N. Ell) 
  Voor Gods zegen over 2 families 
   
Do. 14 sept.  Kruisverheffing (Feest)  
Moeselkapel 19.00 uur: Jos Verstappen 
   Wiel Streutjens (zeswekendienst) 
Moeselkerk 20.30 -  AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
  22.00 uur:  
    
Vr. 15 sept.  Onze Lieve Vrouw van Smarten (gedachtenis) 
Keenterkerk 08.30 uur:  
 
 
 
 

  
 

Za.       16 sept 16/17 sept. Vier-en-twintigste zondag door het jaar (A) 
Evang. Mt. 18, 21-35 (A) 

Keenterkerk 19.00 uur: Ouders Smeets-Nijsen 
  Leen Janssen-Stultiens (jaardienst) en Harry Janssen 
  Alda Van Gemert-Steijvers 
  Ouders  Coenen-Bekkers 
  Dina Kuipers-van Mierlo (jaardienst) en Paul Kuipers 
  (Zang: samenzang) 
Zo.       17 sept.   
Moeselkerk  11.00 uur: (Zang: samenzang) 
Bloemetjeszondag (KINDERNEVENDIENST) 
    
Di. 19 sept.  H. Januarius, bisschop en martelaar (gedachtenis) 
Keenterkerk 19.00 uur: Emiel Hensels (jaardienst) 

16 september t/m 22 september 2017 
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Wo. 20 sept.  HH. Andreas en Kim Taegon, priester, en Paulus 
Chong Hasang, en gezellen, martelaren 
(gedachtenis) 

Moeselkapel 08.30 uur: Voor de zielen in het vagevuur die ons gebed nodig 
hebben (N.Ell) 

    

Do. 21 sept.  H. Matteüs, apostel en evangelist Feest) 
Moeselkapel 19.00 uur: Harrie Peeters (jaardienst) 
Moeselkerk 20.30 –  
 22.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
Vr. 22 sept.   
Keenterkerk 08.30 uur:  
   
 
 
 
 
Za.      23 sept. 23/24 sept. Vijf-en-twintigste zondag door het jaar  

Evang. Mt. 20, 1-16a (A) 
Keenterkerk 19.00 uur: Sibilla Houben-Nijssen (jaardienst) 
  Overleden ouders Jacques en Lies Hendrikx – 

Peeters 
  Voor degenen, die op ons kerkhof begraven zijn 
  Hennie Broods-Breeuwer (jaardienst) 
  Harrie Ariaens (jaardienst) 
  (Zang: samenzang) 
Zo.       24 sept.   
Moeselkerk   11.00 uur: Mia Houben-Verdonkschot (jaardienst) 
 (Zang: samenzang) 
  
Di. 26 sept.  HH. Cosmas en Damianus, martelaren 

(gedachtenis) 
Keenterkerk 19.00 uur:  
   
Wo. 27 sept.  H. Vincentius de Paul, priester (gedachtenis) 
Moeselkapel 08.30 uur: Ter ere van het Goddelijk Hart van Jezus en voor een 

heel bijzondere intentie (N.Ell) 
Do. 28 sept.   
Moeselkapel 19.00 uur: Martien Linden en Lies Linden-Verdonkschot 
Moeselkerk 20.30 –  
 22.00 uur: AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament 
    
Vr. 29 sept.  HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen 

(Feest) 
Keenterkerk 08.30 uur:  

 

23 september t/m 29 september 2017 
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Ons parochieblad wordt mede mogelijk gemaakt door: 
 

 
 
 
 
 

Uitvaartverzorging  
Van Gansewinkel  543815 

Patersveld 19 
Telefoon     543815                     

 Elektro Peulen B.V. 
Elektrotechnisch Installatiebureau  
St.Luciastraat 18 
Telefoon    534651    

   Topslagerij Rob Smeets 
 
Maaspoort 50 
Telefoon        532288 

 Laurens Geuns  549630 

Uitvaartverzorging 
Vogelsbleek 18 A 
Telefoon        549630        

   Steenhouwerij Kanters Weert BV 
grafmonumenten - marmerwerken  
Hoolstraat 3  
Telefoon    535529  
www.kanters-weert.nl 

 Friture De Köster  
 
Kruisstraat 7  
Telefoon       537333    
www.frituredekoster.nl                  

   Jac Ruyters 
Allround painting 
Pastoor Cramerstraat 2, Echt  
Telefoon 0475 483400 
www.ruyters.nl  

 Apotheek Zuijdgeest Nassaulaan 62 524084 www.apotheekzuijdgeest.nl 

Oudenakkerstraat 57 
6006 BB Weert    
Telefoon    524084     
www.apotheekzuijdgeest.nl                

   Herenkapsalon Jos  
 
Kruisstraat 1 
Telefoon      541762       

 Isidorus   
 
Mastenbroekweg 2 
Telefoon    532511 
 

 

Ziekenvervoer Weert 
Meldpost Weert e.o. B.V. 
Maaseikerweg 155 
6005 AD Weert  
Telefoon        547403 
 
ma t/m vr 08.00 t/m 17.00 uur 

 Café Zaal Catering 
Dennenoord 
Voorhoeveweg 2 
6006 SV Weert  
Telefoon        532884 

   
 

 
Hier had de vermelding van 
uw bedrijf kunnen staan… 

  

Hier had de vermelding van 
uw bedrijf kunnen staan… 

 
  

Gezamenlijke winkeliers 
Winkelcentrum Moesel:  

Het kloppende hart aan ‘t Oranjeplein 

http://www.ruyters.nl/
http://www.apotheekzuijdgeest.nl/
http://www.apotheekzuijdgeest.nl/
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Elk parochieblad worden twee van onze sponsors uitgekozen tot 

“adverteerders van de maand”. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
           Elektrotechnisch Installatiebureau 
 
Pastoor Cramerstraat 2, Echt  St.Luciastraat 18, Weert 
Telefoon 0475 483400   Telefoon   0495- 53 46 51    
www.ruyters.nl     www.peulenbv.nl 
 

 
 
ABONNEMENTEN PAROCHIEWIJZER 
 
Wilt u niets missen van het nieuws uit onze parochies, dan kunt u: 
 

1. de Parochiewijzer downloaden van de website van de parochies 
2. zich aanmelden voor kosteloze toezending van de digitale Parochiewijzer 

naar uw mailbox door een e-mail te sturen naar het e-mailadres 
parochiewijzer.weertzuid@gmail.com 

3. een papieren abonnement ontvangen 
Hiervoor dient u: 

 uw NAAM en ADRES door te geven bij  
o het Parochiekantoor – St. Jozefs-kerkplein 2 – 6006 ZH  Weert of  
o Redactie Parochiewijzer, p/a h. Woutersstraat 12 – 6006 BE Weert 

 € 20  abonnementsgeld (per jaar) over te maken op 
o Keent NL56 RABO 0156 9065 38 t.n.v. Parochie St. Joseph 
o Moesel NL12 RABO 0156 9095 61 t.n.v. Parochie de Verrezen  
       Christus 

 onder vermelding van: abonnement  

http://www.ruyters.nl/
mailto:parochiewijzer.weertzuid@gmail.com


 

 

Parochies De Verrezen Christus Moesel en St.Joseph Keent 
(onderdeel van een cluster met Parochie St Matthias en de Goede Herder) 

Gezamenlijke website: www.parochiesweertzuidoost.nl 
 

Redactie-adres: Diaken A.Goos, H. Woutersstraat 12, 6006 BE Weert,  tel. 520882 
e-mail: parochiewijzer.weertzuid@gmail.com 

 
Vieringen: in het weekend zaterdagavond  17.30 uur kerk van Leuken 

19.00 uur Keenterkerk 
    zondagmorgen  11.00 uur Moeselkerk  
  door de week maandagmorgen 09.00 uur kerk van Leuken 

dinsdagavond  19.00 uur Keenterkerk 
    woensdagmorgen 08.30 uur Moeselkapel  
    donderdagavond 19.00 uur Moeselkapel 
    vrijdagmorgen  08.30 uur Keenterkerk 
 
Kerkgebouwen: St.Josephkerk Keent,   Sint Jozefskerkplein 1, 6006 ZH Weert 
  De Verrezen Christus, Moesel,  Nassaulaan 1, 6006 CM Weert 
  Moeselkapel,    Irenelaan 93, 6006 HC Weert 
Pastoor  J. Rosenhart 

  Middelstestraat 63, 6004 BH  Weert tel. 533560 
Diaken  A. Goos 

  H. Woutersstraat 12, 6006 BE  Weert tel. 520882 
  

PAROCHIEKANTOOR KEENT/MOESEL: 
Adres:  Sint Jozefskerkplein 2, 6006 ZH Weert 

Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 – 12.00 uur. 

Voor zaken van de parochie St. Joseph Keent kunt u bellen naar  tel. 534609  
of mailen  keent@parochiesweertzuidoost.nl 

Voor zaken van de parochie de Verrezen Christus Moesel kunt u bellen naar tel. 541609  
of mailen  moesel@parochiesweertzuidoost.nl  

 
KERKBESTUUR WEERT-ZUID:  

Moesel:  
secretaris:  mevr. D.Reinartz,  

p/a Sint Jozefskerkplein 2, 6006 ZH Weert       tel. 06 12478858 
penningmeester: mevr. C.Heijmans-Reijnders,  

Paulinestraat 17, 6006 GA Weert     tel. 542744 
Keent:  
secretaris: mevr. D.Reinartz,  

p/a Sint Jozefskerkplein 2, 6006 ZH Weert       tel. 06 12478858 
penningmeester: de heer F.Meuwis, Kerkstraat 64, 6006 KR Weert  tel. 539946 
  
KOSTERS: 

MOESELKAPEL: mevr. R.van Engelen,  
  Beatrixlaan 24, 6006 AJ  Weert     tel. 548840 
MOESELKERK: mevr. R.Gijsen-van Helden,      
  Eindhovenseweg 89, 6002 TB  Weert,    tel. 534272 
KEENTERKERK: de heer M. Bongers,       
  Parallelweg 106 A, 6001 HM Weert,    tel. 539353 

http://www.parochiesweertzuidoost.nl/

