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Iedereen is welkom, zowel 
personen uit andere kerken als 
personen van buiten een kerk 
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Beste gemeenteleden en andere 
belangstellenden, 
 
In deze folder vindt u het aanbod voor het 
groepswerk van onze Protestantse Gemeente 
Rijswijk vanaf januari 2022 tot aan de zomer. 
Omdat we niet weten hoe de corona-pandemie 
zich zal ontwikkelen is het belangrijk om u van 
tevoren op te geven voor de activiteiten. Mocht corona roet in het 
eten gooien, dan komt u niet voor een dichte deur te staan. U 
vindt bij ieder aanbod gegevens bij wie dit kan. Bij een activiteit 
waarbij staat dat opgave niet nodig is, hoeft dat natuurlijk niet. 
Het meeste aanbod kost niets. Soms wordt een kleine bijdrage 
gevraagd die erbij wordt vermeld. We hopen dat in de loop van 
het voorjaar het coronavirus weer sterk zal afnemen. Zolang dat 
nog niet voldoende het geval is, houden we ons aan de regels om 
besmetting zoveel mogelijk te voorkomen. Dat betekent dat we 
zoveel mogelijk in grote ruimtes bijeenkomen, goed ventileren en 
anderhalve meter afstand houden. Bij het verplaatsen worden 
mondkapjes gebruikt. Voor een aantal activiteiten is de keuze 
gemaakt om tijdelijk te stoppen. Ondanks de beperkingen hopen 
we op weer een mooi en inspirerend seizoen! 
Ds Susan Karreman en Nelet Kuipers, samenstellers van deze 
folder. 
 
 

Groepsaanbod ds Susan Karreman 
 
Vanwege het vertrek van Susan in april zal zij geen nieuw aanbod 
voor groepen meer doen. Met bestaande groepen wordt 
persoonlijk contact opgenomen voor de laatste bijeenkomsten 
naar een afronding toe. Ook zal zij nog betrokken zijn bij de 
kindercatechese . Zie hiervoor blz. 6 in deze folder.  
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Musical 'Vis- a-Vis' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al 15 jaar organiseert de musicalgroep van De Nieuwe Kerk in 
Rijswijk een musical. Een initiatief voor en door enthousiaste 
mensen van binnen en buiten onze kerk. 
N.a.v. improvisaties rond het thema 'kijken en zien' is een mooi, 
leuk en soms hilarisch verhaal geschreven. Ook de liederen en de 
muziek voor het stuk zijn zelf geschreven. De corona-pandemie 
maakt het repeteren er niet eenvoudiger op. Toch gaan we er van 
uit dat de uitvoering zal plaatsvinden op de geplande datums: 11, 
12 en 13 maart 2022. Houd één van deze dagen vrij. Het is zeer de 
moeite waard om mee te maken! Voor inlichtingen kunt u zich 
wenden tot het centrale e-mailadres: 
musicalprojectnk@gmail.com 
 
  

musicalprojectnk@gmail.com
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Oude Kerk Open 
 

Het is moeilijk om in deze tijd een 
stukje over volgend jaar te 
schrijven. Corona blijft ons plagen.  
Maar we zijn het volgende in 2022 
van plan: De Oude Kerk Open 
(OKO) opent vanaf 7 mei t/m 24 
september weer haar deuren op 
zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur 
voor bezoekers. In deze periode 
zijn in het koor van de Oude Kerk 
regelmatig kunstwerken van 
diverse kunstenaars te bekijken. 
 

Wilt u meer van dit mooie kerkgebouw weten, dan bent u van 
harte welkom.  
Een enthousiaste groep rondleiders vertelt desgewenst, (met 
inachtneming van de misschien nog op dat moment geldende 
coronaregels), interessante verhalen over deze prachtige kerk.  
Als u zelf graag op deze dagen rondleidingen wilt geven, dan bent 
u van harte welkom bij het OKO-team. We hebben nog steeds 
enthousiaste mensen nodig. Het is leuk, gezellig, dankbaar 
vrijwilligerswerk. 
Kerkgangers van de Oude Kerk kunnen inlichtingen vragen bij: 
Greet Zonneveld: mj.beukenhorst@casema.nl of tel.: 0703989800 
Kerkgangers uit de Nieuwe Kerk kunnen terecht bij: 
Arie van den Bor: avdbor44@ziggo.nl of tel.: 0708891167 
 
  

mailto:mj.beukenhorst@casema.nl
mailto:avdbor44@ziggo.nl
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Koffieochtenden in de Nieuwe Kerk 
 

 
Elke donderdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur bent u 
welkom voor koffie, ontmoeting en gesprek in zaal 4 van de 
Nieuwe Kerk. Een vrijwillige bijdrage in geld of natura wordt zeer 
op prijs gesteld. U kunt informatie opvragen bij diaconaal werker 
Therese van Kampen: tvankampen66@gmail.com of inspreken op 
0622124488. U wordt dan teruggebeld. 
 
 

Lunchontmoeting 
 
U bent welkom voor lunch, gesprek en ontmoeting in de 
Ottoburg, Esdoornlaan 3. We komen 
bij elkaar op maandagen in de oneven 
weken van 12.30 tot 13.30 uur. 
Er wordt een vrijwillige bijdrage 
gevraagd ter dekking van de onkosten. 
U kunt informatie vragen en u 

Therese opgeven bij diaconaal werker 
van Kampen: 
tvankampen66@gmail.com of 
inspreken op 0622124488. U wordt 
dan teruggebeld. 

mailto:tvankampen66@gmail.com
mailto:tvankampen66@gmail.como
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Kindercatechese Nieuwe Kerk 
 

 
In het voorjaar, ergens in maart tot aan Pasen, zal de 
kindercatechese weer gaan starten. We gaan verder met ‘Het 
boek van licht’ dat de kinderen in november hebben ontvangen. 
Hier zijn al prachtige verhalen, kleurplaten en tekeningen 
ingeplakt. Maar er kan nog veel meer bij! Nieuwe kinderen zijn 
natuurlijk van harte welkom en ontvangen dan ook dit boek. 
Waarschijnlijk zal de catechese weer op de dinsdagmiddag 
plaatsvinden. Maar we stemmen af met de ouders welke middag 
voor de meeste kinderen het beste uitkomt. 
Inlichtingen en opgave bij: 
Florence Kuipers: ffkuipers@ziggo.nl of tel.: 0702159349 of  
Nel van Tol: tolnel@ziggo.nl  of tel.: 0703942351 of  
ds Susan Karreman: ls.karreman@gmail.com of tel.: 0646462356  
 
  

mailto:ffkuipers@ziggo.nlt
mailto:tolnel@ziggo.nl3
ls.karreman@gmail.com
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Belijdeniskring 
 

Voor komend jaar 
hebben al twee 
belijdenis-kandidaten 
zich aangemeld. In de 
belijdenis-kring gaan 
we vanaf januari de 
grote thema’s van het 
christendom langs en 
de Bijbel door. Tot slot 
hebben we het over 

wat belijdenis voor ons betekent: Het ‘ja’ zeggen tegen de doop 
die we soms al als kind hebben ontvangen. Voel jij je ook 
geroepen om belijdenis te doen? Stuur je naam en 
telefoonnummer aan 0638777744 (ds Sifra Baayen), dan prikken 
we de datum voor de eerste bijeenkomst met jou. 
 
 

Kring 2.0 
 
De naam van de kring zegt 
het eigenlijk al: dit is een 
kring voor twintigers en de 
bijna twintigers. In het 
afgelopen jaar zijn er al 
verschillende 
bijeenkomsten geweest, 
rond identiteit en geloven. 
Mocht je ook twintiger zijn 
en je willen aansluiten, van 
harte welkom. App even je 
naam en telefoonnummer aan 0638777744 (ds Sifra Baayen) en 
dan hoor je wanneer we weer afspreken. 
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Kring 3.0 
 
Deze kring is voor de dertigers. Als dertiger zit je in het spitsuur 
van het leven met carrière, relatie, eventuele kinderen, nascholing 
en wat dies meer zij. Het navigeren door het leven kan niet zonder 

geloof en verdieping en dat is 
exact waar we op deze kring mee 
bezig gaan. Ben je dertiger en wil 
je je aansluiten? Van harte 
welkom bij de kring. Stuur je 
naam en telefoonnummer aan 
0638777744 (ds Sifra Baayen), 
dan prikken we de datum voor de 
volgende bijeenkomst met jou. 
 
 

 
 

Verdiepingskring 
 
De Verdiepingskring is een kring van veertigers en vijftigers, die 
naar verdieping zoeken. We hebben het dit jaar over moderne 
profeten: Profeten die in de 
afgelopen eeuw hun stem hebben 
laten horen in de maatschappij. Zij 
deden dat, geïnspireerd door Gods 
woord. Mocht dit ook jouw wens 
zijn, van harte welkom. App even je 
naam en telefoonnummer aan 
0638777744 (ds Sifra Baayen) en 
dan hoor je wanneer we weer van 
start gaan. 
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De Open Cirkel 
 

 
 
 
De Open Cirkel is een oergezellige, gespreks- en 
ontmoetingsgroep voor mensen ongeveer 
tussen de 50 en 70 jaar. De groep is 
oecumenisch: zowel protestanten als rooms-
katholieken en ook mensen van buiten doen 
enthousiast mee. We gaan verder met het boek 
van Claartje Kruijff, ‘Leegte achter de dingen’. 
Claartje was in 2017 theoloog des vaderlands. 
Haar boek gaat over levensthema’s zoals trouw 
zijn, naaste zijn, verbondenheid, het lichaam en 
verdriet. Steeds vanuit de eigen ervaring 
geschreven. Wel zijn we al vrij ver gekomen in 

het boek, in januari zijn we toe aan hoofdstuk 8. 
In de loop van het voorjaar zal gezamenlijk een ander inspirerend 
en uitdagend boek gekozen worden. We komen bij elkaar van 
20.00 tot 21.30 uur in de Nieuwe Kerk op de maandagavonden 10 
januari, 14 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei, 13 juni, 11 juli en 8 
augustus, met een vervolg in het najaar. Inlichtingen en opgave bij 
Rina van den Broeke tel.:  0623103605 of rvdbroeke@casema.nl

 

mailto:rvdbroeke@casema.nl
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Tweede groep Lief en Leed 
 
We praten hier met elkaar over wat ons in het leven bezig houdt 

aan zowel lief als leed. We 
proberen het één met het 
ander in verbinding te 
brengen. Want het is nooit 
of-of in het leven, maar 
altijd en-en. Een tweede 
gespreksgroep ‘Lief en leed’ 

zal, zoals het er nu uitziet, van start gaan in september 2022. U 
kunt zich hier nog voor aanmelden maar de groep is haast vol. Dus 
er zijn nog maar een paar aanmeldingen mogelijk. Inlichtingen en 
opgave bij pastor Maria Opgelder tel.: 0654911606 of 
maria.opgelder@kpnplanet.nl 
 
 

Filosofiegroep 
 

‘Deze groep zal doorgaan met het thema Filosofie en zingeving’. 
Tegen de achtergrond van de corona-crisis zoeken we naar de zin 
in ons leven: wat vinden we uiteindelijk het belangrijkste en hoe 
kijken we tegen de wereld aan? En wat kunnen we met filosofie in 
deze omstandigheden? In onze bijeenkomsten bekijken we wat 
het moderne denken ons op dit gebied kan leren, waarbij 
tenminste twee ontwikkelingen een belangrijke rol spelen: de 
opkomst van de wetenschap en de menselijke eindigheid. 
De leiding is in handen van filosoof Bob Lanswyer.  

woensdag van de We komen bij elkaar op de eerste 
maand tot en met mei 2022, op 5 januari, 2 
februari, 2 maart, 6 april en 4 mei van 10.00 tot 
11.30 uur. Nieuwe deelnemers zijn van harte 
welkom. Informatie en opgave bij Anneke Kim: 
kimanjanti@gmail.com of tel.nr.: 0703941832.  

mailto:maria.opgelder@kpnplanet.nl
mailto:kimanjanti@gmail.com
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Groene Kerkengroep 
 
 
 
Een aantal leden van onze 
kerk wil zich bezig gaan houden met het thema duurzaamheid.   
Wilt u meedenken of heeft u een idee? U kunt om informatie 
vragen of u opgeven bij diaconaal werker Therese van Kampen, 
tvankampen66@gmail.com of inspreken op 0622124488. U wordt 
dan teruggebeld. 
 
 

God en de pandemie 
 
Sommigen zien het coronavirus als een aankondiging van de 
eindtijd. Anderen zien het virus als een manier waarop God ons 
wakker schudt. Door de eeuwen heen hebben rampen en virussen 
een eigen duiding gekregen in de theologie en in het geloof. 

Vertelt deze pandemie ons iets over 
God? Of vertelt het de kerk iets van 
wat zij kan doen of laten? Ds Sifra 
Baayen neemt jullie mee in deze 
vragen. Verschillende hedendaagse 
denkers en theologen  hebben 
precies hierover nagedacht .  
De avond wordt afgesloten met een 
paar rake gedichten over de corona-
tijd die wij doorleefd hebben.  
Deze activiteit vindt plaats op 
dinsdagavond 18 januari in de 

Nieuwe Kerk van 20.00 tot 21.30 uur.  
Inlichtingen en opgave bij ds Sifra Baayen: 
sifrabaayen@pgrijswijk.nl 0638777744 of tel.:  
  

mailto:tvankampen66@gmail.com
mailto:sifrabaayen@pgrijswijk.nl
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Nieuwe taal voor het levend Woord - De nieuwste 
Bijbelvertaling uitgespeld 
 

 
 
Bijbel-vertalen is een hele kunst. Je wilt recht doen aan de oude 
woorden uit het Grieks of het Hebreeuws, maar je wilt het ook in 
helder en correct Nederlands vertalen. Dat vormt een 
spanningsveld. Omdat de Nederlandse taal continu verandert, 
blijft het nodig om de Bijbel steeds opnieuw te blijven 
vertalen. Op woensdagavond 9 maart geeft Mirjam Vos, 
werkzaam bij het Nederlands Bijbelgenootschap, een lezing over 
de bijbelvertaling die in oktober 2021 is uitgebracht, de NBV21. 
Mirjam heeft theologie gestudeerd. Zij houdt zich nu bezig met 
debijbel.nl-app die bijbelteksten dichter bij de mensen brengt. Op 
deze avond is ook ruim de gelegenheid om vragen te stellen. We 
komen bij elkaar in de Oude Kerk van 20.00 tot 21.30 uur. 
Inlichtingen en opgave bij ds Sifra Baayen: 
sifrabaayen@pgrijswijk.nl 0638777744 of tel.:  
 

 

mailto:sifrabaayen@pgrijswijk.nl
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Kerk aan huis avonden 

 
Voor de gemeenteleden van de Oude Kerk wordt er in het 
voorjaar weer een kerk-aan-huis-avond georganiseerd. De 
bedoeling is om elkaar te ontmoeten in een geloofsgesprek. De 
ontmoetingen zullen traditiegetrouw plaatsvinden bij 
gemeenteleden thuis, met na afloop nog een drankje en een 
hapje. Om alle belangstellenden in de gelegenheid te stellen zich 
hiervoor aan te melden, zal het programma op twee verschillende 
avonden worden aangeboden. Data hiervoor zullen bekend 
worden gemaakt via het Kerkblad. Wel is al bekend dat beide 
avonden medio april/mei zullen zijn. De avonden zullen worden 
georganiseerd en geleid door pastor Maria Opgelder. 
Inlichtingen bij pastor Maria Opgelder tel.: 0654911606 of 
maria.opgelder@kpnplanet.nl 
 
 
  

mailto:maria.opgelder@kpnplanet.nl
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Postpreekpraat 
 

 
Sommige preken zetten je aan tot actie, andere stemmen tot 
nadenken en weer andere zetten aan tot indutten. Elke preek is 
anders en het is wel eens leuk om daar inhoudelijk over te praten. 
Want een preek roept bij ieder iets anders op en raakt steeds 
weer een andere snaar. Wie het leuk vindt, mag op zondag 8 mei 
met anderen napraten over wat hij of zij bij de preek dacht.  
En naar voren brengen welke vragen de Bijbeltekst opriep.  
Pastor Maria Opgelder zal op 8 mei voorgaan in de Oude Kerk. 
Daarna gaat ze met de aanwezigen in gesprek in de crèche-ruimte 
van de kerk. Opgave vooraf is voor deze activiteit niet nodig. 
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Aanbod dat mogelijk in het voorjaar weer van start zal gaan 
 
Door de corona-pandemie is een aantal activiteiten stil komen te 
liggen. Mogelijk zullen zij in het voorjaar alsnog van start gaan. Via 

het kerkblad wordt u op de hoogte 
gehouden.  
Maar het is ook mogelijk om 
informatie te vragen bij de 
contactadressen. Of u alvast op te 
geven. 
 
 

 
 
Crea-clubs Oude en Nieuwe Kerk 
 
Dit zijn gezellige groepen die bijeen komen in 
beide kerken. Men ontmoet elkaar op een 
ochtend in de week bij een kop koffie. Daarnaast 
worden creatieve dingen gedaan. Dit kan 
variëren van breien tot kaarten maken. Net waar 
iemand zelf zin in heeft. In het kerkblad zal 
worden aangegeven of en wanneer deze 
groepen weer van start gaan.  
Voor de Oude Kerk is de  Contactpersoon: Elfriede Vijverman tel.: 
0703991835 of wilelf39@gmail.com 
Voor de Nieuwe Kerk is nog geen contactpersoon bekend. 
 
 

  

mailto:%20wilelf39@gmail.com
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De Ontmoeting 
 

‘De Ontmoeting’, eens in de twee weken op 
dinsdagmiddag, is zo geliefd bij de ouderen 
van onze gemeente. En ook bij mensen van 
buiten. Leuke activiteiten, waarbij de 
ontmoeting met elkaar de boventoon voert, 
staan altijd op het programma. Helaas 
moesten de bijeenkomsten in het najaar 
van 2021 weer worden stopgezet wegens 

corona. Hopelijk kunnen ze in het voorjaar weer worden 
opgestart. U zult er dan zeker meer over lezen in het kerkblad. 
Ook kunt u altijd om inlichtingen vragen bij Elly Herbschleb tel.: 
0703940459, Rijn en Siebrigje van Kooij tel.: 0703944508 of 
Anneke Kim tel.: 0703941832 
 
 

Druk, druk, druk! 
 
Dit is een al langer bestaande 
gespreksgroep van mensen die over 
geloofszaken van gedachten willen 
wisselen, maar het best wel druk 
hebben. De naam zegt het al. Toch lukt 
het vaak wel om ongeveer één keer per 
maand af te spreken, meestal op een 
donderdagavond. Samen bespreken we 
de invulling van de avonden. En met elkaar stellen we de datums 
vast. Omdat de groep momenteel erg klein geworden is, is het nog 
niet helemaal zeker of we in het voorjaar weer doorgaan.  Maar 
dat is wel wat we graag willen. Nieuwe mensen zijn dus extra 
welkom. Inlichtingen en opgave: bij Cora van den Berge tel.: 
0651945432 of coravandenberge@hotmail.com 
 

mailto:coravandenberge@hotmail.com
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Strijpavonden 
 
In de wijk De Strijp wordt regelmatig een ontmoetingsavond 
georganiseerd. Bedoeld voor kerkleden in de wijk, maar ook 
anderen zijn van harte welkom. De onderwerpen die we 
bespreken zijn heel divers. De ene keer kan het over gedichten 
gaan. De andere keer over een Bijbeltekst. Steeds zoeken we hoe 
we in deze tijd, waarin geloof en kerk verre van 
vanzelfsprekend zijn, inspiratie kunnen vinden. 
Het onderlinge contact is daarbij heel 
belangrijk. Meer informatie zal in het kerkblad 
te vinden zijn. Inlichtingen bij Cora van den 
Berge tel.: 0651945432 of 
coravandenberge@hotmail.com 
 
 
Bijeenkomsten in zorgcentrum Steenvoorde 
 

Vanuit onze kerk worden 
regelmatig bijeenkomsten in 
zorgcentrum Steenvoorde 
georganiseerd. De inhoud 
daarvan is zeer divers. Soms 
staat een Bijbeltekst centraal. 
Een andere keer gaat het over 
een inspirerende figuur. 
Helaas is het door de corona-
situatie al langere tijd niet 
mogelijk geweest om bij 
elkaar te komen. Hopelijk zal 

dit in het voorjaar veranderen. Onze kerkleden ontvangen dan 
een persoonlijke uitnodiging. U kunt altijd om meer informatie 
vragen bij de ouderling voor Steenvoorde: Florence Kuipers tel.: 
0702159349 of ffkuipers@ziggo.nl

mailto:coravandenberge@hotmail.com
mailto:ffkuipers@ziggo.nl
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Overzicht van de Activiteiten 
 
Activiteiten op de maandagmiddag: 

 Lunchontmoeting, oneven weken, van 12.30 tot 13.30 uur, in 
de Ottoburg, zie blz. 5 

 
Activiteiten op de maandagavond:  

 De open cirkel, 10 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april, 9 
mei, 13 juni, 11 juli, 8 augustus, van 20.00 tot 21.30 uur, in de 
Nieuwe Kerk, zie blz. 9 

 
Activiteit op de dinsdagochtend: 

 Crea, iedere dinsdagochtend, van 10.00 uur tot 12.00 uur, in de 
Oude Kerk, zie blz. 15 

 

Activiteiten op de dinsdagmiddag: 

 Ontmoeting, iedere twee weken, van 14.00 uur tot 16.00 uur 
(inloop vanaf 13.30 uur), in de Nieuwe Kerk, zie blz. 16 

 Kindercatechese, van maart tot Pasen, van 16.00 uur tot 17.00 
uur (inloop vanaf 15.30 uur), in de Nieuwe Kerk, zie blz. 6 

 
Activiteiten op de dinsdagavond: 

 God en de pandemie, 18 januari, van 20.00 tot 21.30 uur in de 
Nieuwe Kerk, zie blz. 11 

 
Activiteit op de woensdagochtend: 

 Filosofiegroep, 5 januari, 2 februari, 2 maart, 6 april, 4 mei, van 
10.00 tot 11.30 uur, in de Nieuwe Kerk, zie blz. 10 

 

Activiteit op de woensdagavond: 

 De nieuwste Bijbelvertaling uitgespeld, 9 maart, van 20.00 tot 
21.30 uur, in de Oude Kerk, zie blz. 12 
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Activiteiten op de donderdagochtend: 

 Koffieochtend, elke donderdag, van 10.00 uur tot 11.30 uur, in 
de Nieuwe Kerk, zie blz. 5 

 
Activiteiten op de zaterdag: 

 Oude Kerk Open, elke zaterdag van 7 mei t/m 24 september, 
van 11.00 tot 15.00 uur, in de Oude Kerk, zie blz. 4 

 
Activiteiten op de zondagochtend: 

 Postpreekpraat, 8 mei, na de kerkdienst, in de Oude Kerk, zie 
blz. 14 

 

Uitvoering Musical Vis-a-vis’, 11, 12, 13 maart, in de Nieuwe Kerk, '
zie blz. 3 
 

Activiteiten waarvan de datums nog vastgesteld moeten worden: 

 Kring 2.0, zie blz. 7 

 Belijdeniskring, zie blz. 7 

 Kring 3.0, zie blz. 8 

 Verdiepingskring, zie blz. 8 

 Gespreksgroep lief en leed, zie blz. 10 

 Groene kerkengroep, blz. 11 

 Kerk aan huisavonden, zie blz. 13 

 Druk, druk, druk, blz. 16 

 Strijpavonden, zie blz. 17 
 Bijeenkomsten in zorgcentrum Steenvoorde, zie blz. 17 

 
  



20 
 

         
Van Binnenuit is een folder van de Protestantse Gemeente 
Rijswijk, met activiteiten in het voorjaar 2022. 
 
De meeste activiteiten vinden plaats in: 
 

 
 
 
 
 
 
 
of 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor informatie over de Protestantse Gemeente Rijswijk: 
http://www.pgrijswijk.nl 
 
In deze folder treft u de activiteiten aan die in december 2021 
bekend waren. Er kunnen nieuwe activiteiten bijkomen of soms 
juist afvallen. Door de coronamaatregelen is geen enkele activiteit 
zeker. Houdt u daarom het kerkblad en de website 
https://www.pgrijswijk.nl/van-binnenuit/ 
in de gaten of informeer bij de contactpersoon.  

De Nieuwe Kerk, 
Steenvoordelaan 364 

De Oude Kerk, 
Herenstraat 62b 

http://www.pgrijswijk.nl/
https://www.pgrijswijk.nl/van-binnenuit/

