
 

 

Parochiecontact 
 

 RK Parochie St. Franciscus van Assisië te Reijmerstok 
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Donderdag 21 april: Dag voor alleengaanden. 

Dromen, denken, doen! 

9.30 uur - 16.00 uur D"n Awwe Kooijestal Noorbeek. 

 

Maandag 25 april: lezing  “ Ik ben leuk” door Leon Pouls. 

’ Ik ben leuk’  hoor je niet vaak zeggen, misschien denken we dat niet 

vaak. Jammer, want daarmee kun je je eigenwaarde een zetje geven.  

Eigenwaarde is de basis voor zelfvertrouwen.  

 ’ Ik ben leuk’  is een interactieve lezing met herkenbare informatie en tips 

om je zelfvertrouwen eens onder de loep te nemen.  

Zelfvertrouwen is iets waar je je hele leven aan kunt bouwen. Laat deze 

lezing een aanzet zijn.  

Aanvang 19.30 uur gemeenschapshuis AgenIng. 

 

Ook niet leden zijn welkom.  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

BARMHARTIGHEID BEWEEGT 

 

Na onze Cluster bijeenkomst van 12 november ’15 waaraan meer als 70 

mensen uit Reijmerstok, Noorbeek en Banholt deelnamen, begint 

beweging te komen in wat we toen besproken hebben.  

 

Een achttal mensen uit het hele cluster bezinnen en informeren zich over 

de mogelijkheden om concreet goed te doen aan mensen die dat nodig 

hebben. In het bijzonder gaat de aandacht uit naar ouderen die thuis zijn en 

van tijd tot tijd “onder de mensen willen komen”. Hier gaat het om de 

zogenaamde huiskamerprojecten. Vooralsnog zoekt onze groep (waarvan 

ik geen lid ben) informatie bij mensen die hier al mee bezig zijn en met 

wie iets te delen is. Ze zijn al enkele keren bij elkaar geweest om hierover 

na te denken en er over te praten. 



 

 

Daarbij willen we de andere mensen uit onze parochies niet vergeten – 

integendeel – en vooral niet hen die de bijeenkomst van 12/11 zo 

waardevol gemaakt hebben, in het bijzonder met hun “eigen bijdrage”: aan 

het einde van de avond werd aan iedereen gevraagd een antwoord op te 

schrijven op de vraag : “wat ben ik zelf bereid om bij te dragen”. Daar 

kwamen vele mooie antwoorden op. 

 

De uitnodiging tot barmhartigheid gaat echter nog verder: ze geldt voor 

iedereen! Of je bij de een of andere groep hoort of niet, elk mens heeft iets 

wat hij of zij kan. We hopen dat we over een tijdje iets meer kunnen gaan 

doen wat betreft een huiskamer project. Dan zal het belangrijk zijn om 

vrijwilligers te vinden die kunnen helpen. Niet alleen met koffie maken 

maar ook met, bijvoorbeeld kaarten. Stelt u zich voor dat drie mensen 

willen kwajongen en ze zijn niet ‘gespannen’ , dan zou het fijn zijn als er 

een vierde man of vrouw mee kan aanschuiven. Ik denk hier ook aan 

‘jong’ gepensioneerden die het nu vaak drukker hebben als vroeger, maar 

misschien toch tijd weten te vinden voor hun oudere dorpsgenoten. Ik 

denk natuurlijk ook aan jongere mensen die wat vrije tijd kunnen geven 

aan hen die best wel eens willen luisteren naar ander nieuws. U zult hier 

nog meer over horen. 

 

Gehoor geven aan de uitnodiging om barmhartig te zijn: daaraan zal je 

merken dat dit het beste uit je tevoorschijn haalt.  

 

 

René Graat, mhm, 

pastoor  

 

 

 

 

 

 

 

                        



 

 

  

Stichting De Durchduujerkes Remmersjtok 

Secretaris:   Jos Hendriks 06-52767776 

                     jmghhendriks@home.nl 

www.Durchduujerkes.nl 

                       

Luuj va Rimmesjtók  en Terlinge 

 

Aan alles kump un eind. De karnaval is um. Wat woar ut tog sjun. Zonder 

de luuj va Rimmesjtók en Terlinge woar dit alles neet meugelik gewes. 

Mit sjteun van euch allemoal woar ut u pragtig feest.  

 

Mede namens os auwers,  ’t bestuur va de Durchduujerkes, Nar Martine, 

President  Lars en de lede van dur Road va Illif, wille veer eederinge 

bedank dee, op welluke maneer dan ooch, hat mit gewirkt an du karnaval 

van dit joar.  

 

Och wille veer alle bedrieve en personen bedanke die du Durchduujerkes 

dit joar gesponsord hant en special os hoofdsponsors die deer hie onder 

aantreft:  

 

Same hubbe veer euver uch moge regere die dul daag, ‘t woar mit ee woat: 

Fantastisch. 
 

Alles uver de karnaval i Rimmesjtók vingt dier  op 

www.durchduujerkes.nl 

 

Prins Storm I en Prinses Bibi I 
 

 

 

 

UITSLAG BALLONNEN WEDSTRIJD 

 
winnaar Jeffrey Peerboom , zijn kaartje is teruggestuurd uit Erftstadt (D) 

Proficiat en neem een contact op met Yolanda Pricken voor je prijs!! 

 

mailto:jmghhendriks@home.nl
http://www.durchduujerkes.nl/


 

 

Carnaval 2017,  noteer alvast de volgende data : 

 
 Jubileum zitting: zaterdag: 14 januari 2017 om 15.11 uur 

 Jubileum receptie 2 x 11 jaar Durchduujerkes  

Vrijdag 24 februari 2017 van 18.33 tot 20.33 uur 

Jubilarissen: 

o Guido Frijns en Jos Hendriks 2 x 11 

o Yolanda Pricken en Robert Engelen 1 x 11 

Aansluitend opening van de carnaval met o.a.: 

o Big Benny 

o Fabrizio 

o La Bamba 

o Dansgroep Starlights 

 Optocht zondag 26 februari 2017  

 Kinderdisco dinsdag 28 februari 2017 

 

Dank aan de hoofdsponsors 

 Scharrelkippenfarm Vrij en Blij.  

 De Rabobank Centraal Zuid Limburg  

 Hendriks-Fleuren Zuyd notarissen Heerlen 

 BLEIJLEVENS Motoren & Techniek Margraten   

 De Gulpener Bierbrouwerij 

 Beer-Eathoes A gen Ing 

 De Puthof, boerderijcamping en vakantieappartementen 

 Frans Lacroix FL Mechanisatie Reijmerstok 

en alle andere sponsoren die de carnaval in Reijmerstok mede mogelijk 

maken.  

 

Voor meer informatie, foto’s enz. kijk op www.Durchduujerkes.nl   
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DOOPVOORBEREIDING 

 

Wist u dat er in de afgelopen 4 jaren (vanaf 2012) in ons cluster 89 kindjes 

gedoopt zijn? Daar zitten een tiental bij die uit andere parochies komen, 

maar het is wel duidelijk dat er vraag is naar het doopsel. 

 

Bij de voorbereiding op het doopsel wordt aan de ouders het een en ander 

verteld over het doopsel. Als het gaat over een tweede of derde kindje 

bestaat daar eigenlijk niet zoveel animo meer voor. Het is echter ook een 

mooie gelegenheid om – samen met andere ouders – eens van gedachten te 

wisselen over wat ‘geloof’ en ‘geloven’ voor jou/jullie betekent. Daarbij 

willen we eens wat dieper ingaan op de reden waarom jullie je kindje 

willen laten dopen. Zonder dat dit een zwaar gesprek moet worden 

waarvan je na afloop blij bent dat je het achter de rug hebt. 

 

We (de verschillende dames van de doopvoorbereiding en 

ondergetekende) denken aan zo’n avond te organiseren een keer of twee, 

drie per jaar. Die avond is dan voor (a.s.) ouders uit ons hele cluster die 

erover denken  het doopsel te vragen voor hun kindje dat al geboren is of 

dat nog geboren zal worden. We houden jullie op de hoogte. 

 

René Graat 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

     Beste inwoners, 

 

Op zondag 24 april zal Joko de heilige mis  

 opluisteren om 11.00 uur in de kerk van    

    Reijmerstok.  

 

Daarnaast is in de week van 1 tot 7 mei de jaarlijkse donateursactie van 

Joko. In deze week zullen Joko-leden langs de deur komen voor een 

vrijwillige bijdrage. Alle steun is van harte welkom en wij bedanken u bij 

voorbaat voor deze bijdrage.  

 

Als laatste willen wij onze jubilarissen Jos Slenter en Joshua Croonen 

nogmaals van harte feliciteren met hun 25 jarig lidmaatschap!! 



 

 

Kerkdiensten voor de maand april: 

 

 

Zondag 3 april, 09.30 uur 

 Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor 

  Misdienaars: Jun Jun Drijvers en Marcia Frijns 

 Lector: Marlies Kleijnen 

Jaardienst voor Frans en Elisabeth Kroonen-Loijens (stichting) 

Jaardienst voor Hub Kroonen 

Jaardienst voor Hub Jaminon (stichting) 

  Jaardienst voor Sander Heusschen 

  Voor mevr. Hartmans-Klinkenberg 

 

Woensdag 6 april, 10.00 uur (Leesmis) 

 

Zaterdag 9 april, 19.00 uur 

 Opgeluisterd door kinderkoor 

  Misdienaars: Romy Rutten en Twan Lemlijn 

 Lector: Robert Engelen 

Voor de arme zielen in het Vagevuur (stichting) 

  Jaardienst voor Coen en Maria Crombach-Lardinois 

  Voor Emiel en Maria Broers-Huijnen en schoonzoon Kees 
 

Zondag 17 april, 09.30 uur 

 Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor 

  Misdienaars: Chris Wouters en Twan Lemlijn 

 Lector: Cato Slenter 

 

Woensdag 20 april, 10.00 uur (Leesmis) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zondag 24 april, 11.00 uur 

 Opgeluisterd door Joko 

  Misdienaars: Marcia Frijns en Mathijs Heusschen 

 Lector: Guido Lemlijn 

  Jaardienst voor Paulus en Maria Slenter-Essers en Pater Jean  

  Slenter (stichting) 

  Voor broeder Jef Slenter 

  Zeswekendienst voor Maria Degandt-Slenter 

  Voor Anne Slenter i.v.m. haar verjaardag 
  Jaardienst voor Jan en Bertha Roex-Paulissen 

  Voor Mathieu Rutten 

  Jaardienst voor Pierre Didden 

  Voor Leon Peerboom 

  Voor Martin en Elise Croonen-Prevoo en dochter Marie-José 

 Voor Jef Huijnen 

 

Woensdag 27 april, 10.00 uur (Leesmis) 

 

Zaterdag 30 april, 19.00 uur 

 Orgelspel door Chris Wouters 

  Misdienaars: Jun Jun Drijvers en Mathijs Heusschen 

 Lector: Jos Hendriks  

 Voor Harry Eussen 

  Voor Hub Jaminon 
  Voor Jeanne en Eduard Kikken-Huntjens 

 

 

Kerkdiensten voor de maand mei: 

 

 

Woensdag 4 mei, 10.00 uur (Leesmis) 

 

Donderdag 5 mei, 10.00 uur 1e Heilige Communie voor: 

  Len Lacroix, Kane Notermans en Jeffrey Peerboom 

  Opgeluisterd door kinderkoor 

  Misdienaars: Romy Rutten en Chris Wouters 

  



 

 

Zaterdag 7 mei, 08.30 uur Terlinden  

 

Zondag 8 mei,  11.00 uur 

 Opgeluisterd door Reimerklank 

  Misdienaars: Marcia Frijns en Mathijs Heusschen 

 Lector: Marjan Habets 

Jaardienst voor Pierre Kroonen en Laura Kroonen-van den  

  Hove (stichting) 

 Jaardienst voor Pierre en Maria Wouters-Geelen en voor  

 Guillaume Wouters (stichting) 

Jaardienst voor Alfons Huijnen en Anna Huijnen-Wouters (st.) 
  Voor Annie en Harie Wouters-Debie (stichting) 

  Voor de overledenen van de fam. Smeets-Martinussen 
 

Woensdag 11 mei, 10.00 uur (Leesmis) 

 

Zaterdag 14 mei, 08.30 uur Terlinden  

 

Zondag 15 mei, 09.30 uur 

 Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor 

  Misdienaars: Chris Wouters en Mathijs Heusschen 

 Lector: Cindy Lacroix 

  Jaardienst voor Harie en Hubertina Goessens-Roushop (st.) 

  Jaardienst van Jozef en Anjes Goessens-Ackermans (stichting) 
 

Zaterdag 21 mei, 08.00 uur Terlinden  

 

Zaterdag 21 mei, 19.00 uur 

 Opgeluisterd door kinderkoor 

  Misdienaars: Jun Jun Drijvers en Romy Rutten 

 Lector: Robert Engelen 

  Voor Emiel en Maria Broers-Huijnen en schoonzoon Kees 

  Jaardienst voor de ouders Josef en Léonie Mulleneers-Honnoff 
 

Woensdag 25 mei, 10.00 uur (Leesmis) 

 

Zaterdag 28 mei, 08.30 uur Terlinden  



 

 

Zondag 29 mei , 09.30 uur 

 Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor 

  Misdienaars: Chris Wouters en Twan Lemlijn 

 Lector: Cato Slenter 

  Voor Mathieu Rutten 

  Voor Hub Jaminon    

  

 

 Kerkdiensten Reijmerstok in volgende maanden: 

 

Zondag 12 juni     11.00 uur 

Zondag 19 juni     11.00 uur 

Zaterdag 25 juni    19.00 uur 

Zondag 3 juli      09.30 uur 

Zondag 10 juli     09.30 uur Kermis 

Maandag 11 juli    11.00 uur Kermis 

Zondag 17 juli      11.00 uur 

Zondag 24 juli     09.30 uur 

Zaterdag 30 juli    19.00 uur 

Zondag 7 augustus    11.00 uur Terlinden 

Zondag 14 augustus    11.00 uur 

Zaterdag 20 augustus    19.00 uur 

Zondag 28 augustus    09.30 uur 

Zaterdag 3 september    19.00 uur 

Zondag 11 september    11.00 uur 

Zondag 18 september     09.30 uur 

Zaterdag 24 september    19.00 uur 

Zondag 2 oktober    09.30 uur 

Zondag 9 oktober    11.00 uur 

Zaterdag 15 oktober    19.00 uur 

Zondag 23 oktober    09.30 uur 

Zondag 30 oktober    15.00 uur Allerzielen 

Zondag 6 november    11.00 uur 

Zaterdag 12 november    19.00 uur 

Zondag 20 november    09.30 uur 

Zondag 27 november    11.00 uur 

(Tevens is iedere woensdag om 10.00 uur een Leesmis) 



 

 

Fanfare St. Franciscus 

 

Op zondag 20 maart mochten wij in fanfarezaal Berg en Dal te 

Slenaken het jaarlijkse muziektreffen organiseren voor de  

Gemeente Gulpen-Wittem. Maar liefst 350 muzikanten uit onze 

gemeente namen met 9 korpsen deel aan dit muziektreffen. 

 

Alle 9 concerten waren anders van Spaanse dansen, andantes, 

swingende nummers tot jazz. Aan diversiteit geen gebrek. De  

fanfare sloot deze mooie dag af met een prachtig concert. Zo werd er 

uitgevoerd: Melting the Ice, Symphonic highlights from frozen, Happy, 

Cheerleader en afgesloten met Let me entertain you van Robbie Williams. 

Het te beoordelen werk werd beoordeeld met het certificaat: Goed! Een 

zeer geslaagd muziektreffen van de gemeente Gulpen-Wittem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijzonder aan dit concert was de deelname van de drumbandleden als onze 

nieuwe slagwerkgroep. Na bijna 10 jaar hebben we afscheid genomen van 

instructeur Marcel Hessels. De drumband is daarom sinds enkele weken 

gestart als slagwerkgroep bij de fanfare. Een hele verandering! Meespelen 

met de fanfare is weer een andere specialiteit. De drumbandleden zijn met 

heel veel enthousiasme aan deze klus begonnen en repeteren nu al op 

dinsdag met het fanfarekorps mee. Maar de drumband zal op de straat ook 

nog steeds voorop blijven gaan.  



 

 

De komende periode hebben we weer vele uiteenlopende activiteiten op 

onze agenda staan. 

 

Op zondag 3 april nemen we deel aan de open dag van onze eigen 

basisschool. We zullen toekomstige leerlingen en hun ouders laten zien 

hoe de fanfare participeert binnen de basisschool. Kom gerust ook een 

kijkje nemen, we vertellen graag aan iedereen hoe wij de kinderen op hun 

pad kennis laten maken met muziek, kunst en cultuur.  

 

 

Maandag 18 april organiseren we de vrijwilligersavond voor 

Kunstexpositie “De Poorten van Reijmerstok”. 

Hiervoor nodigen wij u graag uit! Kom naar gemeenschapshuis A gen Ing, 

we openen de deuren om 19:15 uur en starten met het programma om 

19.30 uur.  

 

Programma: 

 9de editie van Kunstexpositie “De Poorten van Reijmerstok” 

o Kunstenaars, programma en nog veel meer. 

 Instructie vrijwilligers 

 Uitdelen van het T-shirt aan de vrijwilligers 

 Gezellig samen voorpret hebben! 

  

Heeft u zich al aangemeld als vrijwilliger? Dit kan nog altijd via 

secretaris@fanfarereijmerstok.nl. 

 

Op 16 en 17 april is er weer een weekend in het teken van onze jeugd. 

Onze leerlingen zullen meedoen aan het leerlingentreffen van de gemeente 

Gulpen-Wittem. Dit zal plaatsvinden in het gemeenschapshuis van Wijlre. 

8 kinderen doen mee en zullen laten horen hoe ver ze gevorderd zijn op 

hun muziekinstrument in het afgelopen jaar. We wensen hun alvast veel 

succes en plezier.  

 

 

mailto:secretaris@fanfarereijmerstok.nl


 

 

Op 22 en 23 april gaan wij aan de slag om Kunstexpositie “De Poorten 

van Reijmerstok” onder de aandacht te brengen. We zullen dit doen door 

een typisch kenmerk van Reijmerstok tijdelijk te veranderen in een 

kunstwerk. Bent u al nieuwsgierig, ontdek ons kunstwerk na 23 april….. 

 

Op 30 april willen we u allen uitnodigen om met ons mee te wandelen 

naar Priorij Regina Pacis in Valkenburg. We gaan hier een worst afleveren 

voor droog weer tijdens Kunstexpositie “De Poorten van Reijmerstok”. 

We zullen hen vragen een noveen te houden. Wilt u meewandelen? We 

vertrekken om 9.30 uur op 30 april vanaf de parkeerplaats te Reijmerstok.  

 

5 mei mogen wij de kinderen begeleiden 

naar de Eerste Heilige Communie. 

 

 

 

16 mei zullen we samen met u allen 

Kunstexpositie “De Poorten van 

Reijmerstok” gaan beleven. Meer 

informatie over wegafsluitingen en 

andere praktische zaken ontvangt u 

voorafgaande via een brief in uw 

brievenbus.  

 

 

 

Op woensdag 1 juni 19.30 uur organiseren wij een brainstormsessie in 

gemeenschapshuis A gen Ing. Onder leiding van Wiel Schwanen willen 

we graag samen met u nieuwe ideeën genereren die als inkomstenbron 

kunnen gaan gelden voor de verenigingen. Na het wegvallen van de 

Reimeifeesten zoeken wij nieuwe ideeën! Komt u ook meedenken?  

 

Naast al deze activiteiten zijn we ook op muzikaal gebied druk aan het 

oefenen voor ons volgende concert! 

 

 

Met muzikale groet! 



 

 

Bestellen van Heilige Missen 

Misintenties kunnen middels onderstaand formulier schriftelijk worden 

aangeleverd. Een volledig ingevuld formulier kunt u doormailen naar 

(lemlijn@hetnet.nl), of deponeren in de brievenbus van Eric Lemlijn  

(Reijmerstokkerdorpsstraat 88). Het verschuldigde bedrag kunt u 

overmaken op bankrek.nr. NL83RABO0143700375 t.n.v. Parochie St. 

Franciscus. Mochten wij naar aanleiding van uw formulier nog vragen 

hebben, dan nemen wij telefonisch contact met u op. 

 

Misintenties worden slechts éénmaal per maand doorgegeven aan 

weekbladen (Omroeper, Gulp en Geul). Geef deze daarom tijdig door!  
 

Aanvraagformulier voor misintenties: 
 

Misintentie voor:  ………………………………………………… 

 

Eventueel met vermelding van (aankruisen wat van toepassing is): 

   O Zeswekendienst 

   O Jaardienst 

   O Huwelijk of jubileum  

   O Anders: ……………………………………………….. 

 

Datum(s) misintentie:  

    zaterdag of zondag …………….……………….. a € 20,- 

 

    woensdag    ……………………….…….. a €   7,- 

 

Uw contactgegevens: 

 

(naam) ……………………………….. (tel. nr.) ..……………….. 

 
(datum) ……………………………….  
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Heilige missen in de parochies Banholt en Noorbeek: 

 

 
Zaterdag 2 april  Noorbeek  19.00 uur 

Zondag 3 april   Banholt  11.00 uur 

Zondag 10 april  Banholt  09.30 uur 

Zondag 10 april  Noorbeek  11.00 uur 

Zaterdag 16 april  Noorbeek  19.00 uur 

Zondag 17 april  Banholt  11.00 uur 

Zondag 24 april  Banholt en Noorbeek 09.30 uur 

Zondag 1 mei   Banholt  09.00 uur  

Zondag 1 mei    Noorbeek  11.00 uur 

Maandag 2 mei   Banholt en Noorbeek 19.00 uur 

Dinsdag 3 mei   Banholt en Noorbeek 19.00 uur 

Woensdag 4  mei  Banholt en Noorbeek 19.00 uur 

Donderdag 5 mei  Banholt  10.00 uur 

Donderdag 5 mei   Noorbeek  11.00 uur 

Zaterdag 7 mei   Banholt  19.00 uur 

Zondag 8 mei   Noorbeek  09.30 uur 

Zondag 15 mei   Banholt  09.15 uur Kermis 

Zondag 15 mei   Noorbeek  11.00 uur 

Maandag 16 mei   Banholt  11.00 uur Kermis 

Maandag 16 mei   Noorbeek  11.00 uur 

Dinsdag 17 mei  Banholt  11.00 uur Kermis 

Zondag 22 mei   Banholt en Noorbeek 09.30 uur 

Vrijdag 27 mei   Noorbeek  19.00 uur 

Zaterdag 28 mei  Noorbeek  19.00 uur 

Zondag 29 mei   Banholt  11.00 uur 

 

 

 

 

 



 

 

Samenstelling Kerkbestuur 

 

Pastoor Graat  Voorzitter  043-4571221 /  06-13077296  

      renegraat@home.nl 

 

Jef Denis  Penningmeester  06-12547867    

       jefbw9@gmail.com 

      

Eric Lemlijn  Secretaris  043-4572141 

       lemlijn@hetnet.nl 

 

Marjo Lacroix      043-4571953 

      marjolacroix@ziggo.nl 

 

Tous Bastings     06-80148206 

       tous.bastings@ziggo.nl 

 

Bankrekeningnummer  
NL83RABO0143700375 t.n.v. Parochie St. Franciscus  

 

Misintenties 

Misintenties kunt u schriftelijk opgeven (zie elders in dit parochiecontact). 

Extra formulieren liggen in het portaal van onze kerk.  

 

Belangrijke gebeurtenissen 

U kunt rechtstreeks contact opnemen met Pastoor Graat voor o.a.: Doopsel / 

Ziekenbezoek / Huwelijksmis / Begrafenis / Doorgeven van (langdurig) 

zieken / Toedienen van sacramenten  

 

Kerkgebouw en Kerkhof 

- Kosters zijn: Cato Slenter (043-4572128) en Leon Gerrekens (06-

27201884). Zij zijn tevens aanspreekpunt voor  vragen omtrent het 

kerkgebouw, luiden kerkklokken etc.. 

- Marjan Habets (043-4551508) zorgt voor versiering van de kerk. 

- Tous Bastings is aanspreekpunt m.b.t. kerkhof en begrafenissen. 

 

Berichten voor Parochiecontact 

Wilt u een bericht plaatsen in ons eerstvolgende Parochiecontact (juni-juli), 

gelieve dat dan vóór 15 mei door te mailen naar: lemlijn@hetnet.nl 
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