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Het komend seizoen willen we elkaar als gemeenteleden graag 

ontmoeten en daarvoor is in coronatijd de kleine kring (met uiteraard 

voldoende afstand) een uitgelezen plek voor.  

Adventsbijeenkomsten, huiskamerontmoetingsavonden (dit seizoen in 

de kerk), de ontmoetingsgroep, de wandelclub, zinwandelingen, een 

cursus voor doopouders, de cursus mediteren kun je leren, 

studiebijeenkomsten over de bijbel, bijeenkomsten met kinderen en 

tieners; we hebben een mooi afwisselend programma voor jullie 

samengesteld met veel bekende groepen en daarnaast ook enkele 

mooie en verrassende nieuwe initiatieven. Ook het jeugdwerk gaat weer 

starten, tieners en kinderen zijn welkom bij de Honkers en 

Tieners&Taart en de kerk-op-schoot diensten. 

Het thema ‘het goede leven’ zal in veel bijeenkomsten een rol spelen, 

o.a. bij de huiskamerontmoetingen. "Wat je vanuit het geloof kunt 

zeggen, is dat het goede leven ook alles met God te maken heeft. Hij 

maakt het leven goed. Niet in de zin van succesvol of moreel beter, 

maar je leven - met alle vreugde en verdriet - wordt in een ander kader 

gezet. Het licht van God, het licht van vergeving, valt over jouw leven." 

We wensen jullie veel plezier in de ontmoetingen, we hopen dat je er 

samen met anderen tot bloei mag komen! 

Namens Vorming & Toerusting, 

Marion de Vries 

Ds. Corinne Groenendijk 

 

Illustrator Gerdien van Delft (Studio Rebel) over de afbeelding bij het thema:  "Je kunt er 

vlammen in zien, een kandelaar en twee handen die elkaar gedeeltelijk overlappen en de 

duif die de handen samenbindt. De quote 'in die ander komt iets van God naar je toe’ is 

hiervoor inspiratie geweest. De paarse vlam vormt met het rode gedeelte een kaars is 

symbool dat uit dit ’samen' iets nieuws voortkomt."  
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Duik eens in de wereld van de bijbel 

Thema-avonden rond het boek “De bijbel, een geschiedenis” 

De Bijbel is het belangrijkste boek van de 

westerse cultuur: voor gelovigen laat ze zien hoe 

te leven, voor niet-gelovigen is het één van de 

grote werken uit de wereldliteratuur. In ‘De 

Bijbel. Een geschiedenis’ beschrijft John Barton 

hoe de bijbel met haar verschillende verhalen, 

brieven en andere teksten tot stand kwam. Hij 

voert je als lezer soepeltjes door de wereld die er 

achter de bijbel schuilgaat en hoe gelovigen er 

vervolgens eeuwenlang mee verder zijn 

getrokken. Met passie weet Barton je mee te 

voeren en (opnieuw) enthousiast te maken over 

de bijbel als intrigerend, soms weerbarstig en 

voluit menselijk en geïnspireerd boek. 

In twee avonden zullen we een paar gedeelten 

van het boek lezen en bespreken, waarbij de spannendste vraag natuurlijk is 

hoe we ons zelf door de bijbel laten aanspreken. Van harte welkom om mee te 

praten lezen of luisteren. Heb je altijd nog eens in de wereld van de bijbel 

willen duiken, dan is dit je kans! 

 

Data:  14 januari, 4 februari en 4 maart (of wellicht een avond extra) 

Tijd:  20.00 uur 

Plaats:   Open Hof 

Begeleiding: Ds. Corinne Groenendijk en Kees van Rooden 

Informatie:  tel 0346-785842 

Aanmelding:   Kees van Rooden cede@telfort.nl 

  

 

mailto:cede@telfort.nl
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Mediteren kun je leren : op zoek naar stilte en goede dagen 

In je dagelijks leven vol drukte, 

lawaai en allerlei indrukken kun je 

soms dromen van stilte. Echte 

stilte waar je van kunt genieten. 

Stilte die je raakt en je dieper bij 

jezelf brengt. Stilte waarin een 

besef van verbondenheid met 

alles wat leeft, of Gods liefde, kan 

groeien. Nu is stil worden iets dat 

je kunt leren. In de christelijke traditie en daarbuiten zijn velen ons voorgegaan 

in de kunst van het stil worden.  

In de cursus zullen we op een eenvoudige manier leren stil te worden met een 

goede lichaamshouding en ademhaling. We beluisteren een paar woorden uit 

de bijbel of de traditie. Je makt kennis met verschillende meditatievormen 

waardoor de woorden je zomaar kunnen aanspreken in je leven.  We zullen als 

je dat wilt onderzoeken hoe je thuis verder kunt mediteren.  

Kloosterlingen leven vanuit stilte. In het boek ‘Gezegend leven’ beschrijft Wil 

Derkse hoe dat ook voor jou kan werken. Het kan leiden tot met aandacht je 

werk of studie doen, gastvrijheid, duurzaamheid en vaker een goed woord 

spreken. Elke avond bespreken we een van deze waarden en ontdekken of die 

ons kunnen inspireren tot ‘gezegend leven’.  

Data:  Dinsdag 6 oktober 

Dinsdag 27 oktober 

Dinsdag 10 november 

Dinsdag 1 december 

Tijd:  20.00 uur  - 22.00 uur (inloop met koffie/thee vanaf 19.45 uur) 

Plaats:   Open Hof 

Begeleiding:  Ds. Corinne Groenendijk (informatie 0346-785842) 

Aanmelding:  Marion de Vries (mariondevries2@gmail.com) 
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Je kind iets meegeven van God 

Korte cursus opvoeden met geloof 

Wat feestelijk is het om je 

kind te mogen laten 

dopen. Je hebt het 

verlangen om je kind de 

wereld van geloof en Gods 

liefde te laten leren 

kennen.  

Maar hoe doe je dat? Dat 

is makkelijker dan je 

misschien denkt. Het 

begint met veel van je kind houden en het knuffelen, zodat je kind liefde en 

vertrouwen leert kennen.   

In deze korte cursus willen we op het spoor komen hoe je op een positieve 

manier aan je kind kunt laten zien, waarin geloof belangrijk voor je is. We staan 

stil bij wat belangrijk is in geloofsopvoeding; hoe ben je zelf opgevoed en wat 

vind je belangrijk om door te geven aan je kind? We staan stil bij Bijbelverhaal 

en maken kennis met sites, kinderbijbels, muziek etc. die je kunnen helpen. We 

staan stil bij de vragen van kinderen die je helpen opnieuw na te denken over 

je weg in geloof. Wat vind je  van waarde in je leven? Welke vragen en twijfels 

houden jou bezig? Welk beeld heb je van God? Welke ervaringen en mensen 

zijn bepalend geweest voor je? De ervaring leert dat het inspirerend is om de 

ervaringen met elkaar te delen. Zo krijg je nieuwe ideeën om samen met je 

kind met geloof te leven. 

Data:   woensdag 10 februari, 3 maart en 17 maart  

Tijd:   20.00 – 22.00 uur  

Plaats:   bij de deelnemers thuis 

Begeleiding:  Ds. Corinne Groenendijk  

Informatie: Ds. Corinne Groenendijk tel 0346-785842 

                         crgroenendijk@hetnet.nl 

 

mailto:crgroenendijk@hetnet.nl


 
 

7 
 

Huiskamerontmoetingen : Het goede leven 

In de maanden oktober/november/december/januari houden we 

huiskamerontmoetingen met mensen uit je wijk rond het thema  

“het Goede leven”.  

Op 12 januari j.l. ben ik verbonden aan onze mooie Ontmoetingskerk in 

Maarssen. Velen van u of jullie heb ik op allerlei manieren ontmoet, zij het door 

de lockdown anders dan u en ik gehoopt hadden. In het nieuwe seizoen met 

voorzichtige nieuwe mogelijkheden komen we graag bij elkaar om alsnog 

rustig door te praten, een groot goed van de kerk. 

We gaan met elkaar in gesprek over de vraag “ Wat maakt je leven goed?’ en 

‘Wat is voor jou leven in Gods licht?“. Daarnaast is het een mooie gelegenheid 

om van u en van jou te horen wat u/jij van de kerkgemeenschap in de 

komende tijd verwacht en wat ik voor u kan betekenen. En wie weet heeft u of 

heb je ideeën waar we mee verder kunnen in de kerk of hoe je/u zelf zou willen 

bijdragen, want geloven doe je samen! 

De avonden zijn opgezet per sectie. We komen bij elkaar in een ruime zaal in 

de kerk met anderhalve meter afstand. U ontvangt hiervoor in het najaar een 

uitnodiging. Ik zie ernaar uit om velen van u en jullie te ontmoeten. 

Ds. Corinne Groenendijk 

Data:   donderdag 15 oktober 

                          woensdag 28 oktober 

                          woensdag 11 november 

                          maandag 16 november 

                          dinsdag 8 december 

                          woensdag 6 januari 

                          donderdag 21 januari  

 

Tijd:   20.00 – 22.00 uur 

Plaats:   Open Hof 

Aanmelding:  Bernadet Sijmons      

  bernadetsijmons@hotmail.com  of tel 0346-563749 

mailto:bernadetsijmons@hotmail.com
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Gesprekskring Ontmoetingsgroep 

De Ontmoetingsgroep (30 -50 jaar) bestaat al vele jaren en is uitgegroeid  

tot een hechte groep maar staat altijd open voor nieuwe deelnemers.  

Er wordt steeds gepraat naar aanleiding van een bepaald boekje of een 

onderwerp voorbereid door één van de groep. Elke avond levert een boeiend 

gesprek op, soms heel persoonlijk. Daarnaast is er ruimte voor een gezellig 

praatje, een hapje en een drankje.  

Wil je meedoen, dan ben je van harte welkom.  

Data:  Vrijdag 18 september 

Maandag 12 oktober 

Dinsdag 3 november 

Woensdag 25 november 

Vrijdag 18 december 

Maandag 11 januari 

Dinsdag 2 februari 

Woensdag 24 februari 

Vrijdag 19 maart  

Maandag 12 april 

Dinsdag 4 mei 

Woensdag 26 mei 

Zondag 20 juni  

 

Tijd:   20.00 – 22.00 uur  

Plaats:   bij de deelnemers thuis 

Informatie: ontmoetingsgroep@ontmoetingskerkmaarssen.nl 

 

 

 

mailto:ontmoetingsgroep@ontmoetingskerkmaarssen.nl
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Een uur in gesprek   (via Zoom of telefoon)  
Bijpraten en in gesprek gaan met elkaar rond een bijbeltekst 

Afgelopen seizoen hebben we 

met mensen uit de verschillende 

secties eens per maand elkaar 

getroffen om bij te praten en ons 

samen over de bijbeltekst van de 

komende zondag te buigen. Dat 

leverde gezellige en goede 

gesprekken op.  

Speciaal voor mensen die liever 

thuisblijven, of die deze korte en 

geconcentreerde vorm fijn 

vinden. 

 

 

Data:   in overleg met het pastoraat 

Plaats:   via Zoom/telefoon 

Begeleiding:  Ds. Corinne Groenendijk  

Aanmelden: crgroenendijk@hetnet.nl     

  of via je contactpersoon in het pastoraat 

 

 

 

 

 

 

mailto:crgroenendijk@hetnet.nl
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Café Koffie & Meer * 

Iedere woensdagmorgen van 9:30-12:00 uur is er Koffie & Meer in de Open 

Hof. Hier staat de koffie en thee altijd voor je klaar. Je kan rustig even een 

krantje lezen, maar er zijn ook altijd mensen aanwezig om gezellig mee te 

praten en koffie mee te drinken. Soms is er ook een extra activiteit zoals een 

lunch of een muziekoptreden. 

Wie wil werken op zijn laptop kan gebruikmaken van de gratis Wifi. In de 

kerkzaal kan je een kaars aansteken of de stilte opzoeken. En je kan naar het 

inloop spreekuur van onze prediknt. 

Er is dus van alles te doen, vandaar de naam van dit café: Koffie & Meer! 

 

 

Data:   startdatum nog te bepalen 

Tijd:   09.30 – 12.00 uur  

Plaats:   Open Hof 

 

* we volgen de corona richtlijnen 
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Gewoon Gezellig! * 

De ‘gewoon gezellig’ zondagmiddagen zijn een initiatief van 

de diaconie. Elke eerste zondag van de maand organiseert 

de diaconie een gezellige middag in de Open Hof.  

 

Wat houdt het in? 

Iedereen, met name senioren, die gezelligheid zoekt op de zondagmiddag is 

welkom vanaf 14.30 uur tot 16.30 uur. De toegang en de consumpties zijn 

gratis en u hoeft zich van tevoren niet op te geven: u kunt gewoon binnen 

lopen. Als u gebruik wilt maken van vervoer kunt u bellen naar: Ingrid Verlaan 

tel. 0346-564634 / 06-22826177. We zorgen er dan voor dat u thuis wordt 

opgehaald en weer wordt thuisgebracht. 

Hoe ziet zo’n middag eruit? 

Gemiddeld komen er zo’n 15 tot 20 gasten. We praten wat bij. Sjoelen is in 

trek, dit wordt fanatiek en enthousiast gespeeld. Ook rummikub en ‘Mens 

erger je niet’ worden nooit overgeslagen, dit blijven leuke spellen. Alles kan en 

mag: een praatje aan de bar wordt door velen ook op prijs gesteld. Om 

ongeveer 15.30 uur vinden we het tijd voor een glas fris of een borrel met een 

lekker zoutje erbij. Mocht er belangstelling zijn voor een potje klaverjassen of 

bridgen, meldt u zich. Dan gaan we kijken of we een groepje enthousiaste 

kaarters bij elkaar kunnen krijgen. 

Speciale activiteiten 

Rondom Kerst staat er een tafel met materialen om kerstkaarten te maken. 

Verder organiseren we voor de liefhebbers zeker twee keer per jaar een bingo. 

Een keer per jaar wordt een ‘High tea’ en een warme maaltijd georganiseerd. 

We hopen ook weer een muzikale middag / optreden van een koor op de 

agenda te kunnen plaatsen. 

 

Data:   startdatum nog te bepalen 

Tijd:   14.30 – 16.30 uur  

Plaats:   Hofzaal (Open Hof) 

Begeleiding:  Ingrid Verlaan tel. 0346-564634  

                          gewoongezellig@ontmoetingskerkmaarssen.nl 

 

* we volgen de corona richtlijnen   

mailto:gewoongezellig@ontmoetingskerkmaarssen.nl
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Zinwandeling 

 

Bezinning en buitenlucht.  

Mijmeren en wandelen.  

Ontmoeting en stilte. 

 

Allereerst wandelen we in stilte, daarna wandelen we in stilte met een tekst of 

thema, gevolgd door een wandeling in tweetallen met een gesprek over de 

tekst. Het stil wandelen geeft je de gelegenheid je gedachten te laten gaan.  

Of niet, en gewoon te genieten van het lopen en inspiratie op te doen. We 

lopen ongeveer 1 uur. We sluiten af voor wie zin heeft in de ochtend met een 

lunch en in de avond met koffie en thee. 

 

Data:  Dinsdag 15 september om 19.30 uur 

             Vrijdag 25 september om 10.30 uur 

 

             Vrijdag 9 april om 10.30 uur 

             Dinsdag 13 april om 19.30 uur 

             Vrijdag 29 april om 10.30 uur  

             Dinsdag 18 mei om 10.30 uur 

             Dinsdag 8 juni om 10.30 uur 

             Vrijdag 2 juli om 10.30 uur 

 

Plaats:   Goudenstein 

Begeleiding:  Ds. Corinne Groenendijk en Marion de Vries 

Aanmelding:  Marion de Vries mariondevries2@gmail.com 

Informatie: Corinne Groenendijk tel. 0346-785842 

mailto:mariondevries2@gmail.com
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Kloosterweekend 

We zijn een weekend te gast in het Liobaklooster te Egmond om daar met de 

zusters en broeders mee te leven op het ritme van het klooster. We zullen dit 

weekend stilstaan bij contact maken met je bronnen. Welke bronnen voeden 

je? En hoe waardevol vind je het daar tijd voor in te ruimen? We maken kennis 

met de oude kloostermanier van bijbel lezen: de lectio divina. Natuurlijk is er 

ook ruimte en tijd om op adem te komen, bijvoorbeeld in de mooie duinen 

achter het klooster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data:   vrijdag tot en met zondag –  29-31 januari 2021 

Plaats:   Liobaklooster, Egmond a/d Hoef 

Begeleiding:  Ds. Corinne Groenendijk  

Aanmelden: mariondevries2@gmail.com 

 

  

mailto:mariondevries2@gmail.com
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Kerk-op-schoot dienst 

Wij zijn Myriam en Marieke, samen met 

dominee Beer organiseren we  

kerk-op-schoot- diensten voor de 

allerjongste kinderen in onze gemeente. 

Dit zijn sprankelende, belevingsgerichte 

diensten voor kinderen van 0 tot 4 jaar 

en hun (groot)ouders. De baby’s en 

peuters beleven een bijbelverhaal met al 

hun zintuigen. We starten met gebed, het 

aansteken van de kaars, vertellen een 

bijbelverhaal, afgewisseld met liedjes (op bekende peutermelodieën) en 

belevingsgerichte activiteiten. Voorafgaand aan de dienst krijgen de kinderen 

een uitnodiging thuisgestuurd. 

Zolang de Coronamaatregel van 1,5 meter van 

van kracht is, zullen de diensten plaatsvinden in 

de Hofzaal van 11.30-12.00 uur. Kijk op de 

website voor de actuele data, tijd en plaats. 

 

 

 

Wil je meer informatie of ook een persoonlijke uitnodiging ontvangen  

neem dan even contact met ons op.   

 

Data:   11 oktober en 13 december 

(voor data van 2021 zie uitnodiging, Kerk op Weg, nieuwsbrief en website) 

Tijd:   11.30 – 12.00 uur  

Plaats:   Hofzaal (Open Hof) 

Begeleiding:  Myriam Verhoef (06-36178156) 

                          Marieke Ramp (06-14618621) 
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Honkers 

Zit je op de basisschool in groep 3 t/m 8?  

Dan ben je van  harte welkom bij de Honkers!  

Ongeveer 1x per 6 weken komen we op 

zaterdagmiddag op de Hofzolder bij elkaar. 

We gaan dan een leuke activiteit doen. Dat 

kan van alles zijn: een spel, iets creatiefs, 

samen iets lekkers maken of een 

buitenactiviteit. 

De ene keer gaat het over de bijbel of 

geloven, de andere keer doen we iets anders. 

Aan het eind van het seizoen gaan we een 

gezellig dagje uit. De leiding wordt verzorgd 

door de ouders en jeugdouderling.  

Als ouder ben je ongeveer 1 keer per seizoen 

aan de beurt. Met de Honkers willen we de 

kinderen informeel laten kennismaken met geloven en de kerk en met elkaar. 

Data:  zaterdag 26 september  

zaterdag 7 november  

zaterdag 12 december 

de data voor 2021 worden bekend gemaakt in dit boekje en de website 

Informatie: Myriam Verhoef mmverhoef@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:mmverhoef@hotmail.com
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Tieners & Taart 

Ongeveer eenmaal per maand is er ‘Tieners & Taart’ voor tieners vanaf de 

brugklas t/m 15 jaar. Tieners & Taart duurt meestal een ruim uur.  

We beginnen met een lekker stuk taart, dat door één van de tieners wordt 

meegenomen. Na gebed gaan we met elkaar aan de gang rondom een thema 

over geloof, hoop, liefde, school, vrienden, etc. We gaan in gesprek, maar doen 

ook spellen of kijken bijvoorbeeld een filmpje. Vooral het contact hebben en 

elkaar ontmoeten vinden we leuk en belangrijk, waarbij we ook samen 

proberen te ontdekken wat de Bijbel zegt en hoe we dat zelf zien en vinden. 

Gezelligheid mag hierbij zeker niet ontbreken! 

Naast deze bijeenkomsten doen we soms wat leuks met elkaar, zoals een hapje 

eten, film kijken of iets anders. 

Leuk als je ook mee doet, je bent van harte welkom!  

 

 

Data:   zie uitnodiging, Kerk op Weg, nieuwsbrief en website 

Begeleiding:  Ineke Verburg verburg.ineke@gmail.com  

  Margot de Vries margotdevries@hotmail.nl 

mailto:verburg.ineke@gmail.com
mailto:margotdevries@hotmail.nl
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Wandelen 

Ds Piet Vellekoop, zelf een enthousiast en ervaren wandelaar, heeft jarenlang 

vanuit de Ontmoetingskerk wandelingen voor belangstellenden georganiseerd. 

De groep van doorgaans ruim tien personen in wisselende samenstelling heeft 

altijd genoten van de prachtige tochten. Dit mooie initiatief verdient een 

vervolg. Daarom organiseren wij dit jaar de wandelingen. We wandelen 

ongeveer 15 km, doorgaans op zaterdag, een enkele keer op een 

doordeweekse dag. Soms zijn het wandelingen vanuit Maarssen, maar het 

startpunt kan ook elders zijn. Dan reizen we per trein of auto naar het 

beginpunt. Halverwege is er altijd een drink- / eetpauze. Naast het ontspannen 

bewegen en het genieten van de natuur is het fijn en inspirerend om 

medewandelaars te ontmoeten.  

Houd je van wandelen en zin om mee te wandelen? Je bent van harte welkom! 

Data:  woensdag 7 oktober  

zaterdag 14 november  

zaterdag 12 december 

de data voor 2021 worden bekend gemaakt in dit boekje en de website 

Informatie & Aanmelding 

Wilna Quakkelaar wk.quakkelaar@gmail.com 

Anneke Molenaar annekemolenaar@planet.nl 

 

 

mailto:wk.quakkelaar@gmail.com
mailto:annekemolenaar@planet.nl
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Levende Adventskalender 

December is de donkerste maand van het jaar, maar ook een tijd van hoop en 

verwachting. In deze maand vieren we het bekendste christelijke feest: 

Kerstfeest en leven hier naar toe in de Adventsperiode. 

Bij deze periode passen ook de adventskalenders. Je kent ze waarschijnlijk wel. 

Een kartonnen plaat met 24 deurtjes, elke decemberdag doe je een luikje open 

en zie je een mooi plaatje of er zit soms een chocolaatje in.  

De Ontmoetingskerk Maarssen organiseert dit jaar weer een “Levende 

Adventskalender” waarbij je op vooraf afgesproken plekken bijna elke dag in 

december een adventsdeur kunt openen. Achter die deur is er een kopje koffie, 

een maaltijd, een creatieve avond, een spelletje, een high tea en een goed 

gesprek. Het rooster en adressen kan je  tzt vinden onze de website 

www.ontmoetingskerkmaarssen.nl 

In de donkere maand december willen we zo aan elkaar wat licht en warmte 

geven en op een open manier met elkaar delen wat advent voor ons betekent. 

Voel je heel hartelijk welkom om één of meerdere keren mee te doen! 

Wil jij gastheer of gastvrouw zijn? Geef je dan op!  

Je kan aangeven of je in de ochtend (10.00 -11.30 uur), middag (14.30 – 16.00 

uur) of avond (19.30 – 21.00 uur) jouw adventsdeur openzet.  

 

Informatie:  

Marion de Vries  

tel 06-55764683  

mariondevries2@gmail.com 

 

mailto:mariondevries2@gmail.com

