
   

 

parochie  H. Nicasius, St.-Petrus’ Bandenkerk, Leende 

                      

 

VOORWOORD 
Terwijl ik dit voorwoord schrijf, realiseer ik me dat deze nieuwsbrief niet alleen de laatste brief is van 

dit jaar, maar dat we nu 10 jaar hebben volgemaakt. Tien jaar lang bijna maandelijks een nieuwsbrief 

om u te informeren over het reilen en zeilen van onze parochie en onze geloofsgemeenschap.  

 

Een hele prestatie? Als we ons doel maar bereiken! We willen immers de parochianen op de hoogte 

brengen van wat er allemaal leeft  in onze geloofsgemeenschap en zo zorgen voor een verbindende 

schakel. De nieuwbrief wil de mensen met elkaar verbinden én een boodschap meegeven. De vele 

reacties in de loop van die 10 jaar zijn heel positief en bemoedigend. De nieuwsbrief voorziet in een 

behoefte bij de parochianen. Daarvoor willen we ons blijven inzetten. 

 

We staan in de adventstijd, de voorbereidingstijd op Kerstmis. Daarbij wil ik me laten leiden door een 

uitspraak van de grote profeet Johannes de Doper. Die zei destijds tot de mensen : “Ik ben de Messias 

niet.” En hij voegt eraan toe: “Hij (= de Messias) moet groter worden, en ik kleiner.”(Joh. 3,30). Wat 

een bescheidenheid van deze profeet, die toch zoveel aanzien had in zijn 

tijd. Van heinde en ver trokken de mensen naar hem toe om hem te horen 

preken. En dan opeens doet hij heel bewust een stapje terug, want Jezus 

is de komende en Jezus dient voorop te staan. Het gaat om Hem en zijn 

blijde boodschap. 

 

Johannes is de profeet die voortdurend sprak over bekering. Keer je om 

als je een slechte levensgewoonte hebt. Keer je om als je op het 

verkeerde pad zit. Keer je om als je meedoet aan de vernieling van onze 

aarde. Keer je om! Laat je niet meeslepen door een mentaliteit van 

winstbejag, waarbij het alleen maar gaat om te winnen en als je 

gewonnen hebt om te consumeren. Steeds meer, steeds beter. Bekeren wil 

zeggen ook anderen laten delen in onze welvaart en zo die ander gelukkig 

maken en een toekomst schenken. Een stapje achteruit doen opdat de ander beter wordt. Dat is de 

boodschap in deze adventstijd. 

 

Zo wens ik u allen een hoopvolle adventstijd toe en een gezegend Kerstmis : vrede en vreugde in uw 

hart, omdat Jezus ons nabij wil zijn. 

Met vriendelijke groet, 

p. Wim van Meijl 

 De kerststal 

 

De kerststal vertelt over de liefde van God,  

die kind is geworden  

om ons duidelijk te maken  

hoe dicht Hij bij elke mens staat.  

Het geboortetafereel van Jezus maakt duidelijk  

dat God zoveel van ons houdt  

dat Hij onze menselijkheid en ons leven met ons deelt. 

(paus Franciscus) 

 Jaargang 10, nummer 10,  december 2019 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://refbapheuvelrug.nl/vastfundament/les27.html&psig=AOvVaw3GilC0bkxGtCfO5yKBdude&ust=1576241048155000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCN9OqRsOYCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.kerstwebshop.nl/a-15188994/kerstgroepen-gips/kerststal-hv-groot-23-cm/&psig=AOvVaw0d0UJztN4wRxUIwa9Xby_3&ust=1576241219133000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjx9bGSsOYCFQAAAAAdAAAAABAP
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VIERINGEN   MET   KERSTMIS   EN  NIEUWJAAR 
 

vrijdag 13 december  : 13.30 uur  kerstviering Zonnebloem, in de kerk 

vrijdag 20 december   : 13.00 uur  kerstviering KBO in de kerk m.m.v. Torenzangers 

zaterdag 21 december  : 16.45 uur  eucharistieviering Leenderhof     

zondag 22 december   : 10.00 uur  hoogmis, 4
e
 zondag van de advent 

dinsdag 24 december            : 15.30 uur  kerstviering in Leenderhof m.m.v. dameskoor 

    : 18.30 uur  gezinsviering met kerstspel 

    : 20.30 uur  kerstviering m.m.v. zanggroep Switch 

  : 22.30 uur  eucharistieviering m.m.v. dames/mannenkoor  

                                                                         

woensdag 25 december . HOOGFEEST VAN KERSTMIS  

      11.00 uur  eucharistieviering m.m.v. Leends Accoord 

 

donderdag 26 december : TWEEDE KERSTDAG 

      10.00 uur  hoogmis m.m.v. het mannenkoor 

                                                                                                 

vrijdag 27 december  : 15.00 uur  Kindje wiegen: bewoners van Leenderhof 

zondag 29 december  : 10.00 uur  Feest van de H. Familie : hoogmis 

       - als dank bij het afsluiten van 2019 - 

 

woensdag 1 januari 2020: NIEUWJAARSDAG  

    11.00 uur  eucharistieviering m.m.v mannenkoor  

zondag 5 januari                    10.00 uur  Feest van de Openbaring des Heren : hoogmis 

                                                                                   m.m.v. het mannenkoor 

 

 

 

 kerstboom – kerstverlichting – 

 

 samenkomen onder de boom 

 

 kerktoren 

 

kerststal in de kerk : 

 

zalig kerstmis 

vrede en alle goeds 
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PAROCHIEBERICHTEN 

 
* Op 13 november zijn de ouders van de toekomstige vormelingen in de 

pastorie bij elkaar gekomen. Ook al is het aantal vormelingen niet meer 

zo groot als vroeger, toch zijn we blij dat deze ouders gekozen hebben 

om hun kind het sacrament van het vormsel te laten ontvangen. Negen 

vormelingen hebben zich ingeschreven en gaan zich voorbereiden op de 

dag waarop ze het sacrament gaan ontvangen. Proficiat, jongens en 

meisjes.  
 

* Op 14 november vond de 1
e
 informatieavond voor de ouders van de eerste communicanten in de 

pastorie plaats. Na het woord van welkom en de onderlinge kennismaking zei de pastoor dat dit een 

“unieke “bijeenkomst” was. Hoezo? Omdat dit wellicht de laatste keer zal zijn dat er zoveel ouders 

gekomen zijn voor de eerste communicanten. Dat is verheugend. Dat is hoopvol. Dat is een uitdaging. 

Als afsluiting van de bijeenkomst dankte de pastoor de aanwezigen voor de leerrijke avond. Tevens 

sprak zijn zorg uit naar de toekomst toe. Het is hoopvol dat zoveel ouders hun kind de eerste communie 

laten doen. Als zij er nu voor zouden zorgen dat ze in de kerk blijven samenkomen om het leven te 

vieren. Dan staan ze in een rijke traditie en zullen zij deze monumentale kerk, waar de Lendenaren zo 

trots op zijn, ook open houden. Een oproep dus aan deze jonge ouders met hun kinderen!! 

 

* Op zondag 24 november hebben we het hoogfeest van Christus Koning gevierd én het Ceciliafeest. 

Beide koren hebben voor de muzikale omlijsting gezorgd. Bij die gelegenheid hebben we koorlid Maria 

Loos toegezongen én bedankt omdat ze 50 jaar lid is van ons dameskoor. Proficiat, Maria. Op het 

Ceciliafeest van de dames op 28 november werd uitgebreider bij dit gouden jubileum stilgestaan en 

volgden ook de gouden decoratie met oorkonde én de bloemen. Dank je wel, Maria, voor deze trouwe 

inzet en betrokkenheid. De leden van het mannenkoor vierden hun Ceciliafeest op zondag 17 november.  

 

* Onder leiding van pastoor Sjef van der Maazen en het pastorale team zijn op 2 december jl. de leden 

van de nieuwe parochiële werkgroep bij elkaar gekomen. Deze groep bestaat uit telkens een vertegen- 

woordig(st)er uit Geldrop, Heeze, Leende, Mierlo en Sterksel. Met elkaar hebben ze de naam 

“missionair pastoraat” gekozen, d.w.z. dat de werkgroep de missionaire taak van de parochie (en van 

iedere christen) handen en voeten wil geven in de afzonderlijke kernen. De laatste tijd hebben immers 

onze paus Franciscus, maar ook onze bisschop mgr. G. de Korte vaker aandacht gevraagd voor deze zo 

belangrijke opgave. (zie nieuwsbrief, september 2019). Met elkaar gaan de leden van de werkgroep 

inventariseren wat er al concreet gebeurt aan missionaire zending in de afzonderlijke kernen én hoe ze 

die taak kunnen stimuleren. Uit Leende zijn Monique Stuvel en p. W. van Meijl in de werkgroep 

vertegenwoordigd. 

 

* In een feestelijke eucharistieviering op zondag 8 december hebben we stil gestaan bij het feit dat em.-

pastoor A. van Loon op 6 december 1969 in onze 

parochie in Leende is geïnstalleerd. Met gilde-eer is de 

viering vandaag begonnen en op het einde ervan hebben 

de gildebroeders/zusters de gouden feesteling ook 

begeleid naar De Scheuter waar koffie en vlaai gereed 

stonden voor alle kerkgangers. Voordien heeft Johan 

Bax op voordracht van beide Leendse gilden en namens 

het bestuur van de Bond van Schuttersgilden Kring 

Kempenland het Gouden Schild opgespeld “in de hoop 

dat u nog heel lang één van ons mag zijn! Van harte 

proficiat”. De hulde door de gildebroeders in de kerk 

maakte een grote indruk. 

 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension%3D348x1024:format%3Djpg/path/s8403ac58e3db688d/image/ibd2507ea95f7efee/version/1565883327/image.jpg&imgrefurl=https://www.clustertabor.nl/cluster-tabor/liturgie-en-catechese/h-vormsel/&tbnid=4n4fwFCT8ItcpM&vet=12ahUKEwiWnIbo7bLmAhUDdVAKHVwTDFUQMygvegQIARBs..i&docid=8rjQQo4ogTMs4M&w=348&h=249&q=afbeelding sacrament vormsel&ved=2ahUKEwiWnIbo7bLmAhUDdVAKHVwTDFUQMygvegQIARBs
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“Vijftig jaar in Leende,  

 

betekent ook vijftig jaar  

 

betrokken bij het gildewezen  

 

in Leende en Leenderstrijp.  

 

Een verbondenheid  

 

die zichtbaar wordt  

 

door de vele vieringen  

 

met gilde-eer  

 

waarin u ons bent voorgegaan 

 

 hier in de kerk  

 

en bij de Sint-Janskapel in Leenderstrijp.” 

 

(tekst Johan Bax) 

 
 

 

 

* De volgende nieuwsbrief hopen we het 1
e
 weekend van februari uit te geven. Uw reactie, suggesties, 

tips of bijdrage zijn van harte welkom. Zo blijven we een vitale geloofsgemeenschap. 

 

KERSTCONCERT  DOOR  LEENDS ACCOORD 

Op zondag 15 december 2019 om 14.00 uur geven zij een sfeervol kerstconcert in onze monumentale 

kerk onder leiding van dirigent Peter van Moorsel en met medewerking van Jeroen Follon op het Loret-

orgel en als gast de Leendse sopraan Denise Snoeijen. Het bijwonen van het concert is gratis. 

Leden & bestuur nodigen iedereen uit om met hen mee te genieten van dit muzikale uurtje. 
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PAROCHIECHRONIEK 

 

Overleden 

* 3 november 2019 : Ad Bergmans, weduwnaar van Maria Bergmans-van den Broek. 

   Hij had zijn verblijf o.a. bij de dochter in Leende. Hij is 87 jaar geworden. 

* 12 november 2019 : Frida van Dijk-Gerlings, weduwe van Jan van Dijk. Ze heeft de 

   laatste jaren in Leenderhof gewoond en is 89 jaar geworden. 

* 22 november 2019 : Helma Willems-Michiels, weduwe van Piet Willems. Ze heeft gewoond in de  

   Margrietlaan en is 74 jaar geworden. 

* 6 december 2019 : Piet Bax, weduwnaar van Truus Bax-Bax. Hij heeft gewoond in Strijperdijk en is 

   85 jaar geworden. 

 

Ons medeleven gaat uit naar deze families en ieder die door dit overlijden getroffen is. 

Wij wensen de families veel sterkte toe op hun verdere weg en hopen dat zij die weg 

niet alleen hoeven te gaan en mensen mogen ontmoeten die met hen meeleven en hen 

steunen. 

 

De namen van de overledenen staan geschreven in het boek des Levens,                       

in de palm van Gods hand.  

 

 

BELANGRIJKE  BIJEENKOMST : 27 november 2019 

 

In onze vorige nieuwsbrief schreven we over de halfjaarlijkse vergadering op 10 oktober jl. waarin de 

aanwezigen hun vragen en zorgen inzake de pastorie in Leende hebben uitgesproken naar pastoor Sjef 

van der Maazen toe. De pastoor zou ze binnen het kerkbestuur bespreken. Dit is gebeurd op hun 

bestuursvergadering op 6 november jl.. Een schrijven van het mannenkoor én van de dorpsraad waren 

ook binnengekomen. Het kerkbestuur heeft toen besloten om met het gehele bestuur naar Leende te gaan 

op 27 november 2019 om “te komen luisteren naar en te overleggen met deze groepen”. De penning- 

meester heeft zich meteen verontschuldigd wegens een andere verplichting. 

 

Ondergetekende was gastheer en voorzitter. In een open 

sfeer luisterden de aanwezigen naar elkaars vragen en 

zorgen. Aanwezig waren vanuit Leende telkens twee leden 

van het mannenkoor, van de dorpsraad, van de Stichting 

Behoud Kerkgebouw Leende (de pastorie hoort tot hun 

doelstelling), van katholieke bond van ouderen én van de 

werkgroep FMC. Namens de pastorale werkgroepen die 

veel gebruik maken van de pastorie, waren drie leden 

aanwezig.  

Het kerkbestuur was met  6 personen vertegenwoordigd.  
 

De boodschap vanuit Leende was heel duidelijk : de pastorie is voor onze geloofsgemeenschap het 

kloppend hart. Dit huis is een toegankelijk, laagdrempelig en uitnodigend parochiecentrum, van waaruit 

zoveel pastorale activiteiten gebeuren. Het is een ontmoetingsplaats waarin mensen in hun geloof 

worden gevoed. Het gebouw heeft een kerkelijke én maatschappelijke functie. Behoud daarom dit 

monumentaal rijksgebouw onder de bezielende kracht van pastoor Van Meijl. Overleg met elkaar wat er 

in de toekomst met dit gebouw gaat gebeuren. 

 

Namens het kerkbestuur gaf vice-voorzitter Joep Baggerman antwoord op de gestelde vragen en zorgen. 

Hij sprak over de financiële toestand van de Nicasiusparochie en de verantwoordelijkheid van het 

kerkbestuur. Het bestuur moet keuzes maken. Het bestuur streeft ernaar dat alle kerkgebouwen in de 
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Nicasiusparochie open blijven, opdat daar eucharistie gevierd kan worden. Om dit te realiseren dient er 

een gezonde financiële toestand te zijn. Daarom heeft het bestuur besloten een gebouwenplan op te 

stellen, waarin concreet staat dat de pastorieën in Geldrop (Zesgehuchten), Heeze, Leende en Mierlo 

verkocht gaan worden om op die manier geld te genereren én te beleggen.  

 

Maar de pastorie wordt pas verkocht als er een alternatieve pastorieruimte is. Het kerkbestuur is met een 

concreet plan gekomen voor een semi-permanent gebouw van circa 70-80 m2 ergens op grond rondom 

de kerk. Het bestuur vraagt de aanwezigen om mee te denken én hun  reactie hierop te laten horen.  

 

De aanwezigen spreken hun verwondering uit dat het bestuur hen confronteert met een voldongen feit : 

de pastorie zal verkocht worden zonder dat zij hierin hun stem hebben mogen laten horen. Heeft het 

bestuur niet een zorgplicht voor de pastoor, zodat hij met vreugde zijn werk in de pastorie kan doen?  

Mag hij ook nog woongenot hebben? De aanwezigen zijn toch bereid mee te denken over de 

bestemming van de pastorie én de alternatieve pastorieruimte als ze inzicht krijgen in de financiële 

situatie van de pastorie én de alternatieve ruimte. Het bestuur belooft hiervoor te zorgen. Met elkaar 

wordt dan overlegd wat de beste oplossing is. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkeling. 

(p. W. van Meijl) 

 

ADVENTSACTIE 
 

Dit jaar gaat onze adventsactie weer naar onze zusterparochie in Laitkynsew, India. De parochianen 

ginds zijn heel blij met de financiële steun die ze vanuit Leende ontvangen. Want besef goed:  ons geld 

is ginds wel 2x zoveel waard als hier. 

 

De Sint-Petrus/Paulusparochie in Laitkynsew is een bloeiende geloofsgemeenschap. De paters 

salvatorianen hebben daar de laatste jaren heel wat kunnen bouwen én realiseren: een nieuwe school 

voor leerlingen uit de omliggende dorpen, een internaat waar de leerlingen een degelijke begeleiding 

krijgen. Hieronder staan enkele foto’s uit het internaat. 

 

 
Het spreekt vanzelf dat deze leerlingen onze steun kunnen 

gebruiken voor de aanschaf van allerlei benodigdheden in het 

internaat. 

 

Mag ik u vragen om onze adventsactie weer te steunen? De 

enveloppen liggen achter in de kerk én in de Mariakapel. U 

kunt de envelop met uw bijdrage in de collectebus in de kerk 

doen of in de deurbrievenbus van de pastorie. Dank voor uw 

steun. 

 

Ik kan u verzekeren dat uw bijdrage rechtstreeks én volledig naar deze kinderen/jongeren gaat. 
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KERSTSTAL   LEENDERSTRIJP 

 
Heeft u het goede nieuws al gehoord én gezien? Na lang zoeken heeft de Stichting Welzijn en Zorg 

Leenderstrijp grote kerstbeelden kunnen aanschaffen en heeft Leenderstrijp weer een kerststal. Na 38 

jaar!  Proficiat voor dit initiatief.  

Het zorgt voor een fijne sfeer, een kerstsfeer. De beelden zijn van papiermachee. Ze staan op het veldje 

bij de boom langs de winkel 

Coöp. St.-Jan.  

 

Op zaterdag 21 december 

vindt de feestelijke 

presentatie plaats. Om 15.30 

uur zal pastoor W. van Meijl 

de kerststal onthullen én 

inzegenen. 

 

Om de feestdagen met elkaar 

goed in te luiden worden de 

bewoners uitgenodigd op 

een gezellige kerstborrel, 

warme Glühwein of 

chocolademelk bij de 

kerststal op het pleintje bij 

de winkel. 

 

  
 

 

 

ACTIE  SCHOENENDOOS : 10-jarig  jubileum 
 

In het parochieblaadje van december 2009 hebben we voor de eerste keer een oproep gedaan voor de 

nieuwe actie : actie schoenendoos. Inmiddels hebben we jaarlijks deze actie georganiseerd en we mogen 

echt tevreden zijn met het resultaat. Hoeveel kinderen hebben een 

doos met allerlei spulletjes klaar gemaakt en in de kerstviering 

voor het altaar neergezet? Hoeveel kinderen hebben zij hiermee 

blij gemaakt? Hoeveel gelukkige gezichten!! We mogen trots zijn 

op deze grote bijdrage én solidariteitsactie !! Kinderen maken 

andere kinderen gelukkig. 

 

Ook dit jaar organiseren we weer deze schoenendoosactie. Als 

kinderen kunnen delen van hun welvaart, als ze allerlei spulletjes hebben die ze toch niet meer 

gebruiken, waarom zouden ze dan andere kinderen niet daarmee gelukkig maken? 

 

De schoenendozen gaan dit jaar weer naar Gambia, zoals dat de laatste jaren ook is gebeurd. We hebben 

grote waardering voor de niet-aflatende inzet van Nico Maas, die ervoor zorgt dat de schoenendozen op 

de juiste plaats aankomen. In onze nieuwsbrieven hebben we er vaker over geschreven. 

 

U kunt de schoenendozen meebrengen naar de gezinsviering op 24 december en dan rond het altaar 

plaatsen of u kunt ze afgeven in de pastorie tijdens kantooruren of op de basisschool. 
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EINDE  JAAR / NIEUWJAAR 2020 
 

Voor het Nieuwe Jaar wens ik jullie van harte : 

Tijd, om van de kleine dingen te genieten, 

Rust, om stil te staan bij mooie momenten, 

Sterkte, om tegenslagen te overwinnen, 

Vriendschap, om je hart te verwarmen, 

Humor, om wat somber is te kleuren, 

Een gebed, om je gesterkt te voelen, 

Een glimlach, om elke dag mee te beginnen. 

(De Sleutel, januari 2019, p. 9) 

 

Aan  allen : 

 

Zalig Kerstmis 

 

en een  

 

Gelukkig  Nieuwjaar 

 

De kerk is geopend op 

 

Kerstmis : van 13.00 – 17.00 uur 

2
e
 Kerstdag : van 15.00 – 17.00 uur 

     kerststal  in  onze  kerk 

 

TER  INSPIRATIE : Kerstmis 

 

Stil staan bij de geboorte van Jezus, 

tot je laten doordringen 

dat het goddelijk Kind  

licht in onze duisternis wil zijn, 

dat Hij ons nabij wil zijn. 

 

Wij mogen Zijn liefde en goedheid opnieuw ervaren. 

Hij wil een licht zijn in onze duisternis. 

 

Trek dan met ons mee, goddelijk Kind, 

naar de plaatsen waar wij leven, wonen en werken, 

zodat wij uw Licht uitdragen, 

zodat wij vrede stichten en elkaar verdragen. 

Maak ons aandachtig voor het goede in iedere mens, 

ook in de mens die verloren dreigt te raken. 

Laat ons telkens weer zien  

waar U in ons midden mens wilt worden 

niet alleen met Kerstmis, 

maar een heel jaar lang. 
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KALENDER  -  activiteiten 

 
* 17 december : bijeenkomst van weduwen/weduwnaars in de pastorie van 10.30 – 11.30 uur tijdens  

   “Op de koffie/thee bij de pastoor.” Met elkaar lief en leed delen.                                                      
                                                                                              Kerst met kleuters 
                                                                                        in de pastorie op 18 december 

 

* 18 december : kleutercatechese in de pastorie van 14.00 –  

    15.30 uur. Alle kinderen van groep 1 t/m 4 zijn welkom in de  

    pastorie om samen met meneer pastoor  te luisteren naar het  

    kerstverhaal en iets moois te knutselen.  

 

* 24-27 december : kerstvieringen : zie blz. 2 

 

* 7 januari : bijeenkomst van weduwen/weduwnaars in de pastorie van 10.30 – 11.30 uur tijdens de “Op 

   de koffie/thee bij de  pastoor.” Als lotgenoten luisteren naar elkaars verhaal en steun vinden bij elkaar. 

 

* 8 januari 2020 : om 20.00 uur : informatieavond voor de ouders  van de vormelingen in de pastorie  

   van  20.00-21.30 uur. 

 

* 15 januari : om 20.00 uur missionair pastoraat in de pastorie, zie blz. 3 

 

* 28 januari : bijeenkomst van weduwen/weduwnaars in de pastorie van 10.30 – 11.30 uur tijdens de  

   “Op de koffie/thee bij de pastoor.” Met een lach en een traan naar elkaars verhaal luisteren. 

 

* 2 februari : om 11.30 uur : gezinsviering waarin de dopelingen van de laatste jaren worden 

   uitgenodigd. Een dopelingenviering met muziek en spel. 

 

======================================================================= 

De maandelijkse Nieuwsbrief wordt uitgegeven door het parochiesecretariaat in Leende onder leiding 

van pater W. van Meijl, tel. 06-12151593. 

Het parochiesecretariaat is hier elke werkdag open van 8.30 – 11.30 uur. Telefoon 040-2061215. 

E-mailadres: parochie.leende@gmail.com. De website is: www.parochienicasius.nl  

mailto:parochie.leende@gmail.com
http://www.parochienicasius.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXwOeDx9rQAhUDLBoKHR4PB44QjRwIBw&url=http://www.ed.nl/regio/cranendonck-e-o/heeze-leende/kerststal-bij-de-kerk-in-heeze-1.5556134&bvm=bv.140496471,d.d2s&psig=AFQjCNGQfWpt0DsjpG_NuDGvEm2uC8W4Rw&ust=1480941383278752

