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7064 BH, Silvolde
www.pgsilvolde.nl

Kerkdiensten juni
Zondag 30 mei
10:00 uur: ds. J. van Sloten
1ste collecte: Eigen diaconaal werk
2de collecte: Kerkrentmeesters

Predikant:
ds. Gerjanne van der VeldeMeijer
tel: 0315-239910
predikant@pgsilvolde.nl

Zondag 6 juni
10:00 uur: ds. G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: Diaconie, Kerk in Actie Noodhulp India
2de collecte: Kerkrentmeesters
Er is kinderkerk

Scriba:
Willy Freek
Rijksweg 21
7011 DR, Gaanderen
tel: 0315-239934
scriba@pgsilvolde.nl

Zondag 13 juni, viering Heilig Avondmaal
10:00 uur: ds. G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: Diaconie, St. Wensvakantie
2de collecte: Kerkrentmeesters

Kosters:
Gerrit Vossers
tel: 06-13220718
Anton Neijland
tel: 0315-631627
koster@pgsilvolde.nl
Verenigingsgebouw De Sprank
Kerkenstraat 6A
beheerders
Ada en Derk Weening
tel: 0315-325917
sprank@pgsilvolde.nl
Beheerder begraafplaats
Gerrit Vossers
tel: 0613220718
begraafplaats@pgsilvolde.nl
Bankrekening kerkrentmeesters
NL96 RABO 0359 1044 52
kerkrentmeesters@pgsilvolde.nl
Bankrekening diaconie
NL55 RABO 0359 1105 25
diakenen@pgsilvolde.nl
Kopij aanleveren voor de 20ste
van de maand
wob@pgsilvolde.nl

2

Zondag 20 juni
10:00 uur: ds. J. Jansen Schoonhoven
1ste collecte: Diaconie, Kerk in Actie Vluchtelingenopvang
Griekenland
2de collecte: Kerkrentmeesters
Er is Kinderkerk
Zondag 27 juni
10:00 uur: Oecumenische viering in de prot. kerk te Gendringen
1ste collecte: Diaconie, plaatselijk werk
2de collecte: Kerkrentmeesters
Zondag 4 juli
10:00 uur: mevr. C. Niesink
1ste collecte: Diaconie
2de collecte: Kerkrentmeesters
Er is kinderkerk

Weeksluiting donderdag 17 juni
Al meer dan een jaar hebben we geen weeksluitingen of avond
maalsvieringen kunnen houden in de Schuylenburg. Dat vinden we
heel jammer. Nu veel ouderen inmiddels gevaccineerd zijn willen we
hen de mogelijkheid bieden om toch weer bij elkaar te komen.
We nodigen u van harte uit op donderdag 17 juni in de kerk tussen
10.30 uur en 11.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur). We houden een vie
ring zoals we dat gewend waren op de vrijdagmiddagen en sluiten
af met een kopje koffie.
U kunt zich opgeven en eventueel vervoer aanvragen bij Mariet Wee
ning (0315-329000)

Op grote hoogte
Wat was het een bijzondere dag! Na een jaar van bouwen kon de
haan weer terug op de toren. En uitgerekend op die dag was 's mor
gens de lucht donker en gierde de wind door de straten.
Gelukkig was het op het moment zelf droog en de wind wat minder.
Niettemin merkte ik bij terugkomst aan de grond wel dat het tot
enige spanning had geleid of ik in redelijk staat weer beneden zou
komen. Of het niet eng was? Of ik de wind voelde trekken? Of ik wel
iets gezien had?
Ik kan eerlijk zeggen dat het me helemaal is meegevallen. De hoog
te was ik al wel wat gewend. Maar misschien viel het nog wel het
meest mee omdat ik nu niet binnen maar zelfs buiten de kerk werd
gedragen door muziek. Wat een mooie verrassing dat Excelsior in de
toren verschanst was tot het moment dat de haan omhoog ging.

Nee, bang ben ik die dag niet geweest. Alleen maar blij en trots. Wat
fijn dat we zo de toekomst in kunnen.
Wat mij wel zorgen baart is dat we als kerk in algemene zin steeds
meer wind vangen. In de media is men, om het maar voorzichtig te
zeggen, niet meer al te optimistisch over kerken. Rond de corona
maatregelen vlogen de kritiek en de vooroordelen in het rond. En wie
wat verder zijn oor te luisteren legt of leest zal het ook rond andere
thema's niet ontgaan.
Blijkbaar torenen we als gelovigen toch ergens zo bovenuit dat die
wind ons door de haren blaast. Maar wat is dat dan? Zijn het de frus
traties uit het verleden om wat mensen is overkomen uit naam van
de kerk? Zijn het ervaringen uit de opvoeding die geen positieve ge
voelens aan kerk of geloof hebben nagelaten?
Of is het omdat we als kerk, als gelovige mensen, onverminderd blij
ven vasthouden aan waarden en verhalen die niet meer echt in tel
zijn? En misschien niet eens zozeer dát, maar is het gewoon onbe
kend. Dat we in niet alleen maar geloven in oude verhalen maar dat
die ons ook vandaag nog willen inspireren. Dat we vertrouwen op Ie
mand buiten onszelf die ons een richting wijst die niet altijd strookt
met hoe er gedacht of gepland wordt.
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Hoe kunnen we hier mee omgaan? We kunnen het uit de weg gaan
door ons maar stil terug te trekken, laag bij de grond en veilig tussen
de muren. Maar dat maakt dat we niet veel verder zullen komen.
Kerk voor de toekomst zijn vraagt dat we onszelf juist trainen in de
hoogte. Dat we proberen te wennen aan de wind van vragen en
vooroordelen. Door te horen wat daarin de zorgen en vragen van de
ander zijn. Misschien zullen we die zelfs wel herkennen bij onszelf
waardoor het minder tot punt van kritiek wordt maar juist uitgangs
punt voor gesprek.
En we kunnen zorgen dat we ons gedragen weten. Door de verhalen
uit de bijbel.
Zoals bijvoorbeeld uit het boek Handelingen waar we de komende
weken tijdens de woensdagavondgebeden uit zullen lezen. Daarin
gaat het over de tegenwind die de eerste gemeenten ondervonden.
Weten dat je niet de eerste en de enige bent, kan helpen.
En natuurlijk kunnen we ons laten dragen door de muziek. Zoals ik
dat mocht ervaren met de torenblazers. Zo mag het iedere zondag
ook zijn met de muziek van onze organisten en van de ons inmiddels
vertrouwde zangers, die ons met zoveel inzet voorgaan in de lof
zang.
We hebben een mooie toren, laten we nu ook als geloofsgemeen
schap ons hoofd met vertrouwen in de wind zetten!
ds. Gerjanne van der Velde-Meijer

Bij de diensten
Op 9 mei hebben we een kerkrentmeester mogen verwelkomen
maar in de dienst van 6 juni nemen we er van één afscheid. Nu de
restauratiewerkzaamheden zijn voltooid is het tijd voor Gerrit Vossers
om zijn taak als gemeentelid-kerkrentmeester neer te leggen. We zul
len dat in deze dienst dan ook officieel en officieus onderstrepen.
13 juni vieren we de maaltijd van de Heer. Inmiddels hebben we wel
ervaren dat we dat op een verantwoorde manier kunnen doen in de
kring.
Op 20 juni hoopt ds. Jansen Schoonhoven bij ons voor te gaan.
Voor 27 juni stond eigenlijk de gezamenlijke dienst in het openlucht
theater in Engbergen gepland. De kans is heel klein dat we daar al
weer terecht kunnen. Daarom zullen we deze zondag uitwijken naar
de kerk in Gendringen.
Goede en gezegende diensten gewenst!

Open inloop in de kerk
Vanaf 1 juni zal ik voortaan op iedere dinsdagmorgen van 9.30 uur
tot 12.00 uur in de kerk aanwezig zijn. U heeft dan de gelegenheid
om binnen te lopen voor een praatje, om iets door te geven of om
zomaar even in de kerk te zijn.
ds. Gerjanne van der Velde
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Meeleven
Zieken
Mevr. T. Nusselder, Bongershoek 3, werd opgenomen in het zieken
huis. Op het moment van schrijven is ze er nog, maar er is goede
hoop dat ze weer snel naar huis mag.
We wensen haar een goed herstel toe.
Berichten van overlijden
Op 28 april overleed op de leeftijd van 77 jaar dhr. Gerrit Obbink. Hij
woonde aan de Lichtenbergseweg 68b en was getrouwd met Gerrie
Obbink Tieben.
Op 4 mei is dhr. Bertie Tuenter, Lange Dijk 9, overleden. Hij werd 84
jaar en was getrouwd met Pauline Tuenter- Termaat.
We wensen beide families veel sterkte met het verlies van hun man,
vader en opa.

Wij gedenken Hendrika Alefina (Hennie) Verlangen-Schieven
'Dit had ik nooit gedacht' dat sprak Hennie Verlangen vaak uit in het
ziekenhuis. Een week na haar 86ste verjaardag werd ze daar opge
nomen met Covid. Al vrij snel werd duidelijk dat ze niet beter zou wor
den.
Een einde aan een lang en goed leven dat begon op 23 april 1935
in Halle. Het gezin Schieven telde 11 kinderen waarvan er twee al
jong waren overleden. Breed hadden ze het niet dus iedereen moest
vroeg bijdragen voor de kost. Hennie kreeg al jong een werkhuis
waar ze intern ging. Eén keer per maand naar huis. Het was zo, maar
het was niet altijd makkelijk.
De oorlog bracht Eef Verlangen uit Duiven bij de familie over de
vloer. Hij werd uitgezonden naar Indië maar daarna bloeide de lief
de op en in 1955 trouwden ze.
Een woning aan Ulftseweg was het begin. Niet al te groot maar wel
een fijne plek om te wonen. Later verhuisden ze naar een nieuwe wo
ning aan de Doctor Kuyperstraat. Drie kinderen waren er inmiddels
geboren: Ineke, Dicky en Ronnie. Daar kwam Bennie nog bij.
Hennie was dol op de kinderen. Alles kon en iedereen was welkom.
Ze had het liefst de club om zich heen en schoof graag aan als de
kinderen de vrienden over de vloer hadden. En toen eenmaal de
kleinkinderen kwamen was oma een dankbaar oppasadres
In alle eenvoud was ze een rijk mens.
Ook vakanties en uitstapjes maakten ze altijd met anderen samen.
Verdriet was er toen Eef ziek werd en in 2013 overleed. Zelf kreeg ze
ook te maken met ziekte. Toch ging ze dapper door. Op haar scoot
mobiel kwam ze nog waar ze wezen wou en maakte o.a. met haar
vriendin mooie tochtjes.
Op maandag 17 mei overleed ze. Zaterdag 23 mei kwamen we bij el
kaar in de kerk. Om te danken voor haar leven en om troost te zoe
ken. Daarna hebben we haar lichaam toevertrouwd aan de aarde.
We wensen Hennies kinderen met hun gezinnen veel kracht toe nu
de spil uit de familie er niet meer is.
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Toelichting collectes juni

6 juni - Kerk in Actie Noodhulp Corona
De coronaramp in India en omliggende landen laat de verwoesten
de gevolgen van corona zien en maakt schokkend duidelijk dat snel
ler vaccineren van levensbelang is. Samen met kerken wereldwijd en
samen met u staat Kerk in Actie al langer op tegen corona. Nu slaan
we ook vanaf 12 mei als samenwerkende hulporganisaties de han
den ineen. Allereerst voor India, maar ook voor omringende landen.
Er zijn grote zorgen over Nepal. Doe mee en laten we er samen voor
zorgen dat iedereen op tijd beschermd is tegen corona, ook mensen
in kwetsbare landen. Het geld dat wordt opgehaald is bestemd voor
medische noodhulp en zuurstof.

13 juni - St. Wensvakantie
"Alle kinderen hebben recht op vakantie of een dagje naar een pret
park", vinden Andre de Vries en José Steverink van Stichting Wensva
kantie. "Een kind mag zich niet buitengesloten voelen, want het is be
langrijk dat hij op school ook mee kan praten over uitjes en vakan
ties. Als Stichting Wensvakantie geven we gezinnen die dat zelf niet
kunnen betalen, de gelegenheid om er toch op uit te trekken."
20 juni - Kerk in Actie, Griekenland Opvang vluchtelingen
Nog elke dag zijn miljoenen mensen op de vlucht. Op zoek naar vei
ligheid stranden mensen uit Syrië, Afghanistan en Iran via Turkije op
de Griekse eilanden, waaronder Lesbos. Hier wacht hen vanwege
lange procedures een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie onder
steunt organisaties die hen opvangen, begeleiden en onderwijs aan
de kinderen geven.

Collecteopbrengsten april 2021
Kerkrentmeesters

Diaconie

Collectes
april

01-04 PC Project Schuldhulpmaatjes

€ 49,50

04-04 Kerk in Actie, Z-Afrika

€ 51,50

€ 226,50

Verjaardags €
fonds april
Giften

€ 100,00

Verkoop wijn €
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30,00

60,00

11-04 Eigen diaconaal werk

€ 45,25

18-04 Kerk in Actie, Binnenlands diaconaat

€ 49,50

25-04 Vluchtelingenwerk Oude IJsselstreek

€116,10

Bloemenschrift

Voor de tweede helft van het jaar bevindt zich in het bloemenschrift
nog een aantal lege plekken. Mocht u nog een keer bloemen willen
doneren ergens in de komende maanden, neem dan contact op
met Jeanette Marissink tel: 06-13830979.

Sponsorkindje Stichting Plan

De diaconie is al jaren sponsor voor kinderen in de derde wereld via
Stichting Plan. Sinds enige tijd ondersteunen we Suraya, een meisje
van zeven jaar, uit Ghana. Het sponsorgeld wordt voornamelijk be
steed aan het onderwijs in haar dorp: het opknappen van het
schoolgebouw, de aanschaf van lesmateriaal en trainingen voor
leerkrachten. Naast het verbeteren van het onderwijs werkt Stichting
Plan ter plaatse ook aan het verbeteren van de gezondheidszorg en
de sanitaire voorzieningen. Zo profiteert dus het hele dorp mee.
Corresponderen met het sponsorkindje is mogelijk, maar dat hebben
wij tot nu toe nog niet gedaan. In de dienst van 4 juli zal er in samen
werking met de kinderkerk aandacht besteed worden aan “ons”
sponsorkindje en zullen we een eerste groet van ons in de vorm van
kaartjes of tekeningen richting Ghana sturen.

Jarigen 80+ in juni

02 juni mw. Deynen-Ruesink, Terborgseweg 18
10 juni dhr. Suselbeek, Boeckhorststraat 1, Terborg
11 juni dhr. Heusinkveld, Bontebrug 51
15 juni dhr. Wijsman, Kloosterhof 2
23 juni dhr. Tuenter, Schuylenburgh huiskamer 2
25 juni mw. Jasper-Middelkoop, Kloosterhof 59
30 juni mw Colenbrander-vd Meene, Molenweg 1

Huwelijksjubileum
Op 5 juni hoopt het echtpaar Van der Mark, Terborgseweg 35, hun
40 jarig huwelijksjubileum te vieren.
Wij feliciteren hen van harte en wensen hen met hun dierbaren veel
geluk toe.

Uit de Kerkenraad
Op maandag 10 mei werd er wederom online vergaderd. Hopelijk
zou dit de laatste keer zijn maar het is afwachten of de coronamaat
regelen versoepeld kunnen worden. De predikant opent de vergade
ring met het lezen van een zondagochtendgebed van Etty Hillesum.
Er wordt vooruitgekeken naar Pinksteren. De Pinksterdienst zal ge
woon in onze kerk gevierd gaan worden. Wanneer de coronamaat
regelen het toelaten verwacht men na de zomer de diverse activitei
ten gewoon te kunnen gaan organiseren.
De Kerkrentmeesters kunnen de restauratie van de toren binnenkort
afronden. Op 21 mei zal de haan op de toren teruggeplaatst wor
den. De clubs zijn ook vorige maand weer begonnen en op 17 juli a.
s. zal er een buurtjesdag georganiseerd worden voor de kinderen
van de basisschoolleeftijd.
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Er worden plannen gemaakt voor een feestweekend in september.
Wanneer het mogelijk is zal een samenzijn worden georganiseerd
voor medewerkers van de restauratie, er wordt een rommelmarkt ge
houden en er is de mogelijkheid de vernieuwde toren te bekijken.
Tenslotte zal er op zondag een zangdienst plaatsvinden met aanslui
tend een koffietafel.
Het overleg van het Klavertje Vier heeft plaatsgevonden op 28 april jl.
waarbij teruggekeken werd op de 40-dagen tijd en de Paaswake.
Op 10 oktober 2021 zal er een weer een kanselruil plaatsvinden.
De predikant sluit de vergadering met een avondlied.
Els Spekking, notuliste kerkenraad

Van de Kerkrentmeesters
Na een door Corona gedwongen periode van betrekkelijke rust heb
ben we als kerkrentmeesters afgelopen periode de fysieke vergade
ringen weer opgepakt. Nu ook op volle sterkte: na de dienst van 9
mei is Edwin Bouwman nu officieel in functie, en draaien we weer de
volle bezetting!
Hoofditem bleef de restauratie van de kerktoren: elders in dit blad
vindt U het laatste bouwjournaal. We zijn blij dat de oplevering ge
daan is, de haan er weer op staat, en alles goed verlopen is. Een
prachtig resultaat na een lange en intensieve periode. Tijdens het sa
menzijn na de het herplaatsen van de haan is er alle lof toege
zwaaid aan Gerrit Vossers en Derk Weening, die vanaf onze kant
plaats hadden in het bouwteam en zich geweldig gekweten hebben
van hun taak!! Ook vanaf deze kant dank aan allen die er op een of
andere manier aan meegewerkt hebben, samen hebben we een er
mooi resultaat neer kunnen zetten, en zijn we blij dat we binnen de
ruimte die we hadden het project zo af hebben kunnen ronden.
Als we vooruit proberen te kijken zien we de volgende zaken al weer
op ons pad komen. In de gemeente Oude Ijsselstreek zijn er ambiti
euze planen om woningen te bouwen. Op dit moment lijkt het zo te
zijn dat daarvoor ook een perceel landbouwgrond van ons in het
Voorbroek betrokken is. We blijven de plannen en ontwikkelingen na
tuurlijk nauwlettend volgen, en zullen zeker proberen hier op de juiste
manier mee om te gaan. Ook een lekkage in de vloerverwarming,
die volgens ingewijden dateert van de jaren 70 van de vorige eeuw,
vraagt onze aandacht. Hopelijk valt dit met weinig kosten op te los
sen, daar krijgen we komende tijd meer inzicht in.
Jos Barink, voorzitter
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Bouwjournaal (15, slot)
Vorig jaar januari werd begonnen met de restauratie van de toren.
Het was eerst aan de binnenzijde en dat was voor velen onzichtbaar.
Echter toen in juni de steiger om kwam te staan werd het restauratie
werk zichtbaarder. De haan en het kruis werden verwijderd, de oude
leien gingen van het dak en je kon goed zien dat er aan de lantaarn
werd gewerkt. Al met al een hele onderneming als je er zo dicht bij
betrokken bent. Derk Weening en ondergetekende zaten in de
bouwgroep die op de donderdag om de 14 dagen bij elkaar kwam
om te monitoren hoe het allemaal liep. Niet alleen wat er vervangen
moest worden gaan bekijken, maar ook controleren of de financiën
in de pas bleven lopen. Er werd toch wel 4 tot 6 uur per maand hier
over vergaderd. Het is allemaal te veel om op te noemen en hoe
veel tijd er in is gaan zitten. Als dan langzaam de steiger weer wordt
afgebroken dan krijg je zien hoe mooi de kerktoren is geworden. Het
is echt een plaatje dat weer stralend in het middelpunt van Silvolde
staat. Toen de laatste voeg was gedicht en ook het laatste stukje
steiger weg was ontbrak er nog een ding……. en dat was de haan.
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De haan terugplaatsen was de laatste officiële handeling van de res
tauratie en dan is deze afgerond. Dit is aardig officieel en je wordt
toch beleefd gevraagd om een aantal mensen uit te nodigen. Op
het lijstje stonden de gedeputeerde van de provincie Gelderland,
Peter Drenth maar ook onze burgermeester Otwin van Dijk van de
gemeente Oude IJsselstreek, een aantal ambtenaren, adviseurs,
bouwbazen en natuurlijk ook het kerkbestuur. Het groepje was met
elkaar een man of 30. Na een welkomstwoordje was het de tijd om
de haan te plaatsen. Als je op Youtube kijkt zie je vele terugplaatsin
gen van een haan. Veelal een pastoor die de haan eerst inwijdt en
besprenkelt met wijwater. Onze haan is niet katholiek en ging droog
naar boven. Dominee Gerjanne ging samen met de machinist en
Ralf (van Wely) naar boven. Ik had haar er al goed op voor bereid
door met haar vele malen via de steiger naar boven te gaan tot aan
het hoogste puntje van de toren. Ze wist dus inmiddels waar ze aan
begon en als dominee maak je zoiets maar een keer in je ambtsperi
ode mee. Het werd een hele happening met vele kijkers. En als je
dan zelf naar boven kijkt, en je ziet dat de haan weer op zijn plek
terug komt, dan lopen de rillingen door je lijf. Zo mooi, dat na een
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lange periode van restaureren de haan weer fier op de toren staat.
Als je dan ook ziet hoe mooi onze kerk is geworden, dan kun je niet
anders dan stellen dat wij een gelukkige gemeente zijn met zo’n
mooi Godshuis in het hartje van Silvolde.
POAH, mooi veur méka
In het weekend van 11 en 12 september 2021, tijdens de open mo
numenten dagen zal er een feestelijke ingebruikname zijn van de
kerktoren voor iedereen die het maar wil zien. Noteer vast deze
datum in uw agenda.
Gerrit Vossers

Schuldbekentenis 2020 richting de
Joodse gemeenschap?

Op 8 november 2020 dacht de scriba van de PKN er goed aan te
doen richting de Joodse gemeenschap in ons land een schuldbelij
denis uit spreken inzake het gedrag der kerken jegens de Joden in
de Tweede Wereldoorlog.
Wat was het geval?
a. De Duitsers vielen (niet door ons gevraagd en tegen onze wil) ons
land binnen.
b. Behoudens het bombardement op Rotterdam, gedroegen de be
zetters zich aanvankelijk niet al te agressief.
c. Maar geleidelijk aan veranderde hun houding, o.a. tegenover de
Joden met o.a. de invoering van de Jodenster en toegangsverbo
den inzake vele openbare gebouwen, parken enz. enz.
d. De meeste Joden ondergingen al deze vrijheidsbeperkingen be
hoorlijk gedwee; ze hadden toch niets kwaads gedaan, en ze waren
wel wat gewend!
11

e. Zelfs de Joodse Raad bleef correct met de Duitsers omgaan.
f. Maar de kerken vormden het Interkerkelijk Overleg (IKO), dat bij de
Duitsers krachtig protesteerde inzake al deze vrijheidsbeperkingen
voor de Joodse gemeenschap.
g. De Duitsers gooiden de leiders van het IKO onmiddellijk in de ge
vangenis, en direct nadien ook hun vervangers.
h. De afzonderlijke kerken en het IKO gaven diverse verklaringen en
kanselboodschappen uit, welke 's zondags veelal door de predikan
ten in de diensten werden voorgelezen.
i. Om deze reden en andere verzetsdaden zijn veel predikanten ge
arresteerd, en ook tientallen van hen vermoord.
j. De Duitsers gingen razzia's op Joden houden en interneerden hen
in Westerbork en vermoorden hen in de kampen in Polen enz., maar
dat laatste was in Nederland nog niet algemeen bekend, ook niet bij
de Joodse gemeenschap.
k. Intussen hadden veel kerkleden veel Joden en Jodenkinderen een
schuilplek geboden, maar soms werden ze samen verraden, gear
resteerd, gemarteld en vermoord; de meeste weldoeners kwa
men overigens wel weer vrij.
l. Het is een open vraag of alle kerkleden anno 1940-1945 altijd wel
genoeg gedaan hebben, maar het past daarom een PKN-scriba
anno 2020 nog niet om genoemde schuldbekentenis van de PKN-
kerken af te leggen.
m. Dat kan niet richting de leiding van de PKN-kerken en de kerkle
den. En de Joodse gemeenschap is er ook niet bij gebaat, hetwelk
natuurlijk wel de bedoeling was.
n. Indien we in de jaren 1940-1945 tot totaal verzet en algehele sabo
tage waren overgegaan, dan hadden de nazi's ons massaal
vernietigd…
o. We waren met z'n allen in een totaal onoplosbare situatie beland.
Diverse theologen hebben daar in de voorbije jaren hun licht al over
laten schijnen.
Bernard Dorrestijn

