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Verkiezing en ambtstermijn 

Inleiding 
In de kerkenraad is het punt aan de orde gesteld naar aanleiding van een schriftelijke vraag 

van een van de leden daarover, of we niet zouden moeten overgaan naar een moment waarop 
een ambtsdrager na bijvoorbeeld acht of twaalf jaar gediend te hebben, niet meer herkiesbaar 

gesteld kan worden. Daarvoor zijn verschillende redenen aan te voeren. Verschillende kerk-
verbanden passen dat ook toe. Eveneens is die vraag al eens eerder op een ledenvergadering 

gesteld, onlangs nog een keer. De kerenraad heeft zich breedvoerig hierover beraden. Uitein-
delijk werd besloten hiertoe toch niet over te gaan. 
Het is wel goed om naar aanleiding van deze kwestie eens te onderzoeken hoe in de kerkhis-
torie is omgegaan met verkiezingen en verkiezingstermijnen. En wat de aanleiding was tot 
bepaalde formuleringen in de kerkorde en of er altijd wel of niet eensluidend daarover werd 
gedacht. Hoe ging het eraan toe in bijvoorbeeld het Genève van Calvijn? Vandaar dit artikel 
dat u enig inzicht daarin geeft. De gegevens zijn ontleend aan de site www.kerkrecht.nl.  

Drie principiële keuzes 
Er zijn drie paren van tegengestelde keuzes of lijnen (dus totaal zes keuzes) aan te wijzen in 
de zienswijze over de verkiezing en ambtsperiode van de ambten. De eerste lijn is:  

• (1) benoeming dan wel aanstelling van bovenaf tegenover (2) verkiezing door de ge-
meente. Dat is wel het meest principiële verschil.  
Daarnaast is er de vraag:  

• (3) tijdelijk of (4) voor het leven (wat betreft het ambt van ouderling en diaken). Ook dat is 

een principieel verschil.  

Na de keuze voor een tijdelijk periode heb je dan nog de keuze van: 
• al of niet de mogelijkheid tot (5 en 6) herverkiezing. Oftewel: is er al of niet een moment 

van wat we wel noemen ‘finale aftreding’ (iemand is aftredend en ook niet meer direct 
herkiesbaar; wel weer na bijvoorbeeld een jaar). Maar dat is een minder principieel ver-

schil dan er is tussen de bovenste twee paren. Na bijvoorbeeld een jaar kan men dan wel 
weer opnieuw gekozen worden in het ambt. 

Aanstelling 
In de Rooms Katholieke kerk kon iemand geestelijke of ambtsdrager worden door aanstelling 
of benoeming van bovenaf. De gemeente had hierin totaal geen stem. Er zijn hogere en lagere 
geestelijken in een hiërarchische structuur, dat wil zeggen dat degene die hoger in rang staat 
gezag heeft over die onder hem staan. Het hoogste gezag berust bij de paus. In de loop der 
geschiedenis heeft de overheid zich hier en daar ook bemoeid met vervulling van de ambten. 
Dat was al zo in het Genève van Calvijn. 

Door verkiezing 
Bij de overgang van de roomse kerk naar de kerk van de Hervorming was er in de praktijk 

aanvankelijk nog een wat ongeordende toestand. Er waren er die zich in het ambt ‘indrongen’. 
Op grond van onder andere de tekst in Hebr. 5:4  “Niemand neemt zichzelf die eer 
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(waardigheid) aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aaron”  heeft Guido de 

Brès in de Nederlandse Geloofsbelijdenis het volgende geformuleerd in art. 31: ‘Zo moet zich 
dan een iegelijk wel wachten door onbehoorlijke middelen zich in te dringen, maar is schuldig 

de tijd te verwachten, dat hij van God beroepen wordt (en dat gebeurt ‘door wettige verkiezing 
der Kerk’), opdat hij getuigenis hebbe van zijn beroeping, om van dezelve verzekerd en gewis 

te zijn, dat zij van de Heere is’. 
Ds. K. de Gier (1915-1999, docent o.a. Kerkrecht aan de TS te Rotterdam) schrijft hierover in 

zijn toelichting op de Dordtse Kerkorde: 
Onze gereformeerde vaderen hebben wel geleerd, dat de Heere de apostelen zonder 

uitwendige roeping van de kerk heeft aangesteld, maar dat Matthias door het lot ver-
kozen werd uit een tweetal kandidaten, die door de honderdtwintig vergaderde gelovi-

gen was opgesteld. Ook lezen we gedurig dat de gewone ambtsdragers door de ge-
meenten zelf gekozen werden (Hand. 1: 23,6: 2-6, 14: 23). Daarom bepaalt artikel 3: 

‘Het zal niemand, alhoewel hij een doctor, ouderling of diaken is, geoorloofd zijn de 
dienst des Woords en der sakramenten te betreden, zonder wettelijk beroepen te zijn’.  

Verkiezing is dus een alleszins bijbels gegeven. Dit geldt voor de verkiezing van alle ambten.  
Iemand wordt geen predikant, omdat hij het examen heeft behaald op de Theologische 

School, maar nadat hij door verkiezing beroepen is door een gemeente en daar wordt beves-
tigd tot predikant. 

Uitwendige en inwendige roeping 
Die ‘beroeping’ werd in de kerkorde daarom vormgegeven in ‘verkiezing door de gemeente’. 

Dat wordt wel de ‘uitwendige’ roeping genoemd, die als verwerkelijking of concretisering van 
de ‘inwendige’ gold. Dat geldt voor alle ambten. Als men inwendig gevoelt geroepen te zijn, 

moet men wachten op de tweede uitwendige verkiezing of roeping door de gemeente. ‘Of gij 
gevoelt in uw hart, dat gij wettiglijk van Gods gemeente, en mitsdien van God Zelf, tot deze 

heilige dienst geroepen zijt’. Ds. De Gier schrijft in zijn toelichting heel mooi: 
“Bij de inwendige roeping moet noodzakelijk de uitwendige komen. Deze geschiedt 

door de gemeente. Zij die scheuringen maken om tot het ambt te komen of in het ambt 
te blijven, tonen uit hun daden de inwendige roeping te missen. De zuivere bewijzen 

van de inwendige roeping komen openbaar in de rechte kennis en in de rechte liefde 
tot het ambt. Zij brengt geschiktheid en bekwaamheid mede. Zij leert van harte zichzelf 

te verloochenen. Zij brengt de begeerte mede om zelf op de achtergrond te treden op-
dat de Zender groot gemaakt wordt en Hij alleen de eer zal krijgen.” 

Wel of niet voor het leven 
Het ambt van predikant is een ambt voor het leven. Hoe zit dat met het ambt van ouderling 
en diaken? Niet alle kerken van de Hervorming dachten over de diensttijd van ouderlingen en 
diakenen hetzelfde.   

Dr. H. Bouwman (1863-1933, een bekend en gezaghebbend kerkrechtgeleerde, Kamper hoog-
leraar kerkrecht en kerkgeschiedenis aan de TU van de Ger. Kerk te Kampen) schrijft hierover 

in zijn (historisch) Commentaar op de Kerkorde: 
“Van een tijdelijk dienen lezen wij in het Nieuwe Testament niet. Evenmin wordt het 

dienen voor het leven als noodzakelijk aangeprezen. Wel bekomen wij den indruk, dat 
de ouderlingen en diakenen in den apostolischen tijd voor het leven gekozen werden. 

Om die reden hebben dan ook later de meeste kerken geoordeeld, dat de ambten voor 
het leven waren. Slechts een deel der Gereformeerde kerken, die zich vormden naar de 
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beginselen van Calvijn, hebben om praktische redenen, om hiërarchie te voorkomen en 

den invloed der gemeente op de regeering der kerk te sterken, bepaald, dat de ouder-
lingen en diakenen voor een bepaalden tijd zouden dienen. Bovendien mag men niet 

vergeten, dat de onderscheiding tusschen leer- en regeerouderling zich in de eerste 
eeuw nog slechts begint te vormen.” 

Ds. De Gier schrijft er het volgende over: 
“Er waren er die meenden dat de ouderlingen en diakenen voor hun leven gekozen 

moesten worden. Zij wilden van de periodieke aftreding, zoals daarover in de Dordtse 
Kerkorde gesproken wordt, niet weten. Dit gevoelen werd verdedigd en in de praktijk 

gebracht o.a. door de Nederlandse vluchtelingengemeenten in Engeland. Sedert 1537 
hadden Nederlanders, die om de vervolging waren uitgeweken, zich te Londen en om-

geving gevestigd. In deze vluchtelingengemeenten kende men geen periodieke aftre-
ding van ouderlingen en diakenen. Onder leiding van Johannes a Lasco was deze ge-

woonte ingevoerd. Op een vergadering van predikanten (1560) werd over de vraag of 
de diensten van de ouderlingen en diakenen levenslang moesten zijn of niet, als ant-

woord gegeven, dat men het voor de gemeente zeer nuttig achtte, voor de waardigheid 
van het ambt zeer betamelijk, en dat het meer gelijkvormig was met het Woord Gods 

dat de ouderlingen en diakenen in hun diensten volhardden en niet verwisselden. Niet 
minder dan elf redenen werden voor deze opvatting genoemd.” 

Paulus vermaant bijvoorbeeld de ouderlingen in Efeze te volharden in hun dienst. En: men 
leest wel over verkiezing, maar nergens over herverkiezing. Tegelijkertijd speelde mogelijk 
mee dat men in de vluchtelingengemeente in Engeland (waar men dus ‘te gast’ was) zich ook 
enigermate wilde conformeren aan het episcopale stelsel, waar men levenslang ambtsdra-
ger was. De vluchtelingengemeente stond op een gegeven moment zelfs onder het gezag 

van de bisschop van Londen, van een kerk dus met een sterk hiërarchische structuur inclu-
sief benoemingen van bovenaf. De kerkenraad van de vluchttelingengemeente liet haar oren 

te veel hangen naar de episcopale leiders tot groot ongenoegen van de gemeente zelf die 
vond dat ze maar weinig of geen invloed had.  

 
Hoe het ook zij: hier en daar in Nederland ging men ook uit van een eenmalige verkiezing en 

dan werd men geacht voor het leven ambtsdrager te zijn zonder herverkiezingen. Zo gold dit 
in de provincie Noord-Holland en in de stad Groningen (bij deze laatste wat betreft de ou-

derlingen; diakenen konden maximaal vier jaar dienen). Omdat in Groningen de overheid dit 
zo had geregeld, heeft de nationale kerk dit laten voortbestaan tot wel in de 20e eeuw, om-
dat “die afwijkingen op zichzelve de kerk nog niet misvormden.”  

Periodieke aftreding 
Tijdelijk of voor het leven dienen is voor Voetius meer een praktische kwestie dan een princi-
piële. Bouwman schrijft van hem: 

“Voetius voerde terecht aan tegen de Roomschen en de Remonstranten, die de Gere-
formeerden beschuldigden van heiligschennis, wijl deze de ouderlingen en diakenen be-
noemden voor een bepaalden tijd: „Circumstantiam non facere aut tollere rei substan-
tiam, jam diximus”. (Wij hebben reeds gezegd, dat de omstandigheid het wezen van de 

zaak niet tot stand brengt of opheft). Of iemand ouderling of diaken is voor zijn leven 
of voor een tijd, hij is er even goed ambtsdrager om. Wijl er geen voorschrift is in Gods 

Woord, hoe lang iemand moet dienen, is om practische redenen tijdelijk dienen wen-
schelijk en noodig gekeurd.” 
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In de Nederlands Gereformeerde Kerken heeft men in de lijn van Calvijn aanstonds in het al-
gemeen gekozen voor een periodieke aftreding. Dat betekent dus: niet eens en voor altijd 

gekozen, maar voor een bepaalde periode waarbij er al of niet herverkiezing mogelijk is. Als 
redenen hiervoor werd genoemd: 

• om de invloed van de gemeente te versterken; 

• om tirannie en hiërarchie te voorkomen; 

• om verschillende krachten en gaven zoveel mogelijk tot openbaring te laten komen. 
Deze motieven worden nogal eens gecombineerd met de zogenaamde finale aftreding, maar 
die behoeven niet per definitie hierdoor gerealiseerd te worden. Daarvan was in het Geneve 
van Calvijn zelfs nooit sprake. Wel is er om deze redenen telkens periodiek een moment 
waarop de kerkenraad en gemeente de keus heeft iemand om bovengenoemde redenen wel 
of niet te (herver)kiezen. Alhoewel gesteld kan worden dat door een moment van finale aftre-
ding de genoemde redenen een beter effect kunnen hebben. 
Bouwman merkt zelf hierbij op “dat er niet tegen de Kerordening gezondigd wordt en er geen 

beginsel geschonden wordt wanneer in een kerk de aftredenden terstond herkiesbaar zijn”. 
 

In Genève had Calvijn in de kerkorde het volgende laten opnemen: 
„Als het jaar om is, na de Raadsverkiezing (d.i. nadat de Overheidscolleges door de pe-

riodieke aftreding en door de volkskeuze vernieuwd zijn) zullen de Ouderlingen voor de 
Overheid verschijnen, opdat deze (de overheidscolleges, FJV) beoordeele (nl. met ad-

vies der predikanten), of men hen zal continueeren of door anderen doen vervangen. 
Hoewel het niet dienstig zou zijn, hen dikwijls zonder reden te doen vervangen, wan-
neer zij zich getrouwelijk van hun plicht kwijten.” 

Zo had Calvijn het geregeld in zijn laatste periode in Geneve. Hieruit blijkt overigens dat de 
overheid toen een aardige vinger in de pap had. En de gemeente was nog buiten beeld bij de 
verkiezing. De dienst van degenen die naar het advies van de predikanten en naar het oordeel 
van de overheid goed hadden gediend, kon dus ieder jaar gecontinueerd worden. Calvijn 
schrijft in 1560 aan Olevianus hierover: 

“Wie goed en trouw is in de bediening van zijn ambt, wordt na verloop van een jaar 
niet ontslagen, behalve wanneer hij door een ander staatsambt in beslag genomen 

wordt.” 

Dr. Bouwman:  
Er was bij Calvijn dus, zoals gezegd, geen sprake van finale aftreding. De regel in Ge-

nève was dus deze, dat een ouderling diende voor een jaar, doch dat hij, indien geen 
wettige bezwaren dit verhinderden, in zijn ambtelijke bediening opnieuw werd be-

noemd. 
Evenals alle overheidsambten en functies in colleges in Geneve, moest er wel ieder jaar een 

(her)benoeming plaatsvinden. Maar er werd in de verordening, zo blijkt, zelfs gewaarschuwd 
voor onnodig telkens vervangen als men getrouw gediend had. Dus geen finale aftreding als 

er geen reden toe was. Het voornaamste punt was wel dat er geen automatisme was, en dat 
men daadwerkelijk opnieuw benoemd moest worden, al zou iemand uiteindelijk zijn hele le-

ven lang ouderling zijn. Het herbenoemen (van hen die goed gediend hadden) stond in Genève 
meer op de voorgrond dan later in de (voorlopige) Gereformeerde kerkorden, waar herbe-
noeming meer een uitzondering werd, alhoewel het in de praktijk hier en daar weer richting 
herverkiezen ging. 
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Ook de Nederlandse gereformeerde kerk heeft vanaf het begin periodieke verkiezing gehand-

haafd. Niet omdat Gods Woord dit bepaalde, maar om praktische redenen. Het Convent van 
Wezel sprak over mogelijke huiselijke omstandigheden of die van het dagelijks beroep waar-

door iemand niet langer wilde dienen en dus kon aangeven niet meer te willen worden her-
kozen. (Anders dan in de Roomse kerk had men immers naast het ambt nog het dagelijkse 

beroep uit te oefenen.)  Ook werd genoemd het punt van levensgevaar in tijden van vervol-
ging. De Tachtigjarige oorlog (inquisitie) zou nog tot 1646 duren. Niet telkens dezelfde perso-

nen behoefden dan die last te dragen. 
Dr. Bouwman schrijft over het Convent van Wezel: 

“De vaderen van Wezel achtten dus geregelde aftreding wenschelijk om praktische 
redenen. De ouderlingen liepen in vervolgingstijd groot gevaar voor hun leven. Een 

trouwe vervulling van het ambt kan moeilijk geschieden zonder schade voor de aard-
sche roeping. De kerk mag de lasten, aan het ambt verbonden, niet bestendig op de 

schouders van enkele personen leggen. Maar de kerken konden in bijzondere gevallen 
naar bevind van zaken oordeelen. Zoo oordeelden ook de latere synoden.”  

Finale aftreding 
In de tijd tot voor de synode van Dordrecht van 1578 kon de kerkenraad de diensttijd telkens 
verlengen zonder verkiezing. In het concept van de kerkorde die het Convent van Wezel 
vaststelde, stond:  

“Met dien verstande, dat het den kerkeraad vrij sta, de meest geschikte ouderlingen 
en diakenen die daartoe bereidwillig zijn, te verzoeken en te bidden, dat zij het halve 

of geheele volgende jaar (naar dit den kerkeraad zal goeddunken) de kerk in hun roe-
ping willen dienen”. 

En in een latere redactie stond  
”doch dat de kerken (voornamelijk die onder het kruis zitten) hare  vrijheid van langer 

of korter tijd te nemen, na haar gelegenheid en nooddruftigheid behouden.”  
 

Op de synode van Dordrecht van 1578 werd vastgesteld dat dit niet meer kon zonder herver-
kiezing. De DKO vastgesteld op de synode van 1618-1619, ging in vervolg op eerdere versies 

van kerkorden nog een stap verder: men diende twee jaar, daarna moest men finaal aftre-
den en was men een jaar niet verkiesbaar. Dus na 1618-1619 treedt ieder jaar de helft van 

de kerkenraad dan af. Alleen in twee gevallen kon men hiervan afwijken. Namelijk: 'ten ware 
dat de gelegenheid en het profijt van enige kerken anders vereiste’. Dan kon men de dienst-
tijd verlengen tot drie of vier jaar (maar niet onbeperkt, dan ging je in tegen de regel van pe-
riodieke aftreding) of men kon iemand toch weer verkiesbaar stellen. Maar daartoe moest 
een reden zijn.  
 
Het was dus blijkbaar niet een in beton gegoten regel. Op de Nationale Dordtse synode van 
1578 werd op de vraag of een ouderling, die zijn tijd uitgediend had en bereid was nog langer 
te dienen, ‘der gemeente wederom mag voorgesteld worden om hem te mogen verkiezen’ 
bevestigend geantwoord. Waarom bevestigend? Want de tweejarige verandering van ouder-
lingen is “daarom inzonderheid ingezet opdatse van den laste hares dienstes mochten ver-

lichtet worden.”  Hierbij wordt dus alleen het motief ingebracht: het kan te zwaar worden voor 
iemand en hij kan nu stoppen. 

Op de volgende Nationale synode te Middelburg 1581 werd echter weer gewaarschuwd voor 
‘tyrannie en eergierigheid’, zeker als er andere bekwame personen gevonden kunnen worden. 
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En mocht men toch besluiten om bepaalde redenen iemands dienst te willen continueren, 

dan moest dat wel via kandidaatstelling en herverkiezing gebeuren, dus niet zonder instem-
ming van de gemeente. 

 
Voetius had persoonlijk op zich geen bezwaar tegen levenslang dienen. Maar omdat de peri-

odieke aftreding nu eenmaal was ingevoerd, was hij wel voor langere perioden, drie, vier of 
vijf jaar, wat ook wel steeds meer voorkwam in die tijd. 

 
De uitzonderingsregel in de DKO werd al gauw gewoonteregel en gemeengoed in een aantal 

kerken: zowel wat betreft een langere termijn als de wenselijkheid van herverkiezing, omdat 
dit ‘profijtelijker’ (nuttiger) zou zijn. 

Aanpassing DKO 2019 
Onze Generale Synode van 2019 heeft het gewoonterecht van de mogelijkheid tot herverkie-
zing en de langere periode vastgelegd in de hernieuwde versie van de kerkorde. Die luidt als 

volgt: 
Artikel 27 – Diensttijd van ouderlingen en diakenen 

Elk jaara treedt een deel van de ouderlingen en diakenen af volgens een door de kerkenraad opgesteld rooster 
van aftreden, zodanig dat de zittingstermijn van elke ambtsdrager niet langer is dan vier jaar. Herkiezing is mo-
gelijk.b Een en ander als het welzijn van de gemeente hiermee is gediend. 

 

Toelichting bij artikel 27 – Diensttijd van ouderlingen en diakenen 

a. Oorspronkelijk was er in de DKO sprake van een jaarlijks aftreden van de helft der ouderlingen en diakenen. 
Voetius achtte een tijd van drie of vier jaren beter, opdat ambtsdragers goed op de hoogte zouden komen van 
de kerkelijke gang van zaken. 

b. Een aftredende ambtsdrager blijft zijn ambt vervullen tot de bevestiging van zijn opvolger, mits dit binnen een 
redelijke termijn is. Zulks ter beoordeling van de kerkenraad. 

Wel blijft van belang wat ds. W. Silfhout (oud-docent Kerkrecht TS Rotterdam) in zijn nieuwste 
commentaar in navolging van de toelichting van ds. De Gier opmerkt: 

“Aan het einde van de diensttijd is ieder kerkenraadslid weer gelijk aan elk ander belij-
den lid. De kerkenraad is niet verplicht hem weer op het dubbelgetal te plaatsen. De 

kerkenraad is geheel vrij om diegenen te stellen, die de meeste gaven en bekwaamhe-
den bezitten om in het ambt te dienen. Het algemeen belang van de gemeente moet 
gaan boven persoonlijke belangen. Niet herkiesbaar stellen door de kerkenraad van 
een aftredende broeder is dus niet vreemd, maar naar de regel van art. 27.”  

Motieven voor en tegen finale aftreding 
Een kerkenraad kan zelf beslissen of men voor of tegen finale aftreding is. Er zijn motieven 

voor en tegen. 
Voor: 

• Broeders die lang zitten hebben de kans een te grote invloed te krijgen. 

• Een soort sabbatical jaar of een periode van rust is goed. 

• Er kan meer aandacht voor het gezin komen, omdat het ambt een groot beslag legt op 
de beschikbare tijd. 
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• Je kunt meer gaven en kwaliteiten in de gemeente aanboren. Anderen komen immers 

eerder aan bod bij finale aftreding. 
• Ambtsdragers van wie men vindt dat ze moeite hebben met functioneren, behoeven niet 

‘weggestemd’ te worden. 
• Na dienen en besturen is het ook eens goed weer gediend en bestuurd te worden. 

• Je hoeft zelf de beslissing niet te nemen of je het ambt mag neerleggen als je moeite 
hebt met vervulling van de taak. 

• Het werkt beter tegen het gevaar van clericalisme (ongewenste macht van geestelijken) 
en verborgen hiërarchie. 

 
Tegen: 

• Broeders weten hoe ze in het ambt gekozen en gekomen zijn. Mag je daaraan dan wel 
een termijn stellen met een definitief eind of althans voor een jaar?  

• Ervaring, zeker in deze tijd, is van groot belang. Dit geldt ook voor wijsheid door die erva-
ring. Men weet uit ervaring hoe vroeger werd gehandeld in gelijke zaken. Het is jammer 

die te onderbreken of te laten beëindigen. 

• De Bijbel spreekt in het NT niet over hoe lang ambtsdragers functioneren. Dan moeten 
wij dat ook niet willen doen. 

• De kerkenraad of gemeente kan altijd na vier (niet alleen na acht of twaalf) jaar altijd ie-
mand niet meer verkiesbaar stellen of verkiezen bij meerderheid van stemmen. Dat kan 
zijn bij disfunctioneren of als iemand een te groot stempel gaat leggen op het beleid. 
Daarvoor is finale aftreding niet per se noodzakelijk. Je moet het daarbij laten en niet 
een vast systeem opleggen. Dus als iemand wel voor finale aftreding is, kan hij dat zelf 
altijd in zijn stemming tot uitdrukking laten komen. Maar we leggen dat niet elkaar op. 

• Je moet geen besluit nemen dat een breuk vormt met het bestaande gebruik. De nieuw-
ste DKO sluit juist aan bij de huidige praktijk. Uitzonderingsposities op teveel gebieden is 
niet wenselijk.  

 
Ook blijft er de mogelijkheid dat een individueel kerkenraadslid of gemeentelid in principe 
iemand niet kiest wanneer die acht of twaalf jaar reeds heeft gediend, al zou die zonder pro-
blemen met stichting gediend hebben. Eveneens kan een aftredende ambtsdrager die zelf 

vindt dat hij na acht of twaalf jaar zijn ambtswerk finaal moet beëindigen een verzoek indienen 

of de kerkenraad hem niet meer verkiesbaar wil stellen. Dat kan hij doen als hij de argumenten 
voor finale aftreding zwaarder laat wegen. 

 
Kampen, 30 juni 2022 

F.J. Verweij 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


