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TINTINNABULUM
VAN DE BASILIEK

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE

Secretariaat pastoraal team:
e-mail: pastoraalteam@zeelandnet.nl
website: www.rk-kerk-ozvl.nl

Pastoraal team:

Pastoor Wiel Wiertz
Steenstraat 22, 4561 AS Hulst
tel. 06-42506424
e-mail: wwiertz@bisdombreda.nl
wwiertz@live.nl
Pastoor van de parochies 

H. Maria Sterre der Zee, H. Andreas, Elisabeth

Pastoraal werkster 
Chantal van de Walle
Notendijk 45, 4583 SV Terhole
tel. 0114-720491; gsm 06-51138721
e-mail: chvdwalle@zeelandnet.nl

Pastoraal werker Ralf Grossert
Churchillhof 9, 4587 EV Kloosterzande
tel. 0114-313299; gsm 06-13705137
e-mail: ralf.grossert@zeelandnet.nl

Pastoraal werkster 
Katrien Van de Wiele
Beneluxstraat 16, 
4551 TM Sas van Gent
tel. 0115-454088; gsm 06-41322776
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl

Dienst geestelijke zorg 
stichting Curamus:

Truffi noweg 2
4561 NT Hulst
tel.: 0114-381317

Pastoraal werkster Henny de Koning
e-mail: hlmdekoning@curamus.nl
hlmdekoning@outlook.com

Diaken Kees van Geloof
Leeuwerikstraat 14
4561 KM Hulst
tel.: 0114-313604
e-mail: kvgeloof@curamus.nl

www.rk-kerk-ozvl.nl

Kerkelijke informatie vanuit de parochie H. Maria, Sterre der Zee met als parochiekernen Boschkapelle, Clinge, Graauw, 
Heikant, Hengstdijk, Hulst, Kloosterzande/Ossenisse, Koewacht, Lamswaarde, Nieuw-Namen, Sint Jansteen, Stoppeldijk en 

Terhole en vanuit de Stichting Curamus met als locaties Hulst, Kloosterzande, Koewacht en Sint Jansteen.
E-mail: tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl-Familieberichten kunt u rechtstreeks mailen naar administratie@streekbeeld.nl
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VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE

rond het weekend 
van 22-23 augustus 2015

Hulst
vrijdag 19.00 uur stilteviering
zaterdag geen viering
zondag 10.30 uur eucharistie
woensdag 19.00 uur eucharistie

Heikant
zondag 9.00 uur w&c viering

Koewacht
zondag 10.30 uur w&c viering

Sint Jansteen
zaterdag 19.00 uur w&c viering

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken
donderdag 14.00 uur Uur van gebed
dinsdag 19.00 uur w&c viering

Clinge
zaterdag 19.00 uur w&c viering

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
dinsdag 9.30 uur gebedsgroep

Graauw
zondag 9.00 uur w&c viering
vrijdag 16.00 uur huwelijksinzegening

Nieuw-Namen
zondag  10.30 uur w&c viering

Boschkapelle
zondag geen viering

Hengstdijk
zaterdag geen viering

Stoppeldijk
zaterdag 19.00 uur w&c viering

Kloosterzande
zondag 10.30 uur w&c viering

Lamswaarde
zondag 9.00 uur w&c viering

Terhole
zondag  geen viering

wzc Antonius
donderdag 10.30 uur w&c viering

De Blaauwe Hoeve
zondag 10.30 uur w&c viering
woensdag 11.00 uur w&c viering

wzc De Lange Akkers
dinsdag 10.30 uur w&c viering

THEMA: 
ONDERSCHEID 

EN KIES!

LEZINGEN 23 AUGUSTUS

21E ZONDAG 
DOOR HET JAAR

JAAR - B
Jozua 24,1-2a.15-17.18b

Efeziërs 5, 21-32

Johannes 6, 60-69

Tijdens een bijeenkomst van het bisdom 
in het Jaar van het Gebed sprak Edwin van 
Dijk uit Goes op indrukwekkende wijze over 
hoe hij biddend omgaat met zijn ziekte, zijn 
mogelijkheden en onmogelijkheden.

Edwin houdt een blog bij op https://
hoiedwin.wordpress.com/. “Ik heb het 
idee dat ik mijn bovenkamer in mentaal 
opzicht redelijk op orde heb nadat diezelfde 
bovenkamer in fysiek opzicht een redelijke 
puinhoop is geworden,” schrijft hij in de 
meest recente bijdrage. “Maar dat idee blijkt 
toch niet zo houdbaar als ik dacht.”

Sterven
De bijdrage heeft als titel ‘Ver-werken’. 
Edwin: “Verwerken speelt zich af in de 
diepte van mijn wezen tot in lagen die ik tot 
voor kort niet kende en waar ik ook nu pas 
door de mentale mist heen langzaam mee 
in aanraking kom. Het is dus werken aan 
mezelf ver in de diepte van mijn wezen, dus 
ver-werken. 
Dit ver-werken speelde zich af rondom het 
thema ‘sterven’. De dood heeft me niet 
vaak uit het veld geslagen. Ik heb in het 
vooruitzicht van de dood bittere tranen 
gehuild en gebruld maar een langdurige 
terneergeslagenheid heeft het me nooit 
gebracht, ook nu God zij dank niet. En toch. 
Toen we laatst in de beslotenheid van ons 
gezin spraken over een eventuele vakantie 
volgend jaar zagen we wel in dat we niet 
wisten of ik er dan nog zou zijn in deze vorm.”

Licht
Edwin schrijft over sterven, een realiteit 
in ieders leven, en over wat het voor hem 
betekent. “Ook dat blijkt weer het beste te 
gaan als ik het woord zelf als basis neem. Ster 
& Ven. Een ster aan het fundament waarvan 
we tegen onze kinderen wel eens zeggen 
dat Opa of Oma een ster is geworden. Een 
mooie, warme & troostrijke gedachte omdat 
Opa of Oma dan nog een beetje bij ons is 
en wellicht zelfs over ons waakt. Die Ster 
is voor mij licht. Licht, waarnaar we terug 
mogen keren na het sterven van dit aardse 
lichaam. Licht dat vele namen kent en voor 
mij persoonlijk Christus is. Licht waarop we 
mogen vertrouwen dat het er is om ons naar 
daar te brengen waar we wezen moeten. Er 
bestaan denk ik geen woorden om ook maar 
in de buurt te komen van wat dat dan is 
maar geloven dat dat ‘goed’ komt en al goed 
is, blijkt telkens weer een onvoorstelbare 
zegen.”

Water
“En dan die ‘Ven’. Een vennetje zoals in 
Drenthe waar ik grotendeels (op)gegroeid 
ben staat voor mij voor bijvoorbeeld de 
aarde. De aarde als moeder aarde waar 
dit vermoeide en tegen die tijd gebroken 
lichaam in terug mag keren, tot rust mag 
komen en zich dan in opgenomen mag 
weten. Die ‘Ven’ is ook het water. Water dat 
zo letterlijk en fi guurlijk het leven geeft in 
zoveel verschillende vormen. Water dat mij 
heeft gereinigd in de doop en water dat het 

Op 18 juni is in het Vaticaan de nieuwe 
encycliek van paus Franciscus over het 
milieu gepresenteerd. De titel ‘Geprezen zijt 
Gij’, verwijst naar het Zonnelied, dat in 1225 
door de heilige Franciscus van Assisi (1182-
1226) werd geschreven. De paus pleit voor 
een integrale ecologie, waarin zorg voor de 
schepping verbonden is met zorg voor de 
armen die lijden onder de consequenties van 
verspilling. Respect voor de schepping gaat 
ook over de ontwikkeling van wie en hoe we 
zijn als mens.

De datum van verschijning van ‘Geprezen 
zijt Gij’ ligt niet geheel toevallig vlak voor 
enkele belangrijke topconferenties over 
duurzaamheid. Van 25 tot 27 september 
organiseren de Verenigde Naties een 
topontmoeting over duurzame ontwikkeling, 
waarbij ook de paus zal spreken. En van 30 
november tot en met 11 december 2015 
vindt in Parijs de eenentwintigste jaarlijkse 
klimaatconferentie van de Verenigde Naties 
plaats: de zogenaamde COP21.

In de encycliek spoort paus Franciscus ‘iedereen 
die verantwoordelijk is voor economische, 
politieke en sociale kwesties’ en ‘alle mensen 
van goede wil’ aan om ‘beschermers van de 
schepping’ te zijn. De paus benadrukt dat zorg 
voor de schepping niet alleen een politieke 
kwestie is, maar vooral een morele kwestie. 
De aarde is een gave van God, een gave die 
gekoesterd en beschermd moet worden.
Paus Franciscus schrijft over een ‘cultuur van 
verspilling’ die ons ongevoelig heeft gemaakt 
voor de verkwisting van grondstoffen. Tegen 
de achtergrond van de armoede en honger 
in de wereld is dit een schreeuwend onrecht. 
Hij heeft het over een ‘integrale ecologie’ 
waarin zorg voor de schepping en zorg voor 
de armsten onlosmakelijk met elkaar zijn 
verbonden.

Duurzaam omgaan met de schepping in 
Nederland
Op een persconferentie lichtte bisschop De 
Korte namens de Nederlandse Bisschoppen-

conferentie en KNR (Konferentie Nederlandse 
Religieuzen) toe waarom de encycliek van 
paus Franciscus zo belangrijk is voor kerk 
en samenleving. Bisschop de Korte : “De 
encycliek van onze paus betekent niet alleen 
voor rooms-katholieken een nieuwe stimulans 
om zich in te zetten voor een meer duurzame 
en rechtvaardige samenleving. Het woord 
van de paus vormt ook een oproep aan ‘alle 
mensen van goede wil’ om nu werkelijk werk 
te maken van het behoud van onze aarde.”
De persconferentie vond plaats in het 
Franciscaans Milieuklooster Stoutenburg. In 
dit voormalige klooster van de franciscanen 
woont sinds 1991 een oecumenische 
gemeenschap van mannen en vrouwen, die 
het landgoed heeft gemaakt tot een plaats 
waar de zorg voor natuur en milieu wordt 
voorgeleefd, gemediteerd en gevierd.

Verder werd als voorbeeld de H. Joannes 
de Doper-parochie in Hoofddorp genoemd. 
Deze parochie maakt al jaren concreet werk 
van duurzaamheid. De zonnige kant van 
het kerkdak ligt vol met zonnepanelen. Elf 
panelen met een andere kleur vormen een 
kruis. Met de stroom wordt een warmtepomp 
aangedreven die water van twaalf graden 
vanaf zeventig meter diep oppompt en na 
afkoeling tot acht graden dit terugstuurt 
naar 107 meter diepte. De warmte gaat de 
vloer van de kelder en van de kerk in met 
een temperatuur van 35 graden. ‘Kracht van 
Boven, warmte uit de Diepte’ past goed bij 
een kerk. De pastoor rijdt in een elektrische 
Volkswagen Up met de tekst ‘Voortgedreven 
met de Kracht van Boven’. In de kelder met de 
naam ‘Het Fundament’ wordt verder wekelijks 
gekookt voor een groep mensen die graag in 
gezelschap eten. Rond de kerk is een tuin met 
Bijbelse Beelden en Bomen.

Vertaling encycliek
De encycliek ‘Geprezen zijt gij’ wordt 
momenteel in het Nederlands vertaald en 
is binnenkort verkrijgbaar via bestel@rkk.nl. 
Meer informatie over datum en prijs worden 
bekendgemaakt via www.rkkerk.nl.

Paus Franciscus roept in encycliek op tot 
integrale ecologie

Omgaan met ziekte

volg ons op Facebook
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leven doet vloeien in onbekende beddingen 
naar steeds nieuwe bochten in de rivier die we 
‘Leven’ noemen en ons voert naar onbekende 
oevers en onbekende kusten.”

Vergezichten
“Dat ster-ven baande zich de afgelopen weken 
opnieuw een weg naar mijn bewustzijn 
en waar dat soms weer zoute tranen 
bracht, brengt het me ook dieper liggende 
vergezichten binnen beddingen in die rivier 
die me inmiddels vertrouwd zijn en me troost 
en leven geven.”
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INFORMATIE EN INTENTIES

GEGEVENS

COLLECTE  22-23 AUGUSTUS
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hulst is er 
op zondag een extra collecte voor het 
onderhoud aan het orgel van de basiliek. 

HULST
H. WILLIBRORDUS

VRIJDAG 21 AUGUSTUS 19.00 UUR:
stilteviering

ZATERDAG 22 AUGUSTUS 19.00 UUR:
Op deze avond is er geen viering in de 
basiliek.

ZONDAG 23 AUGUSTUS 10.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz met samenzang

intenties: echtpaar Josephus Franciscus 
van Denderen en Agnes van Denderen-
Stallaert en familie; Corry van der Wielen-
Aarts en echtgenoot George van der Wielen; 
familie Baert-van Gijsel; Josephus Burm 
en echtgenote Paula van Heese; Wim 
en Tilly van Olffen-Lockefeer; Franciscus 
Blommaert en echtgenote Maria Wittock 
en ouders; Aloys Buysrogge en echtgenote 
Lucienne Maenhout en zoon Rob Buysrogge; 
Bernardus de Burger en echtgenote Marie 
de Burger-Steijne en kleindochter Deborah 
de Burger; Jo de Bruijn en echtgenote Maria 
Blommaert; Jaantje van Eekelen-de Bakker.

WOENSDAG 26 AUGUSTUS 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz

intenties: ouders Stallaert-Elias en kinderen; 
familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; 
Martha, Alice, Melda en Jo van den Brande 
en ouders; Franciscus Vioen en Petra Florijn; 
Leander Blemel en familie; jaargetijde Jan 
Piket en vader.

HEIKANT
H. TERESIA v/h KIND JEZUS

ZONDAG 23 AUGUSTUS 9.00 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele

intenties: Elvira d’Hooghe en echtgenoot 
Edemon Thuye en zoon Jan.

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZONDAG 23 AUGUSTUS 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert met samenzang

intenties: Silvia en Emma van Damme.

lector: Willy Verschraegen

SINT JANSTEEN
H. JOHANNES DE DOPER

DONDERDAG 20 AUGUSTUS 14.00 UUR:
in de kapel van O.L. Vrouw ter Eecken een 
uur van gebed. Op de derde donderdag van 
de maand wordt er gebeden tot Maria voor 
de Noden van de Kerk en voor de Noden van 
de Wereld. “De Vrouwe van Alle Volkeren” zal 
onze Voorspreekster zijn! U bent allen van 
harte uitgenodigd.

ZATERDAG 22 AUGUSTUS 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert

intenties: Masjenka van Remoortere; Tilly 
Kerckhaert echtgenote van Eugene de 
Kever; Albert Mortier en echtgenote Irene 
Hesters; August Mortier echtgenoot van 
Maria de Coninck, zoon Albert Mortier en 
families Mortier en de Coninck; Ed Borm 
en echtgenote en ouders; Theo Beugels 
en echtgenote Rosa van Dorsselaer; René 
Bauwens en echtgenote.

DINSDAG 25 AUGUSTUS 19.00 UUR:
in de kapel van O.L. Vrouw ter Eecken woord- 
en communieviering met als voorganger 
pastor R. Grossert

CLINGE
H. HENRICUS

ZATERDAG 22 AUGUSTUS 19.00 UUR:
woord- en communieviering verzorgd door 
de werkgroep m.m.v. het koor ‘Laudate 
Dominum’ o.l.v. Bernadette Luijcks-
Hemelsoet

intenties: Silvia Smet en echtgenoot Harie 
Brabers en familie; jaargetijde Leo de Waal en 
echtgenote Odilia Vermeulen en families de 
Waal en Vermeulen; Ferdi Baart echtgenoot 
van Lizette de Cock; Piet van Broeck en 
echtgenote Maria Ferket en dochter Rosita; 
Jo van Hoije echtgenoot van Elly Boone; 
jaargetijde pater Paulus van Winden.

acolieten: Piet en Theo

DINSDAG 25 AUGUSTUS 9.30 UUR:
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
bijeenkomst gebedsgroep de Bron

GRAAUW
H. MARIA HEMELVAART

ZONDAG 23 AUGUSTUS 9.00 UUR:
woord- en communieviering verzorgd door 
de werkgroep

intenties: jaargetijde Alma Mahu met 
gedachtenis van echtgenoot Josef van 
de Vijvere; jaargetijde Piet d’Haens 
met gedachtenis van echtgenote Marie 
Cornelissens, zoons, schoonzoons en 
kleindochter; Monique Mannaert-Kant; Jo 
Willems en echtgenote Emelda Weemaes; 
jaargetijde Richard Broekaart echtgenoot van 
Maria Mattheyssen, ouders en familie.

lector: R. Buys-de Caluwe

VRIJDAG 28 AUGUSTUS 16.00 UUR:
Huwelijksinzegening van Andy van 
Opdenbosch en Roxanne Verleysen, beiden 
woonachtig te Graauw.

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH

ZONDAG 23 AUGUSTUS 10.30 UUR:
woord- en communieviering verzorgd door 
de werkgroep

intenties: jaargetijde Theophiles van Roeijen 
en echtgenote Maria Lippens en familie; 
gezusters Coenen en ouders en familie; 
pater Paulus van Winden.

lector: A. de Maeyer-de Deckere

BOSCHKAPELLE
H.H. PETRUS EN PAULUS

ZONDAG 23 AUGUSTUS 10.30 UUR:
Op deze zondag is er geen viering in onze kerk. 
Wij verwijzen u naar de zaterdagavondviering 
te Stoppeldijk om 19.00 uur.

overleden: op donderdag 6 augustus is in 
“De Blaauwe Hoeve” te Hulst op 83-jarige 
leeftijd overleden Wies Nicolaas, echtgenoot 
van Rosa Gelderland. De uitvaartdienst 
en begrafenis hebben plaatsgehad op 
donderdag 13 augustus te Boschkapelle.

HENGSTDIJK
H. CATHARINA

ZATERDAG 22 AUGUSTUS 19.00 UUR:
Op deze avond is er geen viering in onze kerk. 
Wij verwijzen u naar de zaterdagavondviering 
te Stoppeldijk om 19.00 uur.

STOPPELDIJK
H. GERULPHUS 

ZATERDAG 22 AUGUSTUS 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele

intenties: George Hermans; Alphons en 
Martha Sponselee-Engels, Jan, John en 
Michel; Gerarda Schelfout-Verdurmen, 
echtgenoot en familie; echtpaar Mel-Mattens; 
Judith Cappaert-Spuesens en echtgenoot 
Albertus Cappaert.

lector: Marlies Everaert

overleden: dhr. W. Brandenburg op de 
leeftijd van 64 jaar.

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

ZONDAG 23 AUGUSTUS 10.30 UUR:
woord- en communieviering verzorgd door 
de werkgroep m.m.v. het parochiekoor

intenties: Ber Joos, ouders, zus Corrie en 
tante Maria Burm.

lector: Jojanneke Taelman
com. assistent: Jeannie van Waterschoot
acolieten: Darren en Rob 

overleden: Aline de Clerck weduwe van 
Ludovicus Stallaert op de leeftijd van 87 jaar.

LAMSWAARDE
H. CORNELIUS

ZONDAG 23 AUGUSTUS 9.00 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert

intenties: Petrus de Klippelaar en echtgenote 
Angela Compiet en wederzijdse ouders.

misdienaars: Joost en Anne
lector: Bernadette de Schepper
communie: George de Vylder
koster: Elly Vroonland

TERHOLE
H. GERARDUS MAJELLA

ZONDAG 23 AUGUSTUS 9.00 UUR:
Op deze zondag is er geen viering in onze 
kerk.

DIENST GEESTELIJKE ZORG 
CURAMUS

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE

DONDERDAG 20 AUGUSTUS 10.30 UUR: 
woord- en communieviering

intenties: August Freyser, dochter Agnes en 
familie; Frans Kints.

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  
HULST

ZONDAG 23 AUGUSTUS 10.30 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd door 
de werkgroep

intenties: Angela Maria Hypolitha Borm; 
Achiel Hermans echtgenoot van Margriet 
Bryssinck; Guust Burm echtgenoot van Els 
Neve en dochter Patricia; jaargetijde Emiel 
van Osselaer en echtgenote Jeanne Geerts; 
Willy Vermeulen echtgenoot van Paula 
Vermeulen-de Keijzer; Piet en Yvon Ivens-
Rab; Leon de Boeij echtgenoot van Annie de 
Schepper en familie.

WOENSDAG 26 AUGUSTUS 11.00 UUR:
woord- en communieviering 

overleden: dhr. Wies Nicolaas, 83 jaar.

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT

DINSDAG 25 AUGUSTUS 10.30 UUR:
woord- en communieviering

intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter 
Annet.

HULST H. WILLIBRORDUS
postadres: Steenstraat 22,4561 AS Hulst
tel. 0114-312130. 
sacristie (basiliek) tel. 0114-313228
parochiekerncommissie
NL70 RABO 0150 7279 68 
parochiebijdrage
NL42 ABNA 0475 5422 07 
openingstijden parochiesecretariaat
maandag t/m donderdag van 9.30-11.30 uur.
e-mail: pastoriehulst@zeelandnet.nl

SINT JANSTEEN H. JOHANNES DE DOPER
contact tel. 0114 312187 
parochiekern  NL49 RABO 0330 4000 88

HEIKANT H. TERESIA v/h KIND JEZUS
contact tel. 0114 312187
parochiekern NL49 RABO 0330 4002 82

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS
postadres Kerkplein 2,
4576 AS Koewacht
parochiekern  NL32 RABO 0330 4083 48

CLINGE H. HENRICUS
contactpersoon A. de Loos-Brijs
tel. 0114 -311332
parochiekern NL38 ABNA 0477 7938 43
NL37 RABO 0330 4032 14
NL09 INGB 0000 1193 62

NIEUW-NAMEN H. JOSEPH
postadres  Hulsterloostraat 76
4568 AG Nieuw-Namen
parochiekern  NL30 RABO 0136 6006 38

GRAAUW H. MARIA HEMELVAART
postadres  Dorpsstraat 50
4569 AK Graauw
parochiekern NL68 RABO 0322 6001 70

BOSCHKAPELLE 
H.H. PETRUS EN PAULUS
postadres  Kerkstraat 15
4581 BV Vogelwaarde
parochiekern NL34 RABO 0330 4064 69

HENGSTDIJK H. CATHARINA
postadres  Hengstdijkse Kerkstraat 4
4585 AB Hengstdijk
parochiekern NL15 RABO 0332 6040 55

STOPPELDIJK H. GERULPHUS
postadres  Kerkstraat 15
4581 BV Vogelwaarde 
parochiekern NL54 RABO 0332 6094 64

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN
postadres Postbus 2, 
4587 ZG Kloosterzande
tel. 0114- 681382
parochiebijdrage  p/a Groenendijk 40
4587 CV Kloosterzande
parochiekern NL07 RABO 0332 6034 23

LAMSWAARDE H. CORNELIUS
postadres J. de Waalstraat 23
4586 AD Lamswaarde
parochiekern NL13 RABO 0332 6002 11

TERHOLE H. GERARDUS MAJELLA
postadres Notendijk 7a, 4583 SV Terhole
parochiekern NL20 RABO 0150 7002 53

DIENST GEESTELIJKE ZORG
STICHTING CURAMUS
postadres Truffi noweg 2, 4561 NT Hulst
tel. 0114-381317


