zaterdag
zondag

: 18.00 uur
: 10.00 uur
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: Vóór 2 november 2021 via koepel@kpnmail.nl

KOPIJ INLEVEREN

De Koepel

: Land van Ris 6
Tel.: 010 - 426 85 24
: Silvio Jonge
Tel.: 06 - 51 21 82 88 Email: chonchi45@hotmail.com

WILGENBURG
Contactpersoon

: Mevrouw Th.C.M. Kappelhof-Streep.
Tel.: 010 - 426 82 62 Email: thcmstreep@hetnet.nl

: Rekeningnummer NL54 INGB 0006 6944 73
: Stichting Vrienden van de basiliek van de heilige
Liduina en Onze Lieve Vrouw Rozenkrans.

Vriendenstichting
t.n.v.

MISINTENTIES
Contactpersoon

: Rekeningnummer NL45 INGB 0002 6250 00
: Liduinabasiliek, Schiedam

AKB en/of onderhoud
t.n.v.

BANKREKENINGNUMMERS
Misintenties
: Rekeningnummer NL58 INGB 0000 5303 42
t.n.v.
: Pastoor Liduinakerk, Schiedam

PASTORAATSGROEP
Begeleider
: Pastoor Dynstee
Leden
: Michiel Rutten, Janet Bisschop, Wim Engelen
Riek Wouters

EUCHARISTIEVIERINGEN
woensdag : 8.30 uur
donderdag : 19.00 uur
vrijdag
: 8.30 uur

PASTORAAL TEAM PAROCHIE DE GOEDE HERDER
Ch.E.M. Duynstee, pastoor (pr) A. Kunnekkadan SVD (pr)
H.M.W. Egging, rector (pr)
M.V. Tharsis SVD (pr)
A. Wepster (secretariaat), tel.: 06 - 31 99 09 59

UITGAVE
Geloofsgemeenschap De Goede Herder
Schiedam, deelgemeenschap van R.K.
parochie De Goede Herder. Basiliek van
de H. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans
Singel 104, 3112 GS
Schiedam.
010 - 426 82 28 www.liduinabbasiliek.nl

Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

Basiliek van de H. Liduina en O.L.Vrouw Rozenkrans

Informatieblad van geloofsgemeenschap
De Goede Herder Schiedam
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FAMILIEBERICHTEN

2 november
GEDACHTENIS VAN ALLE OVERLEDEN GELOVIGEN: ALLERZIELEN
dinsdag 19.00 uur : Eucharistieviering.

Het was omtrent het zesde uur; er viel duisternis over heel de streek tot aan het negende
uur toe, doordat de zon geen licht meer gaf. Het voorhangsel van de tempel scheurde
middendoor. Toen riep Jezus met luider stem: “Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.”
Nadat Hij dit gezegd had, gaf Hij de geest. Lucas 23, 44-46.

12 juni
3 juli

GOD HEEFT EEN DOOPVERBOND GESLOTEN MET
Alan Ras
12 juni
Yrdainely Conception
Kirti Sewbaks 12 juni
Matthias Stol
Luca Spajic
17 juli

7 november
HOOGFEEST VAN DE H. WILLIBRORD, VERKONDIGER VAN ONS
GELOOF, PATROON VAN DE NEDERLANDSE KERKPROVINCIE
zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag 10.00 uur : Hoogmis m.m.v. het herenkoor In Honorem Dei.

augustus 2021
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Jezus antwoordde: “Mijn koningschap is niet van deze wereld.
Zou mijn koningschap van deze wereld zijn dan zouden mijn
dienaars er wel voor gestreden hebben dat Ik niet aan de
Joden werd uitgeleverd. Mijn koningschap is evenwel niet van
hier.” Pilatus hernam: “Gij zijt dus toch koning?” Jezus
antwoordde: “Ja, koning ben Ik. Hiertoe werd Ik geboren en
hiertoe ben Ik in de wereld gekomen om getuigenis af te
leggen van de waarheid. Alwie uit de waarheid is luistert naar
mijn stem. Johannes 18, 36-37.

De Koepel
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21 november
HOOGFEEST VAN CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL
zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag 10.00 uur : Hoogmis m.m.v. het herenkoor In Honorem Dei.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Maar na de verschrikkingen in die dagen zal de zon
verduisteren en de maan zal geen licht meer geven; de sterren zullen van de hemel vallen
en de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken. Dan zullen zij de Mensenzoon
zien komen op de wolken met grote macht en heerlijkheid. Dan zal Hij zijn engelen
uitzenden om zijn uitverkorenen te verzamelen uit de vier windstreken, van het einde der
aarde tot het einde des hemels.” Marcus 13, 24-32.

14 november
DRIE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag 10.00 uur : Hoogmis m.m.v. het dameskoor Jubilatio.

In die tijd toen Jezus aan de elf verscheen, sprak hij tot hen: 'Gaat uit over de hele wereld
en verkondigt het evangelie aan heel de schepping. Wie gelooft en gedoopt is zal gered
worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden.' Marcus 16, 15-16.

BIDDEN WE VOOR ONZE OVERLEDENEN, EN VOOR HEN, DIE
ZIJN ACHTERGEBLEVEN:
Nel Beukers-Heinsbroek
Arie Zwamborn
Riet Rens-Vredebrecht
Franklin John
Dat Thanh Dinh
Jeanne ter Braak-van Son
DANKWOORD

Oogmeting
Oogdrukmeting
Contactlenzen
Computerbril
Zonnebril
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Vriendelijke groet, Thea M. Bakker-Janse.

Aan eenieder die mij bedankt heeft na mijn beëindiging per 1 juli jl. als
vrijwilliger en als coördinator van de beheercommissie ten behoeve van
de Liduinabasiliek; persoonlijk met warme woorden of door e-mails,
kaarten, bloemen, bonbons, wijn, etc, zeg ik: Hartelijk dank! Het was
hartverwarmend en het geeft mij kracht om, nu zonder taak in de
parochie, verder te gaan als parochiaan in mijn zo geliefde kerk. Ik hoop
dat er na de coronatijd weer een opbloei zal plaatsvinden in het
parochieleven met de huidige en nieuwe vrijwilligers. U allen wens ik alle
goeds toe!
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Groenelaan 99a
3114 CD Schiedam
010 - 426 19 30
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Toen Jezus de menigte zag ging Hij de berg op, en nadat Hij zich had neergezet, kwamen
zijn leerlingen bij Hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus: 'Zalig de armen van
geest, want aan hen behoort het rijk der hemelen. Zalig de treurenden, want zij zullen
getroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Zalig die
hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de
barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Zalig de zuiveren van hart,
want zij zullen God zien. Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God
genoemd worden. Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het
rijk der hemelen. Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei
kwaad beticht om mijnentwil: Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel.' .
Matteüs 5, 1-12.

1 november
HOOGFEEST VAN ALLERHEILIGEN
maandag 19.00 uur : Eucharistieviering.

In die tijd trad een schriftgeleerde op Jezus toe en legde Hem de vraag voor: “Wat is het
allereerste gebod?” Jezus antwoordde: “Het eerste is: Hoor, Israël! De Heer onze God is de
enige Heer. Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel
uw verstand en geheel uw kracht, Het tweede is dit: Gij zult uw naasten beminnen als
uzelf. Er is geen ander gebod voornamer dan deze twee.” Marcus 12, 28-31.

31 oktober
EEN-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag 10.00 uur : Hoogmis m.m.v. het dameskoor Jubilatio.

Jezus bleef staan en zei: “Roept hem eens hier.” Ze riepen de
blinde toe: “Heb goede moed! Sta op, Hij roept u.” Hij wierp
zijn mantel af, sprong overeind en kwam naar Jezus toe. Jezus
vroeg hem: “Wat wilt ge dat Ik voor u doe?” De blinde
antwoordde Hem: “Rabboeni, maak dat ik zien kan!” En Jezus
sprak tot hem: “Ga, uw geloof heeft u genezen.” Terstond kon
hij zien en hij sloot zich bij Hem aan op zijn tocht. Mc. 10, 4952.

24 oktober
DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag 10.00 uur : Hoogmis m.m.v. de Cantorij.

te worden waarmee Ik gedoopt word?” Zij antwoordden Hem: “Ja, dat kunnen wij.”
“Inderdaad, - gaf Jezus toe - de beker die Ik drink zult gij drinken, en met het doopsel
waarmee Ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden; maar het is niet aan Mij u te doen
zitten aan mijn rechter- of linkerhand, omdat alleen zij dit verkrijgen voor wie dit is
bereid.” Marcus 10, 35-40.

De Koepel
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Wim Engelen, pastoraatsgroep Schiedam.

‘Schuldhulpmaatje’ organiseert op maandag 20 september een
informatieavond waarin ook sprekers van de landelijke vereniging van
Schuldhulpmaatje aanwezig zullen zijn. De avond begint om 19:30 uur en
vindt plaats in de Wilgenburg achter de Liduina Basiliek. Heeft u vragen
dan kunt u ze stellen. En, eventueel, kunt u zich later opgeven als ‘maatje.

De vrijwilligers van Schuldhulpmaatje helpen om alle inkomsten,
uitgaven en onbetaalde rekeningen op een rij te zetten en daarnaast een
luisterend oor te bieden aan mensen in Schiedam die kampen met
schuldproblemen. Gemiddeld is een vrijwilliger hier ongeveer een
dagdeel per week mee bezig, tussen de 2 tot 4 uur. Ook krijgen
vrijwilligers een (verplichte) driedaagse opleiding van de landelijke
organisatie van Schuldhulpmaatje, waarin handvatten worden gegeven
om deze taken uit te voeren. Samen met de coördinatoren wordt gekeken
bij welke hulpvragers de vrijwilligers kunnen worden ingezet.

Zoals in Maassluis en Vlaardingen komt er in Schiedam ook een
‘Schuldhulpmaatje’. Dit is een stichting, die zich tot doel stelt om mensen
met grote schulden te helpen. Niet door geld te geven. Het is een mooie
manier om als kerk een licht te laten schijnen in onze stad, waarin de
schuldenproblematiek één van de grootste is van Nederland.

SCHULDHULPMAATJE SCHIEDAM

JUBILEUM KOORZANGER LOEK SMIT
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Altijd nieuws
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www.schiedam24.nl

Blijft u graag op de hoogte van het
wel en wee van uw stad?
Ga dan regelmatig naar

Schiedam

Op woensdag 11 augustus j.l. besteedde het
Nieuwe Stadsblad van Schiedam aandacht
aan de zang in de basiliek. Loek Smit, erelid
van ons mannenkoor In Honorem Dei, zingt
inmiddels al 65 jaar Latijn, een jubileum dat
het koor met hem gevierd heeft en waar de
krant graag iets over wilde publiceren.
Journalist Kor Kegel bezocht Loek thuis en
interviewde hem over zijn zangersloopbaan. Het verhaal begon in 1946
toen Loek als zevenjarige knaap ging zingen. Daarna was hij tenoor en
solist bij parochieel mannenkoor Soli Deo Gloria in Spangen. Toen daar
de modernisering toesloeg en Latijns repertoire grotendeels vervangen
werd door Nederlands, heeft een belangrijke groep zangers zich
aangesloten bij In Honorem Dei in Schiedam. Ons mannenkoor beleefde
vorig jaar het 140-jarig jubileum, waarvan inmiddels veertig jaar samen
met Loek en andere oudgedienden uit Spangen, zoals Henk Bontenbal en
Willem Stauthamer; bijzonder verdienstelijke en trouwe zangers. Van
1997 tot 2012 was Loek Smit tevens voorzitter van het mannenkoor, hij
werd koninklijk onderscheiden voor zijn onvermoeibare inzet ten dienste
van de Liduinabasiliek en haar parochianen. Fijn dat we zulke zangers in
onze parochie hebben en ook fijn dat een journalist zoiets oppikt en er
een stukje in de krant aan wijdt. Goede publiciteit voor de kerk en een
blijk van waardering. Nieuwe koorleden, ook mannen zonder zang- en
koor-ervaring, zijn van harte welkom.

Rijwielspeciaalzaak

Groenelaan 48, 3114 CJ Schiedam
telefoon: 010 - 426 33 36
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naam duivels zien uitdrijven, en we hebben getracht het hem te beletten omdat hij geen
volgeling van ons was.” Maar Jezus zei: “Belet het hem niet, want iemand die een wonder
doet in mijn Naam zal niet zo grif ongunstig over Mij spreken. Wie niet tegen ons is, is
voor ons. Marcus 9, 38-40.

3 oktober
ZEVEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
ROZENKRANSFEEST.
zaterdag 18.00 uur :
zondag 10.00 uur :
15.30 uur :
16.00 uur :

Eucharistieviering.
Hoogmis m.m.v. het herenkoor In Honorem Dei
en het dameskoor Jubilatio.
Bidden van de rozenkrans.
Vespers en plechtig Lof met uitstelling van het
allerheiligste, m.m.v. de Broederschap van Sint
Liduina en de koren In Honorem Dei en Jubilatio.

Jezus sprak: “In het begin, bij de schepping, heeft God man en vrouw gemaakt. Daarom
zal de man zijn vader en moeder verlaten om zich te binden aan zijn vrouw en deze twee
zullen één vlees worden. Zo zijn zij dus niet langer twee, één vlees als zij geworden zijn.
Wat God derhalve heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.” Marcus 10, 6-9.

10 oktober
ACHT-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag 10.00 uur : Hoogmis m.m.v. het
dameskoor Jubilatio.

Toen Jezus zich weer op weg begaf kwam er iemand aanlopen
die zich voor Hem op de knieën wierp en vroeg: “Goede
Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?”
Jezus antwoordde: “Waarom noemt ge Mij goed? Niemand is
goed dan God alleen. Ge kent de geboden: Gij zult niet doden,
gij zult geen echtbreuk plegen, gij zult niet stelen, gij zult niet
vals getuigen, gij zult niemand tekort doen, eer uw vader en uw
moeder.” Marcus 10, 17-19.

17 oktober
NEGEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag 10.00 uur : Hoogmis m.m.v. het herenkoor In Honorem Dei.

9

augustus 2021

Toen kwamen Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, naar Hem toe en zeiden:
“Meester, wij willen dat U voor ons doet wat wij U vragen.” Hij antwoordde hun: “Wat wilt
ge dan dat Ik voor u doe?” Zij zeiden Hem: “Geef dat in uw glorie een van ons aan uw
rechter- en de ander aan uw linkerhand moge zitten.” Maar Jezus zei hun: “Ge weet niet
wat ge vraagt. Zijt ge in staat de beker te drinken die Ik drink en met het doopsel gedoopt

De Koepel
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In die tijd zei Johannes tot Jezus: “Meester, we hebben iemand die ons niet volgt, in uw

26 september
ZES-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag 10.00 uur : Hoogmis m.m.v. de Cantorij.

Na de gedaanteverandering op de berg gingen Jezus en zijn
leerlingen daar weg en trokken Galilea door; maar Hij wilde niet
dat iemand het te weten kwam, want Hij was bezig zijn leerlingen
te onderrichten. Hij zeide hun: 'De Mensenzoon wordt
overgeleverd in de handen der mensen en ze zullen Hem doden;
maar drie dagen na zijn dood zal Hij weer opstaan.' Zij begrepen die woorden wel niet
maar schrokken ervoor terug Hem te ondervragen. Marcus 9, 30-32.

19 september
VIJF-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag 10.00 uur : Hoogmis m.m.v. het herenkoor
In Honorem Dei.

In die tijd trok Jezus met zijn leerlingen naar de dorpen rond Caesaréa van Filippus.
Onderweg stelde Hij aan zijn leerlingen de vraag: “Wie zeggen de mensen dat Ik ben?” Zij
antwoordden Hem: “Johannes de Doper; anderen zeggen Elia en weer anderen zeggen dat
Gij een van de profeten zijt.” Daarop stelde Hij hun de vraag: “Maar gij, wie zegt gij dat Ik
ben?” Petrus antwoordde: “Gij zijt Christus.” Maar Hij verbood hun nadrukkelijk met
iemand hierover te spreken. Marcus 8, 27-30.

12 september
VIER-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag 10.00 uur : Hoogmis m.m.v. het dameskoor Jubilatio.

Men bracht een doofstomme bij Hem en smeekte Hem dat Hij deze de hand zou opleggen.
Jezus nam hem terzijde, buiten de kring van het volk, stak hem de vingers in de oren en
raakte zijn tong met speeksel aan. Vervolgens sloeg Hij zijn ogen ten hemel, zuchtte en
sprak tot hem: 'Effeta' wat betekent: Ga open. Terstond gingen zijn oren open, en werd de
band van zijn tong losgemaakt, zodat hij normaal sprak. Marcus 7, 32-35.

5 september
DRIE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag 10.00 uur : Hoogmis m.m.v. het herenkoor In Honorem Dei.
13.30 uur : Eucharistieviering gebedskring ‘Mama di Rosario’.

LITURGISCHE KALENDER

De Koepel
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Hans Stout, voorzitter, Ton van Scheppingen, penningmeester,
Conny Kappelhof, secretaris, Mgr. P.M. Vismans, ambassadeur,
oud rector van de Liduinabasiliek.

Het is enige tijd geleden dat de Vriendenstichting van de Liduinabasiliek
iets van zich heeft laten horen. Maar dat u niets hoort, betekent niet dat
er achter de schermen niet wordt gewerkt. Zoals u zo dikwijls leest, de
inkomsten lopen sterk terug in onze kerk. Door overlijden maar ook door
de vreemde situatie van het corona-virus. Ook de inkomsten van de
Vriendenstichting zijn teruggelopen. Gelukkig hebben wij een groep
trouwe donateurs die de Vriendenstichting een warm hart toedragen en
die wij dan ook zeer dankbaar zijn voor hun giften, per maand of per jaar.
Toch zou het bijzonder fijn zijn wanneer de Vriendenstichting nieuwe
donateurs kan verwelkomen. U wilt toch ook dat onze mooie basiliek in al
haar pracht en glorie kan blijven bestaan? Maar misschien wilt u alleen
een eenmalige gift wilt doneren? Dat kan door een bedrag over te maken
op rekeningnummer: NL54 INGB 0006 6944 73. Iedere euro die u aan
de Vriendenstichting schenkt is belangrijk! De Vriendenstichting heeft de
ANBI-status, hetgeen betekent dat uw gift aftrekbaar is. Wilt u meer
weten over de Vriendenstichting van de Liduinabasiliek? Achterin de
kerk ligt onze folder met alle informatie. Wilt u persoonlijk informatie,
dan kunt u contact opnemen met mw. Conny Kappelhof (010) 426 82 62
of thcmstreep@hetnet.nl Wij zien uw reactie graag tegemoet. U alle
goeds toewensend,

STICHTING VRIENDEN VAN DE LIDUINABASILIEK

ROZENKRANSFEEST EN ROZENKRANSMAAND
Op zondag 10 oktober,(zondag nabij 7 oktober) vieren wij in de basiliek
van St. Liduina en Onze Lieve Vrouw Rozenkrans in Schiedam het feest
van de co-patrones: de Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans.

Toen in 1570 het christelijke Westen
bedreigd werd door de Turkse vloot,
riep paus Pius V de christenen op het
Rozenkransgebed te bidden en
daarbij Maria's voorspraak af te
smeken. Sinds 1914 is 7 oktober het
feest van Onze Lieve Vrouw van de
Rozenkrans. Paus Leo XIII (^ 1903)
wijdde de maand oktober toe aan
Maria als Koningin van de Heilige
Rozenkrans.

De Rozenkrans gaat terug op de paters Dominicanen. Bekend is de
afbeelding dat Maria vanuit de hemel het gebedssnoer toevertrouwt aan
Sint Dominicus (^ 1221), vaak tegelijk ook aan Sint Catharina van Siena
(^ 1380). Vooral de dominicaan Alanus a Rupe (^ 1475) was een
bevorderaar van het Rozenkransgebed.

De slag bij Lepanto

Zoals gezegd waren de paters Dominicanen eeuwenlang grote
bevorderaars van het Rozenkransgebed. Vele gelovigen hebben, mede
door hun aansporing, steun gevonden bij Maria in het Rozenkransgebed.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat onze basiliek aan de Singel, waar de
zielzorg lange tijd door de Dominicanen is behartigd, de titel Onze Lieve
Vrouw Rozenkrans kreeg. Deze titel is behouden toen de heilige Liduina
de eerste patrones werd.
Het Rozenkransfeest op 10 oktober begint om 10.00 uur met een
feestelijke Eucharistieviering met herenkoor In Honorem Dei en
dameskoor Jubilatio. Om 15.30 uur wordt de Rozenkrans gebeden.
Aansluitend volgen om circa 16.00 uur de Vespers met plechtig Lof,
gezongen door de Broederschap van Sint Liduina en de koren In
Honorem Dei en Jubilatio.
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Wij kunnen gelukkig al weer met een groter aantal gelovigen liturgie
De Koepel

vieren. En momenteel kunnen 12 koorzangers zingen. Wij hopen dat er in
oktober nog iets meer mogelijk zal zijn. Maar er is nog wel enig
voorbehoud van actuele corona-maatregelen. Alle elementen van de
feestdag gaan in principe door. Als het onverhoopt nodig is, zal het aantal
zangers nog wel beperkt blijven. En of het in oktober nog noodzakelijk is
om u tevoren aan te melden, kunt u lezen in de wekelijkse nieuwsbrief en
op de website.

Niet alleen 7 oktober en zondag 10 oktober, maar heel de oktobermaand
is Rozenkransmaand. Daarom vieren wij op elke woensdagavond in
oktober om 19.00 uur (dus op 6, 13, 20 en 27 oktober) het Rozenkranslof
in de Liduinabasiliek.
Rector Henri Egging.

BEDEVAARTEN NAAR KEVELAER EN HEILOO

De Haagse Bedevaarten organiseert jaarlijks bedevaarten naar bekende
heiligdommen in binnen- en buitenland. Op woensdag 15 september is er
een bedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo en van zondag
31 oktober t/m maandag 1 november is er een tweedaagse bedevaart naar
Onze Lieve Vrouw van Kevelaer om op Allerheiligen het bedevaartseizoen
van Kevelaer officieel af te sluiten. Deze bedevaarten zijn onder
voorbehoud vanwege de corona-pandemie.

7

augustus 2021

Voor meer informatie en aanmelding verwijzen wij u naar de website
https://www.bedevaart.nl U kunt ook bellen naar (010) 414 95 77.
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