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Pasen -- Voorjaar
Het frisse groen op jonge twijgen
een tere tak met bloesemknop
de natuur spreekt en zal niet zwijgen
de lente volgt de winter op
Pasen schenkt ons weer nieuw leven
het oude is voorbij gegaan
een licht wordt ons gegeven
om in het donker op te staan
Pasen opent dichte deuren
een voorportaal is ons bereid
een leven vol van lentekleuren
een vleugje van de eeuwigheid
Elly Mans-Los
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Gezamenlijk vieren van het Paastriduüm
De H. Catharinakerk in Harderwijk is dit jaar de plaats waar het ‘volle’
Paastriduüm in onze regio (Putten, Ermelo en Harderwijk) wordt gevierd.
Kapelaan K. Donders zal de vieringen leiden en uit de drie geloofsgemeenschappen
zullen mensen hun bijdrage leveren.
Witte Donderdag 29 mrt. 19.30 uur -GezinsvieringIn de Avondmis herdenken wij wat Jezus zijn leerlingen opdroeg op de avond voor
zijn lijden, namelijk: het gebod van de liefde welke Jezus gaf toen Hij zijn apostelen
de voeten waste en zijn blijvende Gave in de Eucharistie toen Hij bij het laatste
Avondmaal zei “Doet dit tot gedachtenis aan Mij” .
-Bij de viering zullen kinderen actief worden betrokken en een taak krijgen.
-In plaats van de collecte wordt eenieder uitgenodigd om op deze avond zijn
offergave te brengen in houdbaar voedsel welke bestemd is voor de plaatselijke
Voedselbank.
- Een gebedswake aansluitend bij het Rustaltaar zal de weg naar Goede Vrijdag
voortzetten als wij horen: ‘Ging het uw krachten te boven één uur met Mij te waken’
-De zang in deze viering wordt verzorgd door het St. Caeciliakoor uit Harderwijk.
Goede Vrijdag 30 mrt. 19.30 uur
In de Avondplechtigheden van Goede Vrijdag staan de verering van het Kruishout en
de Passie van het Johannes-evangelie centraal.
-Aan de voet van het kruis kunt u bloemen leggen tijdens de kruishulde.
(bloemen kunnen worden gebruikt voor de Paasversiering)
-Het koor Pastor Bonus uit Ermelo verzorgt de zang.
Paaswake 31 mrt. 21.00 uur
Op Stille Zaterdag komen wij na het vallen van de avond samen. Aan het gezegende
Paasvuur zal een eerste licht worden ontstoken. Wanneer het nieuwe water is gewijd
hernieuwen wij onze doopbeloften en zingen ons geloof uit dat de Heer Verrezen is.
-Van alle drie de geloofsgemeenschappen zullen mensen hun bijdrage leveren aan
deze Paasviering.
-Het St. Caeciliakoor van Harderwijk verzorgt de zang.
-Paaskaarsen van alle drie de Parochiekerken zullen worden ontstoken.
-Het nieuwe doopwater zal worden meegenomen naar de kerken voor de
besprenkeling op Paasochtend en het vullen van de doopvont en de Wijwatervaten.
H. Catharinakerk, Van Maerlantlaan 1 Harderwijk.

Het Paastriduüm ook in Putten.
Witte Donderdag 29 maart om 19.00 uur
Anders Vieren viering waarin de groep van Mery Falger zal voorgaan.
Ons koor Cantabile zal de viering met zang opluisteren.
Goede Vrijdag 30 maart om 14.30 uur Kruisweg met Kinderen
o.l.v. Annemarieke Hollanders, Sandra Bakker, Sylvia de Werd en Marco Rooze.
Goede Vrijdag 30 maart om 19.00 uur
Anders Vieren viering waarin de groep van Gerda van Meerveld zal voorgaan samen
met de juniorlectoren. Ons koor Contagio zal de viering, samen met Merel
Fleischeuer, met zang opluisteren.
Op weg naar Pasen op Paaszaterdag 31 maart om 19.00 uur
Anders Vieren viering waarin de groep van Fransje Scheijde zal voorgaan.
Zowel het kinderkoor de Toverbal als Cantabile zullen samen in deze viering zingen.
Namens de pastoraatgroep, Cil van Oosterhout.
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Witte Donderdag inzameling voedselbank
Dankzij uw bijdrage blijft de voedselbank in staat om wekelijks aan
mensen die weinig kunnen besteden een kwalitatief goed
voedselpakket te verstrekken. Momenteel maken 40 huishoudens
hiervan gebruik. Om dit verder voort te zetten vragen we m.n.
'droog'producten die wat langer houdbaar zijn.
Op Witte Donderdag kunt u achter in de kerk bij aanvang van de dienst de producten
in de mand plaatsen. Ook een envelop met bijdrage is van harte welkom.
Mery Falger

Goede Vrijdag.
Op de avond van Goede Vrijdag zal er 19.00 uur een viering zijn dat muzikaal wordt
begeleid door Contagio en Merel Fleischeuer als soliste.
Enkele tieners uit onze parochie zullen de gebeden, gedichten en overwegingen voor
hun rekening nemen.
Gerda van Meerveld zal dit geheel coördineren.

Het veertigdagentijdboekje.
Het veertigdagentijdboekje is gereed. Het draagt de titel: Onvoorwaardelijke Liefde.
Het is samengesteld en geschreven door leden van drie Puttense kerken: de RoomsKatholieke parochie, de Gereformeerde Kerk en de Andreaskerk. Voor elke dag van
de veertigdagentijd is er een bijdrage, zodat het te gebruiken is als een dagboekje.
Het kan individueel gelezen worden of samen, bijvoorbeeld aan tafel. Het paarse
boekje, zoals het vaak wordt genoemd, heeft niet de pretentie gezaghebbend te zijn,
in tegendeel. Het is een poging om woorden te geven aan geloof, aan vertrouwen,
maar even goed aan een zoektocht naar wat van waarde is.
Ruim voor aanvang van de veertigdagentijd zal het boekje beschikbaar zijn voor de
leden van de drie kerken, maar evengoed voor mensen daarbuiten. Vanwege het
mogelijk gebruik als dagboekje zal het in gedrukte vorm in de kerken komen te
liggen. We willen het ook graag digitaal aanbieden voor wie dat wil. Degenen die het
in hun e-mail willen ontvangen kunnen een berichtje sturen naar het e-mailadres:
40-dagen@kerknetputten.nl.
Omdat we verwachten dat het aantal mensen het d.m.v. een tablet of smartphone
zal lezen, willen we het aantal te drukken exemplaren verminderen met het aantal
aanvragen voor de digitale versie.
De samenstellers
De handreiking voor de veertigdagentijd 2018 ligt vanaf deze week
voor u klaar in uw kerk. Ook via de e-mail is het boekje te verkrijgen.
Stuur daarvoor, als u dat nog niet eerder had gedaan, een verzoek
via het e-mailadres: 40-dagen@kerknetputten.nl. De samenstellers
stellen het op prijs als u wilt reageren op de inhoud. Uw reactie op
wat u gelezen heeft, of zelf hebt meegemaakt, wordt zeer
gewaardeerd. Ook als u aanvullingen hebt op de geschreven teksten,
willen we die graag lezen.
De drukkers van het boekje hebben aangeboden bij te drukken als
daar behoefte aan is. U kunt daarom bij één van de schrijvers
aangeven, als de boekjes niet meer in de kerken beschikbaar zijn.
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Leven vanuit je gevoel
Denk jij veel na met je hoofd? Of luister je vooral naar je hart?
Op zondag 18 maart a.s. vieren we met hart en ziel in de
BuitenGewone Viering voor mensen met een beperking.
Voorganger Ben Piepers neemt ons mee van het hoofd naar het hart en koor
Vivente zal de viering muzikaal opluisteren.
De viering vindt plaats om 11:00 uur in de
St. Jozefkerk, Hessenweg 325, 3791 PJ in Achterveld.
En tot slot: heb jij een knuffel? Of iets wat voor knuffel mag doorgaan?
Neem allemaal iets mee naar de viering. Dan kun jij er ons iets over vertellen!
Graag tot ziens op zondag 18 maart!
Werkgroep BuitenGewoon Vieren, Bruna, Betty, Gré en Mieke
Heeft u vragen of wilt u meedenken? Neem dan contact op met
Bruna.kleter@kpnmail.nl of tel: 0342-452724

Totaal onverwacht en…onnodig
Op zaterdag 17 februari werd ik na de Eucharistieviering samen met Tineke door
Pastoor Harrold Zemann naar voren geroepen. Mij werd op voordracht van
locatieraad, pastoraatgroep, pastoor en parochiebestuur een bisschoppelijke
onderscheiding uitgereikt: de St. Willibrord oorkonde.
Na afloop was er een gezellig samenzijn in de Gabriëlschool.
Zoals gezegd overviel het mij, evenals het in het parochieblad door de
pastoraatgroep geplaatste interview, dat mij ooit werd ontfutseld.
Voor mij allemaal teveel eer. We werken met elkaar hard om onze kleine
gemeenschap in stand te houden. Een gemeenschap kan niet zonder alle
vrijwilligers!
Ik was aangenaam verrast door het grote aantal kerkbezoekers op die
zaterdagavond (Niet wetend dat het deels te maken had met deze uitreiking).
Immers alleen met een redelijk aantal kerkbezoekers en de financiële bijdrage van
allen kan ook in de toekomst onze gemeenschap in stand blijven en een eigen kerk
behouden.
Ik wil alle vrijwilligers heel hartelijk danken voor hun inzet vroeger, heden en in de
toekomst.
Toch ook een woord van dank aan de locatieraad, pastoraatgroep, pastoor Harrold
en het parochiebestuur voor hun inspanning in deze.

Theo Marissink Levensloop 2018
In het vorige parochienieuws heeft u de levensloop van Theo kunnen lezen.
Het was een afscheidscadeau van ons, de pastoraatgroep.
We vroegen ons af of u het leuk vindt om ook van anderen een levensloop te lezen.
Van mensen uit onze parochie of het pastorale team. U kunt uw wensen kenbaar
maken bij ons.
Dan kunnen we ieder half jaar een interview plaatsen.
Namens de pastoraatgroep, Cil van Oosterhout.
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KERKDIENSTEN en MISDIENAARS
Zo. 11 mrt.
09.15u
e
4 zondag
40-dagentijd
Wo. 14 mrt. 09.00u

Woord- en communieviering, Samenzang
Voorganger: Pastor Ben Piepers
Lectoren: Irene Heijnen en Alexander Bos
Eucharistieviering, Samenzang
Voorganger: Kapelaan Karel Donders
19.00u Oecumenische Vesperviering, Samenzang
Za. 17 mrt.
19.00u Eucharistieviering, Gregoriaans koor
e
5 zaterdag
Voorganger: Pastoor Harrold Zemann
40-dagentijd
Lector: Piet Rijnbeek en Lieke Rooze
Zo. 18 mrt.
10.00u Zin-in-Zondag
Voorgangers: Corrie Hollanders en Wim Menting
Wo. 21 mrt. 19.00u Oecumenische Vesperviering, Samenzang
Zo. 25 mrt.
09.15u Woord- en communieviering, Samenzang
Palmzondag
Voorganger: Pastor Fred Kok
Lectoren: Mary Menting en Laura van der Graaf
Do. 29 mrt. 19.00u Anders Vieren, Cantabile
Witte
Voorganger: Mery Falger Liturgiegroep: B
Donderdag
19.30u Eucharistieviering in Harderwijk
H’Wijk Voorganger: Kapelaan Karel Donders
Vr. 30 mrt
Goede
Vrijdag

Kruisweg met kinderen
Anders Vieren met Sylvia, Sandra, Marco en
Annemarieke
19.00u Anders Vieren met jongeren, Contagio
Voorganger: Gerda van Meerveld
Harderwijk 19.30u Voorganger: Kapelaan Karel donders
Za. 31 maart 19.00u Anders Vieren, Toverbal en Cantabile
Op weg naar
Voorganger: Fransje Scheijde Liturgiegroep: A
Pasen
21.00u Eucharistieviering
Paaswake
H’wijk Voorganger: Kapelaan Karel Donders
Zo. 1 april
11.00u Woord- en communieviering, Cantabile
e
1 Paasdag
Voorganger: Pastor Fred Kok
Lectoren: Cynthia Pawirodinomo en Mariëlle van
der Haar
Zo. 8 april
11.00u Woord- en communieviering, Samenzang
Voorganger: Diaken Rini Bouwman
Lectoren: Kunny Mulder en Jim van der Graaf
Wo. 11 april 09.00u Eucharistieviering
Voorganger: Kapelaan Karel Donders
Zo. 15 april 11.00u Woord- en communieviering, Contagio
Voorganger: Pastor Fred Kok
Lectoren: Irene Heijnen en Alexander Bos
Za. 21 april
19.00u Eucharistieviering, Samenzang
Voorganger: Kapelaan Karel Donders
Lector: Piet Rijnbeek en Lieke Rooze
Zo. 22 april 10.00u Zin-in-Zondag
Voorgangers: Corrie Hollanders en Wim Menting

Lucas,
Alexander

Lieke, Karlijn,
Marc Ant.

Mariëlle,
Marc Ant.

14.30u
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Lucas, Lieke,
Luna
Alexander,
Karlijn

Mariëlle, Luna
Lucas, Lieke

Zo. 29 april

11.00u

Woord- en communieviering, Samenzang
Voorganger: Pastor Ben Piepers
Lectoren: Mary Menting en Laura van der Graaf

Marc Ant.,
Alexander

Iedere week is er op zondagavond een Poolse Eucharistieviering om 20.00 uur.

Tarieven begraafplaats Rooms Katholieke begraafplaats
Putten 2017
Graf 20 Graf 30 Kindergraf 20 Urnenmuur 10
jaar
jaar
jaar
jaar
Tarieven voor nieuwe
uitgifte:
Recht van uitgifte
Onderhoud (afkoop
verplicht)
Begraafrecht
Totaal
Verlenging van het
recht en onderhoud:
Verlening van het recht
voor 10 jaar
Verlening van het
onderhoud voor 10 jaar
Totaal
Bijzetting voor 10 jaar
Overige tarieven
Overschrijven van het
recht
Toeslag begraven buiten
10.00 – 16.00 uur
Vergunning voor het
plaatsen van voorwerpen

1250
1000

1875
1500

475
375

350
350

750
3000

750
4125

475
1325

125
825

625

625

250

250

500

500

250

350

1125

1125

500

600

750

750

125

30
250
65,75

Afscheid
Na jaren van trouwe dienst neemt ook Jort Baremans afscheid als misdienaar.
Jort, we bedanken je voor je trouwe inzet.
Met dit afscheid en het gegeven dat er bijna geen nieuwe misdienaars bij komen,
naderen ook wij bijna het misdienaarloze tijdperk. Helaas.
Ik hoop van harte dat er toch nog kinderen zijn (of jongeren) die dienstbaar willen
zijn en tijdens Eucharistievieringen en vieringen van woord en communie willen
assisteren.
Theo Marissink

Geachte mede parochianen,
Hartelijke dank voor alle belangstelling en de ontvangen bloemen van u
bij mijn vijfentachtigste verjaardag welke ik in goede gezondheid weer heb mogen
beleven.
Met vriendelijke groet, Peter Smeele.
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Beste mensen,
Graag willen wij, Pedro, Nienke en Joshua, iedereen bedanken voor de bijdrage aan
de collecte die voor ons is gehouden.
Op 15 oktober 2017 is ons huis verwoest door de bosbrand in Portugal en mede
dankzij u/jullie donatie kunnen wij ons leven weer opbouwen. Het is hartverwarmend
dat mensen om ons heen, waaronder u/jullie, ons willen helpen. Een heel groot
dankjewel uit Portugal!
Warme groeten van Pedro, Nienke en Joshua

Op weg naar de Eerste Communie
Wat vind jij een fijne plek in de kerk? 12 kinderen zoeken hun weg...
sommigen blijven staan bij Maria, anderen gaan mooi vooraan zitten, iemand wil
naar boven naar het orgel, en weer een ander kiest de doopvont. Zo ontdekken de
Eerste Communicantjes niet alleen de betekenis van plekken en rituelen in de kerk,
maar ook wat zij hierbij voelen en ervaren. En zo komen ze een stapje verder in hun
geloof en hun omgang met God.
Op 22 april is het zover... dan is de feestelijke viering, wanneer zij voor het eerst de
communie mogen ontvangen. Een bijzondere gebeurtenis!
Julius Otten, Amber van Eikenhorst, Julia Bakker, Naomi van Roomen, Benjamin Bos,
Ranem Alwasteen, Lucas de Werd en Mackenzie van Losenoord uit onze
gemeenschap in Putten. Daarnaast Ola Fedorowska, Thom Groenen, Leonie Kuiper
uit Harderwijk en Filip Owczarz uit Zeewolde. Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!
Wees welkom om dit feest mee te vieren: Zondag 22 april, 11.00 uur.
Goede Herderkerk Ermelo met kinderkoor de Toverbal.
Annemarieke Hollanders

Bedevaartreizen
In 2018: voor alle parochianen in de St.Lucasparochie.
Graag willen wij u aandacht vragen voor de komende Bisdomreis naar Lourdes onder
begeleiding van Pastoor Zemann met vertrek op 28 april en de reis duurt 8 dagen. U
kunt zich nog steeds aanmelden. U bent van harte welkom om met ons mee te gaan!
De St. Lucas en St. Maartenparochie hebben weer een mooie bedevaartreis voor u
georganiseerd naar Assisi en Rome. De informatie bijeenkomst wordt gehouden op
om 20.00 uur in de Kom naast de St. Jozefkerk in Leusden op 14 maart. U bent van
harte welkom!
In 2019:
Bedevaart naar Lourdes, parochies van het aartsbisdom Utrecht organiseren die voor
de 5e keer, en de parochie St. Lucas en St. Maarten, sluiten hierbij aan. Pastor Fred
Kok zal dan vanuit onze parochie met deze reis meegaan.
Wilt u nog meer informatie neem dan contact op met Willie van de Brug
Tel.nr: 06.21410286 E-mail adres: willievankooij@hotmail.com

Kerstpostactie 2017
Wat heeft “ Kerstpostactie Putten’ weer veel kaarten ontvangen. Kaarten voor
Putten, heel Nederland, maar zelfs wereldwijd zijn verwerkt.
Totaal is er een winstbedrag van € 13.610,-- opgehaald. De opbrengst gaat naar
Woord & Daad en de Flame Foundation Putten.
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Wij willen iedereen hartelijk bedanken die zijn kerstkaarten bij ons heeft ingeleverd.
Een extra woord van dank aan alle vrijwilligers die geholpen hebben met het
sorteren, stempelen en bezorgen. Zonder jullie was dit nooit gelukt!
Ook willen wij “De Aker” bedanken voor het opnieuw beschikbaar stellen van de
ruimte.
Helaas hebben wij achteraf geconstateerd dat de postverzending dit jaar minder vlot
is verlopen dan voorgaande jaren. Na evaluatie hebben wij besloten de aanpak te
wijzigen met betrekking op de verzending door externe partijen.
We hopen ook Kerst 2018 uw kerstkaarten weer te mogen bezorgen.
Met vriendelijke groet, Marianne Bout, Lisette Post

Programmaoverzicht VORMING EN TOERUSTING
Datum
13
maart
2018
15
maart
2018
21
maart
2018
9 april
2018
17 april
2018

Tijd
Plaats
Onderwerp
20:00 – 22:00 Gereformeerde Joodse humor
uur
Kerk

Spreker
Peter van ’t Riet

20:00 – 22:00 Andreaskerk
uur

Ds. Werner Gugler

De paradijsmotieven in
Openbaring

20:00 – 22:00 Gereformeerde Rouw en verlies
uur
Kerk

20:00 – 22:00 Gereformeerde Verlangen
uur
Kerk
20:00 – 22:00 Andreaskerk
Het pijnlijke Nederlandse
uur
slavernijdebat
In heden en verleden
24 april 20:00 – 22:00 Andreaskerk
‘Judas’ van Amos Oz
2018
uur
Boekbespreking
Voor meer informatie zie het oranje boekje.

Mw. Arrien van
Proojen-de Jong
Mw. Lily Veen
Prof. Dr. B. Paasman
Dr. H. Schravesande

KOPIJ
Kopij voor de Lucasbrief graag voor vrijdag 30 maart 2018.
Het eerstvolgende Parochie-Nieuws zal verschijnen op zaterdag 28 april 2018.
Dodenherdenking, Bevrijdingsdag, Hemelvaart, Pinksteren,
Moederdag, Vaderdag.
Kopij hiervoor kunt u inleveren voor vrijdag 13 april 2018.
e-mailadres: pnputten@hotmail.com
Indien gewenst kan het Parochie-Nieuws ook digitaal worden
ontvangen.
U kunt dit aangeven bij Jan Carbo: jan.carbo@gmail.com
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Locatie H. MARIA ZUIVERING
Brinkstraat 87, 3881 BP Putten, tel. 0341 351690 / 455710
Reknr. NL22SNSB 03542 05641 t.n.v. Maria Zuivering geloofsgemeenschap
Reknr. NL15INGB 00009 49768 t.n.v. Maria Zuivering geloofsgemeenschap
PASTORAATGROEP
De pastoraatgroep heeft als taak alle pastorale parochietaken te coördineren.
Ze vormt zo een schakel tussen parochianen, bestuur en pastoresteam.
Met al uw vragen kunt u bij hen terecht; ook vragen we u bericht van geboorte,
aanvraag voor doopsel en huwelijk bij hen te melden. Ook in geval van overlijden
dient dit als eerste doorgegeven te worden aan de pastoraatgroep; zij begeleiden
het dan verder.
Christine van Hierden
Cil van Oosterhout
Kunny Mulder
e-mail
website

hchierden1973@kpnmail.nl
cilvanoosterhout@gmail.com
info@mulderjuridischadvies.nl

0341-358838
06-55132640

: mg.rooze@gmail.com
: www.rkparochieputten.nl

LOCATIERAAD
Functie

naam

telefoon

Voorzitter/ Beheerszaken

Alphons van Anraad

0341-455710

Secretaris

Marco Rooze

06-50677132

Penningmeester

Marjolein Ruitenbeek

0341-844679

SINT LUCAS PAROCHIE
Sint Lucas parochie is een samenwerkingsverband tussen de geloofsgemeenschappen
St. Jozef in Leusden, St. Jozef in Achterveld, St. Paulus in Hoevelaken, De Goede
Herder in Ermelo, H. Maria Zuivering in Putten, St. Catharina in Barneveld/Voorthuizen,
St. Catharina in Nijkerk en H. Catherina in Harderwijk.
PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING
De PCI van de Sint Lucas parochie heeft in iedere locatie een werkgroep Caritas.
Onze werkgroep Caritas is te bereiken via de website: www.caritasstlucas.nl
Het PCI bestuur is te bereiken via e-mail: pci.sintlucas@gmail.com
Wilt u de PCI ondersteunen dan is uw bijdrage welkom op RABObank
rekeningnummer NL30 RABO 0347 8022 30 t.n.v. PCI bestuur Sint Lucas
o.v.v. donatie.
De werkgroep Caritas is ook deelnemer in het Diaconaal Platform Putten.
Meer informatie hierover op de website: www.diaconaalplatformputten.nl

PASTORESTEAM
Alle pastores zijn bereikbaar via het secretariaat van Leusden 033-4941261
•
H. Zemann (liturgie).
•
Antoinette Bottenberg.
•
Fred Kok (diaconie).
•
Diaken Rini Bouwman
•
Karel Donders
Als u (dringend) behoefte hebt aan een bezoek van een pastor/pastoor
wilt u dan contact opnemen met iemand van de pastoraatgroep
ZANGKOREN
Koor
Contactpersoon
Gemengd koor “Cantabile” Piet Dellebeke

telefoon
0577-462496

Mannenkoor
(Gregoriaans)
Koor “InterNos”
(Speciale gelegenheden)
Kinderkoor “De Toverbal”

Jos van Vliet

0341-354131

Liesbeth van Seventer

0341-553630

Sandra vd Hoorn

0341-353383

Contagio

Ton van Westing

0341-351369

CONTACTPERSOON KOSTERS/ MISDIENAARS/ CRECHE
Theo Marissink tel. 0341-351690; email t.marissink47@hetnet.nl
ATTENTIEGROEP
contactpersoon

Lies van Schaik

ROUWPASTORAAT
Aanspreekpunt bij het overlijden van een parochiaan:
contactpersoon
Leny Arendsen

0341-491668

0341-353586
06-15635222

KERKHOFBEHEER
Roos Brugman en Edwert Sjaardema 0341-740015/06-49596644
info@monuta-sjaardema.nl
MISSIE, ONTWIKKELINGSHULP, VREDESWERK (MOV)
contactpersoon
Sylvia de Werd
GELOVEN NU
contactpersoon

Fransje Scheijde-Huf

0341-357218

