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DE STEM VAN ZENDEREN 
Website Zenderen: www.zenderen.nl  

Contact Vox: tel. 06-51209141/e-mail: info@zenderen.nl 

KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN 
 18 april 2020 – 25 april 2020 
 

 Parochie Zenderen: 
 Parochiesecretariaat     tel.  06-81730704 
        e-mail: info@parochiezenderen.nl 
 Pastor: Ton van der Gulik    tel.  06-83992557 

                                                       e-mail: pastor.vandergulik@gmail.com  
Pastoraal werker: mevr. Anita Oosterik  tel.  06-23082418  

                                            e-mail: anita.oosterik@gmail.com 
 Coördinator bij overlijden: mevr. Lidy Wolbers tel.  074-2661844 
         

 

Van hart tot hart …  
Als het niet kan zoals het moet,  

dan moet het maar  
zoals het kan. 

 
Parochiesecretariaat: tel. 06 – 81730704:              
Openingstijden: dinsdag: 14.00 -  15.00 uur 
        donderdag: 14.00 – 15.00 uur 

 

 
Vieringen door de week:  
Kapel patersklooster: maandag t/m vrijdag: eucharistieviering om   9.30 uur  
 
 
 

http://www.zenderen.nl/
mailto:info@parochiezenderen.nl
mailto:pastor.vandergulik@gmail.com
mailto:anita.oosterik@gmail.com
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Vieringen   

 Parochiekerk:  
Vanwege het corona virus zijn er t/m Pinksteren geen vieringen. 

 
Eucharistievieringen op radio en televisie: 
Elke zondag is de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 
uur op NPO 2. Verder zendt radio Mario iedere ochtend en avond een 
Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. 
 
Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 19 april t/m zaterdag 25 april:  
zondag :  J. Maathuis   maandag:  H. Peper 
dinsdag: J. Wolbers   woensdag:  A. Wolbers 
donderdag: M. Verheijen   vrijdag: V. Kuipers 
zaterdag: S. Elferink           
 
Werkgroep onderhoud kerkhof:       
Van zondag 19 april t/m zaterdag 25 april: groep 1 

 
Misintenties:  
Vanwege de huidige bijzondere omstandigheden van het rondwarende 
Corona virus zijn er, zoals u weet, de komende tijd geen vieringen in de kerk.  
Velen onder u hebben eerder al misintenties aangevraagd die nu helaas niet 
gelezen kunnen worden. Tegen de tijd dat de crisis voorbij is en de vieringen 
weer opgestart gaan worden, zullen wij contact met u opnemen om samen 
een nieuwe datum voor de intenties vast te stellen. 

 

         
        Financiën: Parochiekerk               NL24 RABO 0309 4227 36 
                            Kerkbalans            NL37 RABO 0309 4073 70 
                            Bezoekgroep Parochie      NL86 RABO 0309 4894 23 
                            Kerktelefoon                       NL39 RABO 0145 6802 58    
                            Onderhoud kerkhof           NL35 RABO 0145 6447 31 
        St. Behoud Kerkgebouw Zenderen     NL51 RABO 0106 2487 66 
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Overleden: 
Op Witte Donderdag 9 april is op 78-jarige leeftijd overleden broeder 
Ferdinand van der Heijden. Hij woonde in het Karmelietenklooster.  
Op dinsdag 14 april hebben wij in besloten kring afscheid van hem genomen. 
De viering is terug te zien op kerkdienstgemist.nl. 
Na zijn professie in 1967 was broeder Ferdinand enkele jaren portier in het 
klooster van Zenderen. Daarna in Nijmegen en Aalsmeer.  
Dat hij mag rusten in vrede. 
 

 
Nieuws van de redactie: 

Onze bezorgertjes van de basisschool mogen nog steeds 
niet naar school. 
De Vox verschijnt daarom ook de komende weken digitaal.  

U kunt hem lezen op de website van www.zenderen.nl  
 

Daarnaast worden er ook een aantal exemplaren afgedrukt. Die komen te 
liggen bij de buurtsuper en in het portaal van de kerk. (telkens vanaf 
donderdagmiddag) 
 

LET OP: 

De komende week kan er kopij ingeleverd worden voor 3 weken. Vanwege de 

meivakantie van 27 april tot 9 mei verschijnt er in die weken geen Vox.  

 

 
Collecte Nationaal Fonds Kinderhulp 

 

De collecte van het Nationaal Fonds Kinderhulp wordt 
gehouden van 20 t/m 25 april. 
 

Dit jaar staat deze collecte in het teken van school-  en 
speelmateriaal. 
 

Wegens het coronavirus dat Nederland in de greep houdt, is er geen huis-aan-
huiscollecte. 
 
 

 

http://www.zenderen.nl/
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Het wegvallen van de collecteweek is een flinke klap, omdat dit juist de 
gezinnen raakt die financieel krap zitten.  
 

1 op de 12 kinderen tot 21 jaar groeit in Nederland op in armoede. Kinderhulp 
helpt hen met simpele, vaak vanzelfsprekende dingen waar andere instanties 
niet bij kunnen helpen. Zoals een fiets, zorgeloos dagje uit, 
Sinterklaascadeautje of een opleiding. Zo kunnen deze kinderen er tóch 
gewoon bij horen. Nu en in de toekomst.  
 

Uit de stijging in aanvragen blijkt dat de behoefte aan school- en 
speelmateriaal groot is. 

Laten we er samen voor zorgen dat we zoveel mogelijk kinderen uit arme 

gezinnen kunnen voorzien van speelmateriaal, zodat het thuis fijn en gezellig 

blijft. En laptops voor de kinderen die buiten gemeentelijke regelingen vallen, 

zodat zij toch kunnen blijven meedoen op school. 
 

Hier in Zenderen willen we u alsnog 
de mogelijkheid geven geld te 
doneren d.m.v. het huis-aan-huis 
verspreiden van niet thuiskaarten. 
Op deze kaart staan verschillende 
doneermogelijkheden: 

- www.kinderhulp.nl/doneer 
- Nationaal Fonds Kinderhulp 

NL35 RABO 0707 0707 40, 
o.v.v. Collecte 2020 

- iDeal-QR 
 

Helpt u ook mee? 
 
Meer informatie over Kinderhulp en 
de collecte vindt u op 
www.kinderhulp.nl 
 

 

Collecte coördinator Zenderen 

Betsy Paus  

 

http://www.kinderhulp.nl/doneer
http://www.kinderhulp.nl/
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Corona hulp in Zenderen   
    

Beste Zenderenaren, 
Het Corona virus en de daaraan verbonden maatregelen houdt/houden ook 
Zenderen in zijn greep. Wij hopen allemaal dat we deze crisis zullen 
overwinnen. Echter, ook al blijken de maatregelen succesvol, hoe langer het 
duurt, hoe meer we de gevolgen zullen merken.  
Zenderen is een relatief klein dorp. Iedereen kent elkaar, veel families in één 
straat of wijk, actieve verenigingen. Het is dus te verwachten dat wij allemaal 
goed voor elkaar zullen zorgen. Toch kunnen sommigen uit de boot vallen. 
Een aantal inwoners heeft dan ook al voorgesteld om daar waar nodig hulp te 
bieden. In andere dorpen is dit soort hulp ook al tot stand gekomen. De 
Dorpsraad wil ook hier de mogelijkheden daartoe verkennen.  
Laat ons weten: 

1. Of u mensen kent die extra hulp behoeven  

2. Welk soort hulp geboden zou moeten worden 

3. Wilt u ons helpen bij het opzetten van dit soort hulp. Wij doen hier ook 

een beroep op de jongeren, omdat die beter in staat zullen zijn hulp te 

leveren zoals het afleveren van boodschappen. 

Graag uw hulpvraag/-aanbod, concrete voorstellen en ideeën melden via de 
mail: info@zenderen.nl  
In de mail graag ook uw naam, uw adres en uw telefoonnummer vermelden. 
Wij zullen die gegevens uitsluitend gebruiken om eventuele hulp beter te 
organiseren. Concreet voorbeeld van mogelijke hulp: de Sindron winkel is 
bereid boodschappen die telefonisch of per e-mail worden besteld gereed te 
zetten voor bezorging.              
 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
Namens de Dorpsraad Zenderen, 
Jan Kruidenier (Voorzitter) jckruidenier@hotmail.com/074-8528929 

mailto:info@zenderen.nl
mailto:jckruidenier@hotmail.com
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KLEDING INZAMELACTIE BAG2SCHOOL VERPLAATST 
 

Bag2School Nederland verzamelt kleding via scholen en 
keert per kilo een bedrag uit. Bag2School wil de 
afvalberg niet nóg hoger maken en deze wijze van 
werken is een mooie manier om van niet meer gebruikte 
kleding af te komen. 
 

De kledinginzamelactie wordt jaarlijks twee keer door de 
OR van de St Stephanusschool georganiseerd. Met deze 

actie zamelen wij extra geld in voor de gezellige uitjes van de leerlingen. 
 

Omdat de scholen tot 28 april gesloten zijn, hebben we de inzameling (die zou 
lopen tot 8 april) verplaatst. Het nieuwe ophaalmoment wordt 3 juni. Wij 
hopen dat er dan dagelijks meer aanloop is bij school en dat dat helpt om 
meer aandacht te krijgen voor deze actie. 
 

De inzameling van zakken met oude kleding zal weer in de twee weken voor 
3 juni plaatsvinden. 
 

Alvast dank voor uw begrip. 
 

Namens de Ouderraad van de St Stephanusschool, Kasper Smit 
 
 

SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 
 

 

Alle wedstrijden zijn afgelast. 
Het sportcomplex van ZV is gesloten 

  

Activiteitenagenda 

Er zijn vanwege de coronavirus voorlopig geen activiteiten in Zenderen. 
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws en belangrijke 
mededelingen dan is het belangrijk dat u regelmatig op de website van 
Zenderen kijkt. Op www.zenderen.nl wordt steeds het nieuws geactualiseerd.   

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6lYGlro_hAhWFY1AKHZ7sD-EQjRx6BAgBEAU&url=http://www.margrietschool-zwijndrecht.nl/nw-26469-7-3670162/nieuws/bag2school.html&psig=AOvVaw10eVwtZ_EgQh29EiKxmGG8&ust=1553124638959777
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