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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 
 6 juni 2020 – 13 juni 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 …  
Juist dat wat moeite kost,  

blijkt achteraf  
de moeite waard te zijn. 

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

 
Vieringen door de week:  
Kapel patersklooster: de dagelijkse viering van 9.30 uur vervalt. 
 
Vieringen   

 Parochiekerk:  
Vanwege het corona virus zijn er geen vieringen. 
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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 Maria iedere ochtend en avond een 
Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. 
 
Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 7 juni t/m zaterdag 13 juni:  
zondag :  J. Maathuis   maandag:  H. Peper 
dinsdag: J. Wolbers   woensdag:  M. Verheijen  
donderdag: A./R. Wolbers   vrijdag: V. Kuipers 
zaterdag: S. Elferink           
 
Werkgroep onderhoud kerkhof:       
Van zondag 7 juni t/m zaterdag 13 juni: groep 4 

 
 

 

 

“Uit het Parochiebestuur”.Nr: 10 

1. Coronacrisis. 
In onze vergadering van woensdag 27 mei 2020 hebben 
wij gesproken over de maatregelen die moeten worden 
genomen voor de herstart van publieke vieringen in 
onze kerk. Dit naar aanleiding van het protocol 
‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ vastgesteld door 
de Nederlandse bisschoppen.  
 

         
        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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Besluiten: 
Besloten is om vanaf 1 juli 2020 de kerk weer open te stellen voor normale 

kerkdiensten tot 100 personen. In de tussentijd heeft het bestuur en de 

vrijwilligers de opdracht de kerk coronabestendig te maken. Daar neemt het 

bestuur ruim te tijd voor. 

In de maand juni zijn er nog geen publieke vieringen. Wel zal er twee keer een 

viering via het internet en de kerkradio worden uitgezonden. 

 

Hierbij sluit onze parochiegemeenschap aan bij de kerken in de omgeving van 

Zenderen, voor wat betreft het kerkbezoek na 1 juli 2020. 

 

Om het kerkbezoek op een veilige manier mogelijk te maken zijn wij nu 

allereerst in gesprek met diverse vrijwilligersgroepen die tijdens de vieringen 

een taak vervullen. Wat moet worden gedaan om de kerk Corina bestendig in 

te richten. Wat zijn de afspraken in de kerk, enz. Hierbij volgen wij de 

richtlijnen die door het Bisdom zijn aangedragen. 

 

De maatregelen hebben betrekking op: 

1. Verwelkoming en goede voorlichting bij binnenkomst,  

aanwijzingen in de kerk. 

2. Desinfectie mogelijkheden en voorschriften.  

Achter in de kerk en bij het te communie gaan. 

3. Aanmeldingsmogelijkheden voor kerkbezoek.  

Op welke manier en hoe. 

4. Beschermende voorzieningen. Bijvoorbeeld bij het te communie gaan. 

5. Plaats toewijzing voor 100 personen. 

Hiertoe wordt een protocol ontwikkeld. Dit zullen wij in een volgende VOX 
aan de orde stellen en toelichten. 
 
Het parochiebestuur 
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Restaurant ’t Seminar/De kapel Sharing 

is op zoek naar 

afwashulpen/schoonmaakhulpen. 

  Ben je minimaal 15 jaar, wil je werken in de horeca, 

neem dan telefonisch contact op met ’t Seminar: tel. 074 2595979 

(Vragen naar Dhr. Jelle Wagenaar) 

 
 
Lotenverkoop Zonnebloem 
 

Beste inwoners van Hertme en Zenderen, 
Via deze ongebruikelijke manier willen wij u vragen om loten 
voor de Zonnebloem te kopen.  
De loten kosten 2 euro per stuk, driekwart van de opbrengst gaat 
naar de plaatselijke afdeling, in dit geval de Zonnebloemafdeling 
Hertme/Zenderen.  Hiermee kunnen wij activiteiten organiseren 

voor mensen die door ziekte of invaliditeit dreigen te vereenzamen.  
De loten kunt u bestellen door het bedrag over te maken naar 
NL23RABO0309463882 ten name van de Zonnebloem afd. Hertme/Zenderen. 
Vergeet niet uw adres en het aantal loten erbij te vermelden, zodat wij 
weten bij wie we de loten in de brievenbus kunnen doen. 
Voor vragen en/of informatie kunt u bellen naar tel: 0742660360   
 
 
 
Met vriendelijk groet, 
De vrijwilligers van de Zonnebloem Hertme/ Zenderen 
 

 

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.  


