52ste jaargang
nr. 21
20 maart 2020

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
21 maart 2020 – 28 maart 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 ’t waard is om iets te doen,
dan is het ’t waard
om het goed te doen
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

Vieringen
 Parochiekerk:
Vanwege het corona virus zijn er geen vieringen t/m 6 april

Kerk openen/sluiten:
Van zondag 22 maart t/m zaterdag 28 maart: J. Wolbers

Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 22 maart t/m zaterdag 28 maart: groep 1

Overleden:
Op zaterdag 14 maart is overleden onze parochiaan mevrouw Annie DemmerKortstee op de leeftijd van 88 jaar. De uitvaartdienst voor haar zal zijn op
vrijdag 20 maart in onze parochiekerk. Deze uitvaartdienst zal in besloten
kring zijn, waarna ze zal worden begraven op ons parochiekerkhof.
Wij wensen de familie Demmer veel kracht en troost toe in deze moeilijke
dagen van afscheid en voor de tijd die komen gaat.

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.
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Financiën: Parochiekerk
Kerkbalans
Bezoekgroep Parochie
Kerktelefoon
Onderhoud kerkhof
St. Behoud Kerkgebouw Zenderen

NL24 RABO 0309 4227 36
NL37 RABO 0309 4073 70
NL86 RABO 0309 4894 23
NL39 RABO 0145 6802 58
NL35 RABO 0145 6447 31
NL51 RABO 0106 2487 66

Vanuit het pastoraal team
Het dagelijks leven van ons allemaal is de afgelopen dagen op z’n kop gezet.
De kinderen kunnen niet meer naar school en ouderen worden geïsoleerd om
hen te beschermen. Zelfs binnen de kerken klinkt nu het advies om sociale
contacten te vermijden. We gaan door een ongekende crisis. Ook als
parochiegemeenschap worden we in het hart geraakt. Want parochieleven
betekent ontmoeting, sociale contacten en samenkomen rond de eucharistie,
rond een dierbare overledene, bij een doop. We ervaren opnieuw hoe
belangrijke deze sociale dimensie van ons leven is.
In onze parochie is tot en met 6 april bijna alles afgelast. Het secretariaat van
de parochie is echter nog wel geopend. Daar zal dan ook iemand van het
pastoraal team aanwezig zijn. Veel is afgelast binnen de parochie, maar er
ontstaan ook nieuwe initiatieven. Voor wie iets wil doen verwijzen de
bisschoppen naar de website www.nietalleen.nl En natuurlijk houden we zoals
altijd ogen en oren open voor onze naasten.
Het sociale leven valt nu steeds meer stil. Laten we hopen dat na deze
veertigdagentijd wij weer kunnen samenkomen op Witte Donderdag. Juist op
die dag dat Christus ons de eucharistie gaf. Maar dat alles is nog zeer onzeker
en wij wachten af wat de bisschoppen straks beslissen. Voorlopig kunnen wij
niets anders doen dan de vieringen op de televisie te volgen. En in ons
persoonlijk gebed om kracht en houvast vragen. Want laten we niet vergeten:
Jezus is niet in quarantaine! Hem kunnen we naderen en blijven omarmen.
Het pastoraal team.
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Hoop, troost en bemoediging
Op zondag 22 maart komt KRO-NCRV samen met de Nederlandse bisschoppen
met een signaal van hoop, troost en bemoediging voor katholieke gelovigen in
Nederland.
Dit gebeurt door de uitzending van een cirkel van gebed op NPO 2, Facebook
en de website KRO-NCRV.nl/katholiek.
De gebedscirkel start om 9.45 uur op NPO2 met het Geloofsgesprek van Leo
Fijen met kardinaal Eijk. Aansluitend is kardinaal Eijk celebrant in de
rechtstreekse Eucharistieviering vanuit de Sint Lambertusbasiliek te Hengelo.
Daarna wordt om 12.00 uur het gebed online overgenomen op de
Facebookpagina KRO-NCRV.nl/katholiek en de daarbij behorende website.
Iedereen kan vanaf 12.00 uur via het internet op ieder uur meebidden met
het gebed van een bisschop vanuit zijn eigen bisdom. Online wordt de
gebedscirkel gestart door bisschop Van den Hout vanuit het bisdom
Groningen-Leeuwarden.
De gebedscirkel wordt om 16.35 uur afgesloten met een korte vesperviering
vanuit de Sint-Janskathedraal in Den Bosch met bisschop De Korte.
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“Uit het Parochiebestuur”.Nr: 7
Het parochiebestuur heeft in haar vergadering van 13 maart 2020 gesproken
over de volgende onderwerpen:
Hoogtepunten:
 Beleid i.v.m. Coronavirus.
a. Het parochiebestuur heeft gesproken over de gevolgen van het
coronavirus voor vieringen in de parochiekerk. Alle reguliere
kerkdiensten zijn op dit moment afgelast. De aanwijzingen van het
Bisdom worden gevolgd.
b. Het zaaltje van het klooster kan de komende tijd niet worden gebruikt.
Wij zullen de koren en de werkgroepen, die hiervan gebruik maken
een bericht sturen.
 De actie kerkbalans.
Uw toezeggingen m.b.t de kerkbijdragen voor het jaar 2020 zijn weer
verwerkt. Er is een voorlopig totaalbedrag berekend van ruim €
28.000,-. Dit is een prachtig resultaat, ongeveer hetzelfde bedrag als
het voorgaande jaar.
Namens het parochiebestuur willen wij u en de vele vrijwilligers die
aan de actie hebben meegeholpen, hartelijk danken voor uw financiële
bijdrage en inspanningen.
 Verkoop Bouwmanslaan:
Van de twee gegadigden is uiteindelijk één potentiële koper
overgebleven. Dit is een particuliere koper. In afwachting van de
toestemming van het Bisdom is een voorlopige koopacte getekend
voor de verkoop van ’t Rigtershoes.
 Er is gewerkt aan een raamwerk voor het opstellen van een
toekomstig beleidsplan voor onze parochie.
 De kerkbalans per 31 december 2018 is voor de vergadering van het
parochiebestuur ter inzage gelegd. Twee parochianen hebben hiervan
gebruik gemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Het Parochiebestuur.
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Nationale Buitenspeeldag – woensdag 10 juni 2020
In 2020 is de Nationale Buitenspeeldag op woensdag 10 juni. Sinds 1994 wordt
er in Nederland elk jaar een Nationale Buitenspeeldag gehouden (tweede
woensdag in juni). Op die dag worden overal in ons land straten afgesloten
voor verkeer, zodat kinderen er zonder gevaar naar hartenlust kunnen spelen.
De dag is een echte actiedag met spandoeken, folders, ouders en natuurlijk
veel spelende kinderen op straat. Door het afsluiten van de straten wordt de
aandacht gevraagd van omwonenden, de gemeente en voorbijgangers. Elke
straat, buurt of school kan meedoen om zo de eigen omgeving veiliger en
kindvriendelijker te maken.
Voorafgaande jaren hebben wij namens de deelnemers van de straatspeeldag
de aanvragen voor de vergunningen gedaan. Het blijkt dat het voor de
gemeente en de wijken/buurten eenvoudiger is om deze vergunning collectief
aan te vragen.
Indien u belangstelling heeft om deel te nemen aan de Buitenspeeldag 2020,
dan kunt u zich aanmelden via e-mail wijkcoordinatie@kulturhusborne.nl
Graag met vermelding van de exacte locatie en tijden waarvoor u de
vergunning wilt aanvragen.
Met vriendelijke groet,
Kulturhus de Bijenkorf Borne
Marijke Adams / Welzijn Borne /wijkcoördinatie gemeente Borne
Marktstraat 23, 7622 CP Borne, (31)74 2657262, (31)74 2657200
marijke.adams@kulturhusborne.nl
www.kulturhusborne.nl
**********

Nieuws van de Zonnebloem
In overleg met de familie Borghuis van Tuincentrum Borghuis
hebben wij moeten besluiten dat de BORGHUISDAG op 31 maart
2020 NIET doorgaat in verband met de uitbraak van het
Coronavirus. We hopen op uw begrip hiervoor.
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Nieuws van de Zonnebloem
De jaarlijkse verkoop van loten voor de Zonnebloem gaat 8 april
van start. Onze vrijwilligers komen ook bij u aan de deur.
Koopt u a.u.b. loten van hen, hiermee steunt u uw plaatselijke
Zonnebloemafdeling.
De regionale boottocht vindt plaats op 30 april en vertrekt om 9.30 uur uit de
haven van Goor en meert daar om 16.30 uur ook weer aan. Van onze afdeling
mogen er 4 personen mee.
De kosten bedragen €37,50, dit is inclusief boot, eten, drinken en hapjes.
U kunt zich tot 19 april opgeven bij Siny Elferink tel. 0630898328
Op 7 mei wordt er een feestmiddag gehouden van 15.00 uur tot 19.00 uur in
het Kulturhus in Borne.
De middag wordt bekostigd uit de opbrengst van de haringparty 2019.
De 200 gasten worden vermaakt met muziek en door een goochelaar.
Er wordt gezorgd voor hapjes en drankjes, aan het eind van de middag wordt
het buffet geopend.
De afdeling Hertme/Zenderen mag met 50 personen deelnemen. Er zijn geen
kosten aan verbonden. Onze vrijwilligers staan klaar voor het vervoer, maar
als u dit zelf kunt regelen, heeft dat onze voorkeur.
Aanmelden voor 20 april bij Akke Louwerman tel. 0742660360
**********

K.P.V - I.V.M Coronavirus
De excursie naar de buffelfarm in Denekamp op dinsdag 24
maart gaat NIET door.
Het bestuur
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Woensdag 15 april van 19.30-21.30u
Ouderavond voor alle aanstaande en
jonge (groot)ouder(s)
(niet alleen voor Duimelot ouders)

Wat kan mijn baby al?
We gaan kijken naar twee onderwerpen:
Bewegen en spelen vanuit het initiatief van je kindje
Verzorgen met aandacht door jou als ouder
o Hiermee zorg je voor een voorspelbaar dagritme voor jou en je
kindje
Je kunt je voor deze avond opgeven door een mail te sturen, naar
info@vertrouwenindebasis.nl



Graag tot woensdag 15 april bij Kinderopvang Duimelot,
St. Stephanusstraat 5, Zenderen. Inloop vanaf 19.15u – entree is gratis.
Jeanine Mulder - Pikler®pedagoog
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SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Afdeling handbal:
Alle honkbalwedstrijden t/m 31 maart zijn afgelast.
Hiermee volgt het NHV de adviezen van het RIVM en
het kabinet op.

Afdeling voetbal:
Het sportcomplex van ZV is gesloten t/m 6 april.

Zomerprogramma activiteitencommissie ZV
Voor dit seizoen heeft de activiteitencommissie van Zenderen
Vooruit weer een aantal activiteiten voor u op het programma
staan.
Onderstaande data kunt u alvast noteren in uw agenda!

Activiteit
Paasactie
Sponsorloop
Vrijwilligersavond
Familiedag
Stratenbal
Jeugdkamp

Datum:
4 april
18 april
16 mei
(optioneel)
2e pinksterdag (1
juni)
12 juli
14/15 augustus

Doelgroep
Jeugd t/m D
Alle jeugd
Alle vrijwilligers
Jeugd t/m 14
(volleybal: vanaf 14)
Vanaf 14 jaar
Alle leden t/m 14 jr.

In de loop van deze periode is het mogelijk dat er nog wijzigingen worden
aangebracht aan dit programma.
Hopelijk zien we jullie terug tijdens een van onze activiteiten!
Activiteitencommissie Zenderen Vooruit.
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Activiteitenagenda

Kijk voor meer informatie in de Agenda van www.zenderen.nl
Opgave nieuwe activiteiten per email naar info@zenderen.nl
of aanmelden als nieuwe agenda activiteit op www.zenderen.nl
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