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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
4 april 2020 – 11 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 …
Iedere keer als we angst overwinnen,
verwerven we
kracht, moed en vertrouwen in het 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 t/m Pinksteren geen vieringen.
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 5 april t/m zaterdag 11 april: R. Wolbers
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 5 april t/m zaterdag 11 april: groep 3

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.

Kerststukken:
De onderhoudsploeg van de begraafplaats verzoekt u vriendelijk de
kerststukken voor Palmzondag 5 april weg te halen.
Kerststukken die blijven liggen, worden verwijderd.
De onderhoudsploeg

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

GEZEGENDE PALMTAKJES
Niet alleen in de parochiekerk, maar ook in het klooster zijn dit jaar
alle vieringen in de Goede Week afgelast. Ik ben echter wel in
de gelegenheid om palmtakjes te zegenen. U kunt ze op
Palmzondag ophalen achter in de kerk. Misschien weet
u ook wel iemand voor wie u een takje mee zou kunnen
nemen. Zo verwelkomen wij Christus in ons midden.
Pastor Ton van der Gulik

Uit het pastorale team
Komende zondag vieren we Palm- of Passiezondag. Een dubbele naam voor
het gedenken van een gebeurtenis die ook heel dubbel van aard is. Want bij
zijn intrede in Jeruzalem wordt Jezus eerst door het volk met zwaaiende
takken jubelend begroet. Dan slaat de stemming om in "kruisig hem". Zó
begint de Goede Week. Omgeslagen is nu ook de stemming in de wereld. Van
optimisme, ontmoeting en vreugde, is die omgeslagen in bezorgdheid, angst
en voor velen isolement. Er is verdriet, lijden en niemand weet wanneer de
crisis eindigt. In de Goede Week zullen we met name op Goede vrijdag al onze
zorgen, pijn en leed verbinden met de lijdende Christus. We zullen stil staan
bij hen die nu sterven in eenzaamheid en isolatie. We leven mee met de
zieken, de medici en allen die nu het uiterste van hun krachten geven in de
zorg. En we voelen mee met de onzekerheid en wanhoop van ondernemers,
werknemers en vele, vele anderen. Met hen allen die zeggen: “hoe nu
verder?”. Toch zijn we daarbij niet zonder hoop. Want de natuur rondom ons
fluistert het ons al toe: “Het wordt weer Pasen!”
De huidige pandemie heeft ook grote gevolgen voor het Karmelietenklooster
van Zenderen. Alle bewoners zijn nu in quarantaine op hun kamer. Naast
ongemak is daar voor allen nu ook verdriet bijgekomen. Want als gevolg van
het coronavirus is dinsdagmorgen pater Edgar Koning overleden. Hij was de
prior van het klooster; een wijze en hartelijke karmeliet die vaak als priester is
voorgegaan in onze parochiekerk. We zullen hem erg missen.
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Laten we eindigen met een goed bericht. Sinds afgelopen vrijdag heeft onze
parochie via het internet een beeld -en geluidsverbinding met de
parochiekerk. Er zijn live uitzendingen, maar ook vieringen die naderhand
kunnen worden bekeken. De apparatuur die het kerkbestuur heeft
aangeschaft is van uitstekende kwaliteit, maar functioneert nu nog
provisorisch en niet altijd vlekkeloos. Want door de coronacrisis kan het
eenvoudigweg nog niet worden afgemaakt.
Het adres van de website is: kerkdienstgemist.nl
Daar vult u dan “Zenderen” in.
Beeld en geluid zijn te ontvangen via de computer, tablet of via een gratis app
op de mobiele telefoon. Probeert u het eens en voelt u zich weer even thuis in
onze parochiekerk.
Het pastoraal team

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.

In memoriam Edgar Koning
Afgelopen dinsdag bereikte ons het droeve nieuws dat de prior van het
klooster, pater Edgar Koning, ten gevolge van de coronavirus was overleden.
Pater Edgar Koning was vanaf januari 2015 een geliefd prior van het klooster
en een betrokken en zeer gewaardeerd inwoner van Zenderen.
Maar reeds voor 2015 was hij al in
Zenderen actief bij het Kloosterpad en bij
de interieurcommissie van de kerk. Hij
was de grote drijfveer achter de
tentoonstellingen bij het Kloosterpad en
op zijn verzoek bracht hij de kunstenaar
van de kruiswegstaties bij het Karmelietessenklooster in contact met de
werkgroep Kloosterpad. Vanaf 2012 kunnen we de prachtige kruiswegstaties
bewonderen. Pater Edgar ging verleden jaar nog voor in een viering bij de
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staties in de Goede week.
Ook was hij lid van de interieurcommissie van
onze kerk in 2010. Hij was het die het
Bijbelverhaal van Elia uitgebeeld wilde zien in de
kerk en heeft met de schilder samen een opzet
gemaakt van de voorstellingen. Maar ook was hij
een groot voorstander van de Titus Brandsmaplek
in onze kerk. Hij was zeer trots op het prachtige
resultaat.
Tijdens zijn priorschap werd de kloostertuin opengesteld en anderhalf jaar
geleden werd het labyrint geopend. Pater Edgar was de drijvende kracht
hierachter, nadat hij zelf het lopen van een labyrint als meditatie had ervaren.
De planten, die rondom het labyrint geplant werden, komen allen uit Bijbelse
verhalen, vertelde pater Edgar vaak vol trots.
In de parochie van Zenderen ging pater Edgar regelmatig voor in
Karmelvieringen en in het verleden ook in
weekendvieringen. Zijn preken boeiden omdat ze
onmisbaar recht uit zijn hart kwamen. Hij kon heel goed
naar mensen luisteren en was hartelijk, warm en wijs. Hij
had een grote kennis van de verhalen uit het Oude en
Nieuwe Testament. Solidariteit was voor hem daarin een
leidraad. In de voetsporen van Titus Brandsma legde hij in
zijn overwegingen vaak maatschappelijke problemen voor en zette eenieder
aan het denken. Ook kon hij in kleine kring mooi vertellen over wat hij
allemaal had gezien en gedaan in de wereld, hij was op veel plaatsen geweest.
Als bestuur konden wij heel goed bij hem terecht, hij dacht in oplossingen en
niet in problemen. Wij zijn hem dan ook veel dank verschuldigd voor de
bijzonder fijne wijze van samenwerken. Het is bijna niet te geloven dat hij
door het coronavirus is geveld.
We geloven en vertrouwen dat Edgar nu opgenomen
is bij God en dat het Licht van de verrezen Heer over
hem moge schijnen.
Het parochiebestuur
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Bericht van de Bezoekgroep Parochie Zenderen.
Zoals U weet wordt door de bezoekgroep een bezoek gebracht bij de jarige
parochianen (vanaf 80 jaar) en bij zieke parochianen. In verband met het
CORONA – virus mogen we geen bezoeken meer doen, juist nu er meer
behoefte aan bestaat; we proberen hen aandacht te geven door een (extra)
telefoontje en/of een kaartje. Bij de zieken (ook buiten onze parochie) wordt
er in de Goede Week altijd een Paasattentie bezorgd door leden van de
Zonnebloem en van de Bezoekgroep; om de kosten te dekken houden we
altijd een collecte in de kerk op Palmzondag ; maar omdat er nu geen
vieringen zijn, willen we U vragen een bijdrage te doen op
rekeningnr. NL 86 RABO 0309 4894 23 t.n.v. Bezoekgroep Parochie
Zenderen ovv paasattenties; ook is het mogelijk een envelop in de
brievenbus van het Parochiesecretariaat te brengen (ovv paasattentie)
Het Parochie-secretariaat is gesloten, maar Anita Oosterik is op dinsdag- en
donderdagmiddag van 2 tot 3 uur zoveel mogelijk aanwezig.
De VOX verschijnt wel elke week via www.zenderen.com, in het Sindron
ophalen of achter in de kerk op de tafel. (zie onderstaand bericht)
Verder doen we als Bezoekgroep een dringend beroep op iedereen, om ons
op de hoogte te brengen, als mensen ziek zijn.
Hartelijke groeten namens de Bezoekgroep van de Parochie Zenderen,
Irma Geerdink.
Nieuws van de redactie:
Onze bezorgertjes van de basisschool mogen nog steeds
niet naar school.
De Vox verschijnt daarom ook de komende weken digitaal.
Er worden ook een aantal exemplaren afgedrukt. Die komen te liggen bij de
buurtsuper en in het portaal van de kerk. (telkens vanaf donderdagmiddag)
Een aantal van u heeft de Vox toch nog bezorgd gekregen: een service van de
redactie. De redactie is daarbij uitgegaan van het vermoeden dat u
waarschijnlijk geen computer of tablet hebt of waarschijnlijk niet zo handig
bent met de computer.
Er zullen best nog wel meer personen zijn die op die manier verstoken blijven
van de informatie via de Vox. Is dat het geval?
Even een telefoontje naar 06-51209141 en u krijgt de papieren Vox in de bus.
De redactie
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Gewijzigde openingstijden buurtsuper

Met ingang van maandag 5 april zijn
de openingstijden van de buurtsuper
aangepast.
De winkel is nu ’s maandags
gesloten.
Op de overige dagen zijn de
openingstijden ongewijzigd
gebleven.

Van de dorpsraad en de AED-werkgroep:
Naar aanleiding van de aangescherpte
regels i.v.m. de coronacrisis zullen alle
geplande bijeenkomsten/vergaderingen
van de dorpsraad in de maanden maart/april en mei niet
doorgaan. Ook de geplande cursussen AED in de maand april
vinden geen doorgang. Uiteraard houden we elkaar digitaal zo veel mogelijk
op de hoogte. Allen veel sterkte in deze bijzondere tijd. En blijf gezond!
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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
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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
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Tijdelijk geen behandeling bij 14 vestigingen
vanwege coronavirus

De Haere werkt door met therapie op afstand en beeldbellen
Na grondige afweging heeft fysio- en ergotherapiepraktijk De Haere het
moeilijke besluit genomen om van vrijdag 20 maart t/m 6 april geen mensen
meer te behandelen bij de 14 vestigingen in de regio. Datzelfde geldt ook voor
de niet-urgente thuisbehandelingen. De fysio- en ergotherapeuten werken
wel door, blijven in contact met hun patiënten en stappen over op therapie op
afstand via telefoon en/of beeldbellen.
Vragen en overleg
Voor vragen of overleg met hun behandelaar kunnen mensen bellen met De
Haere via t. 0546 – 64 25 71 of mailen naar info@de-haere.nl.

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.
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