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DE STEM VAN ZENDEREN
Website Zenderen: www.zenderen.nl
Contact Vox: tel. 06-51209141/e-mail: info@zenderen.nl

De redactie van Vox
wenst u ook al is het een vervelende tijd
Fijne Paasdagen

KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN
11 april 2020 – 18 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 …
Laat komen wat komt,
laat gaan wat gaat,
zie wat overblijft.
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.
A.s vrijdag wordt er via live-stream 's avonds om 19.00 uur een
Goede Vrijdagviering gehouden in onze kerk.
Voorgangers in deze viering zijn p.w. Anita Oosterik, Jan Körmeling en
Maria Verheijen.
Ook al kunnen we niet alle vieringen verzorgen in deze Goede Week gezien de
Corona-ontwikkelingen op het klooster, toch kunnen we als parochie op deze
manier hopelijk elkaar nabij zijn in deze tijd.
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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 Mario iedere ochtend en avond een
Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.

Kerk openen/sluiten:
M.i.v. zondag 12 april is er een gewijzigd rooster voor het openen en sluiten
van de kerk. Er zijn 7 personen, die telkens een vast dag in de week hebben:
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 12 april t/m zaterdag 18 april: groep 4
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
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

Op weg naar Pasen
Aan het begin van de Goede Week zitten we nog midden in – of is het nog
maar pas aan het begin - van de coronacrisis.
Een onzekere tijd, die ons doet beseffen hoe kwetsbaar we allemaal zijn
en hoe kwetsbaar onze samenleving is.
Er zijn vele woorden geschreven en uitgesproken over de machteloosheid;
over de vertwijfeling en de angst die zich van ons meester maakt. Maar we
horen en zien ook, dat er vanuit de onmacht en wanhoop, prachtige
initiatieven ontstaan, die we niet voor mogelijk hadden gehouden. ‘Samen’
daar draait het om, in de afstand die moet worden genomen: omzien naar
elkaar.
Helaas zijn er te veel mensen die aan de gevolgen van dit virus overlijden.
Afgelopen dinsdag 31 maart, bereikte ons het droeve nieuws dat pater Edgar
Koning, ten gevolge van de coronavirus is overleden. Pater Edgar was prior
van het klooster. In de parochie van Zenderen ging hij regelmatig voor in
Karmelvieringen en ook in vele weekendvieringen.
“In Zenderen heeft het coronavirus door het kloosterleven geraasd”; zo werd
het verwoord door pastor Ton van der Gulik. Maar ook door de kleine
parochiegemeenschap, waar we in de afgelopen twee weken, niet alleen
afscheid hebben genomen van Edgar, maar ook van vier parochianen. Niet ten
gevolge van corona, maar wel met de gevolgen van het virus. Rauw is de rouw
als het ‘samen’ niet mag en er een strenge selectie moet worden gemaakt wie
komt en wie niet. Maar dat meemaken wat je nog nooit hebt meegemaakt,
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haalt het beste in mensen naar boven. Er is een erehaag van noabers, met een
rozengroet aan de overledene en een figuurlijke hand op de schouder nu de
nabijheid op afstand moet zijn. En die ander keer zijn er ballonnen,
vastgeknoopt aan banken, zoals op de foto zichtbaar is. Ballonnen, dansend in
het licht van de zon, op die plekken waar al die mensen ontbreken die er zo
graag bij hadden willen zijn.
Het zijn warme signalen van liefde en genegenheid, die zo werden
doorgegeven en ervaren bij het afscheid, in de kerk,
met de ogen gericht op het kruis.
We zijn op weg naar Pasen en dat kan niet zonder Goede Vrijdag.
Door het lijden heen heeft Hij, Jezus, ons laten zien,
dat er een weg is naar Leven.
‘Met Pasen krijgt het kruis van Goede Vrijdag, Gods hart,
dat klopt van liefde en tederheid.’
(de woorden van René Hornikx)
Dat we troost, hoop, bemoediging en omzien naar elkaar, ervaren in deze
onzekere tijd.
Wij wensen u een Zalig Pasen!
Pastor Ton van der Gulik en Anita Oosterik

Vastentijd: voor bezinning en bewuster leven!
Deze Goede Week is de laatste week van de Vastentijd. Een tijd van bezinning
en wat soberder leven.
Een mooie gelegenheid om uw tijd, geld en aandacht te delen met anderen
die uw steun goed kunnen gebruiken: met mensen dichtbij
of juist heel ver weg.
Wat is er aan de hand?
In heel Malawi in Afrika zijn er op dit moment drie dovenscholen voor
basisonderwijs, maar een vervolgopleiding voor dove kinderen bestaat nog
niet. Vorig jaar is met steun van Vastenactie een pilot gestart, waarbij tien
dove jongeren een vak konden leren. We willen dit project voortzetten en
uitbreiden.
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In Malawi bestaan er nog geen vervolgopleidingen voor dove kinderen,
waardoor zij niet de kans krijgen een vak te leren en daarmee in hun
levensonderhoud te
voorzien. Op de
basisschool behalen
dove kinderen vaak
niet het niveau dat
nodig is voor een
reguliere vakschool.
Green Malata is een
opleidingscentrum
waar jongeren een
praktijkopleiding
krijgen tot
bijvoorbeeld bakker,
elektricien, boer,
kapper of IT specialist.
Vorig jaar besloot
Green Malata haar opleidingsmogelijkheden ook aan dove jongeren aan te
bieden. Tien jongeren begonnen toen met een vervolgopleiding.
Wat willen we bereiken?
Het is voor dove jongeren in Malawi vaak extra lastig om een zelfstandig
bestaan op te kunnen bouwen. Wanneer zij een vak hebben geleerd, zijn zij
beter in staat om zelfstandig een inkomen te verwerven en zichzelf te
onderhouden. Op termijn kunnen zij op hun beurt andere dove jongeren
trainen in de vaardigheden die ze hebben opgedaan.
Hoe doen we dat?
Vastenactie wil een grotere groep dove jongeren de kans bieden op een
vervolgopleiding. De veelheid van opleidingsrichtingen bij Green Malata biedt
die mogelijkheid. Zes dove leerlingen die basisonderwijs op een dovenschool
hebben gevolgd, kunnen dit jaar een vakopleiding volgen. Drie jongens gaan
de timmeropleiding volgen, drie meisjes worden opgeleid tot naaister.
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Wij kunnen onze medemensen in arme landen als Malawi daarbij helpen door
een bijdrage voor de Vastenactie.
Helaas gaan in deze tijd van de coronacrisis de vieringen in onze kerk niet
door waardoor u geen gift kunt doen in de grote collectebus. Wel blijft het
mogelijk om rechtstreeks een bijdrage over te maken naar het banknummer
van de Vastenactie: NL21 INGB 000 000 58 50. Zo hoeven onze medemensen
in ontwikkelingslanden niet de dupe te worden van onze crisis hier. Dank
alvast voor uw bijdrage.
MOV/Vastenactie

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.
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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)
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? Laat het ons weten.
Even een telefoontje naar 06-51209141 en u krijgt de papieren Vox in de bus.
De redactie

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.
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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

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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