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KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN
4 juli 2020 – 22 augustus 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 …
Geef een mens pluimen
en …..
hij krijgt vleugels
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:
Zondag 5 juli 10.00 uur:

Zondag 12 juli 10.00 uur:

Zondag 19 juli 10.00 uur:

Woorddienst m.m.v. cantoren
Voorgangers: PW A. Oosterik en J. Cuppen
Koster: J. v.d. Aa
Eucharistieviering m.m.v. cantoren
Voorganger: pastor T. van der Gulik
Koster: H. Harink
Lector: J. Cuppen
Woorddienst m.m.v. cantoren
Voorgangers: M. Verheijen en P. Snijders
Koster: H. v.d. Aa
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Zondag 26 juli 10.00 uur:

Zondag 2 aug. 10.00 uur:

Zondag 9 aug. 10.00 uur:

Zondag 16 aug 10.00 uur:

Eucharistieviering m.m.v. cantoren
Voorganger: pastor T. van der Gulik
Koster: E. Westerbeek
Lector: R. Brentjes
Eucharistieviering verzorgd door de Karmel
Voorganger: pater Karmeliet
Koster: H. Harink
Lector: M. Verheijen
Eucharistieviering m.m.v. cantoren
Voorganger: pastor T. van der Gulik
Koster: J. v.d. Aa
Lector: J. Maathuis
Woorddienst m.m.v. cantoren
Voorgangers: P. Snijders en J. Cuppen
Koster: E. Westerbeek

Kerk openen/sluiten:
Van zondag 5 juli t/m zaterdag 22 augustus telkens:
zondag:
J. Maathuis
donderdag:
maandag:
H. Peper
vrijdag:
dinsdag:
J. Wolbers
zaterdag:
woensdag: H. Meulenkamp

A./R. Wolbers
V. Kuipers
S. Elferink

Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 5 juli t/m zaterdag 11 juli: groep 4
Van zondag 12 juli t/m zaterdag 18 juli: groep 1
Van zondag 19 juli t/m zaterdag 25 juli: groep 2
Van zondag 26 juli t/m zaterdag 1 augustus: groep 3
Van zondag 2 augustus t/m zaterdag 8 augustus: groep 4
Van zondag 9 augustus t/m zaterdag 15 augustus: groep 1
Van zondag 16 augustus t/m zaterdag 22 augustus: groep 2
Misintenties voor zondag 5 juli 2020:
Intenties van de afgelopen coronatijd.
Misintenties voor zondag 12 juli 2020:
Intenties afgelopen coronatijd; Theo Ganzeboom; Tonie Harink;
Johan en Sien Olthof-Kroeze (Jgd.).
-3-

Misintenties voor zondag 19 juli 2020:
Huub en Tiny Hermans-Savelkoul; Herman Westerbeek (Jgd).
Misintenties voor zondag 26 juli 2020:
Marietje Koopman-Luttikhuis.
Misintenties voor zondag 2 augustus 2020:
Geen intenties.
Misintenties voor zondag 9 augustus 2020:
Theo Harink; Tonie Harink.
Misintenties voor zondag 16 augustus 2020:
Huub en Tiny Hermans-Savelkoul.

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

“Uit het Parochiebestuur”. Nr: 12
We gaan weer beginnen!!
1. Zoals eerder aangegeven is er op zondag 5 juli
2020 weer een viering in de kerk, maar dit
moet wel volgens een protocol dat door het
Bisdom en de Regering is voorgeschreven. Dit protocol is ingesteld
voor onze veiligheid.
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Plaatsen in de kerk:
a. Wij hebben de vorige week gekeken hoeveel mensen plaats kunnen

nemen in onze kerk. Gelet op de huidige voorschriften en richtlijnen,
kunnen 60 personen plaatsnemen in onze kerk. De plaatsen zijn
aangegeven met groene stickers.
Nogmaals de gang van zaken (uit rubriek 11):
b. U moet zich aanmelden voor de vieringen. Hiertoe is een

c.

d.

e.

f.
g.

aanmeldingsformulier ontwikkeld dat u na invulling kunt in leveren bij
het parochiesecretariaat of kunt mailen, uiterlijk op de
donderdagmorgen voor de kerkdienst. Uw naam komt op een lijst en
deze lijst wordt gehanteerd bij het toelaten van personen voor de
kerkdienst. Het aanmeldingsformulier is als bijlage in de VOX
meegestuurd. Via de site van de parochie Zenderen is dit formulier ook
te verkrijgen en in te vullen. De aanmeldingsformulieren liggen ook
achter in de kerk.
Bij binnenkomst in kerk via de hoofdingang wordt u verwelkomd door
een gastheer/gastvrouw in het portaal. Er worden enkele vragen
gesteld, die betrekking hebben op uw gezondheid. Blijf thuis als u zich
ziek voelt of als u verkouden bent.
Volg de aanwijzingen op die u krijgt over uw zitplaats in de kerk. Er is
een looproute en de zitplaatsen zijn d.m.v. stickers op de banken
aangegeven.
Ontsmet uw handen bij binnenkomst en voor het ter communie gaan.
Hiervoor is desinfectans in de kerk aanwezig. Volg hierbij ook de
aanwijzingen op die uw worden gegeven.
De communie ontvangt u voor in de kerk, daar is een hoestscherm
geplaatst. De hostie wordt uitgereikt met een liturgische pincet en
ontvangt u op de hand.
Samen bidden mag, samen zingen mag niet. Alleen de cantor(s) zingen.
Bij het verlaten van de kerk volgt u ook de aanwijzingen die worden
gegeven. U volgt ook nu een door pijlen aangegeven looproute.

Het parochiebestuur en pastoraal team.
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Welkom in de vieringen
Misschien heeft u zich al aangemeld voor een of meerdere vieringen. Of
misschien bent u nog even wat afwachtend om u aan te melden.
De eerste viering van deze maand is een woorddienst en niet zoals u gewend
bent een Karmelviering. Van het binnenkomen tot het weer weggaan zal het
anders zijn. De tweede viering in de maand juli is een eucharistieviering. We
mogen niet samen zingen, maar we kunnen wel luisteren naar de cantors. We
hopen en vertrouwen erop dat het samenkomen ons goed doet, dat we de
communie kunnen ontvangen en dat we snel gewend zijn om met alle
maatregelen om te gaan.
U bent van harte welkom.
Deze eerste vieringen worden rechtstreeks uitgezonden via
kerkdienstgemist.nl. en via de kerkradio.
Intenties
In de viering op zondag 5 april en in de viering op zondag 12 april lezen we de
intenties die de afgelopen maanden zijn gevraagd. Deze intenties zijn in de
periode van zondag 15 maart tot en met zondag 28 juni niet gelezen.
Wij noemen de namen:
Huub en Tiny Hermans-Savelkoul
Benny Boswerger
Ouders Mekenkamp-Diepenmaat
Henk Koelen
Annie en Henk Eidhof-Hottenhuis
Bennie Hoek
Gerard Wolters
Marietje Koopman-Luttikhuis
Jan Omtzigt
Herman Westerbeek
Gerard Ganzeboom
Overleden ouders Koopman
Overleden ouders Welberg-Grootelaar
Overleden familie Harink-Schothuis
Theo en Thea Ganzeboom-Stege
Jan en Truus Kienhuis
Tonie Harink
Johan en Sien Olthof - Kroeze
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Henk Kamphuis
Overleden familie Ganzeboom-Koelen
Marie Kemna-Sauer
Ouders Finkers-Lucas
Henk Rekers
Herman Olthof
Johan Harink
Jan Harink
Hans ter Brugge
Jan Elferink
We herinneren daarbij in het bijzonder degene van wie in deze weken de
jaargedachtenis is geweest:
Henk Kamphuis
Johan Kamphuis
Jan Elferink
Hendrik Kamphuis
Herman ter Brugge
Theo Harink
We herinneren de eerste jaargedachtenis in deze weken van:
Stien Peper-Kuipers
Annie Elferink-Degger
Annie ten Velde-Huisken
Pater Herman Bruggeman
Greet van Os-Haggenburg
Theo Ganzeboom
Wij bidden voor hen die in de afgelopen maanden zijn overleden:
- Paulien ten Velde- Alferink
- Will Schulten-Veldhof
- Diny ten Thije-Geurtse
- Annie Demmer-Kortstee
- Siny Kamphuis-Elshoff
- Pater Edgar Koning
- Broeder Ferdinand van der Heijden
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De toekomst van Sindron – maandag 6 juli om 19.30 uur bij Sindron.
Wilt u meedenken hoe we de leefbaarheid van
Zenderen kunnen vergroten, kom dan maandag
6 juli a.s. om 19.30 uur naar Sindron. Het is een
avond om ideeën met elkaar te delen, een soort
van brainstormsessie. Als u niet aanwezig kunt
zijn, dan ontvangen wij graag een e-mail van u.
De e-mail kunt u sturen naar:
mulderzenderen@gmail.com.
Zie ook informatie vorige Vox.
Graag tot 6 juli!
Werkgroep Sindron
Gevraagd: bezorger(s) van de Bornse Courant in Zenderen!
Al een half jaar, vanaf januari 2020, verschijnt er geen Bornse Courant meer in
Zenderen. Erg jammer. Echter: als er één of meer bezorgers zijn, is er een
mogelijkheid, dat de Bornse Courant weer terugkomt in Zenderen. Dus bij
deze de vraag: wie wil de Bornse Courant helpen bezorgen in Zenderen?
Graag melden via: tel. 2661226 of e-mail: info@bornsecourant.nl of
annemariehaak@borne.nl
Uiteraard is de Bornse Courant ook altijd digitaal in te zien via:
www.bornsecourant.nl
De Dorpsraad is op zoek naar een voorzitter!
De Dorpsraad (officieel Stichting Gemeenschapsbelangen
Zenderen) is op zoek naar een voorzitter. De voorzitter is het
gezicht van de dorpsraad. Hij heeft feeling met het dorp, woont
in ons dorp en heeft interesse in het reilen en zeilen van het
dorp. Hij is verder belast met algemene en leidinggevende
taken in het bestuur. Hij/zij vertegenwoordigt de dorpsraad bij officiële
gelegenheden.
De dorpsraad Zenderen nodigt personen uit die zich geschikt achten om de
taak van voorzitter op zich te nemen. Aanmelden kan via e-mail: (voorzitter ad
interim): m_tijken@hotmail.com
Wij zien reacties met belangstelling tegemoet.
De Dorpsraad
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*** GEEF JE NU OP VOOR MEERKAMP !! ***
Ben jij woonachtig in Zenderen en tussen de 7 en 14 jaar? Heb jij zin in een
superleuke dag vol activiteiten en om met je groepje te strijden voor de eerste
plek? Dan heb jij geluk!
De Activiteiten Commissie van Zenderen Vooruit en Jong Zenderen werken dit
jaar samen om voor jullie een supergave dag te organiseren! Geef je nu op
voor 22 Juli bij Iris Post (06-12551640). Vermeld hierbij je naam, leeftijd en
contactpersoon.
We zien jullie dan!

Wanneer:

Zaterdag 22 augustus

Tijd:

9.00 uur – 16.00

Leeftijd:

7 tot en met 14 jaar

Locatie:

Zenderen Vooruit

Kosten:

5 euro p.p. (contant)

* Wij houden ons strikt aan de RIVM- maatregelen. Dat houdt in dat kinderen
bij de poort van ZV om 09:00 uur kunnen worden afgezet en na 16:00 ook
weer worden opgehaald. Ouders zijn helaas niet welkom op het terrein. Voor
eten en drinken wordt gezorgd.
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