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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 
 31 oktober 2020 – 7 november 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 …  
 

Soms moet je van iemand afscheid nemen  
om te voorkomen  

dat je afscheid neemt van jezelf. 
 
 
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. 
 

http://www.zenderen.nl/
mailto:info@parochiezenderen.nl
mailto:pastor.vandergulik@gmail.com
mailto:anita.oosterik@gmail.com
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Vieringen   

 Parochiekerk:  
Zondag 1 nov 10.00 uur:  Eucharistieviering verzorgd door de Karmel 
            Voorganger: Pater N. Hofstede 
Maandag 2 nov 19.00 uur: Allerzielenviering m.m.v. cantoren 
    Voorgangers: werkgroep avondwake 
 
Zondag 1 november 10.00 uur   Maandag 2 november 19.00 uur 
Koster:   J. v.d. Aa  Koster:  E. Westerbeek 
Lector:   J. Maathuis  Lector:  Voorganger  
Corona coördinator:  H. Harink   

 
Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 1 november t/m zaterdag 7 november:  
zondag :  J. Maathuis   donderdag: A./R. Wolbers 
maandag:  H. Peper   vrijdag: V. Kuipers 
dinsdag: J. Wolbers   zaterdag: S. Elferink 
woensdag:  H. Meulenkamp  

 
Werkgroep onderhoud kerkhof:       
Van zondag 1 november t/m zaterdag 7 november: groep 1 en 2 

 
Misintenties voor zondag  1 november 2020: 
Overl. fam. Welberg-Grootelaar; Jan Elferink; Henk Kamphuis; overl. ouders 
Demmer-Kortstee; ouders ter Haar-Schabbink;  
Santje Wienk-Kempers (jaarged.). 

 
Gebedsintenties voor maandag 2 november Allerzielen 
Jan Omtzigt; overl. fam. Welberg-Grootelaar; Matthijs Voskamp;  
Annie en Henk Eidhof-Hottenhuis; overl. fam. Harink-Schothuis;  
Huub en Tiny Hermans; Theo en Thea Ganzeboom-Stege;  
Herman en Riek Groothuis-Ganzeboom; Jan en Truus Kienhuis;  
Johan en Sien Olthof-Kroeze; overl. ouders Demmer-Kortstee; Jan Demmer; 
overl. fam. Goorhuis-Lansink; overl. ouders Zonder-Elshuis;  
Herman Westerbeek; Benny Boswerger;  
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overl. ouders Cuppen-Wingens; overl. ouders Zanderink-Koelen;  
Herman ter Brugge; Hans ter Brugge; Marietje ter Brugge;  
Mia Monnink-Harmes; overl. ouders Zonder-Wolthuis; Jozef Silderhuis;  
Tonie Harink; overl. fam. Oude Lansink-Vetketel; ouders Finkers-Lucas;  
ouders Schothuis-Kemna; Herman Oude Lansink; Gerhard Hannink;  
Santje Wienk-Kempers; Henk Koelen; overl. fam. Ganzeboom-Koelen;  
Bennie Hoek; Marie Kemna-Sauer. 
 
 

 
 
Corona maatregelen in onze kerk 

In de vorige Vox heeft u kennis kunnen  
nemen van de coronamaatregelen voor het 
bijwonen van vieringen, met name over het  
aantal kerkgangers en eventueel afbellen  
bij een teveel  aan opgegeven kerkgangers. 
Het aanmelden blijft nodig en is u inmiddels wel bekend.  
 
Voor het afmelden van het bijwonen van de vieringen is het volgende van 
belang: 

- u kunt u telefonisch afmelden bij het parochiesecretariaat  
tot donderdagmiddag 15.00 uur. Buiten openingstijden kunt u de 
voicemail inspreken, op dinsdag- en donderdagmiddag tussen 14.00 
uur en 15.00 uur zal een van de secretariaatsmedewerkers u te woord 
staan.  
Het telefoonnummer is 06-81730704. 

- na donderdagmiddag kunt u zich afmelden bij de vicevoorzitter Maria 
Verheijen. Haar telefoonnummer is 2664594 of 06-12938792 

 
Verder willen wij u dringend verzoeken bij binnenkomst en bij weggaan uit de 
kerk een mondkapje te dragen. Gezondheid en veiligheid staat immers 
voorop.   
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Allerzielen 

Op maandag 2 november a.s. is er een besloten 
liturgische viering in de parochiekerk.   
Hierbij mogen en kunnen geen bezoekers 
aanwezig zijn. 

De viering wordt rechtstreeks uitgezonden om 
19.00 uur en is te zien via de internetverbinding kerkdienstgemist.nl 
(zoeken op plaatsnaam Zenderen).   
U kunt luisteren via de kerkradio.  
De viering wordt opgenomen en is nog enkele dagen beschikbaar.  

Vanaf zondagmorgen liggen in het portaal van de kerk, de tekstboekjes van 
deze viering, die kunnen worden meegenomen naar huis en meegenomen 
kunnen worden voor parochianen die niet een boekje zelf kunnen ophalen! 
 
De avondwakegroep verzorgt deze besloten viering en een aantal leden van 
de cantorgroep verleent medewerking.  
De families die in het afgelopen jaar afscheid hebben moeten nemen van een 
dierbare in onze parochie, hebben bericht ontvangen.  
 
Niet alleen hen die in dit afgelopen jaar zijn overleden willen we herinneren 
op Allerzielen, maar alle gestorvenen.  
De intenties die zijn ontvangen worden in de viering genoemd en kaarsen 
worden ontstoken bij het noemen van de namen. 
Als u nog geen intentie heeft doorgegeven, kan dit nog tot uiterlijk  
vrijdag 30 oktober per mail aan: anita.oosterik@gmail.com  

Voor deze intenties wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.  
Een financiële bijdrage is heel welkom omdat er ook onkosten zijn verbonden 
aan het uitzenden en er geen collecte mogelijk is.  

Uw bijdrage kunt u overmaken op het bankrekeningnummer 

NL24 RABO 0309 4227 36 of in een enveloppe brengen in de brievenbus van 

het parochiesecretariaat.  
 

about:blank
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Willibrordzondag 8 november 2020 
Zondag voor de Oecumene 

Oecumene is een kostbare gave aan én 
opdracht van de kerken in de 21e eeuw. 
Sinds het midden van de 20e eeuw is in de 
verhoudingen tussen de grote en kleine 
christelijke kerken en stromingen veel ten 
goede veranderd.  
Dankzij de oecumenische beweging is op 

veel plaatsen vriendschap ontstaan waar eerder onverschilligheid of zelfs 
vijandschap tussen geloofsgemeenschappen heerste. Dat is kostbaar en dient 
gekoesterd te worden. Maar daarmee zijn we er nog niet. Oecumene is nog 
steeds een opdracht die zeer de moeite waard is en die als het er op aankomt 
veel vraagt. Zijn we ons dat bewust en daarop voorbereid? 
Komende zondag vindt in onze kerk een extra collecte plaats om het werk van 
de Katholieke Vereniging voor de Oecumene te ondersteunen. 
 

Werkgroep MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede) 
 

 

  

         
        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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Therese 80 jaar! 
In Kanne Belgie was het vaak feest voor menig Zendernaar! 
Vele voetbalteams van ZV zijn er geweest, evenals koor Mix, leden van WCZ, 
de mensen van ’t is ma waj went band en vele anderen. 
De link met Kanne was er doordat Therese, zus van onze oma en 
(schoon)moeder Rosa, er woonde. Wie kent haar niet?!!! 
Therese wordt 14 november a.s. 80 jaar! In deze coronatijd is het helaas niet 
mogelijk om samen feest te vieren… 
Hoe leuk zou het zijn dat iedereen, die herinneringen aan haar en Kanne 

heeft, haar een felicitatiekaart stuurt 
zodat ze in ieder geval een hele 
feestelijke en verrassende dag heeft! 
Haar adres is: 
Therese Delvoie 
Statiestraat 17 
3770 Kanne Riemst België  

 
 
Hoi allemaal, 

De Bag2School actie komt er weer aan. Met deze actie 
worden kledingstukken, lakens, dekens, gordijnen, 
knuffels, riemen, schoenen en tassen ingezameld.  
 
De inzameling zal van 4 tot 18 november plaatsvinden.  
Er wordt weer een paardentrailer bij de ingang van het 
schoolplein geplaatst. 
 

Met de opbrengst van deze actie organiseren wij als Ouderraad van de  
St. Stephanus school weer gave activiteiten voor de kinderen.  
 
Willen jullie bij het opruimen van de gebruikte spullen denken aan deze 
actie?  
 
Succes met het uitzoeken van jullie kledingkast! 
 

Alvast dank voor jullie hulp, 
Kasper Smit, Penningmeester 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6lYGlro_hAhWFY1AKHZ7sD-EQjRx6BAgBEAU&url=http://www.margrietschool-zwijndrecht.nl/nw-26469-7-3670162/nieuws/bag2school.html&psig=AOvVaw10eVwtZ_EgQh29EiKxmGG8&ust=1553124638959777
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BS St Stephanus zoekt een overblijfhulp 
Iedere maandag, dinsdag en donderdag wordt de 
onderbouw (groep 1,2 en 3) begeleid door een 
overblijfouder. Tussen 11.30 en 12:30 uur zorgt deze 
ouder voor ondersteuning bij het eten en drinken in 
groep 1/2, houdt zij overzicht bij het buiten spelen en 
zorgt ze dat alles weer netjes achtergelaten wordt.  
 
Op dit moment zijn er twee ouders die deze overblijfmomenten op zich 
nemen. Zij zouden het geweldig vinden wanneer er een ouder, opa, oma of 
andere vrijwilliger is dit overblijfteam zou willen versterken. De voorkeur gaat 
uit naar de dinsdag en/of de donderdagmiddag. Natuurlijk ontvangt u voor uw 
inzet een kleine vrijwilligersvergoeding.  
 
Mocht u geïnteresseerd zijn of kent u iemand die dit heel erg leuk zou vinden, 
dan horen we dat heel graag.  
U kunt mailen naar m.vrielink@stephanuszenderen.nl of  
bellen naar 074 2662583 en vragen naar Manon. 
 
 

 
 

 

SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 
 

Schoonmaakrooster:  

4 november 2020: Jolanda Veldhof, Miranda Steenhagen,  

   Marije Hoek.  
 

  

mailto:m.vrielink@stephanuszenderen.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit_eOZj6zeAhUisqQKHUNfBBwQjRx6BAgBEAU&url=https://tvvalkenburg.tv/nieuws/regios/uitslagen-handbal-2/&psig=AOvVaw1JTY4Wuyv-Ol2fV-74u8WG&ust=1540918553038511
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