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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 
 12 december 2020 – 19 december 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 …  
 

Advent vieren betekent: 
kunnen wachten 

 
 
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. 
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3de zondag van de Advent 

 
 
Vieringen   

 Parochiekerk:  
Zondag 13 dec. 10.00 uur:  3de zondag van de Advent 

Eucharistieviering m.m.v. cantoren 
            Voorganger: pastor T. van der Gulik 
 
Zondag 13 december 10.00 uur    
Koster:   H. Harink   
Lector:   M. Verheijen  
Corona coördinator:  M. Besselink 
 
Denkt u eraan? 
Met Kerstmis zijn de vieringen als volgt:  
24 december 20.00 uur: nachtmis  
25 december 10.00 uur: viering 1ste Kerstdag   
 

Voor deze vieringen kunt u zich uitsluitend telefonisch opgeven bij het 
parochiesecretariaat op donderdag 17 december of dinsdag 22 december, 
van 14.00 u tot 15.00 uur. 
telefoonnummer secretariaat: 06 -81730704 
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Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 13 december t/m zaterdag 19 december:  
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 13 december t/m zaterdag 19 december: groep 4 
Van zondag 20 december t/m zaterdag 26 december: groep 1/2  
Let op:  
Groep 1/2 wordt verzocht om op woensdag 23 december het 
kerkhofonderhoud uit te voeren, aangezien het vrijdags 1ste Kerstdag is.  
 

Misintenties voor zondag 13 december 2020: 
Tonie Harink; Truus  Wolters (jaargedachtenis); Irma Grooten. 
 
Koud in de kerk tijdens viering   
Regelmatig krijgen we te horen dat het tijdens de viering zo koud is in de kerk.  
In verband met de coronamaatregelen mag tijdens de viering 
de verwarming niet door de kerk blazen.  
Ruim voor aanvang van de viering wordt de verwarming 
aangezet en kort voor aanvang weer uitgezet, zodat er 
tijdens de viering geen luchtcirculatie plaats vindt.  
Aangezien de ruimte hoog is en warmte naar boven stijgt, 
koelt het helaas snel af in de kerk. Ook omdat we maar met heel weinig en op 
afstand van elkaar in de kerk zitten.  
Wees er dus op voorbereid.  

         
        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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Nieuws van de redactie: inleveren copy 
Volgende week kunt u voor 3 weken copy aanleveren.  
Dit i.v.m. de komende kerstvakantie van onze 
bezorgertjes. 
 

 
 
Adventsactie 2020 
Delen smaakt naar meer! 
Uw steun voedt moeder en kind 
 

Jaarlijks voeren we campagne tijdens de vier weken voor Kerstmis: de 
Adventsperiode.  
 

Centraal in de Adventsactiecampagne staan moeders en kinderen.  Hieronder 
het tweede project; nu over de zorgelijke situatie in Nicaragua. 
 

Wat is er aan de hand?    
Hoewel de welvaart in Nicaragua de laatste tien jaar aanzienlijk is verbeterd, 
is 70 procent van de plattelandsbevolking nog arm. Ondervoeding is een groot 
probleem en door ziektes en ondervoeding behoren de cijfers van moeder- en 
kind sterfte tot de hoogste van Centraal-Amerika. 
Palacagüina, waar het Adventsactie-project start, is een van de armste en 
droogste gebieden in Nicaragua. Door de aanhoudende droogte kampen 
gezinnen er de laatste jaren met een tekort aan voedsel. Akkers leveren niet 
meer genoeg op om van te leven. Als gevolg daarvan is in sommige dorpen 
ruim 25 procent van de kinderen ondervoed en heeft een groei- en 
ontwikkelingsachterstand. Het watergebrek zorgt er ook voor dat er te weinig 
gras groeit om het vee te voeden. Het gevolg is dat vee wordt verkocht en 
akkers worden verkleind; zo belanden de gezinnen in een negatieve spiraal. 
 

Wat willen we bereiken? 
Het doel van het project is om gezinnen in Palacagüina te leren hun 
moestuinen op een duurzame manier te bewerken. Dat betekent dat ze leren 
hoe ze hun moestuinen op een voor mens en land gezonde manier kunnen 
bewerken en hoe ze hun grond dus ook op de langere termijn vruchtbaar 



 

 

 

- 5 - 

 

 

kunnen houden. Op die manier willen we de cirkel van armoede en 
ondervoeding helpen doorbreken. 
 

De lokale non-profit organisatie Octupan voert dit project uit met 
ondersteuning van Adventsactie. 
Het project komt ten goede aan een kleine 700 mensen uit 144 gezinnen.  
 

Wij kunnen deze mensen daarbij helpen. Uw bijdrage hiervoor is erg 
welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 
1000 00 t.n.v. Adventsactie. 
 

Ook staat er hiervoor tijdens de Adventsperiode rond de weekendvieringen 
weer een speciaal collectemandje klaar op het tafeltje achter in de kerk.  
Van harte bevelen wij deze extra collecte bij u aan.  
Hartelijk dank alvast voor uw gift. 
 
Werkgroep MOV 
 
Oproep kerstmateriaal 
Basisschool St. Stephanus werkt mee aan de 
actie van het Ouderenfonds en wil ervoor zorgen 
dat we de ouderen in deze bijzondere periode 
niet vergeten.   
We willen graag een lichtje voor hen zijn in deze donkere dagen. Daarom gaan 
we op donderdag 17 december kerstbakjes maken en kaarten maken en 
schrijven. 
We zijn hiervoor op zoek naar kerstmateriaal, zodat wij voor hen een prachtig 
kerststukje kunnen maken.  

 Schalen, bakjes en potjes om het stuk in op te maken  

 Dennenappels 

 Sterren/lint/ballen 

 Kaarsen 

 Oase etc. 
 

Heeft u nog iets liggen en mogen wij dit hiervoor mogen gebruiken, dan kunt 
u dit inleveren op school. Uiterlijk voor maandag 14  december. 
 

Alvast bedankt !    Team St. Stephanus Zenderen                                                                                                                                                         
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Uit het bestuur van de dorpsraad, nr.5        
Vergadering a.b. 8 oktober ’20.: De Dorpsraad vergadert in 
afgeslankte vorm: Jan Kruidenier, Henk Hoek, Henk Semmekrot 
hebben de dorpsraad verlaten. Jeanine Mulder is namens de 
werkgroep Voorzieningen toegetreden tot de dorpsraad en Christian 
Sand is aanwezig als vertegenwoordiger van de werkgroep Verkeer 
en Veiligheid. 

 Mededelingen: Er zal een online vergadering gepland worden, waarin de 
gemeente toelichting geeft over de energievisie. Er zal een nieuwe 
afspraak gepland worden voor het overleg met B en W. Belangrijk 
onderwerp daarbij is de uitbreiding van de woningbouw in Zenderen.  

 Terugkoppeling uit de werkgroepen:  

- Wonen: De woning van Building Design wordt verbouwd. De 

benedenruimte zal als kantoorruimte worden verhuurd, boven komen 

twee appartementen. Het keukenatelier en “t Rigtershoes zijn 

verkocht. 

- Voorzieningen: Er is een Stichting Huiskamer Sindron opgericht. 

Ronald Kuipers is voorzitter, Sandra Bush secretaris en Jeanine Mulder 

is (voorlopig) penningmeester. Per 1 november stopt Aveleijn en 

neemt de Stichting het beheer over. Jeanine maakt overdag gebruik 

van de ruimte voor de buitenschoolse opvang. De vaste gebruikers 

blijven gebruik maken van de ruimte.  

- Cultuur en recreatie: geen nieuws.  

- Verkeer en Veiligheid: Er zal contact worden opgenomen met de 

provincie over snelheidsbeperkende maatregelen op de Albergerweg, 

kruising met ‘t Stegehuis.  

- Duurzaamheid: Twence is van plan om 9 hectare zonnepanelen aan te 

leggen op de Elhorst/Vloedbelt. Er is een informatieve avond geweest 

over windmolens. Deze kunnen niet worden geplaatst in Borne, maar 

in Zenderen zijn mogelijkheden. En er wordt gekeken of er alsnog 

glasvezel kan worden aangelegd in Zenderen (overleg met Cogas). 

- Ondernemers in Zenderen: er wordt een voorzichtig begin gemaakt 

met kerstversiering/kerstverlichting aan de Hoofdstraat. Als het 

verkeer verdwijnt uit Zenderen, heeft dat consequenties voor de 

ondernemers. 
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 Vloedbeltverbinding: Er zijn een viertal tracés voorgelegd en daar gaat 

het onderzoek (MER) mee beginnen. De dorpsraad maakt geen keuze, 

behartigt de belangen van de inwoners van Zenderen. 

 Bezetting dorpsraad: Gezocht: nog steeds: een voorzitter, een secretaris 

en een penningmeester.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerstbomenplaza Zenderen 
Vanaf zaterdag 28 november begint weer de verkoop van kerstbomen aan de 
Zeilkerweg 7 in Zenderen. Blauwsparren uitzoeken vanaf het land gezellig met 
het hele gezin. We hebben natuurlijk ook verse Nordmannen. 
Er is warme chocolademelk en warme glühwein voor de liefhebber. 
Wij verkopen alleen op zaterdag en zondag; 
laatste verkoopdag is zaterdag 19 december. 
We hopen u te mogen begroeten op de kerstbomenplaza. 

Bij ons is nu ook de easy fix kerstbomen standaard te 
verkrijgen, voor een aantrekkelijke prijs. 
 

Kerstbomen Plaza 
 

Mooie blauwsparren en Nordmannen  
zelf uitzoeken vanaf het land.  
     

Op zaterdag en zondag aan de  
Zeilkerweg 7 in Zenderen 

    

   Voor inlichtingen: tel. 0625376917. 
Verkoop vanaf 9 uur ‘s morgens. 
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ACTIE Sportvereniging Zenderen Vooruit 
Oliebollen, héérlijke oliebollen…. van bakkerij Nollen! 

 

Wat gaat het toch hard… Sinterklaas is nét ons land weer uit en nu is het 
einde  
van dit jaar alweer in zicht. Dat betekent dat wij ons gaan opmaken voor 
de jaarlijkse oliebollenactie van Zenderen Vooruit! 
Heeft u ook zin in heerlijke oliebollen? Dan kunt u ze vanaf nu bestellen!  
 

Let op: i.v.m. coronamaatregelen komen we de bestelling vooraf niet bij u 
opnemen aan de voordeur. Graag ontvangen wij van u de bestelling via de 
mail, app, sms of telefonisch. 
 

Hier kunt u uit kiezen: 

aantal soort prijs 

5 Naturel óf met krenten/rozijnen € 4,00 

10 Naturel óf met krenten/rozijnen € 8,00 

40 (actie) Naturel óf met krenten/rozijnen € 27,00 

actie   U kunt zelf samenstellen  
bv. 40 st. naturel, of 40 stuks 
krenten of 10/30 of 20/20 

 

 

Betaling kan op 3 manieren: 
1. Via Tikkie 
2. Via overmaken 
3. Contant;  
U mag dan een envelop voorzien van naam, adres huisnummer, met daarin 
het juiste geldbedrag in de brievenbus stoppen bij: 
Miranda Steenhagen, Erve Timmerman 4 of Kim Sanderink, De Haar 15 
 

Bestellingen kunt u doorgeven via mail, WhatsApp, SMS of per telefoon: 
actieszv@gmail.com  of Nicole Kamphuis 06-27 23 18 98 
 

Namens sportvereniging Zenderen Vooruit  willen wij u alvast heel hartelijk 
bedanken voor uw bestelling. Wij wensen iedereen alvast goede kerstdagen 
en een gezond en sportief 2021! 

mailto:actieszv@gmail.com

