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DE STEM VAN ZENDEREN 
Website Zenderen: www.zenderen.nl  

Contact Vox: tel. 06-51209141/e-mail: info@zenderen.com 

KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN 
 13 februari 2021 – 20 februari 2021 
 

 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 …  
 

Deze keer een uitspraak van M. v.d. Berg: 
 “Liefde maakt warmer dan welke kachel ook”. 

       
 

Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 14 februari t/m zaterdag 20 februari:  
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 14 februari t/m zaterdag 20 februari: groep 4  
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Carnaval en Aswoensdag 
 

De strenge Lock down en de avondklok zetten dit jaar een dikke streep door 
veel carnaval tradities. Gala-avonden en carnavalsmissen moeten online en 
carnavalsoptochten zijn afgelast. Als West-Fries weet ik maar half wat dit 
betekent. Carnaval zit velen in het hart en dus is er creatief gezocht naar 
alternatieven. Ik weet zeker dat carnaval ook dit jaar niet onopgemerkt 
voorbij gaat.  
 
Ook Aswoensdag na carnaval laten wij niet zomaar stilletjes voorbijgaan. 
Want het ritme van het kerkelijk leven is belangrijk. Dat geeft ons houvast, 
troost en perspectief. Aswoensdag is opnieuw het signaal dat de 
veertigdagentijd begint, de voorbereiding op het hoogfeest van Pasen. 

Daarom is er op woensdag 17 februari 
om 19.00 uur een viering in de 
parochiekerk. Een traditioneel askruisje 
op het voorhoofd mag niet. Zang is ook 
te gevaarlijk en slechts 30 personen in 
de kerk is het maximum. Maar toch. 
 
Anders dan voorgaande jaren zal de 
viering dit jaar een eucharistieviering 

zijn. In plaats van het askruisje op het voorhoofd strooit de priester nu in stilte 
de as op het hoofd van de gelovige. Verder volgen we de voorschriften zoals 
die dan gelden. De viering zal sober zijn.  

Degene die de Aswoensdagviering willen bijwonen moeten zich verplicht 
aanmelden. Het maximum is 30 personen. Opgave kan deze keer alleen 
telefonisch op het speciale nummer 06-82245143. Dit nummer is alleen actief 
op maandag 15 februari (9.00-12.00 en 14.00-17.00 uur).  
Natuurlijk wordt de viering ook uitgezonden via de kerkradio en het 
internet: www. kerkdienstgemist.nl (invullen: Zenderen).  

Na Carnaval laten we dit jaar ook Aswoensdag niet in stilte voorbijgaan! 

P.s.:  De viering van zondag 14 februari vervalt. 

Pastor Ton van der Gulik 

https://www.istockphoto.com/nl/foto/cross-vorm-gemaakt-van-as-gm1034362802-276939254
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Nieuws van de redactie: inleveren copy 

Volgende week kunt u voor 2 weken copy aanleveren.  
Dit i.v.m. de komende voorjaarsvakantie van onze 
bezorgertjes. 

 

 

 

 
Inzameling oud papier 
 
In de afgelopen twee 
maanden heeft de 
vereniging al meerdere 
containers afgekeurd 
gekregen als gevolg van te 
veel vervuiling.  
 
 
Vriendelijk verzoek om alleen papier of kartonnen dozen en geen plastic, 
piepschuim of ander afval in de container te deponeren.  
 
 
Namens het Algemeen Bestuur alvast bedankt. 
 

         
        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 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl-nl.facebook.com%2FEsbrookNL&psig=AOvVaw0UTxm0_olODb-gCcUbxGtk&ust=1613062299535000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDT-cDj3-4CFQAAAAAdAAAAABAF
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Doldraejers Gala: een terugblik! 
Hoewel een volle feesttent aan de Lidwinaweg normaal  
gesproken het beeld bepaalt voor ons gala-weekend, was  
het afgelopen zaterdag vooral druk in de Zenderse woonkamers.  
 

Het begon al overdag: ruim 300 PretPakketten zijn 
door de Raad van 11, Jongerenraad, PretPakket-
commissieleden en het bestuur rondgebracht. Een 
mooie warming-up, om zo elkaar toch even te 
kunnen zien. In de pakketten zat naast een hapje en 
een drankje, ook een bingokaart en een aantal loten 

voor de loterij. Foto’s van de ontvangen PretPakketten werden met 
enthousiasme gedeeld via Facebook. 
 

Het galaprogramma startte om 20:11 uur. Circa 1.000 kijkers zaten klaar en 
werden door spreekstalmeester Rudi Huurneman meegenomen in de 2,5 uur 
durende avond. Zo waren er stukjes van de mini-Draejdeerntjes, 
Jongerenraad, Raad van 11, bestuur, Draejwiefkes, Prinsengarde, Raad van 
Plezier en Draejdeerntjes.  

 

 
 

De gala-commissie, die vastberaden was om tóch een gala-avond te verzorgen 
en de vereniging aan de hand heeft genomen, beklom ook het digitale 
podium. Van ‘Natte Nico’ tot de bingo en de klassieke ‘potpourri’: het kwam 
allemaal voorbij. Met tot slot de muzikale ondersteuning van ’T Is Ma Waj 
Went Band en mooie woorden van de voorzitter, de Hoogheden, Jonkheer en 
Jonkvrouw en Jeugdprins en Jeugdprinses was de cirkel rond:  

een échte gala-avond voor de buis! 
 

Dank voor iedereen die heeft meegekeken, meebeleefd en geholpen: 
driewerf alaaf! 

 

Bestuur C.V. De Doldraejers 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdoldraejers.nl%2F&psig=AOvVaw2zsLh6lGJMQ6cp0Vuyzw4X&ust=1613063027650000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDqwKPm3-4CFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbusiness.facebook.com%2FJonkheer-Mitch-I-Jonkvrouw-Iris-JR-De-Draejpiepers-2020-107667027421483%2Fposts&psig=AOvVaw2Eq8kgQ7-DLGUkeh19pcNh&ust=1613063353092000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjO-LTn3-4CFQAAAAAdAAAAABAb
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.borneboeit.nl%2Fimage%2Fpicture%2FBORNEBOEIT100270_web.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.borneboeit.nl%2F100266%2Fnieuws%2Fcarnavalsminnend-zenderen-viert-t-online&tbnid=PcNCD_GpBluJPM&vet=12ahUKEwjBveru5t_uAhXtN-wKHSNBBNkQMygdegUIARDRAQ..i&docid=2ebjBaa62DVFbM&w=1000&h=783&q=draejpiepers%202021&ved=2ahUKEwjBveru5t_uAhXtN-wKHSNBBNkQMygdegUIARDRAQ

