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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 maart 2021 – 20 maart 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 …  
 

Een bloem heeft zon nodig om een bloem te worden; 
een mens liefde om mens te worden.  

       
 
 

Parochiesecretariaat: tel. 06 – 81730704:              
M.i.v. 16 maart is het secretariaat weer geopend 
U kunt zich hier weer aanmelden voor de vieringen. 
 
Openingstijden: dinsdag: 14.00 -  15.00 uur 
        donderdag: 14.00 – 15.00 uur 
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Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 14 maart t/m zaterdag 20 maart:  
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 maart t/m zaterdag 20 maart: groep 1-2  
 
Kerkvieringen 
Zondag 14 maart:  Eucharistieviering zonder kerkgangers 

Voorganger: pastor Ton van der Gulik 
 

De viering kan gevolgd worden via de kerkradio en het internet 
(www.kerkdienstgemist.nl)  
 

Vanaf zondag 21 maart kunnen er weer 30 personen de vieringen in de kerk 
bijwonen. Op die dag is er een Woord- en gebedsdienst onder leiding van 
pastoraal werkster Anita Oosterik. Aanmelding blijft nodig.  

 
Vastentijd: voor bezinning en bewuster leven! 

We zitten nu in de derde week van de Vastentijd 
als voorbereiding op het Paasfeest op 4 april. 
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.  
 
In 2021 is het Vastenactie thema  'Werken 
aan je toekomst'.  

 
Een beter inkomen met vakopleiding en training in Zambia 
In de Zambiaanse districten Senga en Mpulungu levert landbouw te weinig op 
om het hele jaar van te leven. De werkeloosheid onder met name jongeren is 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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hoog. En er zijn nauwelijks tot geen betaalbare opleidingen in de regio. Vooral 
voor jongeren is er weinig perspectief.  
 

Het project 
De zusters van het Heilig Hart zijn actief in het noorden van Zambia. In 1991 
richtten zij het Households in Distress programma (HID) op, om armoede te 
bestrijden. Zij bieden jongeren een beroepsopleiding aan en trainingen en 
opleidingen, gericht op inkomensverbetering en het ontwikkelen van 
praktische vaardigheden. Maar ook op het gebied van ondernemerschap. Dit 
project biedt jongeren zo de kans op werk en inkomen en een kans hun 
dromen te volgen. Ook hun families kunnen daarvan profiteren. 
 

Hoe gebeurt dat? 
Het project geeft 55 werkloze jongeren en recente schoolverlaters (30 
mannelijke en 25 vrouwelijke kandidaten) de kans om een beroepsopleiding 
te volgen. Het gaat om opleidingen op het gebied van elektro- en 
metaaltechniek, houtbewerking, kleding maken, metselen en bouw. Deze 
opleidingen geven de jongeren de kans op een betere toekomst. 
 

Gunt u deze jongeren de kans om een vak te leren? Uw donatie aan 
Vastenactie helpt hen dat mogelijk te maken. 
 

Daartoe staat gedurende deze Vastenperiode, als er weer vieringen zijn, een 
collectemand achter in de kerk voor uw gift. 
Ook kunt u rechtstreeks een bijdrage overmaken naar het banknummer van 
de Vastenactie: NL21 INGB 000 000 58 50. Dank alvast voor uw bijdrage.  
 

MOV/Vastenactie 

         
        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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Beste mensen uit Zenderen, 
 

We hebben al een mooi aantal bestellingen binnengekregen voor de 
potgrondactie. 
Daar willen we u heel hartelijk voor bedanken! 
 

Heeft u nog geen potgrond of bemeste tuinaarde besteld, maar zou u toch 
nog graag wat willen bestellen, laat het ons dan even weten. Wij zorgen er 
dan voor dat de zak(ken) keurig bij u aan huis word(t)(en) bezorgd op 
zaterdagochtend 20 maart.   
Met uw bestelling steunt u ook nog eens onze mooie sportvereniging 
Zenderen Vooruit en dat is deze tijd extra fijn! 
 
1 zak potgrond a 50 liter   €   4,00 
3 zakken potgrond                    € 11,00 
1 zak bemeste tuinaarde a 40 liter   €   3,50 
 
U kunt uw bestelling doorgeven via  
de mail of per telefoon: 
actieszv@gmail.com of 06-27231898 
 
 
Door de corona maatregelen kunnen we helaas niet bij u aan huis langskomen 
om een bestelling op te nemen, we hopen daarom dat u zelf de moeite wilt 
nemen om uw bestelling door te geven.  
 
Alvast vriendelijk bedankt namens Sportvereniging Zenderen Vooruit 

mailto:actieszv@gmail.com

