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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 mei 2021 – 22 mei 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 …  
 

Iemand willen zijn die je niet bent,  
is zonde van degene die je wel bent. 

 
Parochiesecretariaat: tel. 06 – 81730704:              
Openingstijden: dinsdag: 14.00 -  15.00 uur 
        donderdag: 14.00 – 15.00 uur 

 
Parochiesecretariaat gesloten op Hemelvaart: 
Op donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag, is het parochiesecretariaat ’s middags 
gesloten.  
Aanmeldingen voor de viering op zondag 16 mei kunt u als gewoonlijk 
inleveren in het kistje in het kerkportaal of via de e-mail van ons 
parochiesecretariaat: info@parochiezenderen.nl . 

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

 Parochiekerk:  
Donderdag 13 mei:  Hemelvaartsdag: geen viering 
Zondag 16 mei: 10.00 uur: Woordviering m.m.v. cantoren 
    Voorgangers: M. Verheijen en P. Snijders 
 
De vieringen kunnen worden gevolgd via de kerkradio  
en het internet (www.kerkdienstgemist.nl)  
 
Zondag 16 mei 10.00 uur 
Koster:   H. Harink 
Lector:   Voorganger 
Corona coördinator: B. Nollen 
 
Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 16 mei t/m zaterdag 22 mei:  
zondag :  J. Maathuis  donderdag: A./R. Wolbers  
maandag:  H. Semmekrot  vrijdag: V. Kuipers   
dinsdag: J. Wolbers  zaterdag: S. Elferink   
woensdag:  H. Meulenkamp  
 
Werkgroep onderhoud kerkhof:       
Van zondag 16 mei t/m zaterdag 22 mei: groep 1/2 
 
Gebedsintenties voor zondag 16 mei 2021: 
Huub en Tiny Hermans-Savelkoul; Bennie Hoek (jaarged.) 

 
Missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de ander. 
Bent u er voor hen tijdens de Pinksteractie 2021? 
 

Wereldwijd zetten Nederlandse missionarissen en missionair werkers zich 
iedere dag in voor hun kwetsbare medemens. Eén keer per jaar zetten wij hen 
zélf in het middelpunt. Dat doen we tijdens de Pinksteractie van de Week 
Nederlandse Missionaris (WNM). Van 15 t/m 23 mei voert WNM campagne 
voor het welzijn van deze bevlogen en bezielde mannen en vrouwen, zodat zij 
zich kunnen blijven inzetten voor de ander. Onze steun is daarbij onmisbaar!  

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Al vragen missionarissen zelf weinig, een steuntje in de 
rug kunnen zij heel goed gebruiken. 
 

Zij zijn er altijd voor de ander  
Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en 
missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen zij 
altijd en overal ter wereld.  
Missionaris Peter Daalhuizen werkt bijvoorbeeld al 
bijna 40 jaar in Brazilië, waar hij zich (samen met zijn 
zus) inzet voor bejaarden en andere kwetsbare 

groepen. Hij heeft er zelfs drie parochies onder zijn hoede.  
Missionair werker Susanne Beentjes werkt in Tanzania met jonge meisjes die 
vaak al jong zwanger zijn geraakt en daardoor hun school niet konden 
afmaken. Dankzij Susanne leren de meisjes voor zichzelf en hun kind te 
zorgen, waarbij omgaan met geld erg belangrijk is.  
Susanne, pater Peter en al die andere missionarissen en missionair werkers 
zijn er altijd voor de ander. En wij zijn er - samen met u - voor hen. 
 

Op de zondag van Pinksteren is er een extra collecte voor dit goede doel. Ook 
kunt u uw bijdrage rechtstreeks overmaken op nummer  
NL30  RABO  0171  2111  11 ten name van Week Nederlandse Missionaris. 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 

Werkgroep MOV 
 

 
 

Longfonds: “Laat kinderen vrij ademen” 
 

Astma is de meest voorkomende chronische ziekte bij 
kinderen in Nederland. Elke dag belanden zeven kinderen 
stikbenauwd in het ziekenhuis. “Een longziekte heeft veel invloed op een kind, 
het gezin en de omgeving. Sporten, spelen of naar school gaan: wat voor 
andere kinderen logisch is, is dat niet voor een kind met een longziekte", zegt 
directeur Michael Rutgers van Longfonds. “Vernieuwend onderzoek laat 
indrukwekkende resultaten zien om astma bij kinderen te voorkomen. Wij 
willen dat alle kinderen vrij kunnen ademen. Longfonds vraagt hiervoor 
aandacht in de campagne ‘Laat kinderen vrij ademen’. Tijdens de landelijke 
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collecteweek van 17 tot en met 22 mei wil Longfonds zo veel mogelijk geld 
ophalen om dit onderzoek aan te jagen.” 
 

De onzichtbare impact van astma op een kind 
In de campagne van Longfonds staat Sem centraal. Sem is pas zeven jaar, 
maar heeft al meer dan dertig keer in het ziekenhuis gelegen. Zijn astma heeft 
grote invloed op zijn leven en dat zijn niet alleen de opnames in het 
ziekenhuis. Moeder Ingrid de Vogel: "De medische kant is heftig. Voor Sem, en 
ons gezin. Maar er is ook een andere kant, die mensen vaak niet zien. Voor 
Sem is zijn astma er altijd. Hij moet naast school vaak leuke dingen missen 
omdat hij in het ziekenhuis ligt of gewoon te moe is. Schoolreisjes, 
feestdagen… Eén keer lag hij in het ziekenhuis en zei tegen de 
verpleegkundige: 'Ik moet morgen echt naar huis, want ik heb een 
kinderfeestje van mijn vriendje.' Dat kon niet. Dat is echt verdrietig dan." 
 

Baanbrekend onderzoek Astmapreventie 
Bij het ontstaan van astma spelen veel zaken een rol. Erfelijkheid is er één 
van, maar ook de omgeving waarin kinderen opgroeien heeft een grote 
invloed. Dr. Hermelijn Smits is hoofdonderzoeker van het 
samenwerkingsprogramma ‘Astma voorkomen’, een onderzoek waar 
meerdere universiteiten aan meewerken. Dr. Hermelijn Smits: ‘De sleutel ligt 
in het immuunsysteem, dat moet je trainen in de eerste jaren van je leven. Als 
het de juiste prikkels krijgt, vooral in de eerste 1000 dagen na de geboorte, is 
de kans dat kinderen astma en allergieën krijgen veel kleiner.' 
 

Landelijke collecteweek 
Door vernieuwend onderzoek zoals ‘Astma voorkomen’ aan te jagen wil 
Longfonds binnen zeven jaar een medische doorbraak mogelijk maken om 

astma bij kinderen te voorkomen. Tijdens de landelijke 
collecteweek van 17 t/m 22 mei wordt hiervoor geld 
opgehaald. Vrijwilligers gaan die week op (het digitale) 
pad met maar één doel: geld inzamelen voor gezonde 
longen. Zodat ieder kind vrij kan ademen.  
 

 Doneren kan ook d.m.v. bijgevoegde QR-code 
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Collecte Kinderhulp  
1 op de 12 kinderen in Nederland groeit op in armoede.  
Dat zijn ruim 300.000 kinderen tot 21 jaar die een verre van 
zorgeloze jeugd hebben. Ze maken er het beste van, maar 
merken altijd en overal dat er thuis niet genoeg geld is.  
 

Zenderen heeft zijn steentje bijgedragen!!! 

De collecte voor kinderhulp die in de week van 19 april is gehouden, heeft 

het fantastische bedrag opgebracht van € 906, 83.  

Dankzij de inzet van de collectanten, maar ook dankzij de gulle gevers kunnen 

er weer kinderen blij gemaakt worden met een dagje uit, een nieuwe fiets, 

een warme winterjas, opleiding, leesboek of cadeautje van de Sint. 
 

Collectanten, dank je wel voor jullie inzet; gevers dank u wel voor uw donatie. 
 

Betsy Paus, collecte-organisator voor Zenderen 

 
 

De collecteweek is van  

7 t/m 12 juni 2021. 
 

Om door te kunnen gaan met de epilepsiebestrijding kunnen het fonds en ik 

de hulp van nieuwe collectanten heel goed gebruiken. 

Want hoe meer collectanten, hoe meer geld er kan worden opgehaald voor 

mensen met epilepsie. 
 

Doe mee:  collecteren kost slechts een paar uur van je tijd en wie 

collecteert, levert een bijdrage aan een goede behandeling en 

begeleiding van mensen met epilepsie. 
 

Ook zoek ik een collecte-organisator voor Zenderen: voor dit jaar en de 

volgende jaren. Het kost u ongeveer 2 halve dagen per jaar. 
 

Wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met Ida ter Keurs: 074 2668204 
 

Alvast bedankt voor uw medewerking,  

Ida 
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Reminder Oud ijzer actie van de IJsclub “Zenderen” 

Denkt u aan onze jaarlijkse 
inzameldag voor oud ijzer, metalen, 
etc. aanstaande zaterdag 15 mei. U 
kunt tussen 10.00 en 15.00 uur oud 
ijzer, accu’s, stroomkabels, (defecte) 
elektrische gereedschap, lampen, 

snoeren (van) en elektrische apparaten, vaatwassers, wasmachines en andere  
metalen brengen naar het erf van de familie Stamsnijder-Harink aan de 
Braamhaarsstraat 1 A te Zenderen.   
Koelkasten, diepvriezers en televisies met beeldbuizen mogen wij niet 
innemen. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om het oud ijzer te brengen 
dan kan het ook zaterdag 15 mei bij u worden opgehaald. U kunt daarvoor 
contact opnemen met:  
06-53813977 Erik  Stamsnijder 
06-41478459  André Wanink 
06-30319115  Jan Everlo 
074-2665953  Herman te Wierik 
06-11795517 Theo Timmers of stuur een mail naar timmers.t.h@gmail.com 
 

Tijdens deze inzameldag houden wij ons aan de voorschriften zoals gesteld 
door het RIVM. Dit betekent vooralsnog dat wij u verzoeken om niet met 
meerdere personen het ijzer te komen brengen. Mondkapje wordt 
aanbevolen en op het erf van de familie Stamsnijder de aanwijzingen volgen. 
 

Voor het ophalen geldt dat max. 2 personen bij u komen om het ijzer etc. op 
te halen. Uiteraard houden wij rekening met de 1,5 meter afstand.  
 

Alvast onze dank. 
Bestuur IJsclub “Zenderen” 

 
 
 
 
 

about:blank
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NL Doet  Werkdag in  De Kloostergaarde,    
Sortimentstuin in Zenderen naast theehuis De Karmeliet 
  

 Beste vrijwilligers,  
Het is voorjaar dus we willen de Kloostergaarde haar grote voorjaarsbeurt 

geven. Door corona kon de 
traditionele werkdag in Maart niet 
doorgaan, nu zal deze gehouden 
worden op zaterdag 29 Mei a.s.  
Een deel van het voorjaarswerk is 
al gedaan, maar er is altijd genoeg 
werk in onze mooie tuin: hier en 
daar moeten we bomenwortels 
ruimen, kweekgras weghalen en 

wat kleine bomen poten. Verder is er nog allerlei opruim/snoei/ en wied-
werk. Je kunt dus kiezen tussen stevig werk en fijner werk. In onze mooie tuin, 
hopelijk met mooi weer. Uiteraard met goede verzorging middels lunch, koffie 
en thee samen met theehuis “de Karmeliet”. 
  
Programma: 

 09.30 uur beginnen we met een koffie en een rondleiding; 

 rond 12.30 uur is er lunch 

 rond 15.30 uur stoppen we. 

Het afgelopen jaar hebben we niet stil gezeten; wekelijks hebben we foto’s op 
onze site gezet http://www.dekloostergaarde.nl/foto-van-de-week/   (nou 
ja, niet altijd consequent) en ook op instagram kun je ons volgen 
(kloostergaarde)  
 
Graag een bericht of je komt en tot ziens!   
Frank van Dam, voorzitter st SISL (die de tuin beheert) 
voorzitter@sisl.info 
+31-(0)6-54.330.197 
  
De Kloostergaarde bevindt zich aan Hertmerweg 49, 7625 RH Zenderen naast 
theehuis De Karmeliet. 
  

http://www.dekloostergaarde.nl/foto-van-de-week/
mailto:voorzitter@sisl.info
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Beste inwoner van Zenderen,  
 
 

De 35% aanmeldingen voor het 
glasvezelnetwerk is behaald! De 
glasvezelactie heeft Zenderen 
Vooruit een mooi bedrag van 
€4.950,- opgeleverd. Bedankt voor 
jullie aanmeldingen via de link van 
Zenderen Vooruit, we zijn heel erg 
blij met dit mooie bedrag voor de 
club!! 

 

 

Mocht je nog niet hebben aangemeld voor glasvezel en overweeg je toch nog 
een glasvezelabonnement van Caiway of DELTA af te sluiten? Dan kan dit nog 
steeds via ons! We hebben met DeltaFiber een overeenstemming kunnen 
bereiken om de actie nog 4 weken langer te laten gelden! Het levert jou € 25,- 
op. En Zenderen Vooruit krijgen € 50,- per inschrijving. Dit kan alleen als je via 
de onderstaande linkjes aanmeldt. 

Aanmelden voor Glasvezel via Zenderen Vooruit kan via de volgende linkje 

Caiway: http://aklam.io/vp2rMV  DELTA: http://aklam.io/i0rX5U  
       

Deze zijn uiteraard ook via onze website www.zenderenvooruit.nl te vinden. 
 

 

 
 
 

http://aklam.io/vp2rMV
http://aklam.io/i0rX5U
http://www.zenderenvooruit.nl/

