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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
28 november 2020 – 5 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 …
Als je je hele leven mag bezighouden
met wat je graag doet,
ben je rijk betaald.

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.

1ste zondag van de Advent

Vieringen
 Parochiekerk:
Zondag 29 nov 10.00 uur:

1ste zondag van de Advent
Woordviering m.m.v. cantoren
Voorgangers: PW A. Oosterik en M. Verheijen

Zondag 29 november 10.00 uur
Koster:
E. Westerbeek
Lector:
Voorganger
Corona coördinator: Th. Vlaskamp
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 29 november t/m zaterdag 5 december:
zondag:
J. Maathuis
donderdag:
maandag:
H. Peper
vrijdag:
dinsdag:
J. Wolbers
zaterdag:
woensdag: H. Meulenkamp

A./R. Wolbers
V. Kuipers
S. Elferink

Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 29 november t/m zaterdag 5 december: groep 1 en 2
Gebedsintenties voor zondag 29 november 2020:
Pater Sergius Brandehof; Jan Omtzigt; Marietje Koopman-Luttikhuis.
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3 jubilarissen hebben samen 160 jaar vol gezongen.

Onder het mom van: we willen dit jaar toch nog wel een beetje Caeciliafeest
hebben, zijn alle leden van het parochiekoor afgelopen zondag naar de kerk
“gelokt”. Het bestuur legde uit: ook in de kerk tijdens de eucharistie kunnen
we vieren.
Dat hebben we met zijn allen gedaan, zeker toen op het eind van de viering
ook nog eens 3 koorleden in het zonnetje zijn gezet.
De dames Marian Platenkamp en Betsie Rikmanspoel vierden hun 50-jarig
koorjubileum en Johan Kleissen vierde zelfs zijn 60-jarig jubileum.
Ze zijn onderscheiden met de eremedaille in goud van de NSGV. Pastor Ton
van der Gulik had voor ieder van hen een woordje en heeft hen de
versierselen opgespeld.
Vervolgens deed Voorzitter Herald Lucas ook nog een duit in het zakje: hij
typeerde de 3 jubilarissen als: een stel “oale rott’n” in het vak met elk hun
eigen stijl, karakter en stem.
Johan heeft nog een cursus Gregoriaans moeten volgen en deze moeten
afsluiten met een heus examen vooraleer hij als zanger tot het koor werd
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toegelaten. Dat was destijds het herenkoor van Albergen. In 1973 is hij
koorlid in Zenderen, uiteraard lid van het herenkoor.
Marian en Betsie zijn beide 50 jaar geleden bij het dameskoor van Zenderen
gekomen, dat destijds onder leiding stond van Dhr. G. Kuipers.
Er werd op de koorzolder gezongen. Uit een groot boek dat op een standaard
stond. Je was eigenlijk altijd bij de les.
Om het voortbestaan van de koren in Zenderen te
waarborgen is in 2008 na veel overleg een fusie tot stand
gekomen en zijn beide koren opgegaan
in het parochiekoor “St. Caecilia”.
Eén ding hebben deze 3 koorleden wel
gemeen:
Zingen (in het koor) is hun passie.
Bovendien zijn het zeer trouwe leden
en vinden ze het momenteel best moeilijk niet of bijna niet
te kunnen zingen vanwege corona.
Namens bestuur Parochiekoor “St. Caecilia”
Betsy Paus, secretaris

Oud ijzer en metalen.
Denkt u aan oud ijzer voor de IJsclub “Zenderen”
Ook in de wintermaanden kunt u iedere maandagavond oude
metalen, elektra- of computerkabels, accu’s, stofzuigers,
strijkijzers, vaatwassers, (defect) elektrisch gereedschap etc.
inleveren bij de ijsbaan tussen 18.30 en 20.00 uur.
Koelkasten, T.V.’s en vrieskisten mogen wij niet innemen.
Als je niet in de gelegenheid bent om het oud ijzer te brengen dan kan het ook
bij u worden opgehaald. U kunt daartoe een mail sturen naar
timmers.t.h@gmail.com
Alvast onze dank.
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“Uit het Parochiebestuur”. Nr.: 15
Op 12 november 2020 heeft het parochiebestuur vergaderd.
Enkele informatie punten:
1. Vrijwilligers van de werkgroep Kerkhof hebben de werkzaamheden
van de doe-dag 2020 uitgevoerd. Hartelijk bedankt hiervoor.
2. Coronabeleid
Het coronabeleid geeft op dit moment aan dat er maar 30
personen/parochianen aan de viering mogen deelnemen.
Aan- en afmelding blijft noodzakelijk.
3. Kerstmis. (i.v.m. coronabeleid) ( vooraankondiging )
Zoals het er nu uitziet zal uit moeten worden gegaan van
30 personen/parochianen.
Als het regeringsbeleid versoepelt zal een en ander worden aangepast.
De vieringen zijn dit jaar zoals gebruikelijk op 24 december om
20.00 uur en 25 december om 10.00 uur, maar helaas met een
beperking van het aantal kerkgangers.
Voor deze twee kerstvieringen, kunt u zich alleen telefonisch
aanmelden en wel op donderdag 18 december en dinsdag
22 december, tussen 14.00 en 15.00 uur, bij het parochiesecretariaat.
Er volgt nog nadere informatie.
4. De offerte van aannemer Wesselink m.b.t. de
restauratiewerkzaamheden in de toren en andere
bouwwerkzaamheden aan en in de kerk is binnen.
Het parochiebestuur zal op 26 november een extra vergadering
beleggen om de urgente en acute zaken hiervan te bespreken.
5. Het parochiebestuur heeft een offerte binnengekregen van de
restauratiewerkzaamheden van de vloer van de Sacristie.
De werkzaamheden worden binnenkort met aannemer
B. Braakhuis besproken.
Het parochiebestuur
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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. Daarom
steunt Adventsactie dit jaar vier projecten die zich richten op hulp aan deze
kwetsbare groepen.
Miljoenen vrouwen en kinderen wereldwijd lijden honger. En kunnen
daardoor nauwelijks ontsnappen aan de armoedeval: de vicieuze cirkel van
armoede, ondervoeding en een gebrekkige opleiding.
De armoedeval krijgt mensen al op jonge leeftijd in haar greep en slechts
weinigen weten eraan te ontsnappen. Ondervoeding is een belangrijke
schakel in deze cyclus, waarvoor met name vrouwen en kinderen kwetsbaar
zijn.
Adventsactie wil vrouwen en kinderen helpen ontsnappen aan die vicieuze
cirkel van armoede en ondervoeding. Jaarlijks voeren we campagne tijdens de
vier weken voor Kerstmis: de adventsperiode. We steunen dit jaar diverse
projecten die ervoor zorgen dat gezinnen zelf groente, granen en fruit kunnen
verbouwen en op die manier beschikken over gezond en gevarieerd voedsel.
Wij kunnen 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
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Beste mensen uit Zenderen,
Afgelopen zaterdag was de winterkostactie van ZV.
De actie was dit jaar, ondanks de coronamaatregelen een groot
succes! In totaal hebben we ruim 500 producten
bezorgd door heel Zenderen!
Helaas ging er bij het leveren van de soep iets mis. Sommige
potten hadden een verkeerde datum. Gelukkig hebben we dat
zaterdag grotendeels direct kunnen oplossen door de soepen om te ruilen.
Mocht u thuis nog een soep hebben staan met een verkeerde datum, neem
dan even contact op met Miranda Steenhagen: 06-50606759. Dan ruilen we
de potten om en krijgt u alsnog een pot soep met de goede datum!
We willen jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor al jullie bestellingen!
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 over de kerstbomen tel. 0625376917.
Verkoop vanaf 28 november vanaf 9 uur ‘s morgens.
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