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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
5 december 2020 – 12 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 …
Iedere klacht is
een gratis advies voor verbetering.

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.

2de zondag van de Advent

Vieringen
• Parochiekerk:
Zondag 6 dec. 10.00 uur:

2de zondag van de Advent
Eucharistieviering verzorgd door de Karmel
Voorganger: pater Tj. van Balen

Zondag 6 december 10.00 uur
Koster:
H. v.d. Aa
Lector:
R. Brentjes
Corona coördinator: H. Harink
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 6 december t/m zaterdag 12 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 6 december t/m zaterdag 12 december: groep 3
Misintenties voor zondag 6 december 2020:
Irma Grooten; ouders Demmer-Kortstee; Jan Paus (Jgd);
Annie Paus-ten Velde.
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Gedoopt:
Op zondag 22 november jl. heeft Kik Benjamin Diederik Besselink
het sacrament van het Doopsel ontvangen.
Kik is de zoon van Gerben en Christel Besselink en broertje van
Boet en Suus.

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 eerste project.
Wat is er aan de hand?
In april vorig jaar sloegen mensen in het oosten van de Democratische
Republiek Congo massaal op de vlucht voor extreem politiek geweld. Zij
hadden geen andere keuze dan te vluchten naar veilig(er) gebied. Ruim
20.000 ontheemden hebben hun toevlucht gezocht in het Masisi gebied. Hun
meest dringende probleem is gebrek aan voedsel.
Wat willen we bereiken?
CAJED is een lokale ngo in de regio Goma en werkt al jarenlang met kwetsbare
kinderen en jongeren. Voedselzekerheid is essentieel voor de stabiliteit van
het gezin en het leven van kinderen en jongeren.
CAJED wil de levensomstandigheden verbeteren van deze gezinnen.
Hoe doen we dat?
In het Masisi gebied verbouwen 50 gezinnen voedsel op gemeenschappelijke
akkers. De lokale parochie heeft daarvoor grond beschikbaar gesteld. Ze
werken onder leiding van een comité van boeren, die training krijgen in
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leiderschap, ondernemerschap en vreedzaam samenleven.
CAJED weet uit ervaring dat een focus op vrouwen bij landbouw activiteiten
een positief effect heeft op hun kinderen. De opbrengst is bestemd voor extra
voeding voor de kinderen, de aankoop van zaden voor het volgende seizoen
en om voor de kinderen de gezondheidszorg te bekostigen in het lokale
ziekenhuis.
De deelnemers krijgen les in agrarische technieken en leren van elkaars
ervaringen. Ze krijgen ook les in verkooptechniek, zodat ze hun producten op
de lokale markten goed kunnen verkopen.
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

“Uit het Parochiebestuur”. Nr.: 17
Het parochiebestuur heeft in een extra vergadering van
26 november 2020 gesproken over de volgende onderwerpen:
1. Vrijwilligers
Het parochiebestuur heeft besloten een kleine attentie te geven aan
alle vrijwilligers. Normaliter wordt dit gedaan door een
vrijwilligersavond te organiseren. Maar, vanwege de
coronamaatregelen was dit niet mogelijk. Vandaar een cadeautje in de
vorm van een kalender 2021.
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Deze kalender hebben wij inmiddels bij alle vrijwilligers rondgebracht.
Nogmaals hartelijke dank voor jullie inzet.
2. Kalenders
Overigens, er zijn nog 25 kalenders over. Voor wie nog een kalender
wil? Deze worden verkocht voor € 7,-. Een inkijkexemplaar ligt achter in de
kerk. De kalenders zijn verkrijgbaar bij het parochiesecretariaat en na afloop
van de kerkdienst.

3. Rapport monumentenwacht
Zoals wij in vorige berichtgevingen hebben aangegeven, heeft de
Monumentenwacht dit jaar een rapport uitgebracht m.b.t. de
bouwkundige staat van het kerkgebouw. De aandachtspunten uit deze
rapportage zijn door de aannemer in een offerte gezet. De kosten zijn
berekend. Het parochiebestuur heeft de punten uit het rapport en de
offerte die urgent zijn, vastgesteld. Deze worden nu met de aannemer
en vrijwilligers uit onze parochie besproken. Hopelijk kan de uitvoering
spoedig beginnen.
4. Glas-in-lood ramen

Het parochiebestuur heeft besloten het Glas-in-lood ramen project voor
onze kerk te parkeren tot nader orde. De financiële positie van onze parochie
laat het op dit moment niet toe het project verder op te pakken en uit te
voeren.

Motivatie:
a. De parochie moet binnenkort aanzienlijk uitgaven doen m.b.t. de
restauratie van de kerktoren en de uitvoering van het rapport van
de Monumentenwachtm.b.t. het onderhoud van de kerk.
b. Ook dient de vloer van de sacristie te worden vervangen met alle
kosten die daarbij komen.
c. Ook worden er binnenkort plannen aangeboden voor een
vernieuwde inrichting van het kerkhof.
Het parochiebestuur
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IEDEREEN BEDANKT VOOR BIJDRAGE AAN DE BAG2SCHOOL KLEDINGACTIE!
Er zijn weer twee paardentrailers helemaal gevuld met
zaken met kleding, schoenen en tassen en samen
hebben we meer dan 1500 kilo opgehaald. Met de
opbrengst gaan we weer leuke activiteiten voor de
kinderen op de St Stephanusschool doen. Binnenkort
gaan we op school eerst Sinterklaas vieren en daarna
een gezellige Kerst. Mede dankzij jullie hulp.
Alvast goede dagen toegewenst en op naar een mooi en gezond 2021,
Kasper Smit, Penningmeester Ouderraad St Stephanusschool.
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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