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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
20 februari 2021 – 6 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 …
Liefde is niet: buitengewone dingen doen,
maar gewone dingen met veel tederheid.
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 21 februari t/m zaterdag 6 maart telkens:
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 21 februari t/m zaterdag 27 februari: groep 1/2
Van zondag 28 februari t/m zaterdag 6 maart: groep 3

Aanstaande vieringen in de parochiekerk
Tot en met dinsdag 2 maart is er nog de “lockdown” met avondklok. Daarna
hopen we natuurlijk vurig op verlichting van de maatregelen. Omdat het
aantal besmettingen met Covic-19 nog steeds ernstig is, zijn tot minstens 7
maart onze zondagsvieringen nog zonder aanwezigheid van gelovigen. Wel
zijn er uitzendingen via de kerkradio en het internet. Het liturgisch rooster is
nu als volgt:
- Zondag 21 februari is er geen woorddienst
- Zondag 28 februari is er een Eucharistieviering (p. Ton van der Gulik)
- Zondag 7 maart: Karmelviering (p. Gerard Westendorp)
Over de vieringen op 14 en 21 maart is nog niet besloten.
In de Goede week hopen wij wel op vieringen met tenminste 30 parochianen.
Ook zullen dan de cantors weer worden uitgenodigd.
Pastor Ton van der Gulik
Misintenties
Door de lock-down hebben we geen vieringen gehad en zo zijn ook de
gevraagde misintenties vanaf zondag 3 januari niet gelezen.
We hebben besloten, dat de intenties die al door u zijn doorgegeven en die bij
ons bekend zijn, worden gelezen in de eucharistieviering op zondag 28 maart.
Dit is Palmzondag en wij hopen en verwachten dat dit de eerste viering is in
aanwezigheid van parochianen.
De intenties zullen vooraf worden opgenomen in de VOX.
In de komende vieringen die gepland zijn op zondag 28 februari en
zondag 7 maart worden geen misintenties gelezen.
De intenties voor de onlangs overleden parochianen en bij gelegenheid van
een eerste jaargedachtenis worden meegenomen naar een bijzondere viering
na Pasen, waarbij ook de betrokken families worden uitgenodigd. Zij worden
hierover nader geïnformeerd.
In de VOX komt een bericht wanneer het parochiesecretariaat weer
bereikbaar is op de dinsdag- en donderdagmiddag en dus nieuwe misintenties
kunnen worden doorgegeven voor de Goede Week en Pasen. Dit is dus
voorlopig nog niet mogelijk.
Wij hopen op uw begrip voor dit besluit.
Anita Oosterik
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Vermelden overlijdens in Vox
De redactie is al een aantal keren geconfronteerd met het volgende:
Er is iemand overleden uit Zenderen, of iemand die jarenlang in Zenderen
heeft gewoond en nu bijv. op ‘t Dijkhuis zit, is overleden. Hierover staat niets
in de Vox. Hoe kan dat?
Uit bovenstaande blijkt wel dat de dorpsgemeenschap graag op de hoogte
is/blijft van het wel en wee van de mededorpsgenoten.
De redactie van Vox wil u graag uitleg geven:
Is er bij de parochie een overlijden doorgegeven, dan zorgt het secretariaat
ervoor dat er een stukje in Vox komt.
Wordt een overlijden niet gemeld bij de parochie, dan komt er ook geen
berichtje. (De redactie zal nooit uit zichzelf een dergelijk bericht plaatsen).
Mochten betrokkenen toch graag een berichtje/vermelding in de Vox willen,
dan moeten zij dit persoonlijk doorgeven via mail: info@zenderen.com
of via tel: 06-51209141
Namens de redactie
Betsy Paus
Dankbetuiging
We willen iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen en telefoontjes
na het overlijden van LEO op 15 januari jl.
We hebben jullie waarderende en lieve woorden als troostend ervaren.
Heel veel dank daarvoor!
't is good zo!
Joke Vermeulen
Kinderen en kleinkinderen
Financiën: Parochiekerk
Kerkbalans
Bezoekgroep Parochie
Kerktelefoon
Onderhoud kerkhof
St. Behoud Kerkgebouw Zenderen
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NL24 RABO 0309 4227 36
NL37 RABO 0309 4073 70
NL86 RABO 0309 4894 23
NL39 RABO 0145 6802 58
NL35 RABO 0145 6447 31
NL51 RABO 0106 2487 66

“Uit het Parochiebestuur”. Nr.: 19

Berichtgeving uit onze vergadering van 11 februari 2021
Ontwerp kerkhofverfraaiing
Tuinarchitect Irma te Kiefte heeft een eerste ontwerp
schetstekening gepresenteerd m.b.t. een verfraaiing van het kerkhof. Het
bestuur vindt de plannen eenvoudig maar zeer mooi. In de volgende
vergadering worden aanvullingen op het plan door Irma te Kiefte aan het
parochiebestuur gepresenteerd. Daarna worden de plannen aan de
vrijwilligers en de parochianen voorgelegd.
Coronabeleid
Steeds vaker wordt gevraagd om het kerkgebouw beschikbaar te stellen bij
condoleance activiteiten, omdat dit niet meer kan/mag bij uitvaartcentra, enz.
(coronabeleid)
Het parochiebestuur besluit:
Het kerkgebouw in Zenderen kan alleen voor een condoleance worden
gebruikt als: 1. Het om de familie van een parochiaan van onze kerk gaat.
2. Er een uitvaartleider aanwezig is.
3. De familie niet meer dan 50 personen heeft uitgenodigd.
(huidige coronabeleid overheid)
4. Er ook een afscheidsviering of avondwake wordt gehouden
in de kerk.
Het opbaren in onze kerk is mogelijk als ook de bovenstaande zaken worden
gehouden.
Uiteraard: Nood breekt wet bij calamiteiten.
Offertes
Het parochiebestuur heeft goedkeuring gegeven aan enkele offertes i.v.m. de
kerkrestauratie naar aanleiding van het rapport van de Monumentenwacht.
We hopen binnenkort met de werkzaamheden te kunnen starten.
Het parochiebestuur
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Vastentijd: voor bezinning en bewuster leven!
Van Aswoensdag - 17 februari - tot eerste
Paasdag - 4 april - is het vastentijd. 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.

Het belang van doorleren
In 2021 is het Vastenactiethema ‘Werken aan
je toekomst'. We laten zien hoe belangrijk het
is dat kinderen niet alleen naar de basisschool
kunnen, maar ook een vervolgopleiding
krijgen om een vak leren. Dat vergroot hun
kansen op werk, waarmee ze een redelijk
inkomen kunnen verdienen.
In Nederland gaan alle kinderen naar de basisschool en de middelbare school.
Ook elders in de wereld krijgen steeds meer kinderen basisonderwijs, al is het
maar een paar jaar. Een vervolgopleiding zit er echter vaak niet in. Terwijl je
daarmee juist de kans krijgt een vak te leren, waarmee je een inkomen
kunt verdienen.
Daarom wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar
school kunnen en een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Zoals
kleermaker, bakker, winkelier, bijen houden of manden vlechten.
Dat helpt echt! Sommige mensen in Mbala, Zambia, verdienden bijvoorbeeld
hooguit € 100 per jaar, oftewel maximaal € 8,30 per maand. Na een opleiding
en begeleiding verdienen ze nu tussen € 20 en € 50 per maand. Daarmee
kunnen ze voor zichzelf zorgen.
Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar school
gaan en door kunnen leren!



63 miljoen kinderen volgen geen onderwijs
250 miljoen kinderen leren niet lezen en schrijven
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Wij kunnen onze medemensen in arme landen daarbij helpen door een
bijdrage voor de Vastenactie.
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
Voor het eerst naar school!
Heeft u een zoon of dochter die in het komende schooljaar
(2021 – 2022) 4 jaar wordt? Dan bent u vast al bezig om na te
denken over een school die bij u en uw kind zal passen. En dat
zal zeker, in deze bijzondere tijd vol maatregelen, niet heel
gemakkelijk zijn.
Om u kennis te laten maken met basisschool St Stephanus, nodigen we u uit
om onze website te bekijken. Ook via de website ‘scholen op de kaart’ vindt u
allerlei informatie over onze school.
Daarnaast bent u van harte welkom om contact met ons te leggen. We zijn
altijd bereikbaar per mail en op werkdagen tussen 08.00 en 16.00 uur per
telefoon. Samen overleggen we op welke manier we u het best kennis kunnen
laten maken met onze school.
Om de organisatie van het komende schooljaar op tijd in kaart te kunnen
brengen, zouden we heel graag voor 1 maart iets meer zicht hebben op de
leerlingen die komend schooljaar komen. We hopen daarom binnenkort van
u te mogen horen!
Namens het team van BS St. Stephanus,
Marieke Oude Middendorp
directeur
BS St. Stephanus
St. Stephanusstraat 3
7625PH Zenderen
info@stephanuszenderen.nl
074 - 2662583
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Glasvezelnetwerk in Zenderen en rol Zenderen Vooruit
ZV is benaderd door Deltafiber om te
helpen met het realiseren van glasvezel
in Zenderen.
Waarom zijn wij hiervoor benaderd?
Wij zijn benaderd om dat we een actieve
rol in Zenderen hebben, met een grote
achterban. Het doel van Deltafiber is om
minimaal 35% van de huishoudens aan te sluiten op het glasvezelnetwerk in
Zenderen. Indien de 35% aanmeldingen niet gehaald wordt, zal het
glasvezelnetwerk niet aangelegd worden.
Waarom conformeert ZV zich aan deze actie?
Na overleg met Deltafiber en de dorpsraad zijn wij ervan overtuigd dat
glasvezel in Zenderen een meerwaarde is voor ons mooie dorp. Onze eerste
reactie was, we zijn eigenlijk wel tevreden met ons huidige internet en
televisie abonnement. Echter blijkt dit om een verouderd netwerk te gaan
waar de toekomstige ‘rek’ uit is of bijna uit is. Een glasvezelnetwerk is
toekomstig bestendig en zal ons voorzien van snel en stabiel internet voor nu
en de toekomst. Tevens zal door het aanleggen van een glasvezelnetwerk
meer concurrentie ontstaat waardoor de huidige leverancier geen
monopolypositie krijgt in Zenderen.
Wat biedt het Zenderen Vooruit?
Op het toekomstige glasvezelnetwerk zullen 2 aanbieders actief worden,
namelijk Delta en Caiway. Wij als Zenderen Vooruit krijgen, als men zich
aanmeldt via de link van Zenderen Vooruit, per afgesloten abonnement €50,in onze clubkas gestort. Daarnaast zult u als huishouden €25,- cash back
krijgen, een win-win situatie dus. Sluit u het abonnement af zonder de link van
ZV dan krijgt u geen €25,- terug en ZV krijgt dan ook geen vergoeding.
Informatie over het glasvezelnetwerk?
Wij als Zenderen Vooruit zullen via onze Facebookpagina en website
informatie versturen en wellicht in een later stadium ook via diverse
WhatsApp groepen. Daarnaast wordt er een online informatieavond voor
Zenderen en Hertme georganiseerd, door Deltafiber, op 4 maart om 19:30.
Verder informatie hiervoor kunt u vinden op
https://www.deltafibernetwerk.nl/gebieden/cogas-hertme-zenderen/
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Aanmelden glasvezel
Bent u nu al enthousiast geworden over het glasvezelnetwerk 😉, dan kunt u
zich aanmelden via de volgende linkjes.
Aanmelden glasvezel bij aanbieder Caiway:
http://aklam.io/vp2rMV of scan de QR code van Caiway om
bij de aanmeldingswebsite te komen


Aanmelden glasvezel bij aanbieder Delta:
http://aklam.io/i0rX5U of scan de QR code van Delta om
bij de aanmeldingswebsite te komen:
 
Technische ondersteuning en vragen?
Heeft u behoefte aan meer uitleg over het glasvezelnetwerk en welke
meerwaarde dit voor u heeft dan kunt u deze stellen bij Björn Letteboer van
Letteboer Automatisering (www.letteboer.nl). Björn heeft zich ook
gecommitteerd aan glasvezelnetwerk van Deltafiber en weet hier technisch
alles van!

Beste kinderen en ouders,
Wat leuk dat jullie je hebben opgegeven voor het Levende
Monopoly spel van aanstaande zaterdag! Het is de
bedoeling dat we om 13.00 uur gaan verzamelen bij ZV,
waarna we in groepjes door het dorp gaan lopen. Trek dus
goede loopschoenen aan! Rond 16.30/17.00 uur zullen we
weer terug zijn bij ZV en kunnen jullie opgehaald worden.
De activiteit zal uiteraard coronaproof verlopen. Mocht uw kind last hebben
van corona-gerelateerde klachten, dan adviseren wij u om uw kind af te
melden. Wij hebben er ontzettend veel zin in en hopelijk jullie ook!
Tot zaterdag!
De Activiteitencommissie van Zenderen Vooruit
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Doldraejers: bedankt!
Het was een bijzonder carnavalsjaar. Toen vorig jaar COVID-19 voor het eerst
Nederland bereikte, hadden we niet kunnen bedenken wat afgelopen jaar
heeft plaatsgevonden. En dat relativeert ook: gezondheid is het
allerbelangrijkste. Waren we toe aan een feestje en de ontspanning die
carnaval brengt? Dat ook.
We benadrukken ieder jaar dat carnaval een feest van ons allemaal is. De
gemeenschapszin die we zien tijdens de voorbereiding is een belangrijk
onderdeel van dit feest. Het bouwen van wagens, het schrijven van de buut,
het oefenen van dansjes, het schrijven van de krant, het opbouwen van de
feesttent: we kunnen zo gerust doorgaan. Maar toen kwam 2021: een
commissie die hard heeft gewerkt aan het Doldwaze PretPakket en de
galacommissie die ‘gewoon’ een gala heeft neergezet. Resultaat: meer dan
1.000 kijkers en ruim 300 verkochte pakketten. De kindercommissie die
meerdere activiteiten voor de kinderen heeft neergezet. Die gemeenschapszin
was er ook nu gewoon – terwijl alles wat we al 43 jaar gewend waren op
carnavalsgebied niet van toepassing was. En dat maakt carnaval zo mooi. We
hebben het, ook dit jaar, weer samen gedaan. Dankjulliewel.
Driewerf alaaf!
Bestuur C.V. De Doldraejers
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