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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
10 april 2021 – 17 april 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 …
Als je weet wie je bent,
hoef je dat aan niemand te bewijzen.
Parochiesecretariaat: tel. 06 – 81730704:
Openingstijden: dinsdag:
14.00 - 15.00 uur
donderdag: 14.00 – 15.00 uur
Vieringen
 Parochiekerk:
Zondag 11 april: 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. cantoren
Voorganger: pastor T. van der Gulik
De viering kan worden gevolgd via de kerkradio en het internet
(www.kerkdienstgemist.nl)

Zondag 11 april 10.00 uur
Koster:
H. v.d. Aa
Lector:
M. Verheijen
Corona coördinator: J. Stevelink
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 11 april t/m zaterdag 17 april:
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 11 april t/m zaterdag 17 april: groep 3
Misintenties voor zondag 11 april 2021:
Tonie Harink
======

Actie Kerkbalans
In de komende twee weken, van 12 tot en met 24
april, houdt onze parochie de Actie Kerkbalans.
Enkele maanden verlaat vanwege de Corona crisis.
Helaas is de situatie nog niet veel verbeterd; al
schijnt er nu wat licht aan het eind van de tunnel te zijn.
Daarom is de gang van zaken rond de Kerkbijdrage anders dan voorheen. Dit
alles om fysiek contact tussen de collectanten en u, parochianen, te
vermijden.
U ontvangt de komende dagen in uw brievenbus de envelop Kerkbalans met
toelichtende brief en bijdrageformulier.
In tegenstelling tot voorheen haalt de collectant uw bijdrageformulier resp.
bijdrage niet weer bij u op.
Wij verzoeken u, als het kan, het zo veel mogelijk digitaal af te handelen.
Zowel uw reactie met uw toegezegde bijdrage als het feitelijk voldoen
daarvan per bank. U kunt dat ook doen via de website van onze parochie:
www.parochiezenderen.nl; onder de rubriek Nieuws – Actie Kerkbalans.
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In de brief die u ontvangt staat dat allemaal duidelijk toegelicht.
Voor alle duidelijkheid: parochianen die liever op de gebruikelijke wijze hun
bijdrage willen doen, kunnen dat zo blijven doen. Deponeert u dan a.u.b. uw
gesloten envelop met uw bijdrage(formulier) weer in de brievenbus van
uw collectant of van het parochiecentrum.
Ook onze voorkeursparochianen die niet in onze parochie wonen, zullen
binnenkort een brief ontvangen met het verzoek om hun kerkbijdrage te
doen.
Tot slot:
Kerkbalans vraagt u om te investeren in een levende kerkgemeenschap tijdens
en na de corona. Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in
lastige, maar ook mooie tijden.
Wilt u ook dat onze parochie kan blijven doen waar ze al heel lang voor staat?
Geef dan vandaag voor de kerk van morgen, voor onze parochie O.L. Vrouw
Onbevlekt Ontvangen te Zenderen met al haar vrijwilligers
die zich inzetten voor de ander.
Dankzij uw bijdrage kan onze parochie blijven voortbestaan.
Onze parochie heeft helaas weer een tekort op haar
jaarrekening en de Corona crisis heeft een verdere negatieve uitwerking
gehad. Mogen wij u vragen om een ruimhartige bijdrage? Zo kunnen we
samen van betekenis blijven voor elkaar en voor de mensen om ons heen.
Namens het parochiebestuur,
de commissie Kerkbalans
N.B.
Wilt u a.u.b., indien mogelijk, in deze twee komende weken reageren op ons
verzoek om uw kerkbijdrage. Waarvoor nu al onze bijzondere dank!
======
Jaarlijkse collecteweek Hartstichting van start
Een gezond hart is niet vanzelfsprekend. De
collectanten gaan deze week op gepaste
afstand langs de deuren in Zenderen om geld
op te halen. Met de giften werkt de
Hartstichting aan concrete oplossingen om ieders hart zo gezond mogelijk te
houden. De jaarlijkse collecteweek van de Hartstichting loopt van 11 tot en
met 17 april.
-3-

Collecteren in coronatijd
Collecteren in coronatijd ziet er anders uit dan normaal. Samen met Stichting
Collecteplan zijn richtlijnen opgesteld hoe er veilig en op een verantwoorde
manier met de collectebus aan de deur gecollecteerd kan worden.
Daarnaast is het ook mogelijk om te doneren op hartstichting.nl én in de
Hartstichting online collectebus. Ook kan iedereen veilig vanuit huis een
online collecte starten met de mobiele telefoon en zijn of haar familie en
vrienden om een gift vragen. Op een persoonlijke pagina is zichtbaar hoeveel
er al is ingezameld.
Alternatief kleingeld
De QR-code is een goed alternatief voor mensen die geen kleingeld in huis
hebben. De gever kan heel eenvoudig eenmalig geld overmaken met de
smartphone door de iDEAL QR-code op de collectebus te scannen.
Oplossingen
De Hartstichting doet er alles aan om jouw hart en dat van anderen iedere dag
te laten kloppen. We werken aan vier belangrijke doelen: een hartgezonde
leefstijl voor iedereen, voorkomen van hartproblemen, snellere hulp in een
noodsituatie en betere behandelingen.
Met uw giften kunnen levens worden gered, alvast bedankt voor uw bijdrage!
======
De vlag gaat uit.
Borne viert vrijheid. Zenderen viert vrijheid. Deze vlag was afgelopen jaar te
koop bij Made by Josje (naast Morselt mode) en bij de beide PLUS
supermarkten in Borne.
De vlag ging toen uit vanwege het feit dat Nederland 75 jaar geleden bevrijd
werd na een oorlog van 5 jaar.
De vlag gaat dit jaar opnieuw uit. Wederom is de vlag verkrijgbaar voor zowel
Borne als Zenderen. Hiermee wordt het Borns Noaberschap ondersteund. Een
deel van de opbrengt van de verkoop van de vlaggen gaat naar noodlijdende
ondernemers in de gemeente Borne.
Voor meer informatie: Richard IJzereef Stichting De 3 Kearls 06-25007425
======
Denkt u aan de kledingactie van Bag 2 school?
Deze loopt nog tot 13 april.
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