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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
22 mei 2021 – 29 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 …
Je leeft maar één keer,
maar als je het goed doet,
is dat voldoende!
Parochiesecretariaat: tel. 06 – 81730704:
Openingstijden:
dinsdag:
14.00 - 15.00 uur
donderdag: 14.00 – 15.00 uur

Vieringen
 Parochiekerk:
Zondag 23 mei: 10.00 uur:

Maandag 24 mei :

1ste Pinksterdag
Eucharistieviering m.m.v. cantoren
Voorganger: Pastor T. v.d. Gulik
2de Pinksterdag: geen viering

De vieringen kunnen worden gevolgd via de kerkradio
en het internet (www.kerkdienstgemist.nl)
Zondag 23 mei 10.00 uur
Koster:
J. v.d. Aa
Lector:
J. Cuppen
Corona coördinator: H. Harink
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 23 mei t/m zaterdag 29 mei:
zondag:
J. Maathuis
donderdag:
maandag:
H. Semmekrot
vrijdag:
dinsdag:
J. Wolbers
zaterdag:
woensdag: H. Meulenkamp

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

Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 23 mei t/m zaterdag 29 mei: groep 3
Misintenties voor zondag 23 mei 2021 ( Eerste Pinksterdag):
Overl. fam. Welberg-Grootelaar; Huub en Tiny Hermans-Savelkoul;
Johan Harink; Overl. fam. Harink-Schothuis; Jan Omtzigt;
Overl. ouders Demmer-Kortstee; Jan Demmer;
Marietje Koopman-Luttikhuis; Overl. ouders Ganzeboom-Koelen;
Bennie Hoek; Jan en Marie Kemna-Sauer; Hans ter Brugge;
Herman ter Brugge (Jgd.)
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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! 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
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Help jij ons Helpen?
Het Rode Kruis afd. Hengelo-Borne is op zoek naar jou:
We hebben dringend behoefte aan uitbreiding van ons team van collectanten
om de collecte van 2021 tot een succes te maken.
Wie zijn wij?
Wij zijn een wereldwijde organisatie die daar helpt waar onze hulp nodig is.
Wat doen wij als Rode Kruis in Nederland?
- Helpen in de coronatest- en vaccinatiestraten
- Hulp verlenen bij evenementen en sportieve activiteiten
- Hulp verlenen bij “grote” rampen in Nederland
Waar gaat het geld van de collecte naar toe?
- Naar het werk wat wij in Nederland doen.
Heel specifiek: de opbrengst van de collecte komt onze eigen afdeling
ten goede, dus de afdeling Hengelo-Borne.
Wat vragen wij van jou als collectant?
- Wij vragen minimaal 2 uur van je vrije tijd in de week van 13 t/m 19
juni 2021 om in Borne, Hertme of in Zenderen te collecteren voor het
Rode Kruis afd. Hengelo-Borne
Heb jij die 2 uur voor ons over meld je dan aan via een van de onderstaande
mail adressen:
patriciabrouwer@rodekruis.nl of naar sonjageerdink@rodekruis.nl
Patricia Brouwer en Sonja Geerdink,
collecte coördinatie Rode Kruis afd. Hengelo-Borne
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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

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
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wat kleine bomen poten. Verder is er nog allerlei opruim/snoei/ en wiedwerk. 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.
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