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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
3 juli 2021 – 10 juli 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 …
De beste manier om ergens uit te komen
is er doorheen te gaan.
Parochiesecretariaat: tel. 06 – 81730704:
Openingstijden:
dinsdag:
14.00 - 15.00 uur
donderdag: 14.00 – 15.00 uur
Vieringen
• Parochiekerk:
Zondag 4 juli: 10.00 uur:

Eucharistieviering verzorgd door de Karmel
Voorganger: pater Tj. van Balen
De viering kan worden gevolgd via de kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl

Zondag 4 juli 10.00 uur
Koster:
H. v.d. Aa
Lector:
R. Brentjes
Corona coördinator: H. Harink
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 4 juli t/m zaterdag 10 juli:
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 4 juli t/m zaterdag 10 juli: groep 3
Parochiesecretariaat in vakantietijd:
Met ingang van maandag 12 juli a.s. is het parochiesecretariaat alleen op
dondermiddag van 14.00 – 15.00 uur geopend. Vanaf maandag 23 augustus
zijn de openingstijden als vanouds.
Versoepeling coronaprocotol Kerk
Niet alleen in de horeca en in de winkels, ook in de kerken zijn er nu
versoepelingen van het coronaprotocol. De belangrijkste verandering in de
kerk van Zenderen is het niet meer van tevoren verplicht te hoeven
aanmelden. Die drempel is verdwenen.
Aanmelding is niet meer verplicht, maar wel gewenst. Registreren blijft
namelijk wél verplicht. Vandaar dat we het nog steeds op prijs stellen dat u
zich van tevoren aanmeldt op de gebruikelijke manier. Staat u namelijk al op
de lijst dan geeft dit minder oponthoud bij binnenkomst.
Alle volwassenen moeten 1,5 meter afstand blijven houden, behalve als zij op
1 adres wonen. Onze anderhalve meter capaciteit in de banken is beperkt.
Hierdoor kunnen er zo’n 65 mensen in onze kerk op de aangegeven plaatsen.
Ook het dragen van mondkapjes bij binnenkomst en vertrek is niet meer verplicht. Wel staat er tussen de bedienaar en de communicant nog een scherm.
Meer informatie over de versoepelingen binnen de Katholieke Kerk vindt u op
de website van ons bisdom: www.aartsbisdom.nl
Met hartelijke groet,
pastor Ton van der Gulik
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Financiën: Parochiekerk
Kerkbalans
Bezoekgroep Parochie
Kerktelefoon
Onderhoud kerkhof
St. Behoud Kerkgebouw Zenderen

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

De collecte voor het
epilepsiefonds heeft het mooie
bedrag van € 322,46 opgebracht.
Dit is inclusief de bijdragen via de QR-code.
De opbrengst van de collecte is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek,
voorlichtingsactiviteiten, het organiseren van aangepaste vakanties voor
mensen met epilepsie en voor individuele hulp.
Hebt u de collectant gemist, dan kunt u uw bijdrage
overmaken op giro 222111 t.n.v. het nationaal
Epilepsiefonds te Houten.
Maar u kunt ook de QR-code gebruiken, die hiernaast
afgebeeld is.
Het Nationaal Epilepsiefonds bedankt alle
collectevrijwilligers en iedereen die heeft gegeven aan
de collectant.
Dank u wel,
Ida ter Keurs
Van de redactie
Volgende week kunt u copy inleveren voor de periode t/m 27
augustus. Pas dan verschijnt onze volgende Vox.
Net als de basisschoolkinderen gaan ook wij met vakantie.
-3-

SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Schoonmaken kleedkamers ZV
De kantine en kleedkamers bij ZV mogen weer open!
Dat betekent ook dat er weer schoongemaakt moet
worden.
Voor de komende weken hebben we deze planning:
Week 26: Chantal Kamphuis, Wilma Meijer, Ellen Kamp,
Kim Kamphuis
Week 27: Geri Nijhuis, Miranda Vossebeld, Ellen Oude Breuil, Esther ten dam
Sportkamp
De Activiteitencommissie van Zenderen Vooruit gaat dit jaar
(hopelijk) weer een supergaaf sportkamp organiseren. Dit
kamp vindt plaats van vrijdag 20 t/m zondag 22 augustus.
Ben jij tussen de 7 en 14 jaar en heb je zin in een
onvergetelijk weekend vol leuke spellen en gezelligheid? Geef je dan op!
De kosten van het kamp zijn € 20,- euro p.p.
I.v.m. de onzekerheden door het coronavirus,
zullen wij als activiteitencommissie uiterlijk een
maand voor het kamp definitief besluiten of het
kamp door kan gaan.

Opgeven kan door een appje te sturen naar
0619648588 (Sarah in het Veld). Vermeld hierbij
even naam, leeftijd en eventuele
bijzonderheden/allergieën!
Opgeven kan tot 1 augustus.
-4-

