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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 juli 2021 – 28 augustus 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 …
Gooi je hart voor je uit.
Ren er achteraan en ..
vang het op.
Parochiesecretariaat: tel. 06 – 81730704:
Openingstijden tijdens de vakantie:
donderdag: 14.00 – 15.00 uur
Vieringen tijdens de vakantie:
• Parochiekerk:
Zondag 11 juli: 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. cantoren
Voorganger: pastor Ton v.d. Gulik
Zondag 18 juli: 10.00 uur: Woord- en communieviering m.m.v. cantoren
Voorgangers: P. Snijders en PW A. Oosterik
Zondag 25 juli: 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. cantoren
Voorganger: pastor Ton v.d. Gulik
Zondag 1 aug: 10.00 uur:
Eucharistieviering verzorgd door de Karmel
Voorganger: Pater G. Westendorp
Zondag 8 aug: 10.00 uur:
Eucharistieviering m.m.v. cantoren
Voorganger: pastor Ton v.d. Gulik
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Zondag 15 aug: 10.00 uur:

Woord- en communieviering m.m.v. cantoren
Voorgangers: M. Verheijen en P. Snijders

Zondag 22 aug: 10.00 uur:

Eucharistieviering m.m.v. cantoren
Voorganger: pastor Ton v.d. Gulik
De vieringen kunnen worden gevolgd via de kerkradio en
www.kerkdienstgemist.nl
Zondag 11 juli 10.00 uur
Koster:
H. Harink
Lector:
B. Paus
Corona coördinator: J. Stevelink

Zondag 18 juli 10.00 uur
Koster:
J. v.d. Aa
Lector:
Voorganger
Corona coördinator: B. Nollen

Zondag 25 juli 10.00 uur
Koster:
E. Westerbeek
Lector:
M. Verheijen
Corona coördinator: H. Harink

Zondag 1 augustus 10.00 uur
Koster:
H. v.d. Aa
Lector:
H. Harink
Corona coördinator: M. Besselink

Zondag 8 augustus 10.00 uur
Koster:
H. Harink
Lector:
J. Maathuis
Corona coördinator: J. Stevelink

Zondag 15 augustus 10.00 uur
Koster:
J. v.d. Aa
Lector:
Voorganger
Corona coördinator: B. Nollen

Zondag 22 augustus 10.00 uur
Koster:
E. Westerbeek
Lector:
R. Brentjes
Corona coördinator: H. Harink

Misintenties voor zondag 11 juli 2021 :
Tonie Harink
Misintenties voor zondag 18 juli 2021:
Huub en Tiny Hermans-Savelkoul
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Misintenties voor zondag 25 juli 2021:
Marietje Koopman-Luttikhuis (jaarged.)
Herman Westerbeek (jaarged.)
Misintenties voor zondag 1 augustus 2021:
Mia Monnink-Harmes
Misintenties voor zondag 8 augustus 2021:
Theo Harink; Jan Omtzigt; Tonie Harink
Misintenties voor zondag 15 augustus 2021:
Huub en Tiny Hermans-Savelkoul
22 augustus 2021:
Geen opgaven
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.
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 11 juli t/m zaterdag 28 augustus telkens:
zondag:
J. Maathuis
donderdag: A./R. Wolbers
maandag:
H. Semmekrot
vrijdag:
V. Kuipers
dinsdag:
J. Wolbers
zaterdag:
S. Elferink
woensdag: H. Meulenkamp
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 11 juli t/m zaterdag 17 juli: groep 4
Van zondag 18 juli t/m zaterdag 24 juli: groep 1/2
Van zondag 25 juli t/m zaterdag 31 juli: groep 3
Van zondag 1 augustus t/m zaterdag 7 augustus: groep 4
Van zondag 8 augustus t/m zaterdag 14 augustus: groep 1/2
Van zondag 15 augustus t/m zaterdag 21 augustus: groep 3
Van zondag 22 augustus t/m zaterdag 28 augustus: groep 4
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WE MOGEN WEER! FEEST
SINDRON, DE HUISKAMER VAN ZENDEREN
DONDERDAG 9 SEPTEMBER 2021
Hey huiskamer genoten van Zenderen,
Een heerlijke ontmoetingsruimte voor en door Zenderen. Dat was wat we voor
ogen hadden (en hebben natuurlijk) toen we vorig jaar samen kwamen voor
de herstart van Sindron.
Vol goede moed en vol plannen, die acuut tot stilstand kwamen door de
lockdown. In ieder geval zo lijkt het voor de buitenwereld. Maar achter de
schermen hebben we nooit stil gestaan.
We zullen jullie de komende tijd meenemen in deze plannen. Het belangrijkste
uitgangspunt is dat het voor en door Zenderen wordt.
We willen daarom goed uitpakken voor de eerste officiële activiteit van de
huiskamer.
Want WE MOGEN WEER!
En dat is nu precies het thema!! donderdag 9 september vanaf 16.00 uur tot
in de avond, in en om SINDRON
Een welkom terug feest voor alle inwoners van Zenderen in samenwerking
met de school.
De voorbereidingen zijn al in volle gang. Zo komt er een heel verrassende
heropening van de huiskamer, maar ook een rommelmarkt, komt de horeca
ons verrassen met lekkere dingen (ijs, hapjes en drank) en zijn er
outdooractiviteiten (Archerytag, active games, steps etc) en nog meer.
VOOR EN DOOR, SAMEN KOMEN WE VERDER
Maar een feest door en voor Zenderen is natuurlijk niets zonder jullie inzet.
Dus kom op mensen, steek de koppen samen met jullie familie, buren of
vrienden uit Zenderen en bedenk een super activiteit voor op het plein.
WAAR KUNNEN JULLIE HELPEN:
• Activiteiten: Jullie kunnen zelf aan het knutselen gaan bijvoorbeeld een
eigen ANGRY BIRD Game (zie afbeelding) maar andere activiteiten zijn
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•
•
•
•
•

natuurlijk ook heel welkom. Gebruik vooral je fantasie en humor. Er is
een leuke prijs te winnen voor de leukste activiteit.
Oude vloerkleden voor de aankleding
Tafels die we mogen gebruiken tijdens deze dag
Ballonnen, slingers en andere dingen die jullie kunnen bedenken om
het leuk aan te kleden.
Het aankleden en opruimen van het plein.
Bij activiteiten op de dag zelf ondersteunen

Je kan je ideeën doorgeven op info@sindron.nl
of bellen met Sandra: 06-1455000 (ook voor meer informatie)
LATEN WE ER VOORAL EEN HEEL GEZELLIG, LAAGDREMPELIG FEEST VAN
MAKEN, VOOR EN DOOR ZENDEREN!!!!
Ps. Ook leuk. Volg ons op facebook:
https://www.facebook.com/HuiskamerSindron of insta
https://www.instagram.com/sindron.huiskamervanzenderen/ Hier zullen wij
jullie op de hoogte houden van de
activiteiten.
Er is tevens een voorzichtige opstart
gemaakt met de website :
www.sindron.nl , deze zal binnenkort
worden aangevuld.
Good goan,
Huiskamer van Sindron.
Ronald, Jeanine, Gerjonne en Sandra
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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

Jan Cuppen
Jan en Elly Cuppen gaan binnenkort Zenderen verlaten. Jan is in de parochie
van Zenderen een actieve vrijwilliger
geweest. We hebben hem dank je wel
gezegd: voor zijn inzet in de woord- en
communievieringen, als lector, als lid van
de avondwakegroep, als medewerker van
het parochiesecretariaat en lid van het
liturgisch beraad.
Dit dankjewel zeggen gebeurde vanwege de
huidige coronatijd in kleine kring van zijn
vrouw Elly, pastores en medevrijwilligers.
Bij die bijeenkomst liet hij al doorschemeren
dat hij bepaalde parochieactiviteiten graag
ook weer in hun nieuwe woonplaats Oss wil
oppakken.
Ook op deze plek willen wij Jan nog eens dank zeggen voor zijn jarenlange,
trouwe inzet op vele plekken in onze parochie.
Maria Verheijen,
namens Avondwakegroep, voorgangers in Woord- en Communievieringen en
lectorengroep;
Hennie Harink,
namens leden Parochiesecretariaat en Liturgisch Beraad
-7-

Adieu Zenderen
Na 19 jaar in Zenderen te hebben gewoond gaan we weer terug naar Oss.
Toen kwamen we van Oss naar Zenderen. Wij hebben al die jaren met plezier
aan de Hoge Maat gewoond. We genoten van de jaarlijks straatfeesten van de
Hoge Maat en Stegehuis. Direct na verhuizing ben ik actief betrokken bij de
parochie Zenderen. Met voldoening kijk ik terug als voorganger in avondwakes
en de daarbij behorende bezoeken bij de families om de viering voor te
bereiden. Ook vanaf het begin werd ik betrokken bij de Woord- en
Communievieringen. Ook als lector kon ik mijn bijdrage leveren in de
wekelijkse vieringen. En fantastisch die carnavalsvieringen.
De VOX wekelijks rondbrengen, hulp bij het parochiesecretariaat, meedenken
in het Liturgisch Beraad, het bijwonen ven de Karmel bijeenkomsten, namens
de parochie was ik betrokken bij de Raad van Kerken Borne, Hertme en
Zenderen. Ik zal de parochie en alle betrokken mensen zeker gaan missen.
Het gaat jullie allemaal goed en we wensen jullie het allerbeste toe in goede
gezondheid.
Ons nieuwe adres, per 27 augustus 2021 is: Jeneverbes 73, 5345JB in Oss.
Bedankt en misschien tot ziens.
Jan en Elly Cuppen

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 27: Geri Nijhuis, Miranda Vossebeld, Ellen Oude
Breuil, Esther ten Dam

-8-

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.

*** GEEF JE NU OP VOOR MEERKAMP ***
Ben jij woonachtig in Zenderen en tussen de 7 en 14 jaar? Heb jij zin in een
super leuke dag om te strijden met jouw groepje voor de eerste plek? Dan heb
jij geluk! Jong Zenderen gaat voor jullie een gave dag vol activiteiten
organiseren! Geef je nu op voor woensdag 14 juli 2021 bij Charlotte van Os
(06-15300641). Vermeld hierbij je naam, leeftijd en contactpersoon.
Wanneer: Zaterdag 17 juli 2021
Tijd:
10.00 uur – 16.00 uur
Leeftijd:
7 tot en met 14 jaar
Locatie:
Zenderen Vooruit
Kosten:
5 euro p.p. (contant)
Kleding:
Sport- en zwemkleding
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