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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 januari 2022 – 29 januari 2022 
 

 

 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 …  
 

Dankbaarheid is een mooie bloem,  
maar zij bloeit in weinig tuinen. 

 

 
Parochiesecretariaat: tel. 06 – 81730704:              
Openingstijden:  dinsdag: 14.00 -  15.00 uur 

donderdag: 14.00 – 15.00 uur 
 

Vieringen:  

 Parochiekerk:  
Zondag 23 jan: 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. cantoren 
    Voorganger: Pastor T. v.d. Gulik 
De viering is te volgen via de kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl  
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Zondag 23 januari 10.00 uur    
Koster:  H. v.d. Aa    
Lector:  J. Maathuis    
 

Misintenties zondag 23 januari 2022: 
Truus Kienhuis; Jan Kienhuis (jaarged.); overl. ouders Schothuis-Stevelink;  
Dien Booijink-Demmer. 
 

Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 23 januari t/m zaterdag 29 januari:  
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 23 januari t/m zaterdag 29 januari: groep 3 
 
 
 

 

Bericht over Actie Kerkbalans 

 
Als gewoonlijk wordt elk jaar in de tweede helft 
van januari in alle parochies in ons land de Actie 
Kerkbalans gehouden. Daarbij gaan collectanten bij de parochiegezinnen langs 
de deur voor een bijdrage om het parochiewerk ook financieel mogelijk te 
maken. U hebt hier onlangs ook over kunnen lezen in de krant. 
 

Het parochiebestuur heeft besloten, net als verleden jaar, in onze parochie de 
Actie Kerkbalans enkele maanden later te houden. Om tweeërlei reden is dat.  
De meeste collectanten zijn al de leeftijd van 70 jaar gepasseerd. En we willen 
hen, zult u begrijpen, niet in deze donkere en kille wintertijd langs de deur 
laten gaan; veel adressen bevinden zich bovendien in het buitengebied.  
De tweede reden is dat we momenteel nog midden in de coronacrisis zitten. 
Aanleiding voor ons om hen te beschermen tegen mogelijke besmetting 
wegens de veelvuldige contacten tijdens hun rondgang bij de parochianen. 
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Wij denken erover om de Actie Kerkbalans te houden ergens in april of mei. 
Het is dan ’s avonds lichter en hopelijk is de coronacrisis dan inmiddels onder 
controle. 
Uiteraard zullen wij u tegen die tijd laten weten dat de Kerkbalans eraan zit te 
komen. 
 

Het parochiebestuur 
en de voorbereidingsgroep Kerkbalans 
 

 
Viering van de Eenheid 23 januari  in de Oude Kerk te Borne 
Jaarlijks wordt in de maand januari de Week van gebed voor 
Eenheid van christenen gehouden. In deze week bidden 
christenen samen voor eenheid. Deze gebedsbeweging begon 
al ruim 150 jaar geleden en wordt wereldwijd gehouden. Dit jaar vindt de 
gebedsweek plaats van 16 t/m 23 januari. 
Aan het einde van deze week zal er op zondag 23 januari een Oecumenische 
viering plaatsvinden in de Oude Kerk te Borne. Deze begint om 10.00 uur. 
Door de corona beperkingen is deze viering zonder publiek en wordt daarom 
live uitgezonden via deze link: www.kerkomroep.nl/#/kerken/12316 . Hier zal 
de viering ook later nog te zien zijn.  

Het thema van de viering is ‘LICHT IN HET 
DUISTER’, waarbij we stil staan bij de ster 
van Bethlehem die schijnt in de duister en 
ons de weg wijst naar Jezus.  
Christenen uit het Midden-Oosten hebben 
deze viering voorbereid. Zij leven in kleine, 
kwetsbare gemeenschappen in die regio, 

waar conflicten telkens weer oplaaien. Voor hen is de ster van Bethlehem een 
teken dat God met zijn volk onderweg meegaat.  
De voorgangers zijn ds. Carla Borgers, Laurens van Urk en Rob Hoogerhuis.  
 

Kinderen en jongeren leveren ook een bijdrage aan de dienst; er zijn voor hen 
activiteiten in die week. Ze kunnen sterren versieren, kaarten maken en 
brieven schrijven voor Amnesty International.  Meer info en downloads zijn 
vanaf 17 januari te vinden op de website www.pgborne.nl/jeugd/actueel.  
 

Raad van Kerken Borne-Hertme-Zenderen 

http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12316
http://www.pgborne.nl/jeugd/actueel
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SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 

 

Schoonmaakrooster:  

Wk 4: 24 – 28 jan: Chantal Kamphuis, Geri Nijhuis, 

   Miranda Vossebeld, Renate ten Broeke. 
     

 
 
 
Voetbal in afwachting van wedstrijden! 
 
Na de persconferentie over de coronamaatregelen van vorige week vrijdag 
heeft de overheid gelukkig de maatregelen rondom het sporten wat 
versoepeld. Er kan weer volop getraind worden en ook in de avond. De 
kleedkamers kunnen gebruikt worden op voorwaarde dat er een geldige QR-
code kan worden getoond en er 1,5 meter afstand in de kleedkamer wordt 
gehouden.  
 
Helaas mogen er nog geen wedstrijden worden gespeeld tenzij dit binnen de 
eigen vereniging kan worden gedaan. Wij moedigen de leiders en trainers aan 
om dit in de weekenden te organiseren waar dit mogelijk is. Publiek is helaas 
nog niet welkom. Zodra de overheid besluit om wedstrijden weer toe te staan 
zal ook zo snel mogelijk het wedstrijdschema, het kantinedienstrooster en het 
schema voor de scheidsrechters worden gedeeld. Dit kan betekenen dat er al 
op 29 en 30 januari weer een beroep wordt gedaan op de vrijwilligers. 
     
Vriendelijke groeten, 
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit 
 
 

 


