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KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN 

16 juli 2022 – 3 september 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 …  
 

Laat los!! 
Soms is het nog het moeilijkst om niets te doen, 

maar vaak is dit het beste. 
 
 

Parochiesecretariaat: tel. 06 – 81730704:              
Openingstijden tijdens de vakantie:  donderdag: 14.00 – 15.00 uur 

 
Vieringen:  
Zondag 17 juli: 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. cantoren 
    Voorgangers: PW A. Oosterik en J. Körmeling 
Zondag 24 juli: 10.00 uur:  Eucharistieviering m.m.v. cantoren 
    Voorganger: pastor T. v.d. Gulik 
Zondag 31 juli: 10.00 uur:  Viering van woord en gebed m.m.v. cantoren 
    Voorgangers: M. Verheijen en P. Snijders 
Zondag 7 aug: 10.00 uur: Eucharistieviering verzorgd door de Karmel 
    Voorganger: pater N. Hofstede 
Zondag 14 aug: 10.00 uur:  Eucharistieviering m.m.v. cantoren 
    Voorganger: pastor T. v.d. Gulik 
Zondag 21 aug: 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. cantoren 
    Voorgangers: M. Verheijen en J. Körmeling 

mailto:info@parochiezenderen.nl
mailto:pastor.vandergulik@gmail.com
mailto:anita.oosterik@gmail.com
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Zondag 28 aug: 10.00 uur:  Eucharistieviering m.m.v. parochiekoor 
    Voorganger: pastor T. v.d. Gulik 
 
De vieringen zijn te volgen via de kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl  

 
Zondag 17 juli 10.00 uur   Zondag 24 juli 10.00 uur 

Koster:  H. v.d. Aa   Koster:  J. v.d. Aa  
Lector:  Voorganger   Lector:  B. Paus 
Collectanten: D. Schothuis   Collectanten: M. Besselink 
  I. Geerdink     H. Koopman 
 

Zondag 31 juli 10.00 uur   Zondag 7 aug 10.00 uur 

Koster:  H. Harink   Koster:  E. Westerbeek 
Lector:  Voorganger   Lector:  R. Brentjes 
Collectanten: H. Meulenkamp  Collectanten: D. Schothuis 
  B. Nollen     I. Geerdink 
 

Zondag 14 aug 10.00 uur  Zondag 21 aug 10.00 uur 

Koster:  H. v.d. Aa   Koster:  J. v.d. Aa 
Lector:  H. Harink   Lector:  Voorganger 
Collectanten: H. Schothuis   Collectanten: M. Besselink 
  J. Stevelink     H. Koopman 
 

Zondag 28 aug 10.00 uur   
Koster:  H. Harink    
Lector:  B. Paus     
Collectanten: H. Meulenkamp     
  B. Nollen 

      

Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 17 juli t/m zaterdag 3 september:  
zondag :  J. Maathuis  donderdag: A./R. Wolbers  
maandag:  H. Semmekrot  vrijdag: V. Kuipers  
dinsdag: J. Wolbers  zaterdag: S. Elferink  
woensdag:  H. Meulenkamp 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Werkgroep onderhoud kerkhof:   
Van zondag 17 juli t/m zaterdag 23 juli: groep 4 
Van zondag 24 juli t/m zaterdag 30 juli: groep 1/2 
Van zondag 31 juli t/m zaterdag 6 aug: groep 3 
Van zondag 7 augustus t/m zaterdag 13 augustus: groep 4 
Van zondag 14 augustus t/m zaterdag 20 augustus: groep 1/2 
Van zondag 21 augustus t/m zaterdag 27 augustus: groep 3 
Van zondag 28 augustus t/m zaterdag 3 september: groep 4 
 
Gebedsintenties voor zondag 17 juli ’22, (wocoviering): 
Huub en Tiny Hermans-Savelkoul; Herman Westerbeek (Jgd). 
 

Misintenties voor zondag 24 juli 2022, (eucharistieviering): 
Annie Kamphuis-Wiggers; Jozef Silderhuis (Jgd). 
 

Gebedsintenties voor zondag 31 juli ’22,(woorddienst): 
Marietje Koopman-Luttikhuis (Jgd). 
 

Misintenties voor zondag 7 augustus ’22, (Karmel/eucharistieviering): 
Theo Harink; Jan Omtzigt; Annie Kamphuis-Wiggers. 
 

Misintenties voor zondag 14 augustus ’22,(eucharistieviering): 
Tonie Harink. 
 

Gebedsintenties voor zondag 21 augustus ’22,(wocoviering) 
Huub en Tiny Hermans-Savelkoul. 
 

Misintenties voor zondag 28 augustus ’22,(eucharistieviering): 
Johan Harink (Jgd); Marietje Koopman-Luttikhuis;  
Annie Kamphuis-Wiggers; Overl. fam. ten Velde-Huisken; 
Paulien ten Velde-Alferink; Loes Lubbers. 
 

Attentie:  
In de komende vakantieweken, als de VOX niet verschijnt, is het 
parochiesecretariaat alleen geopend op donderdagmiddag, van 14.00 – 15.00 
uur. Na de schoolvakantie, dus vanaf wk. 35, gelden weer de normale 
openingstijden: dinsdag- en donderdagmiddag 14.00 -15.00 uur! Wij wensen u 
allen een mooie zomervakantie!   
 

werkgroep parochiesecretariaat 
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Reisje KPV 
Beste leden van KPV Zenderen 
 

De busreis is gepland op dinsdag 13 september. 
Dit jaar gaan we naar het vernieuwde Paleis het Loo,  
de koninklijke stallen en de tuinen. 
Er is een zeer uitgebreid ontbijtbuffet en een drie-gangen diner. 
Verdere invulling van de tocht blijft een verrassing. 
Vertrek om 9 uur bij de Kerk en rond half 8 terug in Zenderen. 
Gezellig als iedereen mee zou gaan, eventueel introducee welkom. 
 

Opgave aankomende week voor zaterdag 16 juli i.v.m. doorgaan  
(min. 45 personen) van dit reisje en vastleggen bus. Zonder tegenbericht na 
opgave gaat de reis door en gelieve u de kosten, zijnde 77 Euro te voldoen 
voor 15 augustus naar bankrekening NL74 RABO 0309 4360 95 t.n.v.  
KPV Zenderen met vermelding Reisje 2022. 
Wilt u liever contant betalen, laat het ons weten. 
 

Groeten de reiscommissie, 
Sini Elferink----06 30898328 
Annie Besselink---06 12567671 
Ans Snijders---06-29200701 
Elly Olthof---06 11220896 
  
 

         
        Financiën: Parochiekerk               NL24 RABO 0309 4227 36 
                            Kerkbalans            NL37 RABO 0309 4073 70 
                            Bezoekgroep Parochie      NL86 RABO 0309 4894 23 
                            Kerktelefoon                       NL39 RABO 0145 6802 58    
                            Onderhoud kerkhof           NL35 RABO 0145 6447 31 
        St. Behoud Kerkgebouw Zenderen     NL51 RABO 0106 2487 66 
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Fietsdag Dames KPV 
Donderdag 25 augustus is de jaarlijkse fietsdag. 
Het vertrek is om 10.00 uur bij de kerk. 
Graag een eigen lunchpakketje meenemen. 
 

Diegene die niet meefietst, mag wel een hapje mee-eten bij Al Capone in 
Zenderen. 
 

Graag opgeven voor 20 augustus bij de fietscommissie: 
Engelien Westerbeek  074 2663700 
Siny Elferink   074 3579480 
Ans Wanink   074 2662484 
Josefien Tinselboer  074 2661303 
 
 

 

 
  
 

 
SPORTKAMP 2022  
 

De Activiteitencommissie van Zenderen Vooruit gaat  
dit jaar weer een supergaaf sportkamp organiseren!  
Dit kamp vindt plaats van vrijdag 19 t/m zondag 21 augustus.  
 

Ben jij tussen de 7 en 14 jaar en heb je zin in een onvergetelijk weekend vol 
leuke spellen, sportieve activiteiten en gezelligheid? Geef je dan op!  
De kosten van het kamp zijn 30,- euro p.p.  
 

Opgeven kan door een appje te sturen naar 06 19648588 (Sarah in het Veld). 
Vermeld hierbij even de naam, leeftijd en eventuele 
bijzonderheden/allergieën! Opgeven kan tot 1 augustus. 
 

Wij hopen jullie allen te zien!  
De leiding heeft er in ieder geval al heel veel zin in!      
 

De activiteitencommissie 
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Huiskamer Sindron Nieuws. 
 

De agenda is in de vakantieperiode leeg, maar voor 
daarna hebben we hele verschillende activiteiten op de 
agenda staan. Noteer al in jouw agenda! 
 

Repair Café   
27 augustus: Het eerste is de reparatie van apparaten, kleding of ander 
materialen waarbij we elkaar kunnen helpen. Dit doen we weer tussen 10.00 
en 12.00 uur. Wel graag aanmelden via de mail. 
 

Veiligheid in en om huis 
14 september: Wijkagent Jan Schmitz vertelt over hoe wij in Zenderen ons 
huis en de buurt met elkaar veilig kunnen maken en veilig kunnen houden. 
Wat kun je doen aan je huis en hoe gaan we met elkaar de buurt veiliger 
maken? 
We starten deze avond om 20.00. Inloop is mogelijk vanaf 19.30 uur 
 

Lady’s Night. 
28 oktober: Een avond met mode en beauty. Op die avond is er een 
modeshow en meerdere standhouders zijn aanwezig. Er worden tips gegeven 
over de herfst en winter mode in kledin , make-up en haarverzorging. Ook kan 
er kleding, accessoires en verzorgingsproducten gekocht worden.  Er zijn 
standhouders voor leuke cadeautjes of iets lekkers. 
Voor deze avond vragen we €5,- entree. Hiervoor krijgt u een kop koffie of 
thee en een lot. 
Met dit lot zijn leuke prijzen te winnen van de standhouders.  
De avond begint om 20.00 uur. 
 

Er wordt hard gewerkt aan het vernieuwen van onze website. Wanneer de 
nieuwe website online staat leest u dat in VOX.  
Wilt u iets met ons delen of als vrijwilliger helpen ; dat kunt u dit doorgeven  
via: info@sindron.nl of ons bellen op 06 38540733. 
Op hetzelfde mailadres en telefoonnummer kunt u ook doorgeven wanneer u 
ons als vrijwilliger wilt helpen. 
 

Dichtbij of verder weg: Iedereen een fijne tijd en we zien elkaar weer na de 
vakantie.        

Ronald, Jeannine, Sandra en Gerjonne 

mailto:info@sindron.nl
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INSCHRIJVEN CURSUSSEN REANIMATIE/AED  NAJAAR 2022. 
 

In september en oktober gaat de werkgroep AED weer 
reanimatie/AED-cursussen organiseren bij 
sportvereniging Z.V. 
We hebben inmiddels een groep enthousiaste mensen 
die elk jaar deze cursus volgt. 

Natuurlijk willen we deze groep graag uitbreiden. 
 

De cursussen zijn bedoeld voor zowel beginnende als gevorderde kandidaten. 
In 1 avond leert/herhaalt u wat te doen bij een hartstilstand. 
Op een dag kunt u misschien een leven redden. Wanneer iemand een 
hartstilstand krijgt moet er gelijk begonnen worden met reanimeren. Het gaat 
dan om luttele minuten. 
Als de reanimatie niet gelijk wordt gestart, kunnen vitale lichaamsdelen door 
zuurstofgebrek ernstig beschadigen. 
Een hartstilstand kan iedereen overkomen. Jong en oud. Dit maakt het zo 
belangrijk dat iedereen kan reanimeren. 
Niets doen en wachten op hulpdiensten kan fatale gevolgen hebben. 
 

De cursussen worden ’s avonds van 19.00 uur tot 21.00 uur gegeven bij 
sportvereniging Z.V. 
Herhalingscursisten betalen 15 euro. 
Beginnerscursisten woonachtig in Zenderen of directe omgeving, die zich laten 
inschrijven bij HartslagNu betalen eveneens 15 euro. 
Daar we met gemeenschapsgeld werken, moeten we voor de overige 
beginners het normale tarief van 41 euro vragen. 
 

De cursussen worden gegeven op de volgende data: 
Dinsdag         6 september 
Woensdag    7 september 
Donderdag   8 september 
Maandag      12 september 
Woensdag    14 september (kinderreanimatie) 
Maandag      10 oktober 
Woensdag    26 oktober  
 

Voor opgave of informatie kunt u terecht bij Riet Beijen 
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Mail  rietbeijen@outlook.com   tel. 06-21171848. 
 

Als er Zendernaren zijn die via het werk elk jaar een herhalingscursus 
Reanimatie/AED volgen, stellen we het  op prijs wanneer u zich inschrijft bij 
HartslagNu.  U wordt dan benaderd om te komen helpen als er bij u in de 
buurt iemand getroffen wordt door een hartstilstand. 
Aanmelden voor de burgerhulpverlening kan via de website van 
hartslagNu:    www.hartslagnu.nl 
 

Bij problemen met registreren is de werkgroep AED altijd bereid te helpen. 
Mocht u al ingeschreven staan, dan is het belangrijk om elk jaar de datum van 
uw herhalingscursus in te voeren in het systeem van HartslagNu. 
Op deze manier voorkomt u dat u wordt uitgeschreven. 
 

Verder willen we even de aandacht vestigen op de verplaatsing van de AED 
aan de hoofdstraat. 
Deze heeft jarenlang onder de carport van Remco Vlaskamp gehangen bij het 
toegangshek naar Z.V. 
Remco heeft ons gevraagd om voor deze AED een andere locatie te zoeken en 
we hebben die gevonden bij de fam. Welberg Hoofdstraat 36. 
Graag willen we de fam. Vlaskamp bedanken voor alle jaren dat we de AED bij 
hen mochten plaatsen en graag willen we de fam. Welberg bedanken voor het 
aanbod om de AED nu bij hen onder te brengen. 
 

We hopen dat we dit jaar weer veel cursisten mogen opleiden. 
Iedereen alvast een heel fijne vakantie gewenst!! 
 

Met vr.gr.  
Werkgroep AED Zenderen. 
 

 
 

  

mailto:rietbeijen@outlook.com
http://www.hartslagnu.nl/
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Activiteitenagenda 
 

 
 

De volledige agenda is te zien op onze website: www.zenderen.nl 
Activiteiten graag zo spoedig mogelijk aanmelden via info@zenderen.com 
of online invulformulier op onze website. 
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