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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
15 januari 2022 – 23 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 …
Hoop is een lichtje in je hart
dat vandaag moed geeft
en morgen kracht.
Parochiesecretariaat: tel. 06 – 81730704:
Openingstijden:
dinsdag:
14.00 - 15.00 uur
donderdag: 14.00 – 15.00 uur
Vieringen:
 Parochiekerk:
Zondag 16 jan: 10.00 uur:

woord- en communieviering m.m.v. cantoren
Voorgangers: M. Verheijen en P. Snijders
De viering is te volgen via de kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl

Zondag 16 januari 10.00 uur
Koster:
E. Westerbeek
Lector:
Voorganger
Gebedsintenties zondag 16 januari 2022:
Huub en Tiny Hermans-Savelkoul
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 16 januari t/m zaterdag 22 januari:
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 16 januari t/m zaterdag 22 januari: groep 1/2

Bericht van overlijden
Op 28 december 2021 is op 90-jarige leeftijd rustig ingeslapen
Riekie Schuttenbeld-Broekhuis.
De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

NIEUWE BRIEVENBUS PAROCHIE
Een vakman heeft deze week een brievenbus aangebracht in de deur van de
sacristie. Alle post voor het secretariaat, bestuur en de pastores kunt u
voortaan daarin kwijt. U bereikt de brievenbus via de kerk.
Langzaam maar zeker bereikt de verhuizing van het secretariaat nu haar
voltooiing. Uit de reacties maak ik op dat de verhuizing wordt ervaren als een
goede bezuinigingsmaatregel. Graag bedank ik langs deze weg al degenen die
hebben meegeholpen bij de verhuizing. En de soepele opstelling van degene
die ongemak hebben ondervonden. Er zijn nog enkele kleine dingen af te
ronden. Maar het grote werk is nu toch echt gedaan.
Pastor Ton van der Gulik
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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

Voor het eerst naar school!
Heeft u een zoon of dochter die in het komende schooljaar
(2022 – 2023) 4 jaar wordt? Dan bent u vast al bezig om na te
denken over een school die bij u en uw kind zal passen. En dat
zal zeker, in deze bijzondere tijd vol maatregelen, niet heel
makkelijk zijn.
Om u kennis te laten maken met basisschool St Stephanus, nodigen we u uit
om onze website te bekijken. Ook via de website ‘scholen op de kaart’ vindt u
informatie over onze school.
Daarnaast bent u van harte welkom om contact met ons te leggen. We zijn
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altijd bereikbaar per mail en op werkdagen tussen 08.00 en 14.30 uur per
telefoon. Samen overleggen we op welke manier we u het best kennis kunnen
laten maken met onze school.
Om de organisatie van het komende schooljaar op tijd in kaart te kunnen
brengen, zouden we heel graag voor 1 maart iets meer zicht hebben op de
leerlingen die komend schooljaar komen. We hopen daarom binnenkort van u
te mogen horen!
Namens het team van BS St. Stephanus,
Marieke Oude Middendorp
directeur
BS St. Stephanus
St. Stephanusstraat 3
7625PH Zenderen
info@stephanuszenderen.nl
074 - 2662583

Euss Vis/Snacks
wenst iedereen een goed nieuwjaar
We maken een nieuwe start
met een extra aanbieding
op
14 januari:

4 bakvis + grote zak patat € 15,-
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