
    

               

  

 
                        

 
 

DE STEM VAN ZENDEREN 
Nr. 04                    Website Zenderen: www.zenderen.nl             3 november 2017 

KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN 
 4 november 2017 –  11 november 2017 

 
 

 Parochie Zenderen: 
 Parochiesecretariaat     tel.  06-81730704 
 Pastoraal werker: mevr. Anita Oosterik  tel.  06-23082418  

                                                                     anita.oosterik@gmail.com 
 Coördinator bij overlijden: mevr Lidy Wolbers tel.  074-2661844 
         

 

Van hart tot hart … 
 

Liefde is al wat wij bezitten. 
Het is de enige wijze       

waarop ieder van ons       
de ander kan helpen. 

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

   donderdag: 14.00 – 15.00 uur  

 
Vieringen door de week:  
Zusters:  maandag t/m vrijdag: eucharistieviering om 17.00 uur 
   Rozenhoedje na het koorgebed van    15.00 uur 
Kapel patersklooster: maandag t/m vrijdag: eucharistieviering om   9.30 uur  

 
 

 

http://www.zenderen.nl/
mailto:anita.oosterik@gmail.com


Weekendvieringen:                 2.          

 Zusters Carmelitessen: 
Zo 5 nov.    8.30 uur: eucharistieviering met zang van de zusters 
                  Voorganger: pater Karmeliet 

 Parochiekerk:                       
Zo 5 nov.  10.00 uur: eucharistieviering verzorgd door de Karmel 
          Voorganger: pater E. Koning 
Na afloop is er koffiedrinken in het zaaltje van het klooster 
      

********** 
Vieringenschema parochie H.H Jacobus en Johannes: 
 

 

Zondag 5 november 10.00 uur:  
Koster:  H. v.d. Aa    
Lector:  B. Paus   
Acolieten: ja    
Collectanten:  H. Harink en B. Nollen     
 
Kerk openen/sluiten:                 
Van zondag 5 november t/m zaterdag 11 november: R. Wolbers 
 
Werkgroep onderhoud kerkhof:                          
Van zondag 5 november t/m zaterdag 11 november: groep 3 en 4 
 

Voxbezorging: Klachten: tel. 074-2667736 
 
Misintenties voor zondag 5 november 2017 
Ouders ter Haar-Schabbink; Annie Oude Mulders-Klaas. 

 

St. Stephanus Borne H. Stephanus Hertme 

Za 4 nov. 
Zo 5 nov. 

 
 09.30 
 
15.30 

  
 Mgr. Woorts H. Vormsel 
 PW C. Roetgerink 
 Pastor Z. Nowara 
 PW C. Roetgerink 
Kerkhofviering 

18.30 Pastor. M. Oortman 
 



ALLERZIELEN                                                                                                                3. 
 

Allerzielen is in de katholieke traditie de dag  
waarop alle gestorvenen worden herdacht. 
In de parochiekerk zijn de overledenen van het  
afgelopen kerkelijk jaar met name genoemd.  
 

Bernard Zegger 
Truus Wolters-Oude Lansink 

Pater Gijs Megens 
Gerard Peper 
Gerard van Os 

Herman Koelen 
Rob van Iersel 

Jan  Pol 
 

Voor hen en voor alle dierbare overledenen zijn er kaarsen ontstoken in de 
kerk en op het parochieel kerkhof.  
 

Je naam 
 

  Je naam zal niet worden uitgewist 
  je naam blijft herinnerd 
 

  je naam heeft sporen nagelaten 
  je naam heeft mijn leven getekend 
 

  je naam blijft gerespecteerd 
  je naam blijft mij inspireren 
 

  je naam gaf me vreugde 
  je naam geeft me hoop.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
        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 
 



KINDERKOOR                  4. 
Deze meisjes op de foto kunnen niet alleen mooi zingen  
maar ook goed klimmen en klauteren.  
Op dinsdag 24 oktober zijn deze stoere en 
niet bange meisjes naar Avatarz geweest. 
Het was een ‘dankjewel’ van de parochie. 
Want deze meisjes zijn samen het 
kinderkoor. 
Zij repeteren elke vrijdagavond samen 
met pianist Arthur en dirigente Hetty in 
de parochiekerk. 
En dit kinderkoor zingt het hele jaar door 
in verschillende vieringen.  
Niet alleen in de eigen kerk maar ook 
weleens in andere kerken.  
 
Vind jij zingen ook leuk, kom dan gerust een keer naar de repetitie 
op vrijdagavond van 18.30 tot 19.30 uur.   
En misschien ga jij dan de volgende keer ook mee op een uitstapje.  
 

********** 
 
Wij zijn zover! 
 

 
 

Op maandag  13 november  opent Aveleijn de deuren van; 
Buurtsuper  Sindron 

 

Samen met onze cliënten zorgen we ervoor dat de supermarkt in het dorp 
Zenderen een plek is waar éénieder de dagelijkse boodschappen kan doen.  
We hopen dat door uw bezoek aan de supermarkt de leefbaarheid in het dorp 
wordt vergroot en de inwoners van Zenderen ons en elkaar ontmoeten.  
 

We nodigen u van harte uit vanaf maandag 13 november een bezoek te 
komen brengen aan Buurtsuper Sindron. 
 

We hadden het graag eerder met u gecommuniceerd echter door verschillende 
omstandigheden wordt dit artikel nu pas geplaatst. 



 NOABERCONCERT IN BORNERBROEK         5.   

Op zondag 5 november verzorgen de koren Da Capo uit Saasveld, Mix uit 
Zenderen en Ad Fundum  uit Bornerbroek gezamenlijk een concert in de St. 
Stephanus kerk in Bornerbroek. Wat enkele jaren geleden als een nieuw 
initiatief is gestart, is geleidelijk uitgegroeid tot een mooie traditie onder drie 
buurdorpen. De koren zullen beurtelings een selectie zingen van hun mooiste 
nummers uit het repertoire.  
De aanvang van het concert is om 16.00 uur en de entree is vrije gift.  
Als organiserend koor nodigen wij u van harte uit voor dit concert en wij zien u 
graag op 5 november aanstaande.  
Met zingende groet namens Ad Fundum       

Koor MIX  
 

********** 
 
Nieuws van de Zonnebloem Hertme/Zenderen     
Het Nationaal Ouderenfonds organiseert voor de gasten van de regio 
Zonnehof, waaronder de Zonnebloem Hertme/Zenderen valt, een kerstdiner. 
Voor onze afdeling zijn er 6 plaatsen beschikbaar er zijn geen kosten aan 
verbonden.  
Dit diner vindt plaats op woensdag 20 december bij hotel Van der Valk in 
Hengelo.  Hoe laat u verwacht wordt is nog niet bekend maar dit zal aan het 
eind van de middag zijn.  
U kunt zich voor 15 november opgeven bij Akke Louwerman tel. 0616253939. 
Graag doorgeven of u vervoer nodig heeft, er rekening moet worden gehouden 
met een dieet en of de rollator/rolstoel mee gaat. 
 

                                                        **********  
 

Gevonden . 
De zusters Carmelitessen hebben in het bosgedeelte,   
binnen de kloostermuren , een speelgoed- drone gevonden.  
De eigenaar kan zich melden bij het Carmelitessenklooster. 

 
 
 

 



Aankondiging                                                                                                                  6. 
Op donderdag 7 december 2017 organiseert Rabobank Centraal Twente een  
informatieavond voor inwoners van Zenderen. De avond wordt gehouden in  
het Sindron en begint om 19.00 uur. Tijdens deze avond praten we u graag bij  
over diverse onderwerpen zoals hulp bij bankzaken, inzet van onze Mobiele  
Adviseur en de cursus internetbankieren van SeniorWeb.  
Het volledige programma en informatie over het aanmelden voor deze  
bijeenkomst komt over 2 weken in de VOX te staan.  
Bent u geïnteresseerd, noteer deze datum dan alvast in uw agenda.  
We verwelkomen u graag. 
 

Rabobank Centraal Twente 
                                                    

                                                     *********** 
 
 
 
 

Wij zijn zover!                                                                            
 
 
Aveleijn is zover: de deuren van de Buurtsuper Sindron gaan open op  
maandag 13 november a.s. 
Ben je inwoner van Zenderen, scholier of student van minimaal 18 jaar  
én in de weekenden in je dorp aanwezig én op zoek naar een leuke baan  
voor de zaterdagen dan kun je stoppen met zoeken; 
 

Je hebt hem nu gevonden. 
 

Wij zijn op zoek naar een caissièr(e) om cliënten en medewerkers van  
Aveleijn elke zaterdag te helpen in de Buurtsuper Sindron. 
 

Heb je belangstelling meld je dan bij; 
Mevr. Nikki Westerhof, begeleidster Buurtsuper Sindron. 
Zij is te bereiken op: mailadres: n.westerhofthoma@aveleijn.nl. 
(Betaling geschiedt op basis van de CAO Gehandicaptenzorg)     

 
                                                        ********** 
 

mailto:n.westerhofthoma@aveleijn.nl


               Herfstwandeling Kloosterpad Zenderen         7. 

                                   Jubileumwandeling 
Op zondag 5 november a.s. is de Herfstwandeling  van het Kloosterpad Zenderen. 
Het is een jubileumwandeling want het Kloosterpad bestaat 10 jaar.  
Duizenden wandelaars hebben de route reeds gelopen.  
Start vanaf 9.00 – 14.00 uur bij de Zwanenhof, Retraitehuisweg 6.  
Het kloosterpad is een zeer bijzondere  
meditatieve wandelroute die de 3 kloosters 
van Zenderen ( Karmelieten – Carmelitessen 
en Bezinningscentrum de Zwanenhof ) met  
elkaar verbindt. Ook de kerken van Hertme  
en Zenderen liggen aan de wandelroute.  
Tevens gaat de route door de prachtige  
natuur van Landgoed Weleveld. De 11 km  
wandelaar loopt daar over de schouwpaden  
van de Bornsche  en de Oude Bornsche beek.  
Vooral in de herfst een lust voor het oog.  
De wandelroute heeft 3 afstanden:  
5 - 8 – 11 km. Bij de wandeling bestaat de  
mogelijkheid in de kloosters en kerken te  
kijken. Hier worden rondleidingen gegeven.  
In het Carmelitessenklooster (slotklooster)  
is alleen het openbare gedeelte te  
bezichtigen. In de grote bezoekersruimte  
van het klooster wordt de film “Leven binnen de Kloostermuren” getoond. Deze  
film gaat over het dagelijks leven van de zusters. Heel bijzonder!! Aan de buiten- 
kant van de slotmuur van het klooster is de Kruisweg te bezichtigen. In het  
Karmelietenklooster is een expositie over Titus Brandsma. Mensen die liever niet  
willen of niet kunnen wandelen, mogen gerust meedoen aan de rondleidingen  
in de kloosters. Op het landgoed Weleveld staat een beeldengroep die de rangen  
en standen in de 13e  eeuw voorstelt: ”Het Middeleeuws Weleveld” 
Op de terugweg staat de in Saksische stijl gebouwde veel bezochte Mariakapel  
midden op de Zendersche Esch. Van hieruit zijn de 3 kloosters te zien. 
De wandelaar wordt aangeraden op tijd te vertrekken  
Er is veel te zien onderweg. 
De route kan ook gefietst worden ( 14.8 km.) 
 

Meer informatie op de website: www.kloosterpadzenderen.nl   

http://www.kloosterpadzenderen.nl/


   Actie schoenmaatje                                                                                                          8. 
Ook dit jaar wil ik graag, met uw hulp, weer zo veel mogelijk kinderen blij  
maken die niet zo veel hebben. Denk daarbij aan kinderen op scholen, in  
weeshuizen, vluchtelingenkampen en opvangcentra voor straatkinderen in  
voornamelijk Afrikaanse landen. Een landelijke actie van Educans. 
Dit kan door middel van het vullen van een schoenendoos met verzorgings- 
producten, schoolspullen en speelgoed. Misschien weet u het nog van  
voorgaande jaren. Door mee te doen met Schoenmaatjes leren kinderen een  
waardevolle les: dat geven om een ander belangrijk is! En krijgen leeftijds- 
genootjes in ontwikkelingslanden een onvergetelijk cadeau! Uw kind kan kijken  
welk speelgoed hij/zij kan missen om in de schoenendoos te stoppen! 
Op de site; www.schoenmaatjes.edukans.nl vinden jullie alle informatie en  
een verlanglijst voor in de schoenendoos. 
Dus: Zoek een lege schoenendoos en versier deze bijvoorbeeld met cadeaupapier  
en stickers. De doos moet nog wel open kunnen. Op het verlanglijstje kun je zien  
wat kinderen in ontwikkelingslanden leuk en belangrijk vinden om te krijgen,  
zoals zeep, tandpasta, pennen, schriften en een knuffel. Deze spullen stop je in  
de schoenendoos . Zo krijgen alle kinderen ongeveer evenveel en dezelfde  
spullen. De schoenendozen gaan op een verre reis. Voor het transport vragen  
zij een bijdrage van 6 euro per schoenendoos. Na de betaling (zie site) ontvang je  
automatisch een e-mail met de streepjescode. Print deze uit en plak 'm op de  
deksel van je schoenendoos. 
Als de dozen bij de kinderen gebracht zijn ontvang je een mailtje en filmpje  
waarin je kunt zien dat er dozen uitgepakt worden en naar welk land je doos  
gegaan is. De doos kunt u van 20 tot 29 november  inleveren bij kinderdagverblijf  
Duimelot; vooraan in de hal. Ik zorg dan dat ze naar de organisatie Edukans  
gebracht worden. 
 

Alvast bedankt voor uw hulp. 
Groeten Mariska 

 
                                                            ********** 
 
 
 
 
 
  



   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afdeling voetbal 

Zaterdag 4 november 
  

aanvang: Scheidsrechter 

KOSC JO19-2 - Zenderen Vooruit JO19-1 12.45 uur 
 Zenderen Vooruit JO15-1 - vrij     
 Losser MO17-2 - Zenderen Vooruit MO17-1 14.30 uur 
 Zenderen Vooruit JO13-1 - Hector JO13-1 13.00 uur Robert Dries 

Zenderen Vooruit MO13-1 - Excelsior'31 MO13-2 11.30 uur W. Hakkenbroek 

Zenderen Vooruit JO11-1 - ATC '65 JO11-8 10.15  uur Teun Nollen 

BWO JO9-4 - Zenderen Vooruit JO9-1 08.30 uur 
 Zenderen Vooruit JO7-1 - Borne JO7-2 09.00 uur Gijs Gierveld 

Zenderen Vooruit JO7-2 - Borne JO7-3 09.00 uur Jort Kosse 

Manderveen VR1 - ST: ZV/Bornerbroek VR1 18.00 uur 
  

Zondag 5 november 
  

aanvang: 

RKSV VE1 - Zenderen Vooruit VE1 10.00 uur 

PH 3 - Zenderen Vooruit 3 10.00 uur 

Zenderen Vooruit 2 - vrij     



ST: ZV/Bornerbroek VR1 - vrij                12. 

Sportlust Vroomshoop 1 - Zenderen Vooruit 1 14.00 uur 
 

Woensdag 8 november 
  

aanvang: 
 SVO Twickel MO13-1 - Zenderen Vooruit MO13-1 18.30 uur 
  

Kantine: 
  JO13-1: Tom Vreeman 
 

13.00 - 15.00 uur 

MO13-1: Elke Brus 
 

11.30 - 13.00 uur 

JO11-1: Jorn Kruiper 
 

10.00 - 11.30 uur 

JO7-2: Keane Oude Voshaar 08.30 - 10.00 uur 
 

  

 

Vervoer: 
    JO19-1: Rik Brus, Justin Sonder, Max Lutke Schipholt 

  MO17-1: Esther Westerik, Tiamo Elferink, Tessa Nijenhuis 
 JO9-1: Giovanni Bartelink 

    
 

  

 
 

  
 

********** 
Wedstrijdverslag Zenderen Vooruit – LSV   
Na een teleurstellende wedstrijd tegen Vasse kregen de mannen van trainer 

Ruud Ottenhof de kans om te laten zien dat ze voetballend thuishoren in de 4e 

klasse.  

Vandaag kwam LSV Lonneker naar sportpark Het Vollenbroek, een pittige 

tegenstander die al een paar seizoenen op de deur van de 3e klasse klopt. 

De wedstrijd werd ‘afgetrapt’ door de pupillen van de week Okke Lansink en 

Keane Oude Voshaar. 

Daarna werd de wedstrijd officieel in gang gefloten door scheidsrechter De 

Vries uit Groenlo. 

Na de eerste voorzichtige minuten viel in de 13e minuut de 0-1 voor de 

bezoekers. Balverlies op het middenveld gevolgd door een snelle omschakeling 

zorgde ervoor dat één van de voorhoedespelers van LSV vrij kwam voor Myron 

Eleveld die kansloos was. 

Zenderen Vooruit liet zich hierdoor niet van de wijs brengen en probeerde met 

druk naar voren gevaarlijk te worden. 

Dit resulteerde in de 22e minuut in een mooi doelpunt van Bart Beld bij de 

tweede paal na een perfecte voorzet van rechts door Freek Vlaskamp.  

Zenderen Vooruit deed op dat moment niet onder voor de ploeg uit Lonneker. 

LSV combineerde wel makkelijker, maar daar kon ZV voldoende inzet 

tegenover zetten. 



                                                                                                                             13. 

Toch kwam LSV kort na de gelijkmaker weer op voorsprong door een       

fantastisch schot van buiten de 16 meter die in de 25e minuut onhoudbaar het doel 

in vloog. Natuurlijk teleurstellend, maar ZV rechtte opnieuw rug en nadat Ramon 

van Os in de 16 meter achterover getrokken werd, gaf de scheidsrechter een 

terechte strafschop aan ZV. Teun Besselink ging er achter staan, maar hij schoot 

helaas op de paal waarna de bal het veld weer inrolde en de 2-2 uitbleef. 

Redelijk gelijk opgaand werd de rust met een 1-2 ruststand bereikt. 
 

De tweede helft startte met een ogenschijnlijk ongeconcentreerd Zenderen 

Vooruit. Binnen 5 minuten besliste LSV namelijk de wedstrijd door 2 keer te 

scoren binnen 5 minuten. 

Zonder LSV tekort te willen doen, werden de gasten in het zadel geholpen door 

onnodig balverlies op het middenveld en te afwachtend verdedigen aan 

Zenderense kant, hetgeen een onoverbrugbare 1-4 betekende. Dat deze 5 

minuten jammer waren, bleek in de fase die volgde. Zenderen Vooruit speelde 

lange tijd prima mee met LSV en kreeg zelfs kleine mogelijkheden om tot 

scoren te komen. Onnauwkeurigheid in de eindfase zorgde ervoor dat ZV in 

score achterbleef bij de ploeg uit Lonneker. 

Waar het Zenderen Vooruit niet lukte om het net te vinden, liet LSV zien hoe je 

effectief omgaat met kansen en mogelijkheden. Twee bijna identieke aanvallen 

van LSV eindigde twee keer bij dezelfde speler bij de 2e paal en hij faalde niet. 

Zo werd de score binnen 3 minuten van 1-4 naar 1-6 getild. 

Dit brak het geloof en vertrouwen bij de withemden en LSV kon in de eindfase 

nogmaals in de omschakeling toeslaan en zo kwam er een monsterscore van 1-7 

op het scorebord te staan. In de laatste 5 minuten kon Zenderen Vooruit via Bart 

Beld wat terugdoen, 2-7, waarna Bart nogmaals een goede mogelijkheid kreeg 

om te score, maar het bleef bij een 2-7 nederlaag. 
 

Met vlagen heeft Zenderen Vooruit laten zien voetballend goed mee te kunnen 

tegen een zeer sterke opponent. Kansen waren er voldoende om meer 

doelpunten te maken dan de 2 van deze middag. 

Achterin zal er echter slimmer en meedogenlozer verdedigd moeten worden om 

ervoor te zorgen dat keeper Myron Eleveld niet regelmatig vrijstaande spelers 

voor zich ziet opdoemen. 

Vastgesteld kan worden dat met LSV er een serieuze titelkandidaat op de 

bezoek is geweest die het hopelijk spannend kan houden in de 4e klasse A. 

Volgende week staat de uitwedstrijd in Vroomshoop tegen Sportlust 

Vroomshoop op het programma. Beide ploegen kennen elkaar van 2 seizoenen 

geleden in de 5e klasse. 

Alle kans op een goed resultaat!!! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               



       16. 

Uit de Vox van 50 jaar geleden:   

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
====================================================================== 
 
 






