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Parochie Zenderen:
Parochiesecretariaat
Pastoraal werker: mevr. Anita Oosterik

tel. 06-81730704
tel. 06-23082418
anita.oosterik@gmail.com
Coördinator bij overlijden: mevr Lidy Wolbers
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Van hart tot hart …
Rijd nooit harder
dan je beschermengel kan vliegen.
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
Weekendvieringen:
 Zusters Carmelitessen:
Zo
28 jan. 8.30 uur: eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet

 Parochiekerk:
Zo
28 jan. 10.00 uur: geen viering
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Vieringenschema parochie H.H Jacobus en Johannes:
St. Stephanus Borne
H. Stephanus Hertme
Za 27 jan
18.30 Wocoviering
Zo 28 jan 09.30 Pastor M. Oortman
Zo 28 jan 10.00 Oecumenische viering in de Oude Kerk
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 28 januari t/m zaterdag 3 februari: J. Wolbers
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 28 januari t/m zaterdag 3 februari is groep 3 aan de beurt.

Beste parochianen,
In de parochiebestuursvergadering van januari hebben we afscheid genomen
van twee bestuursleden. Op de eerste plaats van Ilona Rikmanspoel. Zij is acht
jaar lang penningmeester geweest van de parochie. Zij heeft dat werk heel
zorgvuldig en met veel inzet gedaan. Daarnaast is ze actief in de werkgroep
gezinsvieringen en eerste communie en vormsel. Ik heb Ilona leren kennen als
een heel eerlijk mens. Zegt wat ze voelt. Nu we nog geen penningmeester
hebben, blijft ze het werk nog even doen. Op de tweede plaats hebben we
afscheid genomen van Jan van der Aa. Jan heeft jarenlang de zorg gehad voor
het onderhoud van de kerk. Uitermate deskundig heeft hij dat werk gedaan.
Ilona Rikmanspoel en Jan van der Aa zijn we veel dank verschuldigd voor hun
inzet voor de opbouw van de gemeenschap.

3.
In april neemt Chantal Jansen afscheid als secretaris van het parochiebestuur.
Vincent Kuipers zal haar werk overnemen. Chantal werkt de komende
maanden Vincent in. In april komen we op het afscheid van Chantal terug.
We zijn nog steeds op zoek naar een penningmeester. We hebben een aantal
mensen gevraagd. Helaas zonder resultaat. Mocht het niet lukken dan kan dat
ernstige gevolgen hebben voor de gemeenschap.
Daarnaast blijven we op zoek naar enkele andere bestuurders(ters). Iemand
die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de kerk. Maar ook enkele
bestuurders die inhoudelijk willen nadenken over de toekomst van de
parochiegemeenschap.
Het bestuur bestaat nu uit Maria Verheijen, Betsy Paus en Chantal Jansen en
Vincent Kuipers en ondergetekende.
Pastor Eef van Vilsteren

Kennismaking met de vormheer Mgr. Hoogenboom
Op zaterdag 10 maart ontvangen 10 jongens en meisjes in onze parochiekerk
het sacrament van het Heilig Vormsel. De vormheer is Mgr. Th. Hoogenboom.
Sinds 13 februari 2010 is Mgr. Hoogenboom hulpbisschop van het
Aartsbisdom Utrecht. Op vrijdag 12 januari hebben de vormelingen samen
met hun ouders kennis gemaakt met de bisschop. Niet alleen de vormelingen
van onze parochie waren daar bij aanwezig maar ook de vormelingen van de
Elisaparochie en de Jorisparochie uit Almelo met hun ouders.
Mgr. Hoogenboom heeft verteld over hoe meer dan 1300 jaar geleden de
heilige Willibrord de Blijde Boodschap van Jezus Christus aan onze voorouders
in Nederland kwam verkondigen. Utrecht is de plaats waar Willibrord destijds
zijn werk als missionaris begon met de bouw van een klein kerkje op de plaats
waar nu het Domplein is. Net zoals nu was het ook toen al een hele uitdaging
om voor je geloof uit te komen, aldus de Bisschop. Met zijn vragen en door
toneelstukjes werd heel concreet hoe door handoplegging en gebed, de
opvolging is gegaan. En dat de kinderen door het ontvangen van die Heilige
Geest, kracht en hulp ontvangen en nog meer deel gaan uitmaken van die
wereldwijde gemeenschap die de kerk van Jezus is.
Deze week is alweer de derde bijeenkomst van de voorbereiding in het
kloosterzaaltje. We gaan in gesprek over ‘werken aan barmhartigheid’.
Over hoe en wat en welke activiteit dat is: daarover volgt binnenkort meer
informatie.

Oecumenische viering op 28 januari 2018 in de Oude Kerk in Borne
4.
Op de laatste zondag van de Week voor Gebed van de
Eenheid vieren we met elkaar een soort bevrijdingsfeest.
‘Recht door zee’ is het thema dat is aangereikt door
christenen uit de Cariben. Voor deze christenen is het
verhaal over Israëls doortocht door de Rode Zee een
bevrijdingsverhaal bij uitstek. Het is ook hún bevrijding.
Dat is dan ook één van de verhalen die we die ochtend zullen horen.
Het koor MIX uit Zenderen zingt voor en met ons.
U wordt van harte uitgenodigd om mee te vieren.
Ook voor de kinderen is er plek in deze viering.
Voorgangers zijn: ds. Carla Borgers en dhr. Jan Cuppen.
Aanvang: 10.00 uur.
Op zondag 28 januari is er GEEN viering in de parochiekerk in Zenderen!
***********

Film en Spiritualiteit woensdag 31 januari Shadowlands.
In een kleine kring groep kijken we
naar een film met artistieke en
spirituele diepgang. Daarna gaan we
met elkaar in gesprek om zo onze
eigen geloofsbeleving en religieuze
ervaring te verdiepen.
Het gaat om films die ons kunnen
raken en aan het denken zetten.
Vandaag Shadowlands. een film gebaseerd op een waar verhaal:
Jack Lewis, gevierd professor aan de universiteit van Oxford en auteur van De
Kronieken van Narnia leert de Amerikaanse dichteres Joy Gresham kennen.
Er ontstaat een liefdesrelatie tussen de twee.
Na jaren van eenzaamheid lijkt Lewis dan eindelijk zijn geluk te hebben
gevonden, maar het noodlot slaat toe wanneer bij Joy kanker wordt
geconstateerd.
Begeleiding: Gerard Westendorp
Datum woensdag 31 januari 14.30 – 17.30 uur .
Plaats: Karmel Zenderen, Hertmerweg 46
Kosten: € 5,- Aanmelden noodzakelijk
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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

Op woensdag 7 februari 2018 organiseren Aveleijn en De Twentse
Zorgcentra een dementietafel in Twente met als thema:

‘contact mantelzorg – professionele zorg’.
Familie, mantelzorgers en hulpverleners uit de regio die te maken hebben met
mensen met een verstandelijke beperking en verschillende vormen van
ouderdomsproblemen, waaronder dementie, zijn van harte uitgenodigd om
hun ervaringen te delen en vragen te stellen over zorg, ondersteuning en
omgang. In een open en interactieve setting wordt het gesprek gevoerd. De
toegang is gratis.
Locatie
De bijeenkomst vindt plaats in het Kulturhus
aan de Marktstraat 23 in Borne. De toegang
en parkeren zijn gratis in de parkeergarage
onder het Kulturhus of op parkeerterrein ‘De
Haven’ (met parkeerschijf).
Aanmelden
Aanmelden voor de Dementietafel kan bij Karin Padberg via
ka.padberg@aveleijn.nl. Meer informatie via Richelle Horstman:
richelle.horstman@detwentsezorgcentra.nl.
**********

6.

Afdeling voetbal:
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Zaterdag 27 januari
BSC Unisson JO19-1
Zenderen Vooruit JO15-1
Zenderen Vooruit MO17-1
Zenderen Vooruit JO13-1
Zenderen Vooruit MO13-1
Zenderen Vooruit JO11-1
Zenderen Vooruit JO9-1
Zenderen Vooruit JO7-1
Zenderen Vooruit JO7-2

-

aanvang: Scheidsrechter
Zenderen Vooruit JO19-1
14.00 uur
Sportlust Vroomshoop JO15-1 11.30 uur H. Besselink
Excelsior '31 MO17-1
13.00 uur Ramon van Os
vrij
Excelsior '31 MO13-2
10.00 W. Hakkenbroek
NEO JO11-7
09.00 uur Tom Vreeman
Tubantia JO9-2
09.00 uur Gijs Gierveld
vrij
vrij

Zondag 28 januari
Zenderen Vooruit VE1
Zenderen Vooruit 3
Zenderen Vooruit 2
ST: ZV/Bornerbroek VR1
Zenderen Vooruit 1

-

vrij
vrij
EMOS 2
vrij
De Tubanters 1897 1

Donderdag 1 februari
Zenderen Vooruit 1

aanvang:

- Delden 1

Kantine:
MO17-1: Myrthe Huurneman
JO15-1: Joran Raassing
MO13-1: Maren Veldhof
JO9-1: Fiep Hofstede

Scheidsrechter

11.00 uur Stan Geerdink
14.00 uur
aanvang: Scheidsrechter
20.00 uur Rene van den Berg

13.00 - 14.30 uur
11.30 - 13.00 uur
10.00 - 11.30 uur
08.30 - 10.00 uur

Vervoer:
JO19-1: Justin Sonder, Pim Olthof, Kees ten Broeke
PUPIL VAN DE WEEK
Zondag 28 januari is Rens Velthof pupil van de week.
Hierbij wordt Rens en zijn ouders en de rest van de familie uitgenodigd om bij de
wedstrijd
ZENDEREN VOORUIT 1 – DE TUBANTERS 1897 1
aanwezig te zijn. Wij wensen Rens en zijn familie een gezellige voetbalmiddag toe.
Rens wordt om 13.30 uur verwacht bij de kantine van Zenderen Vooruit.

Uit de Vox van 50 jaar geleden
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