
    

               

  

 
                        

 
 

DE STEM VAN ZENDEREN 
Nr. 20                   Website Zenderen: www.zenderen.nl                  16 maart 2018 
Voxbezorging: Klachten: tel. 074-2667736 

KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN 
 17 maart 2018 –  24 maart 2018 
 

 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 … 
Als je mensen een pluim geeft,  

krijgen ze vleugels!  
 

 
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:                  

 Zusters Carmelitessen: 
Zo 18 mrt.  8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters 
                    Voorganger: pater Karmeliet 
 

 Parochiekerk:                              
Za 17 mrt.  19.00 uur: Presentatieviering 1ste H. Communie 
            m.m.v. het kinderkoor  

         Voorganger: PW A. Oosterik  
 Zo  18 mrt.   10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Cantorgroep     
             Voorganger: Pater Tj. van Balen 

 

Vieringenschema parochie H.H Jacobus en Johannes: 

 

Zaterdag 17 maart 19.00 uur:  zondag 18 maart 10.00 uur 
Koster:  E. Westerbeek  Koster:  B. Paus 
Lector:  geen    Lector:  H. Harink 
Acolieten: nee    Acolieten:  ja 
Collectanten: H. Peper   Collectanten: H. Schothuis 

H. Meulenkamp    J. Stevelink 
 

Kerk openen/sluiten:                 
Van zondag 18 maart t/m zaterdag 24 maart: J. Wolbers 

 

Werkgroep onderhoud kerkhof: 
Van zondag 18 maart t/m zaterdag 24 maart is groep 2 aan de beurt. 
 
Misintenties voor zondag 18 maart 2018.  
 
Jan Pol; Henk Kamphuis (jgd); Huub en Tiny Hermans;  
Henk Koelen; pater Huub Bos; Johan en Sien Olthof-Kroeze;  
Pater Wim Bossink. 
 
 
  

St. Stephanus Borne H. Stephanus Hertme 

Za 17 mrt 
Zo 18 mrt 

 18.30 
 09.30 

 Gebedsviering 
 Pastor Z. Nowara 

18.30 
 

Wocoviering 
 



********** 
 
Zaterdag 17 maart om 19.00 uur is er een gezinsviering 
 
Het is de presentatieviering van de  
Jelte – Jalyssa – Giel – Wencke – Stef  
Zij zijn begonnen met de voorbereiding 
op de Eerste Heilige Communie. 
 
Met medewerking van het kinderkoor. 
Iedereen is van harte welkom om mee te vieren 
 
Niet vergeten om een houdbaar product  
mee te nemen om te delen  voor de voedselbank.  
  

********** 
 

Bibliodrama: De Schrift doen 
Bibliodrama is een manier om je persoonlijke levensverhaal en 
de verhalen uit de Schrift bij elkaar te brengen.  
In het boek Handelingen lezen we hoe de eerste christenen  
omgingen met de hen omringende heidense wereld.  
Kan dit ons inspireren in ons spirituele zoeken  
in de hedendaagse samenleving? 
Woensdagen 4, 11, 18 en 25 april van 19.30 – 21.45 uur,  
Begeleiding Frida Koopman en Herman Scholte-Albers 
Karmel Zenderen. Graag aanmelden voor 24 maart.  
 
 
 
 

         
        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 
 



 
 
 
 
Vastenactie 2018: Even minderen voor een ander.  
Werk- en leerproject voor kansarme jongeren in Togo.  
 
Zoals in de vorige Vox al vermeld, zet Vastenactie zich in voor vele  
projecten, verspreid over diverse continenten. Nu vragen wij uw aandacht  
voor een project in Togo, in West Afrika.  
In de regio Kara in Togo leeft 75% van de bevolking onder de  
armoedegrens, met name in de landelijke gebieden van deze regio. De  
bevolking heeft hier niet of nauwelijks toegang tot scholing,  
gezondheidszorg, elektriciteit en schoon drinkwater. Veel jongeren gaan  
niet naar scheo! en de studenten die er vvé! zijn, hebben weinig uitzicht op  
werk en een stabiel inkomen, met alle negatieve gevolgen van dien.  
 

Stichting CSJ Kara  
De stichting Congrégation Saint Jean Kara (CSJ Kara) is in 2016 opgericht en  
is een onderdeel van de Congregatie van de Broeders van Sint Jan. De  
stichting wil bijdragen aan een duurzame ontwikkeling voor jonge  
studenten en de armste mensen in de regio Kara. De projecten van deze  
stichting worden ontwikkeld in nauwe samenwerking metde doelgroep  
zelf. Het zijn sociale projecten die de bevolking aan werk en een duurzame  
toekomst willen helpen.  
 
Wij, en velen met ons, kunnen de mensen daar in hun nood helpen door een  
bijdrage voor de vastenactie. Daartoe staat gedurende deze vastenperiode 
tijdens de weekendvieringen de grote collectebus steeds in ons kerkportaal 
voor uw gift.  
Ook kunt u rechtstreeks een bijdrage overmaken naar het banknummer  
van de Vastenactie: NL211NGB 000 000 58 50. Dank alvast voor uw  
bijdrage.  
 
MOV / Vastenactie 
 



Dankbetuiging  
Graag wil ik iedereen van harte bedanken voor alle reacties  
die ik tijdens mijn verblijf in 't MST Enschede en later in Delden  
in 't St.Elisabeth heb mogen ontvangen.  
De vele kaarten, telefoontjes en bezoeken heb ik erg gewaardeerd.  
Ik hoop nu thuis verder te herstellen. 
 
                                                                                               Leny Peper 
 
KPV Verrassingsavond 

Donderdag 22 maart  
Aanvang: 19:30u in het clubgebouw van  
de ijsbaan Zenderen. 
Wij hopen veel dames te mogen begroeten! 
Graag opgeven voor 18 Maart. 

Bij Anny Espeldoorn 074 -7074905 of bij Siny Leus 0646695016 
 
Dames, die zich hebben opgegeven voor Stork Nus graag €15,- meenemen 
naar de verrassingsavond. 
 

********** 
ZENDEREN SCHOON. 
Zaterdag 24 maart is het weer de Landelijke opschoondag.  
Hier in Zenderen doen we daar dit jaar ook weer aan mee. 
Met vele vrijwilligers worden de bermen, struiken en plantsoenen van ons 
mooie dorp weer verlost van zwerfvuil. Een schoon dorp is een dorp waar we 
allemaal trots op kunnen zijn. 
Help je mee?  Vele handen maken licht werk! 
Graag aanmelden voor 20 maart via anne@joge.nl Dit i.v.m. het bestellen van 
zakken, handschoenen, grijpertjes, veiligheidshesjes etc. bij Twente Milieu 
Borne. 
Voor de kinderen die helpen zorgen we voor wat lekkers nadien.  
We verzamelen om 13.30 uur bij MFA Sindron Aveleijn. Hier krijg je de 
materialen en kan je aangeven waar je schoon wilt maken.  
Het duurt maximaal tot 15.30 uur. 

Graag tot ziens!  
Anne Egberts 

 



 

Kunnen we op uw steun rekenen tijdens collecteweek 
Reumafonds?   19 tot en met 24 maart 

In de week van 19 tot en met 24 maart is de 
jaarlijkse collecteweek van het Reumafonds. 
Ook dit jaar zetten 50.000 vrijwilligers zich met 
hart en ziel in om door heel Nederland geld op 
te halen voor onderzoek naar reuma. 

Met uw donaties helpt u onderzoeken te 
financieren die de oorzaak van reuma kunnen achterhalen en verbeteringen in 
de behandelingen kunnen realiseren. U helpt hiermee het dagelijks leven van 2 
miljoen Nederlanders met reuma te verbeteren. 

Meest voorkomende chronische ziekte   
Reuma is een verzamelnaam voor ruim 100 aandoeningen aan gewrichten, 
spieren en pezen. Wist u dat 1 op 9 Nederlanders kampen met een vorm van 
reuma, zoals artrose, reumatoïde artritis of jeugdreuma? Dagelijks krijgen 700 
mensen de diagnose reuma. Daarmee is reuma de meest voorkomende 
chronische ziekte in Nederland. Hoewel de kenmerken van reuma vaak 
onzichtbaar zijn, is de impact van de ziekte groot. Twee-derde (69%) van 
reumapatiënten wordt dagelijks beperkt in zijn dagelijkse activiteiten door 
pijn, vermoeidheid of verminderde mobiliteit. 

Steun van iedere Nederlander nodig   
Nog meer wetenschappelijk onderzoek is nodig in de zoektocht naar betere 
behandelmethoden. Daar kunt u via de collecte aan bijdragen. Verder geeft 
het Reumafonds ook voorlichting, ondersteunen we patiënten activiteiten en 
komen we op voor de belangen van mensen met reuma in de politiek en zorg. 
Samen zetten we ons in voor een beter leven met reuma vandaag. Steunt u 
ons ook?  
Bankrekening: NL86RABO0123040000, Amsterdam.  



Stichting Noodopvang Dakloze Asielzoekers  
 

Secretariaat: Hertmerweg 29 7626 LV Hertme 
          Telefoon 074-2661324      

   

EEN NOODKREET. 
 

Deze komt van de stichting Noodopvang Dakloze Asielzoekers (NDA) in Borne, 
die zich het lot aantrekt van asielzoekers, die door wat voor omstandigheden 
ook, tussen wal en schip vallen. 
Momenteel zorgt deze organisatie voor 15 personen door hen bed, bad, brood 
en begeleiding te geven. Dit jaar doet ze dat al ruim 15 jaar. 
9 personen: 4 Alleenstaanden en 5 gezinsleden, zijn gehuisvest in een 
kangoeroe-woning aan de Burenweg 72. Een prachtig plekje, een verloren 
hoekje, waar ze zich vrij en veilig voelen en ook weer wat geluk kunnen 
beleven. 
Maar............en daar komt de noodkreet: 
Het huis is opgeëist door de gemeente per 31 mei a.s. Omdat het bij het 
bedrijventerrein Veltkamp hoort, zit er geen woonbestemming meer op en 
moet het geschikt worden gemaakt voor bedrijven. 
NDA staat voor de haast onmogelijke opdracht om huisvesting te vinden voor 
9 personen, waarvan er 5 in gezinsverband leven. 
NDA is volop bezig dit immense probleem op te lossen. Er zijn al heel wat 
mogelijkheden afgetast. Bij de ene mogelijkheid zit iets meer muziek in dan bij 
de andere. Maar NDA concreet hebben we nog niets. 
Mogelijk kan U onze stichting NDA helpen aan ideeën of tips, waar 
woongelegenheden te vinden zijn, waar we onze “vrienden in de opvang” 
kunnen huisvesten? Het betalen van een vergoeding of huur is mogelijk. 
Mocht u iets weten of zelf wat hebben neem dan contact op met een van 
ondergetekenden.  
 
Namens de Stichting Noodopvang Dakloze Asielzoekers te Borne 
 
Gustaaf Boerjan, voorzitter  Zr. Josephine van Amersfoort, secretaris 
Tel. 06 – 53978232   Tel. 074 - 2661324 
  



 

 
WEEKKAMP 2018  
 
Het is alweer bijna zover! Van 23 t/m 28 juli zal het jaarlijkse  
weekkamp plaatsvinden. Dit wil jij natuurlijk niet missen! Heb jij zin in  
een fantastische week met je leeftijdsgenoten en zonder je ouders?  
Noteer dan de datum in je agenda en geef je snel op!  
 
Leeftijdscategorie: Vanaf groep 3, tot maximaal 14 jaar (dus ook de  
kinderen van de middelbare school mogen mee)  
Wanneer: 23 t/m 28 juli 2018  
Kosten: €SO per persoon  
 
Opgeven kan door het inleveren van het onderstaande strookje of  
stuur even een mailt je. Opgeven moet vóór 6 juli bij:  
Laura ter Brugge, Erve Oosterveld 23  
laura-terbrugge@hotmail.com  
 
Jij gaat toch ook mee?  
 
De kampleiding heeft er in ieder geval al zin in!  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ik ga mee op weekkamp!  
 
Naam:    …………………………………………………………………….. 

Leeftijd:   …………………………………………………………………….. 

Adres:    ……………………………………………………………………… 

Postcode:   …………………………………………………………………..….  

Telefoon / mobiel ouders/verzorgers:  ………………………………………………. 

E-mailadres ouders/verzorgers:  ……………………………………………… 

Bijzonderheden:  …………………………………………………………………….. 

 



 

Thema-avond Opvoeden en multimedia 0-6 jaar  
 
Op dinsdag 20 maart 2018 bij Duimelot Zenderen  
 
Aanvang 20.00 uur t/m 22.00 uur  
 
St. Stephanusstraat 5  
 
Belangstelling aanmelden bij Duimelot  
 
Deelname is gratis.  
 

Uitnodiging:  Gezellige middag Rode Kruis  

Zaterdag 31 maart organiseert het Rode Kruis afd. Borne  

een gezellige middag voor ouderen en gehandicapten in het Dijkhuis.  

Deze middag wordt verzorgd door de "Tichelband".  

Het begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur.  

 

Wilmien ten Dam 074-2664177  

Margreet Perik  074-2666219 

 

 

 

 













                       

 

PERSBERICHT 
Gratis compost voor inwoners van Twente 
Gft-afval scheiden, daar krijg je iets voor terug 
 
Op zaterdag 17 maart is de Landelijke Compostdag. Inwoners van dertien 
Twentse gemeenten kunnen die dag bij de afvalbrengpunten gratis zakken 

compost afhalen. Met deze actie bedanken Twence en Twente Milieu de 
inwoners voor het gescheiden aanleveren van het groente-, fruit- en tuinafval. 
Het gratis compost is gemaakt van het door inwoners ingeleverde gft-afval.  

 

Gouden compostzegel 
Bij elk afvalbrengpunt is aan één compostzak een gouden compostzegel 
bevestigd. Degene die deze gouden compostzegel vindt op zijn compostzak, 

wint een leuke attentie.  
 
Uitgifte compostzakken 
De uitgifte van gratis compostzakken van 20 liter vindt plaats bij de 
afvalbrengpunten op zaterdag 17 maart. De exacte openingstijden en 
voorwaarden staan vermeld op de websites van Twente Milieu, de 
deelnemende gemeenten en in de gemeentelijke advertenties in huis-aan-
huisbladen. De actie geldt zolang de voorraad strekt.  

 
Milieuvriendelijke actie 
Het hergebruik van gft-afval helpt het milieu. Goed gescheiden groente-, fruit- 
en tuinafval levert een betere kwaliteit compost op en verhoogt de productie 
van biogas. Uit keukenafval wordt veel biogas gehaald, daarom is het van 
groot belang dit afval in de groene container te doen. Uit het biogas wordt 
door Twence groene stroom opgewekt en vervolgens verwerkt tot compost, 
een uitstekende bodemverbeteraar. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cita Diepenmaat 
(Twence), c.diepenmaat@twence.nl, tel. 06-11 87 75 94 of met Elièlza Nijhuis 
(Twente Milieu), e.nijhuis@twentemilieu.nl, tel. 06-18 84 92 56. 



Uit de Vox van 50 jaar geleden              

 
 

 
                        

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

Zenderen op de radio!  
Wat u in de vorige Voxen heeft kunnen lezen, is dat mevr. lrene  
Houthuys de afgelopen maanden voor het programma Argos heel wat  
audio-opnames gemaakt heeft in ons dorp. Ze meldt nu, dat het voor  
98% zeker is, dat het programma zal worden uitgezonden op zaterdag  
24 maart a.s 14.00 -15.00 uur, Radio 1! 

 



Activiteitenagenda 

 
Kijk voor meer informatie in de Agenda van www.zenderen.nl 
Opgave nieuwe activiteiten per email naar info@zenderen.nl 
of aanmelden als nieuwe agenda activiteit op www.zenderen.nl 



 

 
   Sindron 

 

 

Speciale aanbieding. 

 

Tijdens de gemeenteraadverkiezingen op woensdag 21 maart a.s.  
hebben we in het Sindron voor u een speciale aanbieding. 

 
 
 
 
 
 
 

Kop koffie of thee met een eigengemaakt stukje appeltaart  

voor    € 2,50 
 
 

 

Onze  Boeken-ruil-kast. 

 
Onze boeken-ruil-kasten in het Sindron zijn behoorlijk gevuld. 
Heb u zin een mooi boek te lezen, neem dan gerust een boek uit  
onze kast mee!! 
Brengen van nieuwe boeken kan ook nog steeds!  
 
De koffie en thee staan klaar!! 
We verwelkomen u graag. 
 
Team buurtsuper/dorpscentrum Sindron - Aveleijn. 
Tel:  074-7505005 

https://nl.dreamstime.com/stock-foto-de-kop-van-de-koffie-met-stoom-image20694780
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUtP6fiOfZAhUP2qQKHYbeBDcQjRwIBg&url=http://www.imgrum.org/user/yalzza/1392264518/1173340077443948251_1392264518&psig=AOvVaw1jwsfdfAGPYrGS0kpHsATO&ust=1520953288618745
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIifWx4NfZAhUQJ1AKHfTtCOAQjRx6BAgAEAY&url=https://www.aveleijn.nl/locaties/&psig=AOvVaw25B7_w9mlm5U__VbA9MV8L&ust=1520427600138020

