
    

               

  

 
                        

 
 

DE STEM VAN ZENDEREN 
Nr. 34                  Website Zenderen: www.zenderen.nl                   13 juli 2018 
Voxbezorging: Klachten: tel. 074-2667736 

KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN 
 14 juli 2018 –  21 juli 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 …’met een knipoog’ 
 

Als je boos op me bent,  
geef me dan ook al mijn kusjes terug 

 
 

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 15 juli   8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters 
                       Voorganger: pater Karmeliet 
 

 Parochiekerk:                              
Zo 15 juli 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. parochiekoor  

              Voorganger: Pater Tj. van Balen 
 

********** 

Vieringenschema parochie H.H Jacobus en Johannes: 
 

 
Zondag 15 juli 10.00 uur  
Koster:  J. v.d. Aa 
Lector:  H. Harink 
Acolieten: ja 
Collectanten: H. Harink en B. Nollen 
 
Kerk openen/sluiten:                 
Van zondag 15 juli t/m zaterdag 21 juli: H. Meulenkamp 
 
Werkgroep onderhoud kerkhof:       
Van zondag 15 juli t/m zaterdag 21 juli is groep 3 aan de beurt. 
 
  

St. Stephanus Borne H. Stephanus Hertme 

Za 14 juli  
Zo 15 juli 

  
 09.30 
  

  
 Pastor Z. Nowara/ 
 Pastor Timmerman 

18.30 Pastor Z. Nowara 



Een terugblik             3. 
Eerste Communie 
Op zondag 27 mei jl. was de afsluiting van de voorbereiding op èn het 
ontvangen van de eerste communie voor zes kinderen uit onze parochie. 
Deze periode en de activiteiten, heeft de werkgroep, vorige week 
geëvalueerd met de ouders en de leerkrachten in een afsluitende 
bijeenkomst. Daarop volgde een rondleiding door het klooster. Na een 
boeiende inleiding door pater Edgar Koning was er een wandeling door de 
kloostertuin en een uitleg van het labyrint.  
 
Het vormsel  
Het is ook al weer even geleden dat 10 jongens en meisjes het sacrament 

van het Heilig Vormsel hebben ontvangen. In de 
voorbereiding hebben we samen met de vormelingen 
van de Jorisparochie en de Elisaparochie, kennis 
gemaakt met de Vormheer. Door het gezamenlijk 

thema ‘werken aan barmhartigheid, is er een Bingo georganiseerd in het 
Dijkhuis in Borne. De pastoraal werkers van de drie parochies in Almelo en 
Zenderen – wilden deze periode graag samen afsluiten op een bijzondere 
manier voor alle vormelingen en voor hun ouders. Dit is gedaan met de 
voorstelling ONUITWISBAAR, een voorstelling compleet 
met zang en humor – in de Elisakerk.  

 
ONUITWISBAAR  gaat over……een jongen die een meisje 
aanzet tot het maken van (naakt) foto’s om die vervolgens 
met hem te delen op snapchat.  De beelden zijn alleen voor hem bedoeld 
maar zijn vrienden gaan er mee aan de haal. Iedereen kan ze zien. Het 
verhaal kreeg een verrassende wending. Een actuele problematiek. De 
jongeren en zeker ook de ouders waren erg enthousiast over deze 
voorstelling en hoe het thema, werd gebracht.  

 

De voorstelling is uitgevoerd door Theatergroep 
‘sTOF. Deze groep  bestaat uit twintig jongeren tussen 
12 en 19 jaar die allemaal lid zijn van het 
jongerenpastoraat in de parochie Maria Vlucht.  De 
groep vindt het TOF om op te treden. En de groep wil 

STOF tot nadenken bieden.  



De stukken zijn door de groep zelf geschreven vaak naar aanleiding van      4. 
een gesprek over een verhaal uit De Bijbel.  
De centrale vraag in dat gesprek is: ‘Wat betekent dat oude verhaal nu voor 
ons?”  
 

Het kinderkoor  
Het kinderkoor heeft meegewerkt aan de gezinsviering op zaterdag 30 juni 
in de binnentuin van het klooster.  
Op vrijdagavond waren daar de 12 meisjes van het koor  
ook al samen met Hetty en Arthur. 
Eerst was de laatste repetitie voor de zomervakantie  
in de kerk.  Daarna waren er pannenkoeken in de binnentuin 
om  een  ‘zingend jaar’ af te sluiten.  
We hebben Hetty alvast gefeliciteerd met haar 40-jarig jubileum als 
dirigente van Con Spirito. Dit koor houdt helaas op te bestaan, maar drie 
meisjes van het koor uit Borne zingen nu mee in het koor in Zenderen.  

 
Heel blij verrast werden we door het bericht dat Hetty  
zondag 1 juli na afloop van de jubileumviering in de Oude 
Kerk in Borne benoemd is tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau. 
Van harte gefeliciteerd Hetty!!!  

 
 

Afscheid Christo Guenov  

Zondag 8 juli hebben we als koor en als parochie tijdens de woord- en 
Communieviering afscheid genomen van onze dirigent Christo Guenov. 
Net nu hij hier 12 ½ ons koor leidt heeft hij helaas ons koor moeten laten 
vallen. Er kwam een hele mooie uitdaging op zijn pad, die hij niet kon 
weigeren. Hij werd gevraagd dirigent te worden van het Ulfts Mannenkoor, 
een koor met ruim 100 leden. Dit koor zingt met name Slavische liederen uit 
de byzantijnse traditie. Aangezien dit koor ook op de donderdag repeteert, 
heeft Christo ons koor en het koor uit De Lutte moeten afstoten. 
Dat vinden wij erg jammer. Door zijn toedoen, is het koor wat het nu is: 
geen groot koor weliswaar, maar een koor dat er wel iedere viering staat en 
verantwoordelijkheid neemt.  
Het koor was erg gek met Christo. Hij werd in de watten gelegd.  



Was er een repetitie of een viering, zijn partituren waren altijd tiptop in     5. 
orde, een verdienste van onze liedcommissie. Voor hem erg fijn, want het 
was wel rennen van hot naar haar met al die koren en dan ook nog de 
muziekschool erbij. 
Helaas moeten wij nu afscheid van hem nemen. Hij gaat een nieuwe 
uitdaging aan. Wij wensen hem veel succes. 
 
Namens parochiekoor 
Betsy Paus 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

  

         
        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 
 



              6. 

Vrijdag 20 juli “Titus de musical”  

 

 

 

 

 

 

 

De Karmeliet Titus Brandsma  is 75 jaar geleden gestorven in 
concentratiekamp Dachau omdat hij zich niet intimideren door een systeem 
dat de waardigheid van de mens aantastte en de vrijheid van meningsuiting 
beknotte. Hierin toonde hij een grote geestelijke weerbaarheid en moed  die 
hij ontleende aan zijn gegrond zijn in God.  Zijn levende Godsrelatie verbond 
hem met alle mensen en met al wat bestaat. Daarmee is hij ook voor onze 
tijd een bron van bezieling. 
 

Het Titus Brandsma lyceum in Oss bracht een musical op de planken. In de 
musical zien we facetten van het leven van Titus en paral daaraan het leven 
van Titia, een leerlinge van het lyceum. Hierbij is Titus een steun voor haar 
in haar moeilijkheden. Wij vertonen deze fraai uitgewerkte musical op dvd. 
Een belevenis zowel voor jongeren als voor volwassenen. Een hand-out met 
de belangrijkste teksten hebben wij voor ieder ter beschikking. 
 

Programma:  
16.30 -17.45       Uitwisseling a.d.h. een tekst van Titus  
17.45 -18.30.     Gezamenlijke broodmaaltijd. 
18.45 – 22.00     inleiding op de Musical en aansluitend de Musical  
 

U kunt ook alleen naar de Musical komen dan betaalt u €5,-  
Aanmelden noodzakelijk  
Graag vermelden of u voor het hele programma komt  
of alleen voor de Musical. (inloop vanaf 18.30 uur)  

Kosten € 10,- (incl. broodmaaltijd) 
Vrijdag 20 juli van 16.30 – 22.00 uur 
Begeleiding Frida Koopman en Paula Tielemans. 
Voor informatie of aanmelding: www.karmeltwente.nl  
of 0546 – 436410  

Karmelklooster Zenderen Hertmerweg 46 

http://www.karmeltwente.nl/


Najaarstoertocht Motorclub Zenderen        7. 

Op 16 september rijden we onze gezellige toertocht. 
Aanvang 10.00 uur 
Na het succes van de voorjaarsrit met prachtig weer  
hopen we dat de weergoden ons ook dit keer  
voorzien van mooi weer. 
Iedereen kan meedoen, wij kennen geen lidmaatschap. 
Mocht je zin hebben in een gezellige dag met allemaal motorrijders meld je 
dan aan op mczenderen@gmail.com.  Je ontvangt daarna alle info. 

  

mailto:mczenderen@gmail.com


             8.  



Inbrekers gaan niet met vakantie…..dus: Wat kunt u doen      9. 
ter preventie van inbraak? 
 

Hieronder een aantal tips van Stefan Kamp, wijkagent Borne/Zenderen:          
-      Laat de brievenbus legen door achterblijvers. 
-      Laat de gft-afvalcontainers niet bij de woning staan (maar zet ze daar 

waar mogelijk binnen), dit zijn ideale klimattributen voor 
kwaadwillenden om op te klimmen. Hetzelfde geldt voor ladders en 
trapjes. 

-     Laat niet via social media weten dat je op vakantie gaat/bent. Het 
boevengilde maakt ook dankbaar gebruik van social media! 

-     Vertel uw buren over uw vakantieplannen. Zij kunnen op uw woning 
letten en deze een bewoonde indruk geven door post weg te halen en 
een lampje aan te doen of gordijnen open en dicht te trekken. Laat ze 
bij een verdachte situatie snel 112 bellen! Het moet lijken alsof er 
beweging (leven) is in de woning, dus ook op de bovenverdieping. Als 
er geen buren beschikbaar zijn, denk dan aan een schakelklok. 

-     Laat de caravan/camper niet dagenlang op de oprit staan. 

-     Plaats tijdens de vakantie een auto op de oprit: een eventuele tweede 

auto van uzelf of die van uw buren. 

-     Laat wat speelgoed rondslingeren op de grond, zet wat koffiekopjes 

op tafel en laat er een krant liggen, zodat het huis een bewoonde 

indruk maakt. 

-     Als men een schuifpui heeft: plaats een balkje aan de binnenkant op 

de rails tussen de deurpost en de schuifpui, dan kan de schuifpui niet 

worden geopend. 

 

********** 

 
 

  



Uit de Vox van 50 jaar geleden                  10.  
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Activiteitenagenda            11. 

 

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 
  

mailto:info@zenderen.nl
http://www.zenderen.nl/


 


