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DE STEM VAN ZENDEREN 
Website Zenderen: www.zenderen.nl  

Contact Vox: tel. 06-51209141/e-mail: info@zenderen.nl 

KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN 
 13 april 2019 – 20 april 2019 
 

 Parochie Zenderen: 
 Parochiesecretariaat     tel.  06-81730704 
               e-mail: info@parochiezenderen.nl 
 Pastor: Eef van Vilsteren    tel.  06-10472750 

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 …  
 

Een vriendelijk woord 
is als een zachte regen – 

het gaat overal door heen. 
 

 
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:info@parochiezenderen.nl
mailto:anita.oosterik@gmail.com
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Weekendvieringen Palmpasen            

 Zusters Carmelitessen: 
Zo 14 april   8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters       
                  Voorganger: pater Karmeliet 
 

 Parochiekerk:  
Zo 14 april 10.00 uur: Eucharistieviering met palmwijding 

m.m.v. het parochiekoor  
               Voorganger: Pater E. Koning 
 

********** 

Overige vieringen Goede Week: 
Witte Donderdag:  
Donderdag 18 april: 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor 
        Voorganger: pater E. Koning 
Goede Vrijdag:  
Vrijdag 19 april: 15.00 uur:      Kruiswegviering m.m.v. het kinderkoor 
        Voorganger: PW A. Oosterik  
     19.00 uur:     Passieviering m.m.v. Parochiekoor/kinderkoor 
        Voorganger: PW A. Oosterik 
 
Zondag 14 april 10.00 uur   Donderdag 18 april 19.00 uur 
koster:  H. v.d. Aa   Koster:  H. Harink 
Lector:  J. Cuppen   Lector:  M. Verheijen 
Acolieten:  Ja    Acolieten: Ja 
Collectanten:  H. Meulenkamp  Collectanten:  H. Schothuis 

H. Peper     J. Stevelink 
 

Vrijdag 19 april 15.00 uur   Vrijdag 19 april 19.00 uur 
koster:  E. Westerbeek  Koster:  J. v.d. Aa 
Acolieten:  Nee    Lector:  J.Cuppen 

Acolieten: Ja 
 
Kerk openen/sluiten:                 
Van zondag 14 april t/m zaterdag 20 april: J. Wolbers 
 

Werkgroep onderhoud kerkhof:        
Van zondag 14 april t/m zaterdag 20 april: groep 3 
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Kerststukken: 
De onderhoudsploeg van de begraafplaats verzoekt u vriendelijk 
de kerststukken voor Palmzondag 14 april weg te halen. 
Kerststukken die blijven liggen, worden maandag 15 april 
verwijderd. 

 

De onderhoudsploeg 
 
Misintenties voor zondag 14 april 2019 
Annie Elferink-Degger; Jan Elferink jgd; Jan Omtzigt; Stien Peper-Kuipers; 
Gerard Ganzeboom; Gerhard Hannink; Jan Rikmanspoel. 
 

 

Samenkomst bij kruiswegstaties op 16 april om19.00 uur.  
Op de dinsdagavond in de Goede Week, 16 april 
2019 om 19.00 uur, organiseert de Raad van 
Kerken Borne-Hertme-Zenderen een 
bijeenkomst bij de kruiswegstaties aan de 
kloostermuur van het Carmelitessenklooster te 
Zenderen. We verzamelen buiten bij de ingang 
van het klooster en gaan vervolgens de veertien 
staties langs. Er klinken korte teksten en er is 

stilte en bij het wandelen naar een volgende statie zingen we samen. De 
bijeenkomst sluiten we af in de kloosterkapel met een gebedsmoment.  
Medewerking wordt verleend door pater Edgar Koning, zuster Josephine de 
Jong, pastor Anita Oosterik en dominee Johan Meijer.  
Het adres is: Carmelitessenweg 1, Zenderen. 
 

Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen 

         
        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 
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Vieringen in de Goede Week en Pasen 
 Zondag 14 april: 10.00 uur – eucharistieviering met palmwijding. 

Voorganger Pater E. Koning, met medewerking van het parochiekoor. 
Er is een extra collecte, een bijdrage wordt gevraagd voor de 
paasattenties voor de zieken in de parochie. Dames van de  
bezoekgroep zullen  deze  collecte  verzorgen.  U kunt uw financiële 

bijdrage ook overmaken op   NL 12 RABO 0309 4894 23. 

Bij  voorbaat  onze  hartelijke  dank!!! 
 Dinsdag 16 april: 19.00 uur – bijeenkomst bij de kruiswegstatie 

met afsluiting in de kapel van het Carmelitessenklooster 
 Donderdag 18 april: 19.00 uur – WITTE DONDERDAG, 

eucharistieviering. 
Voorganger Pater E. Koning met medewerking van het parochiekoor 

 Vrijdag 19 april:  15.00 uur – Kruisweg  
Pastoraal werker A. Oosterik, met medewerking van het kinderkoor 
Deze kruiswegviering  is ook bedoeld voor de (jongste) kinderen van de 
basisschool, samen met hun ouders/grootouders.  
Er mag één gele of witte bloem worden meegenomen.  

 Vrijdag 19 april: 19.00 uur – Passieviering 
Het passieverhaal  wordt verteld en gezongen in een mooie 
samenwerking van het kinder-en parochiekoor. Er is een kruisverering 
en daarvoor wordt gevraagd om een witte of gele bloem mee te 
nemen. De oudere kinderen van de basisschool zijn van harte 
uitgenodigd om naar deze viering te komen.  
Voorgangers A. Oosterik en J. Cuppen. 

 Zaterdag 20 april: 20.00 uur – Paaswake 
Voorganger Pater E. Koning, met medewerking van het parochiekoor 

 Zondag 21 april: 10.00 uur- PAASZONDAG, eucharistieviering  
Voorgangers Pater J. Hettinga en pastoraal werker A. Oosterik, met 
medewerking van het kinder- en parochiekoor. In deze viering zijn 
kinderen- jongeren van harte welkom om mee te vieren.  

 Maandag 22 april is er geen viering in de parochiekerk.  

Wijwater 
Tijdens de paaswake wordt het water gewijd. Dit gewijde water kunt u na 
afloop van de wake meenemen naar huis.  Vanaf de volgende dag staat het 
wijwater achter in de kerk – bij de Mariakapel – om te worden meegenomen.   
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Ticket De strijd Passiespelen Hertme 
Vanwege ziekte kan ik geen gebruik maken van mijn E-ticket voor 
zondagmiddag 14 april 14.00 uur (Palmzondag).  
Wie zou deze voor € 30,- van mij willen overnemen? 

Tel: 074-2665099 
 

********** 
Hertme is klaar voor de première van De Strijd 

Vrijdag 12 april is de première van De Strijd – 
Passiespelen Hertme. De afgelopen maanden is er met 
ruim 200 mensen (acteurs, muzikanten, regie en 
productieteam, vrijwilligers) hard gewerkt om De 
Strijd in de steigers te zetten. Het belooft een prachtige 

voorstelling te worden! U wilt dit spektakel toch niet missen? Koop snel uw 
ticket. De première is uitverkocht, maar de rest van het weekend én in het 
paasweekend worden voorstellingen gespeeld. 
De Strijd-app 
Met de Strijd-app heeft het openluchttheater een primeur in huis! Tijdens de 
voorstellingen leest u live de teksten mee van de vertellers en de liederen. 
Naar eigen keuze in de originele taal, Nederlands, Duits of Engels. In de app is 
tevens het programmaboekje opgenomen en is het laatste actuele nieuws te 
raadplegen. 
Nog niks te doen met Pasen? 
Kom naar Hertme! De Strijd is van 12 t/m 22 april in het openluchttheater te 
zien. Rang A is zo goed als uitverkocht, maar er zijn nog tickets beschikbaar 
voor rang B. Op deze plek zit u nog dichter bij het podium en beleeft u de 
voorstelling nog intenser. 
Voor meer informatie en tickets zie passiespelenhertme.nl.  
 

********** 
 
K.P.V. 
Donderdag 18 april is de lezing: "Breekbaar maar niet gebroken" door de dhr. 

Ben Nijhuis gepland. 
Let op!! Deze kan wegens privéomstandigheden niet 
doorgaan. 
                                    Het Bestuur 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjer4vh4sLhAhVM3KQKHTvHB8MQjRx6BAgBEAU&url=https://openluchttheaterhertme.nl/passiespelen/veelgestelde-vragen/wanneer-is-de-strijd-passiespelen-hertme&psig=AOvVaw3CgrjySme_ZrkX31MHhAIi&ust=1554891068616974
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Uitslag kaartavond ZV d.d. 8 april 

1. H. Mensink   4089 p.  

2. F. Pouwel    4018 p. 

3. S. Grevinga   3867 p. 

4. H. Besselink   3850 p. 
 

Poedelprijs: G. Kole   3062 p. 
 

 
Einduitslag Kaartwedstrijd ZV 2018-2019 

1. F. Pouwel  31.456 p. 
2. G. Stokkingreef 31.055 p.  
3. H. Platenkamp 30.661 p. 
4. R. Scholten  30618 p. 
Poedelprijs: G. Kole 27.754 p. 

 
********** 

Collecte Nationaal Fonds Kinderhulp 

In de week van 15 t/m 20 april vindt de collecte plaats 

van het Nationaal Fonds Kinderhulp. 

Het Nationaal Fonds Kinderhulp vindt dat alle kinderen 

recht hebben op geluk. Helaas groeien ruim 300.000 

kinderen in ons land op in armoede. Zij vallen buiten de 

boot en kunnen niet meedoen met leeftijdsgenoten.  
Kinderhulp helpt hen op een hele praktische en kindgerichte manier. 
Bijvoorbeeld door een tweedehands fiets, contributie voor de sportclub, een 
weekje kamperen of zwemles mogelijk te maken. 
 

 

Helpt u mij? 

Deze collecte is jarenlang met veel liefde en inzet georganiseerd door Jannie 

Tikken, onlangs overleden. Zij heeft mij gevraagd deze over te nemen. Helaas 

heb ik niet alle namen van de collectanten kunnen achterhalen. 

Hebt u in het verleden voor kinderhulp gecollecteerd en u bent dit jaar niet 

benaderd? Neemt u dan a.u.b. contact op met mij, Betsy Paus. 

Tel 06-51209141; e-mail: betsypaus@home.nl 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjx0ZOCoOrdAhVF6aQKHfrJAj0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.bol.com/nl/p/extra-grote-speelkaarten/9200000021197899/&psig=AOvVaw3XXjRQLWNm0Wk4eArqnAzt&ust=1538655317189238
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SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 
 
 

Schoonmaakrooster:  

17 april 2019:  Nancy ter Wal, Ellen Oude Breuil, 

Miranda Vossebeld, Geri Nijhuis 
  

Kantinedienst: 

Zo 14 april 08.00-12.00 uur     Jordy Kamphuis/Freek Vlaskamp 

   12.00-15.15 uur     Robert Dries/Stan Platenkamp 

   15.15-18.30 uur     Jelmer Kuipers/Coen Ragbourn 

Di  16 april 21.30-23.15 uur     Rico Wennekink 

Vr  19 april 20.00-24.00 uur     Jos Sonder 
 

Handbalprogramma donderdag 18 april 2019: 
 

Midweek: Zenderen Vooruit DMW1 – W.H.C. DMW2 Aanvang: 20.30 uur 
Sporthal ’t Wooldrik Borne  
 

********** 
 
 
 

Voetbalprogramma zaterdag 13 april Aanvang: Scheidsrechter: 

KOSC 1 – ZV 1    17.00  uur 

Sp. Glanerbrug JO17-2 - ZV JO17-1  12.45 uur  

BWO MO17-2 - ZV MO17-1  15.00 uur   

NEO JO15-3 - ZV JO15-1   12.15 uur   

Excelsior’31 JO13-4 - ZV JO13-1   08.30 uur  

Excelsior’31 MO13-4 - ZV MO13-1  09.30 uur    

ZV JO11-1 – Luctor et Emergo JO11-4 10.15  uur Jort Kosse   

ZV JO8-1 – VMC JO8-2   09.00 uur Duncan Melenhorst  

ZV JO7-1 – Bentelo JO7-1   09.00 uur Leon van Dienst
             

Voetbalprogramma zondag 14 april: Aanvang: Scheidsrechter: 

ZV VE1 - Saasveldia VE1   09.00 uur Jos Nollen      

ZV 4 – Quick’20 5    10.00 uur Hennie Besselink  

ZV 3 – KOSC 5    11.00 uur   

PH 2 – ZV 2     10.00  uur   
 

Kantinedienst: 

JO11: Hidde Smit   10.00 – 12.00 uur 

JO18: Siem Steenhagen  08.30 – 10.00 uur 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit_eOZj6zeAhUisqQKHUNfBBwQjRx6BAgBEAU&url=https://tvvalkenburg.tv/nieuws/regios/uitslagen-handbal-2/&psig=AOvVaw1JTY4Wuyv-Ol2fV-74u8WG&ust=1540918553038511
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Vervoer: 

JO17:  Jon Mossel, Joep ten Dam, Jard Meijer 

MO17: Pleun Olthof, Julia Roetgerink, Rinske Breteler 

JO15: Fiets 

JO13: Ferron Raassing, Joshua Schmit, Thomas Ruiz 

MO13: Giovanna Bartelink 

 

********** 
Zenderen Vooruit laat UD Weerselo ontsnappen  
Onder heerlijke omstandigheden ontving Zenderen Vooruit vanmiddag UD 
Weerselo op sportpark Het Vollenbroek. Een tegenstander die ZV de laatste 
jaren meerdere malen getroffen heeft in zowel de competitie als in de 
(na)competitie. 
Veelal trok UD daarbij aan het langste eind. De uitwedstrijd in Weerselo half 
december was met 3-0 een prooi voor de ploeg uit het kerkdorp Weerselo. 
 

Vanaf de aftrap zochten beide ploegen de aanval, waarbij UD dit vooral deed 
vanuit de omschakeling. Hiervoor heeft de ploeg uit Weerselo ook 
uitstekende spelers met snelle buitenspelers en middenvelders die veelal 
wisselen van positie met de spits. 
In het eerste kwartier had spits Ramon van Os 2 mogelijkheden om de score 
te openen, maar hij had het vizier nog niet zuiver staan. Daarentegen kwam 
ZV 2 maal goed weg bij inzetten van UD waarbij in beide gevallen het 
aluminium de redding bracht. Vooral bij de eerste inzet was het keeper Myron 
Eleveld die met een uiterste krachtsinspanning de bal tegen de paal liet 
spatten. 
Na het eerste kwartier nam ZV steeds meer de touwtjes in handen, de backs 
zaten kort op de buitenspelers en op het middenveld controleerden 
aanvoerder Tom Vetketel en Jordy Oude Vrielink het middenveld van UD.  
Het betere spel van ZV leverde in de 23e minuut de verdiende voorsprong op. 
Ramon van Os wist de bal met zijn hak achter de doelman van de gasten te 
tikken, 1-0. ZV bleef combineren en bij UD waren de eerste frustraties 
merkbaar, helemaal toen Ramon van Os de bal neerlegde voor Teun Besselink 
die de bal beheerst met de binnenkant voet in de kruising schoot, 2-0. 
UD Weerselo bleef gevaarlijk in de omschakeling, maar ZV kwam tot aan de 
rust niet in de problemen en ging met een comfortabele voorsprong rusten. 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4_sG-yPrdAhUSalAKHfAhAJcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.hooperswar.com/free-football-vector.html&psig=AOvVaw2Vt1m5HPIAz6NU054afSLi&ust=1539215920864548
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In de 2e helft ging UD opportunistisch op zoek naar de aansluiting. Veelal werd 
met de lange bal de weg naar de voorhoede gezocht, 
maar ZV hield stand en had zelfs een goede mogelijkheid 
op de 3-0 toen Freek Vlaskamp onderweg kon naar de 
keeper, maar te snel besloot te schieten. 
ZV ging wat achterover hangen en wisselde eerst Freek 
Vlaskamp voor Bart Beld, maar moest kort daarop 
noodgedwongen aanvoerder Tom met een blessure 

wisselen voor Robin Sonder. 
UD Weerselo zocht de duels en mocht zich gelukkig prijzen dat de linksback 
weg kwam met geel na een grove charge waarbij alleen de benen gezocht 
werd. ZV vergat te voetballen, kreeg nog wel een mogelijkheid met Ramon die 
met een lobje probeerde de keeper van UD te verschalken maar leunde teveel 
achterover en kon alleen maar hopen dat het bij een uitval zelf nog in 
scoringspositie zou komen. 
Dit gebeurde niet en in de 80e minuut was het de linkerspits van UD die de 
achterlijn kon opzoeken en de bal teruglegde op een inlopende speler, 2-1. 
Met nog ruim 10 minuten op de klok ging UD erin geloven en gooide alles lang 
richting het doel van ZV. ZV kon de bal niet in de ploeg houden en zo kon UD 
in de 90e minuut op soortgelijke wijze als daarvoor de 2-2 aantekenen. 
Wat nog restte waren 4 spannende extra minuten waarbij Myron zeer nuttig 
de 2-2 vasthield. 
 

Kortom een wedstrijd met 2 verschillende helften. Een eerste helft met een 
prima ZV dat terecht op 2-0 kwam, maar met een matige tweede helft wat 
uiteindelijk 1 punt opleverde. 
Volgende week gaat ZV op zaterdag op bezoek bij de koploper van 4a, KOSC 
uit Ootmarsum. Aanvang 17.00 uur. 
 

********** 

Paasactie 2019 
De activiteitencommissie van Zenderen Vooruit 

houdt op zaterdag 13 april weer de jaarlijkse paasactie. 

Tussen 13:00 en 16:00 uur zullen de jeugdleden van de 

vereniging langs de huizen in het dorp en het buitengebied 

van Zenderen gaan met eieren en chocolade eieren.  

eieren:  €2,50 per doos en    chocolade eieren: €2,50 per zakje.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiS982kkIDhAhXEalAKHamvBcUQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/zenderenvooruit&psig=AOvVaw0230jritkDfG8a7NGzcXlf&ust=1552601176086375
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiK2JrinbThAhVBzRoKHWGTCjQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.beste.nl/20186471/klett-chocolade-eieren-100-gram-voor-euro0-69/&psig=AOvVaw2E5yeXoQ6Hs_15v1Ts35oj&ust=1554391409910516
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Vrijwilliger 

vervoer 
“Neem zelf het stuur in handen” 

 

Vrijwilligers zijn niet weg te denken binnen Aveleijn. Ze nemen een belangrijke 
plek in de organisatie in. Vrijwilligers zijn voor Aveleijn onmisbaar omdat ze op 
diverse vlakken een waardevolle bijdrage leveren aan de kwaliteit van het 
leven van onze cliënten. 
Aveleijn Locatie Sindron in Zenderen zoekt een enthousiaste vrijwilliger die 
ons team komt versterken. 
 

Wat ga je doen; 
Vanuit onze locatie ‘Sindron’ in Zenderen ga je met onze personenbus naar 
Enschede, Lonneker en Hengelo om cliënten van huis op te halen om ze 
vervolgens naar de dagbesteding  “Sindron” te brengen. 
Op deze prachtige route door het Twentse landschap moet je soms ook langs 
de slager, bakker of een locatie van Aveleijn. De planning is van tevoren 
bekend. 
Aan het einde van de dag worden de cliënten ook weer door de vrijwilliger 
naar huis gebracht. 
 

Tijden: 
Ochtend rit: Aanwezig bij Sindron 08.00 uur +/- terug op locatie +/- 10.30 uur 
Na de ochtend rit ga je weer naar huis. 
Middag rit : Aanwezig bij Sindron 15.45 uur +/- terug op locatie +/- 17.30 uur 
Dagen in overleg, evt alleen een heenrit of terugrit ook mogelijk. 
 

De procedure: 
Bent je geïnteresseerd of heb je vragen bel, mail of loop gerust even binnen. 
Graag nodigen we je dan uit voor een kennismakingsgesprek 
Contactpersoon: Ellen Visschedijk  
Tel Sindron: 074-7505005 
Mail: e.visschedijk@aveleijn.nl 
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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 
 

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