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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 
 6 juli 2019 – 13 juli 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 …  
 

De mooiste momenten  
van vandaag 

zijn de herinneringen van morgen…. 
 

 
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            

 Zusters Carmelitessen: 
Zo 7 juli     8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters                     

             Voorganger: pater Karmeliet   
 

 Parochiekerk:  
Zo 7 juli    10.00 uur: Eucharistieviering verzorgd door de karmel 

              Voorganger: Pater E. Koning 
Na afloop is er koffiedrinken in het zaaltje. 

 
Zondag 7 juli 10.00 uur 
Koster:  E. Westerbeek   Acolieten: nee 
Lector:  J. Cuppen    Collectanten:  H. Koopman 

M. Besselink 
 

Kerk openen/sluiten:                
Van zondag 7 juli t/m zaterdag 13 juli: H. Peper 
 

Werkgroep onderhoud kerkhof:       
Van zondag 7 juli t/m zaterdag 13 juli: groep 3 
 

Misintenties voor zondag 7 juli 2019:  
Jan Omtzigt; Thea Ganzeboom-Stege; ouders Tinselboer-Everlo. 
 
 

Nieuws van het parochiebestuur 
Zoals eerder in de VOX aangegeven heeft onze pastoor, pater Eef van 

Vilsteren, bij het parochiebestuur aangegeven dat 
hij met emeritaat wil gaan, omdat hij volgend 
voorjaar 75 jaar hoopt te worden. 
Zijn afscheidsviering zal zijn op zondag 8 september 
2019 om 10.00 uur in onze kerk. Na deze viering 
zullen we in het zaaltje van het klooster onder het 
genot van een kopje koffie/thee met iets lekkers 
erbij, informeel afscheid van hem nemen. We 

nodigen alle parochianen van Zenderen hiervoor bij deze uit. 
Intussen zijn wij in diverse gesprekken met de Karmel en het Bisdom Utrecht, 
bezig een goede opvolging voor hem te vinden. 
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Via deze weg willen wij dan ook nu meedelen dat wij inmiddels een brief van 
het Aartsbisdom Utrecht hebben ontvangen, waarin goedkeuring wordt 
verleend aan de benoeming van een nieuwe pastoor voor onze parochie,  
met ingang van 1 september 2019.  
Zijn naam is Pater drs. A.J.M. van der Gulik O Carm. / pater Ton van der Gulik. 
Wij zijn nog in gesprek met hem over zijn toekomstige werkzaamheden en 
taken. Dit doen wij in nauw overleg met onze pastoraal werker, mevrouw 
Anita Oosterik.  
Zodra mogelijk zullen wij u hierover informeren. 
Wij hopen u hiermede voldoende te hebben ingelicht. 

          
           Het parochiebestuur van Zenderen. 

 

********** 
 
UITNODIGING voor een gezellige middag 
  
op dinsdag 23 juli  
in het kloosterzaaltje naast de kerk. 
 

Vanaf 14.00 uur is er koffie/thee  
met natuurlijk ‘een koekje’. 
  

Deze middag hebben we een gastspreker uitgenodigd. 
Het zal zeker een interessant verhaal worden dat we te horen krijgen. 
 

Bent u nieuwsgierig en/ of komt u voor de koffie: 
allemaal van harte welkom!  
  
I.v.m. het klaarzetten van stoelen, wordt een aanmelding op prijs gesteld. 
Dat kan bij: 

- Lies Oude Weernink:  074- 266 74 78  

- Lidy Wolbers:   074-266 18 44 

- Anita Oosterik   anita.oosterik@gmail.com 

Ook voor meer informatie mag u bellen of mailen.  
In overleg kan vervoer geregeld worden.  

mailto:anita.oosterik@gmail.com
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Nieuws van de redactie 

Volgende week kunt u copy inleveren voor de periode t/m 

30 augustus. Pas dan verschijnt onze volgende Vox. 

Net als de basisschoolkinderen gaan ook wij met vakantie. 
 

********** 
 

Nieuws van de Zonnebloem Hertme/Zenderen 
Op 17 september gaan we naar de zandsculpturen in de tuinen van  
kasteel Warmelo in Diepenheim. 
De route gaat over een stukje grindpad, gras en verhard bospad. Wilt u 
gebruik maken van een rolstoel, geef dat dan door bij de opgave.  
Er zijn 3 rolstoelen beschikbaar mits op tijd gereserveerd. 
Bij slecht weer wijken we uit naar het Oranjemuseum eveneens in 
Diepenheim. Na afloop gaan we een pannenkoek eten. 
De kosten voor vervoer, entree, koffie en pannenkoek met consumptie 
bedragen slechts € 10,-.  
De meerkosten worden betaald uit de opbrengst van de Rabo  
clubkas campagne.  
Vertrek om 13.30 vanaf de kerk in Zenderen. 
U kunt zich tot 3 september opgeven bij Anniek Timmers  
tel. 0742663467 / 0650220817  
of bij Annemarie ten Dam tel. 0742662258 / 0625464605   

 
 
Nieuws van de Zonnebloem regio “Zonnehof”                                             
De regio Zonnehof biedt u op woensdag 9 oktober haar 
jaarlijkse ontspanningsmiddag aan.  
Dhr. Hans Vesterink zorgt voor de muzikale omlijsting.  
De middag wordt gehouden in zaal Beltman te Diepenheim.  
Er zijn voor de afdeling Hertme/Zenderen 6 kaarten beschikbaar. 
Deze kosten € 10,- per persoon. 
De middag begint om 14.00 uur en zal tot ongeveer 17.00 uur duren.  
De zaal gaat open om 13.30 uur. Vervoer kan worden geregeld.  
 

U kunt zich voor 9 september opgeven bij: 
Lidy Westerhoff tel. 074-2664645 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwitiNWzr5fjAhURJlAKHfY-ArcQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fmaken.wikiwijs.nl%2F73867%2FWebkwestie__De_mysterieuze_stad%23!page-1811840&psig=AOvVaw26vtR2XUd5gHdPIDS5y82p&ust=1562195901394075
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Beste Buur Bokaal 
Vanaf maandag 17 juni kunnen bewoners uit de gemeenten Almelo, Borne, 
Dinkelland, Enschede, Hellendoorn, Hengelo, Oldenzaal, Rijssen-Holten, 
Twenterand en Wierden een beste buur nomineren voor de Beste Buur 
Bokaal. Heeft u een buur die veel voor u of anderen doet? Nomineer hem of 

haar dan via de website www.bestebuurbokaal.nl.  
Nomineren kan tot 1 augustus.  
 

Beste Buur Bokaal is een initiatief van de lokale 
woningcorporaties, huurdersorganisaties en 
gemeenten. De samenwerkende partijen zijn het 
erover eens dat een sociaal, veilig en actief 
leefklimaat van belang is om langer thuis te blijven 
wonen. Een prettig leefklimaat helpt tegen 
vereenzaming en draagt bij aan Twents 
noaberschap. Want samen willen we een bijdrage 
leveren om ontmoeting en verbinding tussen 
mensen in buurten te stimuleren. 

 

Wie komt in aanmerking voor Beste Buur Bokaal? 
Alle inwoners uit de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, 
Hellendoorn, Hengelo, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Twenterand en Wierden 
komen in aanmerking voor Beste Buur Bokaal. Wel moet iemand worden 
voorgedragen door (een) buurtbewoner(s). Dat kan heel eenvoudig 
via www.bestebuurbokaal.nl. Geef ook een motivatie, waarom u vindt dat uw 
buurman of buurvrouw de Beste Buur Bokaal verdient. Bij de keuze straks is 
een aansprekende motivatie belangrijk voor de jury. Onderbouw vooral 
waarom u vindt dat uw buurman of buurvrouw de Beste Buur Bokaal 
verdient. Maak ook gebruik van voorbeelden. We kijken uit naar bijzondere 
burenverhalen. 
 

Bij deze prijs gaat het om 'de stille kracht'; het is vaak de buur die niet in het 
middelpunt staat en het verdient om gewaardeerd te worden. Per gemeente 
is er een jury die de inzendingen beoordeelt. 
 

Uitreiking op Burendag 
De uitreiking van de Beste Buur Bokaal vindt plaats op 28 september op de 
jaarlijkse Burendag in de tien deelnemende gemeenten. Nomineren kan tot 1 
augustus. Voor de winnende buur is er een bokaal en een passende prijs. 

http://www.bestebuurbokaal.nl/
http://www.bestebuurbokaal.nl/
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Zomerochtendwandeling De Haere op donderdag 11 juli a.s. 
Beweging is de bron van een fit en vitaal leven. 
Daarom gaan we op 11 juli a.s. samen wandelen in de omgeving van Zenderen 
en Bornerbroek met iedereen die tijd en zin heeft. Gezond en gezellig! 
 

Er zijn routes van 1½, 2½ en 5 km, dus iedereen kan meedoen. Onze 
fysiotherapeuten gaan voorop, dus je bent in goede handen. 
Wandel je ook mee? Leuk! 
 

Wanneer: Donderdag 11 juli a.s. 
Tijd:  9.00 uur – 10.00 uur  
Vertrek: vanaf De Haere vestiging Zenderen 
Route:  1½, 2½ en 5 km naar keuze 
Aanmelden: op de inschrijflijst bij de Haere  

of per mail: pim.koopman@dehaere.nl 
 

********** 
 
Vrijwilligers/- sponsoravond 2019 
Dit jaar vindt er weer een avond speciaal voor de vrijwilligers en sponsoren 

van ZV plaats. Dit zal plaatsvinden op zaterdag 13 juli 2019 
om 19.00 uur op Sportpark ’t Vollenbroek te Zenderen. Dit is 
een avond welke speciaal in het teken staat voor de 
vrijwilligers en sponsoren. Iedereen heeft afgelopen week 
een persoonlijke uitnodiging ontvangen.  
Mocht je om welke reden dan ook deze mail niet hebben 

ontvangen, het volgende is vermeld in de uitnodiging:  
Er zijn beachvolleybalwedstrijden georganiseerd. De wedstrijden zullen tot 
ongeveer 20.00 duren, de avond wordt voortgezet met een activiteit in de 
kantine. Graag zouden we van je willen horen indien je aanwezig bent en of je 
deelneemt aan de beachvolleybalwedstrijd.  
Geef je hiervoor op bij penningmeester@zenderenvooruit.nl of door een 
berichtje te sturen met je naam naar 06-10361439. 
 

Alvast bedankt voor de inzet en hopelijk tot zaterdag 13 juli. 
Met vriendelijke groeten, 
Zenderen Vooruit 
 

mailto:penningmeester@zenderenvooruit.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 
  

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