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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
30 maart 2019 – 6 aprilt 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 …
Godsdienst bestaat niet in het kennen van de waarheid,
maar in het ernaar leven

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 31 mrt. 8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet


Parochiekerk:
Za 30 mrt. 19.00 uur: Presentatieviering 1ste H. Communie
m.m.v. het kinderkoor
Voorganger: PW A. Oosterik
Zo 31 mrt. 10.00 uur: Woorddienst m.m.v. cantorgroep
Voorgangers: PW A. Oosterik en P. Snijders
**********

Zondag 31 maart 10.00 uur
koster:
E. Westerbeek
Lector:
geen
Acolieten:
nee
Collectanten: H. Harink en B. Nollen
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 31 maart t/m zaterdag 6 april: H. Peper
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 31 maart t/m zaterdag 6 april: groep 1
Misintenties voor zondag 31 maart 2019
Marietje Koopman-Luttikhuis; Gerard Wolters (jgd.);
Overleden ouders Gerrit en Liesbeth Olthof-de Boer; Jan Omtzigt;
Ouders Eidhof-Hottenhuis.

Financiën: Parochiekerk
Kerkbalans
Bezoekgroep Parochie
Kerktelefoon
Onderhoud kerkhof
St. Behoud Kerkgebouw Zenderen
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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

Presentatieviering Eerst Communie

Er zijn 18 jongens en meisjes begonnen met de
voorbereiding op het eerste communiefeest.
Dit feest is op zondag 19 mei.

De jongens en meisjes willen zich nu al
voorstellen aan iedereen in de kerk
en hun naam noemen.
Bent u, ben jij, toch wel nieuwsgierig wie allemaal meedoen,
kom dan naar de viering op zaterdag 30 maart om 19.00 uur in de
parochiekerk.
Het kinderkoor onder leiding van Hetty en Arthur is er ook.
Er mag een houdbaar product voor de voedselbank worden meegebracht.

Woorddienst op zondag 31 maart 2019 om 10.00 uur.
Met medewerking van de cantorgroep.
Voorgangers Anita Oosterik en Paul Snijders.
Het thema van de viering is: “Deur die naar vrede openstaat”.
De opzet van deze viering is anders dan u gewend bent, omdat het geen
eucharistieviering is op deze zondagmorgen. Dit is misschien nieuw voor
velen. We volgen de lezingen van de vierde zondag van de veertigdagentijd.
Van harte welkom om mee te vieren!!
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Nieuwe aanwinst
Misschien heeft u deze nieuwe
fietsenstandaards al gezien en of er al
gebruik van gemaakt.
Het is een grote verbetering ten opzichte
van de oude rekken.
Wij hopen van harte dat er veel gebruik
van wordt gemaakt en dat de fietsen
veilig gestald zijn tijdens een bezoek aan
kerk en klooster.
Wij danken de vrijwilligers
Marc Lansink, Tom Steenhagen
en Vincent Kuipers voor het plaatsen van
deze standaards.

**********

Vastenactie 2019
Extra aandacht voor slachtoffers orkaan Idai

Orkaan Idai dreigt een van de grootste natuurrampen ooit te worden.
In de nacht van 14 op 15 maart kwam orkaan Idai aan land in Mozambique, bij
de havenstad Beira.
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Bijna 90% van de stad verdween onder water. Idai trok verder, naar
Zimbabwe en Malawi. Ook daar zijn de verwoestingen onvoorstelbaar: wegen,
dorpen, bruggen verdwenen onder water of werden verzwolgen door
modderstromen.

Natuurramp van ongekende omvang
Nu pas wordt de omvang zichtbaar van de schade die de orkaan heeft
aangericht. Volgens het Wereldvoedselprogramma van de VN zou de orkaan
zelfs kunnen uitgroeien tot de grootste aan het weer gerelateerde
natuurramp op het zuidelijk halfrond ooit. Zeker 3 miljoen mensen zijn
getroffen; meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geraakt. Hoeveel mensen
gewond, vermist of overleden zijn, is nog onduidelijk omdat grote delen van
de getroffen gebieden onbereikbaar zijn. We weten inmiddels dat ook een
onderdeel van een van de Adventsactie-projecten van afgelopen jaar in
Malawi, het centrum met kraamkliniek van Sant’Egidio in Balaka, is verwoest.
We hoorden dat mensen in de getroffen gebieden al dagen zonder eten
zitten, dat er geen schoon drinkwater verkrijgbaar is en dat veel mensen nog
altijd bivakkeren op daken of zelfs in bomen.

Onze steun is hard nodig
Er is in de getroffen gebieden grote behoefte aan drinkwater, voedsel en
onderdak. Het internationale caritasnetwerk komt dan ook in actie. Help mee
en maak uw bijdrage over op rekening NL21INGB0000005850 t.n.v.
Vastenactie, Den Haag onder vermelding van ‘Noodhulp Orkaan Idai’.
Iedere bijdrage, groot of klein, is welkom. U geeft daarmee hoop aan mensen
die dat nu heel hard nodig hebben!
Ook nu weer en ook voor dit hierboven beschreven doel staat gedurende deze
Vastenperiode tijdens de weekendvieringen de grote collectebus steeds in ons
kerkportaal voor uw gift.

De slachtoffers van de orkaanramp rekenen op uw hulp. Alvast
dank daarvoor.
MOV/Vastenactie
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Nieuws van de Zonnebloem
De Rabobank Centraal Twente organiseert ook in 2019 de Rabo
Clubkas Campagne. Het totale sponsorbedrag voor is vastgesteld
op €150.000. Niet de bank maar de klanten bepalen welke
vereniging of stichting een financiële bijdrage krijgt. Raboklanten
krijgen bericht van de bank hoe en wanneer ze kunnen stemmen.
Men kan in totaal 3 stemmen uitbrengen, 2 op de eigen vereniging/stichting
en 1 stem op een andere vereniging of stichting.
De Rabo Clubkas Campagne geeft de Zonnebloem afdeling Hertme/Zenderen
ook de kans om zichzelf te promoten en zichtbaar te maken.
Draagt u de Zonnebloem Hertme /Zenderen een warm hart toe, stem dan op
ons.
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KLEDINGINZAMELING BASISSCHOOL ST. STEPHANUS
Vanaf woensdag 10 april t/m dinsdag 16 april organiseert de
oudervereniging van Basisschool St. Stephanus weer een
inzamelingsactie.
U kunt dan uw oude kleding, lakens, dekens, gordijnen,
knuffelbeesten, schoenen(per paar!), riemen en handtassen
inleveren in gesloten zakken bij de fietsenstalling bij school.
(Let op: gescheurde, vuile of beschadigde kleding, enkele schoenen, matten,
tapijten, kussens, dekbedden en bedrijfskleding mogen NIET worden
ingezameld!)
Kijk op de website van Bag2School voor een volledige lijst met wat er wel en
niet ingezameld mag worden: www.bag2school.nl . Daarnaast vindt u hier
nog meer informatie over hoe de inzameling in zijn werk gaat en waar de
kleding heen gaat.
De basisschoolkinderen krijgen een speciale “bag2school zak” mee naar huis.
Maar heeft u deze niet of heeft u meer kleding dan in deze zak past? Geen
zorgen, u mag natuurlijk ook gebruik maken van andere zakken om de kleding
in te stoppen.
De opbrengst van de kledinginzameling komt geheel ten goede aan de
basisschoolkinderen.
We hopen natuurlijk dat veel ouders, kinderen, familie, vrienden, buren en
dorpsbewoners inzamelen voor onze school!
Alvast bedankt voor het vullen en brengen van de zakken!

Al 40 jaar dorpsraad in Zenderen:

Dorpsraad Zenderen

Op 6 april a.s. is het 40 jaar geleden, dat de
Stichting Gemeenschapsbelangen Zenderen, in
de volksmond de Dorpsraad, werd opgericht. Dat
gebeurde bij notaris ter Haar in Almelo in
aanwezigheid van de heren Platenkamp, ter Beke
en Trooster. Aanleiding dorp onderhandelde met
de gemeente om te komen tot een overdekte
sportvoorziening met gemeenschapsruimte voor
Zenderen. Tot dan toe was er een soort
‘werkgroep Zenderen’, die met de gemeente in
overleg ging. Er was ook vanuit de gemeente
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behoefte aan een groter, meer gestructureerd overlegplatform. Dat werd dus
de dorpsraad. Het doel van de stichting was het bevorderen en behartigen
van de belangen van de Zenderense gemeenschap op maatschappelijk,
recreatief en cultureel gebied, zulks in de meest ruime zin van het woord. Tien
jaar later, op 13 oktober 1989, was er een statutenwijziging. Er werd toen
vastgelegd, dat verenigingen (of clusters daarvan) een vertegenwoordiger in
het bestuur van de dorpsraad moesten hebben. Ervan uitgaande dat er zo een
goede vertegenwoordiging vanuit het dorp in de dorpsraad zat. Tot de dag
van vandaag hebben we als dorpsraad zo gefunctioneerd. In 2010 was er ook
weer een kleine statutenwijziging i.v.m. de steeds actueler wordende
ontwikkelingen in de maatschappij t.a.v. milieu, natuur, landschap en
duurzaamheid. Zoals misschien bekend zal zijn, zijn we nu, anno 2019, al
geruime tijd bezig met een vernieuwing van de dorpsraad. Naast een
voorzitter, secretaris, penningmeester en een PR-persoon zal de dorpsraad
bestaan uit de voorzitters van de actieve werkgroepen en uit enkele
adviseurs. Dus niet meer met vertegenwoordigers van verenigingen (of
clusters daarvan). Deze werkgroepen betreffen op dit moment de volgende
thema’s: - duurzaamheid – wonen – voorzieningen en zorg –
landbouw/ondernemerschap – verkeer en veiligheid – sport en verenigingen –
recreatie en cultuur. We hopen zo te voldoen aan de wens vanuit de
gemeenschap om in de dorpsraad zo veel mogelijk de totale bevolking van
Zenderen te vertegenwoordigen.
Er zijn in deze 40 jaar veel ontwikkelingen in het dorp geweest, waar de
dorpsraad een constructieve bijdrage aan leverde wat betreft de leefbaarheid.
We denken aan de bouwplannen Patersbos en Albergerweg in de jaren 80,
begin jaren 90 en het bouwplan Oosterveld, jaren 90 tot nu toe. Ook noemen
we de vuilstort en de mestverwerking op Elhorst/Vloedbelt, de
verkeersveiligheid in het dorp (de rotonde in 2006!), de verbindingsweg en de
drukke Hoofdstraat, het Sindron, het Dorpsplan (2008), DorpsplanPlus (2010),
de uitbreiding van het aantal wandelpaden en thans de ontwikkeling van het
Dorps Ambitie Plan.
De viering van het 40-jarig jubileum wordt nog even uitgesteld tot donderdag
20 juni a.s. De dorpsraad organiseert dan een dorpsavond in Sindron, waarbij
alle inwoners zijn uitgenodigd. Op die avond zal de nieuwe dorpsraad worden
gepresenteerd en zullen de werkgroepen hun programma’s presenteren. U
kunt die avond ook over alles uw mening geven. Houd deze avond dus al vast
vrij!
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Uitslag verkiezingen Zenderen: Sindron
Lijst Politieke groepering
1
CDA
2
VVD
3
SP (Socialistische Partij)
4
P.v.d.A. (Partij van de Arbeid)
5
D66 (Democraten 66
6
PVV (Partij voor de Vrijheid)
7
Christen Unie
8
SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij)
9
Groen Links
10 50 Plus
11 Partij voor de Dieren
12 Forum voor Democratie
13 DENK
Overige Partijen
Aantal uitgebrachte stemmen
Aantal blanco stemmen
Aantal geldige stemmen
Aantal ongeldige stemmen
Aantal kiezers
Aantal kiesgerechtigden
Opkomstpercentage
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PS-2019
225
99
46
38
33
65
14
1
45
19
11
104
1
701
1
702
6
708
1126
62,88%

PS-2015 Verschil
304
-79
85
+14
52
-6
27
+11
51
-18
49
+16
6
+8
1
0
19
+26
24
-5
16
-5
+104
+1
7
-7
641
+60
2
-1
643
+59
0
+6
643
+65
1130
-4
56,90% +5,97%

SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Schoonmaakrooster:
3 april 2019: Susan Koelen, Jeanet Oude Rengerink,
Miranda Steenhagen, Sandra Kuiphuis
Kantinedienst;
Zo
31 mrt.
Di
2 april
Vr
5 april

08.00-18.30 uur
21.30-23.15 uur
20.00-24.00 uur

zelf regelen indien nodig
Pim Olthof
Pim Lage Venterink

Handbalteam C2 Kampioen!!
De meiden van handbalteam C2
zijn afgelopen weekend kampioen
geworden.
Meiden, gefeliciteerd met deze
mooie prestatie
Voetbalprogramma zaterdag 30 maart
ZV JO13-1 – Delden JO13-1
ZV MO13-1 – Hulzense Boys MO13-1
Oranje Nassau JO8-6 – ZV JO8-1
ZV JO7-1 vrij

Aanvang:
11.30 uur
10.00 uur
08.30 uur

Scheidsrechter
Luan van Dienst
Guus ten Broeke

Voetbalprogramma zondag 31 maart
ZV VE1 - avc Heracles VE1
KOSC 5 - ZV 3

Aanvang:
09.00 uur
11.00 uur

Scheidsrechter
Victor Ragbourn

Kantinedienst:
JO13: Ferron Raassing
MO13: Team zelf

11.00 – 13.00 uur
09.30 – 11.00 uur

Vervoer:
JO8: Team zelf
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ZV kansloos tegen goed spelend Oldenzaal. 3-1.
De positieve verwachtingen voor deze pot tegen het thuis spelende Oldenzaal
waren er vooraf zeker. Echter werd het gedurende deze wedstrijd duidelijk
dat het niet onze dag ging worden. De wil was er wel bij de zwart witten, maar
de uitvoering bleef onder de maat. Het goed combinerende Oldenzaal kreeg
uitgebreid de gelegenheid elkaar de bal toe te spelen, omdat zij daar van onze
jongens genoeg ruimte voor kregen. De felheid van de derby tegen Borne was
er gewoon niet. Voetbal is vooral steeds meer een spel geworden van strijd
leveren, doe je dit niet, dan zijn de punten schaars.
Al na een kwartier kwam de thuisclub op 1-0 na een diepe pass achter onze
verdediging, waar hun spits 1 op 1 tegen Myron,
dankbaar van profiteerde. Dit was ook de ruststand.
In de 2e helft was er wel sprake van een iets beter
spelend ZV, maar we konden de 2-0 en 3-0 niet
voorkomen. Vlak voor tijd werd het nog 3-1 uit een vrije
trap van Ramon, die door de hele verdediging en
toegesnelde aanvallers werd gemist, waarop hun keeper
besloot maar hetzelfde te doen. Uithuilen en in de volgende wedstrijd, thuis
tegen UD opnieuw beginnen. Nog steeds is er van alles mogelijk onderin,
omdat alleen Vasse maar punten haalde.
MANNENMIDDAG
Wanneer:
20 April 13.30 – 16.00 uur
Kosten:
5 euro
Waar:
ZV
Ben je tussen de 7 en 14 jaar én heb je zin in een echte mannenmiddag samen
met je vrienden en alle jongens van Jong Zenderen? Dan is dit iets voor jou!
Dit jaar organiseren wij voor het eerst de FIFA kampioenschappen. In deze
middag worden jongens van de echte mannen onderscheiden. Voor iedereen
die niet ver genoeg komt in de kampioenschappen, jullie worden uitgedaagd
met een voetbalwedstrijd op het voetbalveld! Geef je nu op!
Lever je opgaveformulier in vóór ZATERDAG 6 april bij Thijs oude Rengerink,
Hoge Maat 30.
Naam: …………………………………………………………………..
Leeftijd:………………………………………………………………….
Of… Geef je op via Facebook. Graag ook daar de naam EN leeftijd vernoemen!
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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
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