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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
27 april 2019 – 11 mei 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 …
Zoek geen grote woorden
als een klein gebaar volstaat.

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 28 april
8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet
Zo 5 mei
8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet
 Parochiekerk:
Zo 28 april
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor
Voorganger: Pastor E. van Vilsteren
Zo 5 mei
10.00 uur: Eucharistieviering verzorgd door de Karmel
Voorganger: pater G. Westendorp
Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in het zaaltje van het klooster
Di 7 mei
19.00 uur: Mariaviering voor de leden van de KPV
m.m.v. de cantorgroep
Voorganger: PW A. Oosterik
Zondag 28 april 10.00 uur
Koster:
J. v.d. Aa
Lector:
J. Cuppen
Acolieten:
Ja
Collectanten: H.Schothuis
J. Stevelink

**********
Zondag 5 mei 10.00 uur
Koster:
H. v.d. Aa
Lector:
J. v.d Aa
Acolieten:
nee
Collectanten: H. Harink
B. Nollen

Dinsdag 7 mei 19.00 uur:
Koster:
H. Harink
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 28 april t/m zaterdag 4 mei: R. Wolbers
Van zondag 5 mei t/m zaterdag 11 mei: H. Meulenkamp
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 28 april t/m zaterdag 4 mei: groep 1
Van zondag 5 mei t/m zaterdag 11 mei: groep 2
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Misintenties voor zondag 28 april 2019
Annie Elferink-Degger; Marietje Koopman-Luttikhuis; Jan Omtzigt;
Henk Koelen.
Misintenties voor zondag 5 mei 2019
Thea Ganzeboom-Stege; Jan Omtzigt.

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

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

Beste Parochianen,
In de afgelopen maanden hebben wij gewerkt aan de tarievenlijst van de
kerkelijke diensten.
Wij hebben moeten besluiten een aantal tarieven voor de kerkelijke diensten
van onze parochie te verhogen omdat:
1. De financiële situatie van onze parochie dit vraagt;
2. Sommige aan ons doorberekende diensten, zijn gewijzigd;
3. De tarieven van de kerkelijke diensten hiermee ongeveer gelijklopen
met de tarieven in andere parochies.
U treft de tarievenlijst als inlegvel aan in deze Vox
Met vriendelijke groeten,
Het parochiebestuur.
**********
K.P.V
MARIAVIERING:
Dinsdag 7 mei om 19:00uur in de parochiekerk.
Daarna fietsen en ergens iets drinken.
Het Bestuur
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Collecteweek Hartstichting
De jaarlijkse collecteweek van de Hartstichting heeft dit jaar in Zenderen
€509,49 opgeleverd. Dankzij de giften werkt de
Hartstichting aan concrete oplossingen om ieders
hart zo gezond mogelijk te houden, want een
gezond hart is niet vanzelfsprekend. De
Hartstichting bedankt de collectanten en inwoners van harte voor de bijdrage.
**********
Einduitslag kaartclub ‘’Schoppenboer’’ seizoen 2018-2019
Kruisjassen
1. Riet Bos
2. Anton Pol
3. Siny Keur
4. Henk Platenkamp
5. Tonny Pigge
6. Harry Veldhof

31314 p.
31247 p.
31236 p.
30959 p.
30692 p.
30530 p.

Jokeren
1. Bep Landkroon
2. Truus Jansen
3. Miny Viscaal

348 p.
374 p.
380 p.

Het nieuwe seizoen 2019-2020 begint op: 11 September 2019
**********
Elektrisch laadpunt in Zenderen:
Zoals u misschien bij de gemeenteberichten in “De Week van
Borne” gelezen zult hebben, zal er ook in Zenderen een
elektrisch laadpunt voor auto’s gerealiseerd worden en wel op
de parkeerplaats van Sindron. Het bijbehorende
verkeersbesluit ligt ter inzage.
Vriendelijke groet: Gemeente Borne, Herman Horsthuis
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Nationale herdenking Zenderen 4 mei
De Nationale Herdenking, de dag waarop
we burgers en militairen herdenken die
zijn omgekomen sinds het uitbreken van
de tweede wereldoorlog zal in Zenderen
met medewerking van “Keep them
Rolling” en “Bond van Wapenbroeders”
als volgt plaats vinden:
19.00 uur:
verzamelen van oorlogsvoertuigen bij de kerk
19.15 uur:
Vertrek naar het monument op de Vloedbelt
19.45 uur:
Koraalmuziek door de St. Gregorius fanfare Hertme
19.59 uur:
Last Post
20.00 uur:
Stilte
20.02 uur:
Last Post
Aansluitend is de bloemlegging.
De herdenking wordt afgesloten met het spelen van het Wilhelmus.
De inwoners van Zenderen wordt verzocht om vanaf 18.00 uur tot
zonsondergang de vlaggen halfstok te hangen.
Comité Dodenherdenking Zenderen

Verschijningsdata komende nummers van Vox:
Vox nr. 27 verschijnt op 10 mei
Vox nr. 28 verschijnt op 17 mei
Vox nr. 29 verschijnt op maandag 27 mei, (copy t/m zondag
inleveren). Vervolgens is er een vakantie van bijna 2 weken.
U kunt dan copy inleveren voor 3 weken.
Vox nr. 30 verschijnt op 14 juni
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5 mei: Lentewandeling Kloosterpad Zenderen
Op zondag 5 mei a.s. is de Lentewandeling van het Kloosterpad Zenderen.
Start van 9.00 - 14.00 uur bij de Zwanenhof, Retraitehuisweg 6, Zenderen.
Het Kloosterpad Zenderen is een zeer bijzondere meditatieve wandelroute die
de 3 kloosters van Zenderen (Karmelieten - Carmelitessenklooster en
Bezinningscentrum de Zwanenhof) met elkaar verbindt. Ook de kerken van
Hertme en Zenderen liggen aan de wandelroute Tevens gaat de route door de
prachtige natuur van landgoed Weleveld. De wandelaar loopt daar over de
schouwpaden van de Bornsche en Oude Bornsche beek. Vooral in de Lente
een lust voor het oog.
De route kan ook worden gefietst ( 14,8 km).
De wandelroute heeft 4 afstanden: 3-5-8-11 km.
Bij de wandelingen bestaat de mogelijkheid in de
kloosters te kijken.
Hier worden rondleidingen gegeven.
In het karmelietenklooster is er een expositie
“Devotie rond Maria”.
In het Carmelitessenklooster (slotklooster) is
alleen het openbare gedeelte te bezichtigen. In
de grote bezoekersruimte van het klooster
wordt de film “Leven binnen de Kloostermuren” getoond. Deze dvd gaat over
het dagelijks leven van de zusters. Heel bijzonder!
Aan de buitenkant van de slotmuur van het klooster is de Kruisweg te
bezichtigen.
Mensen die liever niet willen of niet kunnen wandelen, mogen gerust
meedoen aan de rondleidingen in de kloosters.
Op het landgoed Weleveld staat een beeldengroep die de rangen en standen
in de 13e eeuw voorstelt: “Het Middeleeuws Weleveld”.
Op de terugweg staat de in Saksische stijl gebouwde veel bezochte
Mariakapel midden op de Zendersche Esch. Van hieruit zijn de 3 kloosters te
zien.
De wandelaar wordt aangeraden niet te laat te vertrekken. Er is veel te zien
onderweg.
Meer informatie is te vinden op de website: www.kloosterpadzenderen.nl
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Op 14 mei organiseert st. Zelfregieteam Borne een thema-avond met de titel:

Open je ogen voor mij
Spelenderwijs, laagdrempelig, educatief en muzikaal willen we je meenemen
in een wereld van begrip voor de medemens.
Datum en Tijd:
14 mei 2019, 19.00-21.30 uur
Locatie:
:
Kulturhus Borne.
Aanmelding via mail:
https://inloophuisvoornaastenborne.nl/aanmelden-thema-avond/
Aan deze avond zijn geen kosten verbonden.
Het zelfregieteam Borne is een groep vrijwilligers die vanuit bewogenheid
voor de medemens initiatieven heeft genomen om vooral iets te betekenen
voor de naasten van mensen met onbegrepen gedrag. Soms word je in de
familie, bij vrienden, in de straat of in de wijk geconfronteerd met gedrag
waar je vraagtekens bij zet en niet goed weet hoe daar mee om te gaan. Op
verschillende manieren neemt het team initiatieven om vooroordelen te
verminderen en meer begrip voor elkaar te ontwikkelen. Voorbeelden hiervan
zijn:” het inloophuis voor de naasten van” in wijkcentrum de Letterbak en
“spontane ontmoetingen”, iedere woensdagmorgen in het Kulturhus.
(zie www.inloophuisvoornaastenborne.nl).
Ook de thema-avond van 14 mei, staat in het teken van herkenning en
erkenning dat ieder er mag zijn, ongeacht het misschien niet te begrijpen
gedrag van de ander.
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mc Zenderen
Hallo motorvrienden.
Het is weer zo ver. De motoren worden weer van stal gehaald. Een mooie tijd
breekt weer aan.
Op zondag 26 mei 2019 organiseren we weer een mooie toertocht voor alle
motorrijders uit Zenderen e.o. met aansluitend de mogelijkheid om te eten.
Er kan gestart worden tussen 9:30 en 10:00 uur.
Na een bakkie koffie kun je alleen of in groepjes de route gaan rijden.
Het is een gevarieerde route van ongeveer 180 km (geen snelwegen).
Halverwege is weer een rustpunt. En het eindpunt natuurlijk ook weer in
Zenderen.
Opgave kan net als voorgaande jaren via mczenderen@gmail.com
We vragen een kleine vergoeding voor gemaakte kosten en het eten op het
eindpunt.
De te rijden route voor de navigatie en verdere info volgen dan via de mail.
Deelname aan de rit is geheel op eigen risico.
Groetjes, de motorclub
**********
Heel Twente Bakt op Carels Tuindag
Bericht aan alle thuisbakkers in Zenderen en omstreken!!
Kom met je eigengebakken taart op zondag 19 mei naar
Carels Tuindag, een evenement in de tuinen van
Landgoed Hotel en Restaurant Carelshaven in Delden.
Tussen 12.00 uur en 13.00 uur kan je je taart inleveren.
Rond 15.00 maakt de jury de uitslag bekend en is een workshop te verdienen
bij Bakker Koehorst in Borne.
De jury bestaat uit: Elly Workel (deelnemer Heel Holland Bakt), Freek Veltman
(banketbakker bij Koehorst Borne) en Ellen Nauta (burgemeester
Hof van Twente)
Aanmelden voor 10 mei en verdere informatie op de website
www.carelstuindag.nl
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Vrijwilligers gezocht!
Op 5, 6 en 7 juli vinden de jaarlijkse Volksfeesten Zenderen plaats. Om deze
editie tot een groot succes te kunnen maken
zijn wij op zoek naar vrijwilligers om
bardiensten te draaien en om de
muntverkoop te verzorgen.
Wij zijn op zoek naar de volgende vrijwilligers:
Vrijdag 5 juli:
- 2 personen: bardienst (16.30 – 19.30)
- 4 personen: bardienst (19.30 – 22.00)
- 4 personen: bardienst (22.00 – 00.30)
- 2 personen: muntenkassa (19.30 – 22.00)
- 2 personen: muntenkassa (22.00 – 00.30)
Zaterdag 6 juli:
- 2 personen: bardienst carrousel (12.30 – 15.00)
- 2 personen: bardienst carrousel (15.00 – 18.00)
- 5 personen: bardienst tent (19.00 – 22.00)
- 5 personen: bardienst tent (22.00 – 01.00)
- 2 personen: muntenkassa (19.00 – 22.00)
- 2 personen: muntenkassa (22.00 – 01.00)
Zondag 7 juli:
- 2 personen: bardienst carrousel (12.00 – 15.00)
- 5 personen: bardienst tent (14.30 – 17.45)
- 5 personen: bardienst tent (17.45 – 21.00)
- 2 personen: muntenkassa (12.30 – 16.15)
- 2 personen: muntenkassa (16.15 – 20.00)
Wil jij ons helpen? Neem dan contact met ons op!
Per mail: volksfeestenzenderen@gmail.com
Per telefoon: 06-47547085 (Jinke Mulder)
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Familiedag Zenderen
Beste families uit Zenderen en omstreken,
Op maandag 10 juni (2e pinksterdag) wordt de Familiedag
van Zenderen Vooruit en ZEVO georganiseerd.
Voor de kinderen van 5 t/m 16 jaar worden er vanaf 08.30
uur tot 13.00 uur een sportochtend georganiseerd.
Jeugdleden van Zenderen Vooruit zijn automatisch
aangemeld voor deze activiteit. Afmelden kan via
www.zenderenvooruit.nl/familiedag. We gaan er echter vanuit dat iedereen
enthousiast mee zal doen aan deze sportochtend. Kinderen die geen lid van
Zenderen Vooruit zijn en graag mee willen doen aan deze sportdag kunnen
zich via de bovengenoemde website opgeven. (uiterlijk 31 mei).
’s Middags starten er om 13.00 uur ook een tweetal volleybaltoernooien. Een
toernooi voor de jeugd van 13 t/m 16 jaar en een toernooi voor senioren.
Inschrijfgeld voor de seniorenteams bedraagt € 15,-.
Jeugdteams kunnen gratis deelnemen.
Per team moeten er minimaal twee dames meespelen en mogen er niet meer
dan twee spelers meedoen die lid zijn van de NEVOBO.
U kunt uw team opgeven via www.zenderenvooruit.nl/familiedag
(uiterlijk 31 mei).
Ook zijn we nog op zoek naar personen die een aantal volleybalwedstrijden
zouden willen fluiten. Lijkt u dit wat? Stuur dan een e-mail naar Betsy Paus
(betsypaus@home.nl). Alvast bedankt!
Wij als organisatie gaan er vanuit dat ook ouders zich van de sportieve kant
laten zien en meedoen aan het volleybaltoernooi. Het moet mogelijk zijn om
met buren, vrienden of familie van binnen- of buiten Zenderen een team te
vormen en gezamenlijk een sportieve, maar vooral een gezellige dag te
beleven. Kijk voor meer informatie op onze website,
www.zenderenvooruit.nl/familiedag.
Wij als organisatie doen ons best om er een onvergetelijke dag van te maken
en rekenen op uw sportieve deelname.
Organisatie Familiedag Zenderen
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SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Schoonmaakrooster:
1 mei 2019: Agnes Roetgerink, Ida Demmer,
Moniek Ganzeboom, Chantal Gierveld.
8 mei 2019: Monique Mossel, Cindy Diepenmaat,
Heidi Leushuis, Monique Boswerger

Kantinedienst:
Zo
28 april

Di
Vr

23 april
26 april

Zo

5 mei

Di
Vr

23 april
26 april

08.00-12.00 uur
12.00-15.15 uur
15.15-18.30 uur
21.30-23.15 uur
20.00-24.00 uur

team zelf
team zelf
team zelf
Ivar Hakkenbroek
Elmer ter Haar

08.00-12.00 uur
12.00-15.15 uur
15.15-18.30 uur
21.30-23.15 uur
20.00-24.00 uur

Judith ten Thij/Danique Kolenbrander
Tessa Beeker/Inge Buitelaar
Sophie O. Rengerink/Moniek Olthof
Justin Sonder
Henk ten Velde

**********
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Voetbalprogramma zondag 28 april
Saasveldia VE1 - ZV VE1
ZV 4 – Bornerbroek 3

Aanvang:
09.00 uur
10.00 uur

Voetbalprogramma zaterdag 4 mei
ZV JO17-1 – ATC’65 JO17-4
ZV MO17-1 – Berghuizen MO17-2
ZV JO15-1 – BWO JO15-3
ZV JO13-1 – Bon Boys JO13-3
ZV MO13-1 – Sparta Enschede MO13-2
DETO JO11-4 – ZV JO11-1
KOSC JO8-2 – ZV JO8-1
WVV’34 JO7-1 – ZV JO7-1

Aanvang:
15.00 uur
13.00 uur
13.00 uur
11.30 uur
10.15 uur
09.45 uur
09.00 uur
10.00 uur

Voetbalprogramma zondag 5 mei
TVO 3 - ZV 4
La Première 3 – ZV 3
ZV 1 – Rood Zwart 1

Aanvang:
10.30 uur
12.00 uur
14.00 uur

Kantinedienst 4/5:
JO17: Mart Ganzeboom
MO17: Anouk Horstman
JO13: Bram Boswerger
MO13: Elke Brus

Scheidsrechter
Hemmo Mulder
Johan Rolefes
Ramon van Os
Luan van Dienst
Tom Vreeman

15.00 – 17.30 uur
13.00 – 15.00 uur
11.00 – 13.00 uur
09.30 – 11.00 uur

Vervoer 4/5:
JO11: Maarten Pol, Jelte Jansen
JO8: Tiem Smelt
JO7: Team zelf
Meivakantie:
De komende week is de meivakantie. Tijdens deze vakantieweek trainen de
pupillen (JO7 t/m JO11) niet. De overige jeugdteams trainen in overleg met de
trainers.
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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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Parochie “O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen”
Zenderen
Tarievenlijst kerkelijke diensten
Vanaf 10-04-2019

Vieringen
Misintentie
Misintentie met jaargedachtenis

€ 10,00
€ 10,00

Dopen
1ste Heilige Communie
H. Vormsel

€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00

Huwelijksviering zonder koor
Huwelijksviering met koor
Gezongen jubileumviering
(aparte viering)

€ 275,00
€ 375,00
€ 275,00

1

Vanaf 10-04-2019

Begraven en crematie
Avondwake met koor
Avondwake zonder koor

€ 250,00
€ 200,00

Rouwkapel per dag

€

Afscheidsviering vooravond met koor
Afscheidsviering vooravond zonder koor

€ 335,00
€ 285,00

Uitvaartdienst begrafenis met koor
Uitvaartdienst zonder koor

€ 335,00
€ 285,00

Uitvaartdienst crematie met koor
Uitvaartdienst crematie zonder koor
Begeleiding crematorium

€ 335,00
€ 285,00
€ 50,00

CD opname/USB-stick

€ 10,00

2

50,00

Begraafplaats

Vanaf 10-04-2019

Grafdelven volwassene incl. wettelijke
takenbeheerder kerkhof

€ 515,00

Grafdelven kind t/m 12 jaar incl.
wettelijke taken beheerder kerkhof

€ 385,00

Grafrechten volwassene: 1ste 20 jaar

€ 500,00

Grafrechten kind t/m 12 jaar: 1ste 20 jr.

€ 250,00

Verlenging volwassene: enkel graf 10 jr.
Verlenging volwassene:
dubbelbreed graf 10 jaar.
Verlenging volwassene:
dubbeldiep graf 10 jaar.
Verlenging kindergraf t/m 12 jaar

€ 250,00

Ruiming grafsteen enkel graf:
volwassene, kind
Ruiming grafsteen dubbelbreed/-diep

3

€ 500,00
€ 500,00
€ 125,00
€ 200,00
€ 400,00

Vanaf 10-04-2019

Crematie
Urnenkelder (exclusief steen)

€ 450,00

Grafrechten urnenkelder: 20 jaar

€ 350,00

Verlenging grafrechten urnenkelder:
10 jaar 1 persoon
10 jaar 2 personen

€ 175,00
€ 350,00

Bijzetting urn in bestaand graf:
Bijzetting urn in bestaand graf 20 jaar

€ 220,00
€ 265,00

Verlenging urnenkist in bestaand graf
10 jaar

€ 175,00

Mochten er financiële problemen zijn, is een gesprek altijd
mogelijk.
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