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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 
 29 februari 2020 – 7 maart 2020 
 

 Parochie Zenderen: 
 Parochiesecretariaat     tel.  06-81730704 
        e-mail: info@parochiezenderen.nl 
 Pastor: Ton van der Gulik    tel.  06-83992557 

                                                       e-mail: pastor.vandergulik@gmail.com  
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 …  
 

Huil niet omdat het voorbij is,  
lach omdat het gebeurd is.  

 
Parochiesecretariaat: tel. 06 – 81730704:              
Openingstijden: dinsdag: 14.00 -  15.00 uur 

   donderdag: 14.00 – 15.00 uur  
 
 

Vieringen door de week:  
Kapel patersklooster: maandag t/m vrijdag: eucharistieviering om   9.30 uur  
 
 
 

http://www.zenderen.nl/
mailto:info@parochiezenderen.nl
mailto:pastor.vandergulik@gmail.com
mailto:anita.oosterik@gmail.com
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Vieringen   

• Parochiekerk:  
Zo 1 maart 10.00 uur: Eucharistieviering verzorgd door de Karmel 
    Voorganger: pater G. Westendorp 

 

Zondag 1 maart 10.00 uur   
Koster:  H. v.d. Aa    
Lector:  H. Harink    
Acolieten: nee    
Collectanten:  H. Koopman en M. Besselink  

      

Kerk openen/sluiten:                
Van zondag 1 maart t/m zaterdag 7 maart: H. Koopman 

 

Werkgroep onderhoud kerkhof:       
Van zondag 1 maart t/m zaterdag 7 maart: groep 2 

 

Misintenties voor zondag 1 maart 2020:  
Jan Omtzigt; overleden fam. Luttikhuis. 
 

 
Overleden: 
Op dinsdag 25 februari jl. is op 55-jarige leeftijd overleden onze mede-
parochiaan Paulien ten Velde. De afscheidsviering voor haar zal zijn op zondag 
1 maart a.s. om 19.00 uur in onze kerk. Op maandag 2 maart is de crematie in 
besloten kring. We wensen de familie ten Velde veel sterkte en troost in deze 
moeilijke tijd van afscheid. 
 

         
        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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Vastentijd: voor bezinning en bewuster leven! 
Van Aswoensdag  - 26 februari - 
tot eerste Paasdag - 12 april - is 
het vastentijd. Een tijd van 
bezinning en wat soberder 
leven. 
Een mooie gelegenheid om uw 
tijd, geld en aandacht te delen 
met anderen die uw steun goed 
kunnen gebruiken: met mensen 
dichtbij 
of juist heel ver weg.  
Wilt u deze vastenperiode even 
minderen voor een ander? Door 
bijvoorbeeld een dagje geen 
vlees te eten, de auto te laten 
staan of de televisie uit laten? 

Doneer dan uw besparing aan 
Vastenactie. Even minderen… 
voor een ander. 
 
Vastenactie vraagt dit jaar extra 

aandacht voor onderwijs en toekomst voor jonge mensen! Vastenactie steunt 
die mensen kans te bieden op vervolgonderwijs of met hulp bij het starten 
van eigen bedrijfjes.  
Daarover in de volgende artikelen in Vox meer. 
 
Wij kunnen onze medemensen in arme landen daarbij helpen door een 
bijdrage voor de Vastenactie. 
Daartoe staat gedurende deze Vastenperiode tijdens de weekendvieringen de 
grote collectebus steeds in ons kerkportaal voor uw gift. 
Ook kunt u rechtstreeks een bijdrage overmaken naar het banknummer van 
de Vastenactie: NL21 INGB 000 000 58 50. Dank alvast voor uw bijdrage.  
 
MOV/Vastenactie 
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 “Uit het Parochiebestuur”.Nr: 6a 
 
 

Het parochiebestuur heeft in haar vergadering van 17 februari 2020 
gesproken over de volgende onderwerpen: 

 
Hoogtepunten: 

➢ Het opschonen en opnieuw instellen van rekening-courant rekeningen 
en spaarrekeningen van de parochie. 
 

➢ Naar aanleiding van vragen tijdens de parochieavond van 29 januari 
2020 wordt de financiële balans per 31 december 2018  voor alle 
parochianen ter inzage gelegd op maandag 12 maart 2020 van 19.00 
uur tot 19.30 uur in het parochiecentrum, voorafgaande aan de 
parochiebestuursvergadering. 
U bent van harte uitgenodigd om de balans te bekijken en evt. vragen 
erover te stellen. 

 
➢ De verkoop van ’t Rigtershoes. De verkoop van ’t Rigtershoes begint nu 

serieus te worden. De komende weken verwacht het bestuur dat er 
twee boden worden uitgebracht door evt.kopers. Die worden 
zorgvuldig afgewogen. Beslissingen worden samen met het Bisdom 
genomen. 

 
➢ Tijdens de parochieavond is ook gesproken over de grafrechten en -

ruiming. Een zeer gevoelig onderwerp. Het parochiebestuur heeft nog 
geen standpunt ingenomen. Het onderwerp moet nog verder 
uitgekristalliseerd worden. De volgende maand komt het 
parochiebestuur hierop terug. 
 

 
 
Met vriendelijke groeten, 
Het Parochiebestuur. 
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SOBERE SOLIDARITEITSMAALTIJD 
U wordt van harte uitgenodigd voor de Sobere Solidariteitsmaaltijd op  
vrijdag 6 maart  a.s. van  18.00 uur tot 19.00 uur in de “Potkaamp” aan de 
Potkampstraat 11 Borne,  bij de Oude Kerk van de protestantse  
gemeente Borne.        
Dit jaar wordt dit samenzijn gedragen door het thema: “Verwondering”. 
Al in “den beginne” verwonderde de mens zich over de prachtige Schepping. 
En nog verwonderen velen zich over de natuur en het leven ons gegeven.  
Onlangs stond ergens te lezen: “Als een mens zich niet meer kan 
verwonderen, droogt hij op, raakt hij verveeld, ziet hij alleen maar kille 
werkelijkheid.” Dus best goed om zich te verwonderen.  
Gezamenlijke verwondering kan verbinding tot stand brengen en ons 
oproepen het leven samen mooier te maken.   
        Zr. Josephine 
 

 
Uitnodiging RK Begrafenisvereniging Zenderen 
 

Op zondag 15 maart houdt de Begrafenisvereniging 
Zenderen haar jaarlijkse ledenvergadering.  
 

Locatie: zaaltje van het klooster 
Tijdstip: 11.15 uur  
 

Alle leden ontvangen nog een persoonlijke uitnodiging. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom op 15 maart. 

 

Betsy Paus, secretaris 
 
 

Oud ijzer inleveren bij de IJsclub “Zenderen”  
Ook dit jaar is er iedere maandagavond gelegenheid om 
ijzer, lood, zink en andere metalen, kabels, accu’s, 
stofzuigers, strijkijzers, vaatwassers, (defect) elektrisch 
gereedschap, etc. in te leveren bij de ijsbaan tussen 
18.30 en 20.00 uur, Het Hag 4 te Zenderen.  

Televisietoestellen, koelkasten en vrieskisten mogen wij niet innemen. 
Indien je niet in de gelegenheid bent om de metalen te brengen dan halen wij 
dit op afspraak op. Mail dan naar timmers.t.h@gmail.com  
Alvast bedankt. 

mailto:timmers.t.h@gmail.com
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Beste carnavalisten van De Doldraejers,  

Een historisch carnavalsjaar zit erop! Zo snel gaat het voorbij: twee 
weekenden waarin we maximaal feestvieren met iedereen die carnaval een 
warm hart toedraagt. En dat was dit jaar op meerdere manieren bijzonder: 
naast de Prins, Prins Martijn I, stond voor het eerst in de Doldraejers-
geschiedenis een vrouw: Prinses Carmen! En wat hebben zij dat geweldig 
opgepakt dit jaar. Samen met Jonkheer Mitch en Jonkvrouw Iris, maar ook 
met Jeugdprins Cas en Jeugdprinses Julia kunnen we stellen dat Zenderen zich 
van haar goede kant heeft laten zien! 

Zelfs toen de optocht niet doorging door de storm die heel carnaval vierend 
Overijssel die dag parten speelde, kwamen jullie in grote getalen naar de tent. 
En dat doet ons enorm goed. Er wordt door zoveel enthousiastelingen moeite 
gedaan om wagens te bouwen, loopgroepen te vormen en individuele acts te 
bedenken, dat de teleurstelling stevig was. Gelukkig hebben we dat omgezet 
in een gezellige middag.  

Onze dank aan iedereen die ook dit jaar weer aan carnaval in Zenderen heeft 
bijgedragen - op welke wijze dan ook -, omwonenden die begrip hebben 
getoond voor alle festiviteiten, vrijwilligers die zich op allerlei momenten 
inzetten en de sponsoren die hun steentje hebben bijgedragen. Zonder jullie 
is er geen carnaval in Zenderen: bedankt!  

Met carnavaleske groet, 
Bestuur van C.V. De Doldraejers 
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K.P.V. samen met de VROUWEN VAN NU 
Wereldgebedsdag voor vrouwen. 
Vrijdag 6 maart om 19:30 uur in de parochiekerk van 
Zenderen. 
Allen zijn hiervoor uitgenodigd. 
 

 
 
K.P.V. 

Op dinsdag 24 maart gaan we naar de buffelfarm in 
Denekamp. 
Opgeven voor 13 maart bij Anny E. 074-7074905 of  
bij Siny L. 0646695016.    Kosten € 10,- 

Wij vertrekken vanaf de kerk om 13:15 uur met eigen vervoer. 
                                                                       Het bestuur. 
 
 
 

      Uitslag kaartmiddag van kaartclub ‘’Schoppenboer’  
Gespeeld op : 19 februari 

 
 Kruisjassen              Jokeren 

1. Willemien Tulk 4293 p.  1. Bep Landkroon 64 p. 
2. Henk Platenkamp 4138 p.  2. Nellie de Jong 72 p. 
3. Truus Workel  3993 p.   
4. Andre Oude Nijhuis 3928 p. 
5. Gerard Wiggers 3916 p. 
6. Diny Besselink  3757 p. 

 
Poedelprijs :  
 Harry Veldhof  3145 p.      Jose Brake           105 p. 
 

Volgende kaartmiddag: woensdag 4 maart 

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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Uitslag kaartavond ZV d.d. 24 februari 2020 
1. R. Scholten   4247 p.  

2. S. Grevinge   3830 p. 

3. H. Platenkamp  3780 p. 

4. H. Veldhof   3708 p. 

 

Poedelprijs:         

A. Nijhuis   3310 p. 

 

 

 

 

SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 
 

 

Schoonmaakrooster:  

4 maart 2020: Heidi Leushuis, Cindy Diepenmaat, 

  Karin Lamain, Monique Boswerger. 

 

Kantinedienst: 

Zo   1maart 08.00-12.00 uur    zelf regelen 

   12.00-15.15 uur    zelf regelen 

   15.15-18.30 uur    zelf regelen 

Di 3 maart 21.30-23.15 uur    Jordy Oude Vrielink 

Do 5 maart 21.30-23.15 uur    zelf regelen 

Vr 6 maart 20.00-24.00 uur    Coen Ragbourn 
 

Pupil van de week !  
De handbal wedstrijd van Zenderen Voorruit dames 1 gaat 
aanstaande zaterdag niet door. Deze wedstrijd tegen VZV zal 
gespeeld worden op 12 maart om 20:20 uur in de IIspa in Almelo. 
Voor de pupillen zal dit te laat worden en zullen daarom 
onderverdeeld worden in de andere twee thuis wedstrijden.   

Handbal dames 1 

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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Handbalprogramma vrijdag 28 februari: 
 

Midweek: RSC DMW1 – BB/ZV DMW1   Aanvang: 20.00 uur 
Sporthal ’t Trefpunt Weerselo 
 
 
Handbalprogramma zaterdag 29 februari: 
 

C-jeugd: ZV/BB DC2 – Stormvogeld DC1   Aanvang: 16.45 uur 
Sporthal ’t Wooldrik Borne 
 

C-jeugd: BB/ZV DC1 – DHV DC1    Aanvang: 17.45 uur 
Sporthal ’t Wooldrik Borne 
 

Dames senioren: BB/ZV DS2 – DHV DS1   Aanvang: 20.15 uur 
Sporthal ’t Wooldrik Borne 
 
 
Handbalprogramma zondag 1 maart: 
 

E-jeugd: BB/ZV E1 – BWO E2     Aanvang: 09.30 uur 
Sporthal IISPA Almelo 
 

D-jeugd: Olympia HGL D3 – ZV/BB D2   Aanvang: 09.55 uur 
Sportcentrum Hengelo (Veldwijk) 
 

D-jeugd: BB/ZV D1 – Tukkers D2    Aanvang: 10.25 uur 
Sporthal IISPA Almelo 
 

B-jeugd: BB/ZV DB2 – EHC ’95 DB1    Aanvang: 11.15 uur 
Sporthal ’t Trefpunt Weerselo 
 

C-jeugd: Olympia HGL DC2 – BB/ZV DC3    Aanvang: 11.40 uur 
Sportcentrum Hengelo (Veldwijk) 
 

Dames A: BB/ZV DA1 – Bentelo DA2    Aanvang: 12.20 uur 
Sporthal IISPA Almelo 
 
 
 

********** 
 

 

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
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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Voetbalprogramma zaterdag 29 februari Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV JO19 – Sp. Glanerbrug JO19-2  15.00 uur Hemmo Mulder 
ZV/BZSV MO19 - SVZW MO19  13.00 uur Gerard Kole 
ZV JO15 vrij 
ZV/BZSV MO15 - Achilles’12 MO15-2 11.30  uur Luan van Dienst 
ZV JO12 vrij  
ZV JO9-1 – Almelo JO9-1   10.15 uur Ferron Raassing 
ASV’57 JO9-1 - ZV JO9-2   09.00 uur  
ZV JO7-1 en  ZV JO7-2 vrij      
 
Voetbalprogramma zondag 1 maart Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV VE vrij  

Enter 4 - ZV 3     11.00  uur    

Rood Zwart 3 - ZV 2     11.00  uur Oefenwedstrijd 

ZV 1 – Bornerbroek 1   14.00 uur 

 
Kantinedienst: 
JO19: Jard Meijer   15.00 – 17.30 uur 

MO19: Amber Hoek   13.00 -  15.00 uur 

MO15:  Maud Kosse   11.30 – 13.00 uur 

JO9-1: Dion Hakobian  09.45 – 11.30 uur 

 
Vervoer: 
JO9-2: Binc Hoek 

 
 

Duimelot Pupil van de week: 
Zondag 1 maart is Jurre Slot pupil van de week.  
Hierbij worden Jurre en zijn ouders en de rest van de familie uitgenodigd om 
bij de wedstrijd         aanwezig te zijn. 
  Zenderen Vooruit 1 – Bornerbroek 1 
Wij wensen Jurre en zijn familie een gezellige voetbalmiddag toe 
Jurre wordt om 13.30 uur verwacht bij de kantine.     
 
Pupil van de week wordt gesponsord door Duimelot Zenderen. 
 

 

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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Potgrondactie Zenderen Vooruit 
Ook dit jaar voorziet ZV u weer van potgrond en bemeste tuinaarde!  
 

De prijzen van de potgrond zijn: 
- Zak potgrond (50 liter)    €   3,50 

- 3 zakken potgrond     € 10,- 

- Zak bemeste tuinaarde (30 liter)   €   3,00 

 
Telefonisch of per mail bestellen heeft de voorkeur. Dit kan door te bellen 

naar 074-2668809 of 06-27231898. Bestellen per 
email kan door te mailen naar 
n.kamphuis@hotmail.com  Indien dit niet 
mogelijk is kunt u wachten met bestellen tot wij 
bij u aan de deur komen (van 17 t/m 28 februari).  
 

 
Het bestellen van potgrond en bemeste tuinaarde kan tot en met 8 maart.  
Op zaterdag 14 maart wordt de potgrond tussen 9 en 12 bij u aan huis 
bezorgd. 

 
Alvast hartelijk dank voor uw bestelling! 
Namens sportvereniging Zenderen Vooruit 

 

 
 

 

mailto:n.kamphuis@hotmail.com
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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/

