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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 
 28 maart 2020 – 4 april 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 …  
 

Als de muren op je afkomen  
weet dan dat het venster  

als het ware bij je wordt gebracht. 

 
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:  
Vanwege het corona virus zijn er t/m Pinksteren geen vieringen. 

 
Kerk openen/sluiten:                
Van zondag 29 maart t/m zaterdag 4 april: S. Elferink 

 
Werkgroep onderhoud kerkhof:       
Van zondag 29 maart t/m zaterdag 4 april: groep 2 

 
Overleden: 
Op donderdag 19 maart jl. is op 89-jarige leeftijd overleden onze mede-
parochiaan mevrouw Dinie ten Thije – ten Geurtse.   
Op dinsdag 24 maart was de uitvaartviering in besloten kring.  
 
Op maandag 23 maart is op 76-jarige leeftijd overleden onze medeparochiaan 
mevrouw Sinie Kamphuis – Elshoff. De uitvaartviering in besloten kring zal zijn 
op zaterdag 28 maart a.s. om 11.00 uur. 
 
We wensen beide families heel veel sterkte en troost in deze extra moeilijke 
tijd van afscheid. 
 
Misintenties:  
Vanwege de huidige bijzondere omstandigheden van het rondwarende 
Corona virus zijn er, zoals u weet, de komende tijd geen vieringen in de kerk.  
Velen onder u hebben eerder al misintenties aangevraagd die nu helaas niet 
gelezen kunnen worden. Tegen de tijd dat de crisis voorbij is en de vieringen 
weer opgestart gaan worden, zullen wij contact met u opnemen om samen 
een nieuwe datum voor de intenties vast te stellen. 
 
Kerststukken: 
De onderhoudsploeg van de begraafplaats verzoekt u vriendelijk de 
kerststukken voor Palmzondag 5 april weg te halen. 
Kerststukken die blijven liggen, worden verwijderd. 
 

De onderhoudsploeg 
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Vanuit het pastoraal team 
 

Deze maand is het precies 100 jaar geleden dat het laatste slachtoffer van de 
Spaanse griep werd geregistreerd. Na twee jaar kwam er een einde aan een 
van de meest dramatische gebeurtenissen van de twintigste eeuw. Toch is er 
geen enkel gedenkteken, geen enkel monument of herdenking. De Spaanse 
griep leefde alleen voort in de herinnering van de mensen die het hadden 
meegemaakt. Op dit moment ontwricht het coronavirus óns sociale leven. We 
weten niet wat ons nog allemaal te wachten staat, maar ieder van ons zal het 
zich blijven herinneren. 
Inmiddels hebben de Nederlandse bisschoppen weer aanvullende 
maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring 
door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren afgelast. 
Hiermee geven de bisschoppen gehoor aan de maatregelen van de overheid. 
Mede vanwege het afgelasten van de kerkdiensten zet het parochiebestuur 
nu vaart achter het aanleggen van een vaste beeld- en geluidsverbinding 
(streaming) vanuit de kerk. Besloten bijeenkomsten rond een overledene of 
een privé mis op de zondag kunnen dan via internet worden uitgezonden. U 
zult er nog over horen.  
Omdat eenieder van ons wordt gevraagd om nu zo veel mogelijk thuis te 
blijven, is het secretariaat van de parochie voorlopig gesloten. Maar de 
telefoon en het internet zijn gewillig! Ook langs die weg blijven wij met elkaar 
verbonden.  
Tot slot nog de mededeling dat Ton van der Gulik in thuisquarantaine is. De 
reden is dat een van de bewoners van het klooster onlangs positief is getest 
op het coronavirus. Iedereen maakt het naar omstandigheden nog goed. De 
pandemie raakt ons allemaal. 

Het pastoraal team 
 
 
Eucharistievieringen op radio en televisie 
Elke zondag is de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 
uur op NPO 2. Verder zendt radio Mario iedere ochtend en avond een 
Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. 
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        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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Klokken van troost en hoop 
Het Coronavirus heeft een grote impact op het 
maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, 
worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van 
de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn 
gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop 
en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun 
deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een 
boodschap van bemoediging, hoop en troost te 

verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie 
woensdagen van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. De Raad sluit 
hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in 
Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen 
met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook 
roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor 
allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en 
veiligheid van medemensen. 
Dit teken van troost en hoop was te horen op woensdag 18 en ook weer op 
woensdag 25 maart en 1 april tussen 19.00 en 19.15 uur! 
 
 

Vastentijd: voor bezinning en bewuster leven! 
Van Aswoensdag 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. 

 

Wat is er aan de hand? 
Na elf jaar burgeroorlog en de recente 
Ebola crisis staat de economie van 
Sierra Leone er slecht voor. In het land 
leven 93.000 mensen met een 
beperking. Er bestaan veel 
vooroordelen over gehandicapten: ze 
worden gediscrimineerd en horen er 

https://elisapaz.nl/dev/2020/03/19/klokken-van-troost-en-hoop/
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niet bij. Kinderen met een handicap sterven vaker op jonge leeftijd aan 
ondervoeding en verwaarlozing. Vaak gaan ze niet naar school en vinden 
daardoor later nauwelijks werk. Ze zijn afhankelijk van familie. Voor 
gehandicapte vrouwen is de situatie nog erger, want de ongelijkheid tussen 
mannen en vrouwen is erg groot. Zo blijft de cyclus van armoede bestaan.  
 

Wat willen we bereiken? 
De organisatie WESOFOD (Welfare Society for the Disabled) zet zich in voor 
het verbeteren van het leven van mensen met een handicap. Dit project wil 
veertig mensen – gehandicapte vrouwen, jongeren en moeders met een 
gehandicapt kind – helpen met een beroepsopleiding en het opzetten van een 
bedrijfje, zodat zij hun eigen inkomen kunnen verdienen. Zo krijgen zij het 
gevoel dat ze bijdragen aan de samenleving en dat ook zij waardevolle burgers 
zijn.  

 
Wij kunnen onze medemensen in arme landen als Sierra Leone daarbij helpen 
door een bijdrage voor de Vastenactie. 
Helaas gaan in deze tijd van de coronacrisis de vieringen in onze kerk niet 
door waardoor u geen gift kunt doen in de grote collectebus. Wel blijft het 
mogelijk om rechtstreeks een bijdrage over te maken naar het banknummer 
van de Vastenactie: NL21 INGB 000 000 58 50. Zo hoeven onze medemensen 
in ontwikkelingslanden niet de dupe te worden van onze crisis hier. Dank 
alvast voor uw bijdrage.  
 
MOV/Vastenactie   
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Nieuwe bezoekregeling gehandicaptenzorg. 
Gisteren heeft de brancheorganisatie VGN een nieuwe bezoekregeling voor 
de gehandicaptenzorg afgekondigd. Hier geldt nu een ‘nee tenzij’ beleid voor 
bezoek om besmetting met het coronavirus voor kwetsbare cliënten tegen te 
gaan. Bewoners van instellingen krijgen geen bezoek en gaan zelf ook niet op 
bezoek. Aveleijn heeft daarom vandaag de Telefoonleijn gelanceerd. Mensen 
met een verstandelijke beperking kunnen dagelijks tussen 10:00 en 16:00 uur 
contact opnemen via 074-2651168 voor een gezellig praatje of tips voor 
thuisactiviteiten. De Telefoonleijn wordt bemand door de medewerkers van 
Aveleijn Bureau Evenementen. Je hoeft geen cliënt te zijn bij Aveleijn om te 
mogen bellen. Dit soort telefoonlijnen zijn bekend in de ouderenzorg, maar er 
was nog geen variant voor de verstandelijk gehandicaptenzorg.  
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Nieuws van de Zonnebloem 
 
De jaarlijkse verkoop van loten voor de Zonnebloem gaat 8 april 
van start. Onze vrijwilligers komen ook bij u aan de deur. 
Koopt u a.u.b. loten van hen, hiermee steunt u uw plaatselijke 
Zonnebloemafdeling. 
 

De regionale boottocht vindt plaats op 30 april en vertrekt om 9.30 uur uit de 
haven van Goor en meert daar om 16.30 uur ook weer aan. Van onze afdeling 
mogen er 4 personen mee. 
De kosten bedragen € 37,50, dit is inclusief boot, eten, drinken en hapjes. 
U kunt zich tot 19 april opgeven bij Siny Elferink tel. 0630898328 
 
Op 7 mei wordt er een feestmiddag gehouden van 15.00 uur tot 19.00 uur in 
het Kulturhus in Borne.  
De middag wordt bekostigd uit de opbrengst van de haringparty 2019.  
De 200 gasten worden vermaakt met muziek en door een goochelaar.  
Er wordt gezorgd voor hapjes en drankjes, aan het eind van de middag wordt 
het buffet geopend.  
 
De afdeling Hertme/Zenderen mag met 50 personen deelnemen. Er zijn geen 
kosten aan verbonden. Onze vrijwilligers staan klaar voor het vervoer, maar 
als u dit zelf kunt regelen, heeft dat onze voorkeur.  
 

Aanmelden voor 20 april bij Akke Louwerman tel. 0742660360 

 
********** 

 
Van de dorpsraad en de AED-werkgroep:  

Naar aanleiding van de aangescherpte 
regels i.v.m. de coronacrisis zullen alle 
geplande bijeenkomsten/vergaderingen van de dorpsraad in 
de maanden maart/april en mei niet doorgaan.  Ook de 
geplande cursussen AED in de maand april vinden geen 

doorgang. Uiteraard houden we elkaar digitaal zo veel mogelijk op de hoogte. 
Allen veel sterkte in deze bijzondere tijd. En blijf gezond! 
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Oproep aan Zenderen (en Hertme): Bestel maar, bestel maar!!  
 
Eerder hebben wij als stichting het initiatief genomen om ook vlaggen voor 
Hertme en Zenderen te gaan aanbieden, ervan uitgaande dat er reserveringen 
komen voor minimaal 25 stuks per soort. Dit naar aanleiding van een aantal 
verzoeken uit de samenleving. 
 
Door de corona virus heeft de betekenis van vrijheid wel een extra betekenis 
gekregen. De maand april was en is door het landelijke 4/5 mei comité 
uitgeroepen tot de "maand van de vrijheid". Dat we nu moeten inboeten op 
die vrijheid is heel onnatuurlijk maar wij geven daar tijdelijke gehoor aan. Laat 
zien dat je blijft strijden voor onze vrijheid met de lokale vrijheidsvlag! 
 
Tot nu toe valt echter het aantal reserveringen voor Hertme en Zenderen ons 
enorm tegen. We hebben slechts 14 reserveringen voor de in totaal 4 soorten 
mogen ontvangen, onvoldoende om ze te gaan bestellen. De mogelijkheid om 
te reserveren wordt verlengd tot eind maart, zijn er dan voldoende 
bestellingen dan worden de vlaggen geproduceerd en half april geleverd 
(weliswaar wat later dan de bevrijdingsdag van Hertme en Zenderen, alleen 
nog voldoende tijd om de vrijheid te vlaggen t/m 3 mei). 
 
Eind maart gaan jullie sowieso bericht ontvangen of het doorgaat of niet. En 
hebben jullie ideeën om veel mede-inwoners enthousiast te maken, laat ze 
vooral de reservering plaatsen zodat de kans vergroot wordt dat de vlag er 
ook inderdaad komt. De vlag kost € 19,50. 
Dit weekend zal op facebook nog een oproep komen voor de inwoners van 
Hertme en Zenderen wat hopelijk leidt tot de gewenste minimale 
bestelhoeveelheid. E-mail: 3kearls@gmail.com  
 
Met vriendelijke groet,  
Stichting De 3 Kearls, Richard IJzereef 
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Tijdelijk geen behandeling bij 14 vestigingen 
vanwege coronavirus  
 

De Haere werkt door met therapie op afstand en beeldbellen 
 

Na grondige afweging heeft fysio- en ergotherapiepraktijk De Haere het 
moeilijke besluit genomen om van vrijdag 20 maart t/m 6 april geen mensen 
meer te behandelen bij de 14 vestigingen in de regio. Datzelfde geldt ook voor 
de niet-urgente thuisbehandelingen. De fysio- en ergotherapeuten werken 
wel door, blijven in contact met hun patiënten en stappen over op therapie op 
afstand via telefoon en/of beeldbellen.  
 

Bescherming kwetsbare groepen 
Fysiotherapeuten hebben meer dan gemiddeld contact met mensen die tot de 
kwetsbare groepen worden gerekend: ouderen, mensen met hart-, vaat en 
longaandoeningen, diabetes en/of verminderde weerstand tegen infecties. En 
dat zijn precies de groepen mensen die op dit moment extra in bescherming 
genomen moeten worden. De beste manier hiervoor is nu afstand houden om 
onbegrensde verspreiding van het coronavirus te voorkomen.  
 

Wat betekent dit voor cliënten en patiënten? 
Alle individuele afspraken komen vooralsnog tot en met 6 april te vervallen. 
De vestigingen en therapeuten blijven wel telefonisch en via email bereikbaar. 
In noodgevallen of bij acute klachten wordt per situatie bekeken of 
behandeling aan huis of in de praktijk mogelijk is. De therapeuten zijn vanaf 
donderdag bezig met het bellen van alle cliënten en patiënten om de 
voortgang van de behandeling in de komende periode te bespreken.  
 

Beeldbellen en therapieoefeningen 
De behandelaars hebben minimaal tweemaal per week contact met 
chronische patiënten en wekelijks met de overige cliënten. Deze begeleiding 
of therapie op afstand gebeurt o.a. via beeldbellen in een beveiligde 
omgeving.  
Blijven bewegen is en blijft van groot belang. Daarom wordt met man en 
macht gewerkt aan het opnemen van instructievideo’s voor oefeningen die 
mensen zelf thuis kunnen doen.  
Deze filmpjes komen o.a. op de website en mensen kunnen met hun 
fysiotherapeut bespreken welke oefeningen voor hen geschikt zijn.  
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Ook Fyon en De Akker gaan dicht 
De tijdelijke sluiting van de locaties is een gezamenlijk besluit van de Top 
Health Groep (THG), waar De Haere samen Fyon en De Akker deel van 
uitmaakt. De drie praktijken voor fysio- en ergotherapie hebben samen 34 
vestigingen in Overijssel en de Veluwe die met ingang van 20 maart allemaal 
tijdelijk de deuren sluiten.  
 

Vragen en overleg 
Voor vragen of overleg met hun behandelaar kunnen mensen bellen met De 
Haere via t. 0546 – 64 25 71 of mailen naar info@de-haere.nl. 
 

 
 

SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 
 

 

Alle wedstrijden zijn afgelast. 
Het sportcomplex van ZV is gesloten 

  

 
Familiedag 2020 afgelast 
Helaas moeten wij mededelen dat de Familiedag 2020 die 
gepland stond voor maandag 1 juni niet doorgaat i.v.m. 
het Corona virus. Ook is er door Sportvereniging Zenderen 
Vooruit en Volleybalvereniging ZEVO besloten om de 
Familiedag niet te verplaatsen, dit betekent dat de 
volgende editie plaats zal vinden tijdens Pinksteren 2021.  
 
 

Activiteitenagenda 

Er zijn vanwege de coronavirus voorlopig geen activiteiten in Zenderen. 
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws en belangrijke 
mededelingen dan is het belangrijk dat u regelmatig op de website van 
Zenderen kijkt. Op www.zenderen.nl wordt steeds het nieuws geactualiseerd.   

mailto:info@de-haere.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi5w9HtwejdAhVMY1AKHRihAK8QjRx6BAgBEAU&url=http://zenderen.com/agenda/179-oliebollen-bestellen&psig=AOvVaw2XEmj2MWfSs7d5uEmv5dsq&ust=1538595712229586
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