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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 
 25 april 2020 – 16 mei 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 je zwakheden hebt,  

betekent dat niet dat je zwak bent,  
maar dat je compleet bent. 

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

 

 
Vieringen door de week:  
Kapel patersklooster: vanwege het corona virus vervalt de dagelijkse viering  
   van 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. 

 
 
Eucharistieviering via de kerkradio en het internet 
Op zaterdagavond 25 april om 19.00 uur zal er voor het eerst sinds lange tijd 
weer een eucharistieviering zijn in onze parochiekerk. Helaas achter gesloten 
deuren.  
De viering kunt u live volgen via de kerkradio en het internet. Op 
kerkdienstgemist.nl is er ook de mogelijkheid om de viering naderhand terug 
te zien. De boekjes die wij anders in de kerk zouden hebben gebruikt vindt u 
achterin de kerk.  
Met enige weemoed denk ik terug aan onze laatste viering in de parochiekerk. 
Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden. Wat is er veel gebeurd! Nu wij niet 
kunnen samenkomen in de kerk, sluiten wij ons aan bij hen die dit gewoonlijk 
ook niet kunnen. Wij weten ons nu met elkaar verbonden via de moderne 
media, maar vooral in ons geloof in de Verrezen Heer. 
 

Met hartelijke groet, 
Ton van der Gulik 
 
 
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 Maria iedere ochtend en avond een 
Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. 
 
 
Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 26 april t/m zaterdag 16 mei telkens:  
zondag :  J. Maathuis   maandag:  H. Peper 
dinsdag: J. Wolbers   woensdag:  M. Verheijen  
donderdag: A. Wolbers   vrijdag: V. Kuipers 
zaterdag: S. Elferink           
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Werkgroep onderhoud kerkhof:       
Van zondag 26 april t/m zaterdag 2 mei: groep 2 
Van zondag 3 mei t/m zaterdag 9 mei: groep 3 
Van zondag 10 mei t/m zaterdag 16 mei: groep 4 

 
 

Roepingenzondag zondag 3 mei 
 

Op zondag 3 mei is het Roepingenzondag. Elk 

jaar opnieuw wordt er wereldwijd gebeden 

om roepingen tot het religieuze leven, het 

priesterschap en het diaconaat. Jezus zelf 

roept ons in het Evangelie op om te bidden 

om arbeiders voor de oogst: “De oogst is 

groot maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt 

daarom de Heer van de oogst arbeiders te 

sturen om te oogsten” (Mt. 9, 38). 

Opgeroepen wordt tot gebed om mensen die 

de liefdevolle blik van God in hun leven 

hebben ervaren en zich geroepen weten de 

Heer te volgen, het Evangelie te verkondigen 

en om te zien naar de mens in nood. 

 

Wij willen Roepingenzondag graag ook materieel steunen. 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 IBAN nummer NL64 ABNA 

0810 4964 88, t.n.v. het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht. Dank 

alvast hiervoor. 

 

Werkgroep MOV 
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“Uit het Parochiebestuur” Nr: 8 
 

1. Parochiebestuursvergadering. 
Vanwege de Coronacrisis heeft het parochiebestuur besloten de 
parochiebestuursvergadering van april niet door te laten gaan en uit te stellen 
naar de maand mei. 

 

2. Livestream apparatuur. 
Toch zijn er in de afgelopen maand wel een aantal besluiten genomen, die 
betrekking hebben op de aanschaf van Live/streaming apparatuur in onze 
kerk. Via het internet zijn de kerkdiensten in onze kerk live te volgen.  
Uit de vele reacties blijkt dat deze “streaming” wordt gewaardeerd.  
De statistieken op maandag 20 april zijn als volgt: 
Voor de Goede Vrijdagviering waren dat 144 kijkers (46 live)  
Uitvaart p. Edgar Koning: 904 kijkers (468 live)  
Uitvaart parochiaan (onaangekondigd): 365 kijkers (12 live)  
Uitvaart br. Ferdinand van der Heijden: 254 kijkers (133 live)  
Het historisch filmpje: 151 kijkers.  
Als kijker worden alleen zij geregistreerd die langer dan 10 minuten kijken en 
luisteren.  
 

Uitzendingen kunnen worden bekeken via:  www.Kerkdienstgemist.nl. 
Parochie Zenderen. 
 

Wellicht kan er een verbinding worden gerealiseerd met de Dorpsraad over 
het gezamenlijk gebruik van de live-streamapparatuur. 

 

3. Vox  
Vanwege de Coronacrisis wordt de VOX via de site van de parochie Zenderen 
verspreid. Ook is de Vox verkrijgbaar bij de buurtsuper en in het portaal van 
de kerk. 
 

4. Verkoop ‘t Rigtershoes. 
Zoals u wellicht hebt gezien is er een bordje “verkocht” geplaatst op het 
terrein van ‘t Rigtershoes. Het pand is onder voorbehoud verkocht, omdat er 
nog een goedkeuring moet worden afgegeven door het Bisdom. Maar toch, 
de voorlopige koopakte is getekend. Eind mei vindt de definitieve 
aktepassering plaats. 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Veel materialen die in ’t Rigtershoes stonden zijn naar de voetbalvereniging 
ZV gegaan. Toch staan er nog veel spullen die wellicht door parochianen 
kunnen worden gebruikt. Daarom willen wij op een zaterdag in mei aan 
parochianen de gelegenheid geven deze spullen gratis op te halen.  
Wij zullen u hieromtrent nader informeren. 
 
Het parochiebestuur. 
 

 
 
Nieuws van de redactie: 

Voorlopig wordt dit onze laatste Vox in kleur. Zoals het er 
nu uitziet, kunnen de basisschoolkinderen de volgende Vox, 
die 15 mei verschijnt, weer bezorgen.  

Ook onze senioren worden verzocht om donderdag 14 mei de Vox te komen 
ophalen op de gebruikelijke plek. 
 
 
Collecte Nationaal Fonds Kinderhulp 

Deze week is de collecte van het Nationaal Fonds Kinderhulp. 
 

Deze collecte staat in het teken van school-  en 
speelmateriaal. 
Wegens het coronavirus dat Nederland in de greep 
houdt, is er geen huis-aan-huiscollecte. U hebt wel een 
niet thuiskaart in de bus gehad. 
 

         
        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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Op deze kaart staan verschillende 
doneermogelijkheden: 

- www.kinderhulp.nl/doneer 
- Nationaal Fonds Kinderhulp  

NL35 RABO 0707 0707 40,  
o.v.v. Collecte 2020 

- iDeal-QR 
 

Helpt u ook mee? 
 

 
Meer informatie over Kinderhulp en de 
collecte vindt u op www.kinderhulp.nl 
 

Collecte coördinator Zenderen 

Betsy Paus 

 

 

 

 

Dodenherdenking Zenderen 4 mei  

 

In verband met de Coronacrisis gaat de 

dodenherdenking op de Vloedbelt dit jaar 

niet door. 

 

Wel zal in besloten kring een krans 

worden gelegd 
 

 

De inwoners van Zenderen worden verzocht om vanaf 18.00 uur tot 

zonsondergang de vlaggen halfstok te hangen. 
 

     Comité Dodenherdenking Zenderen 

 

 

http://www.kinderhulp.nl/doneer
http://www.kinderhulp.nl/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWqo-76-jhAhUR_aQKHWgFCeAQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.borneboeit.nl%2F50948%2Fnieuws%2Felk-jaar-naar-zenderen-voor-herdenking&psig=AOvVaw1sjM2Yd73veacDCpaKZ0J1&ust=1556199007713903
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De Koningslinde 
Op 30 april 2013 werd prins Willem Alexander tot koning van Nederland 
gekroond. Als aandenken hieraan werd in veel plaatsen in Nederland de 
Koningslinde geplant. Op deze dag werd er ook in Zenderen aandacht aan 

besteed. Dhr. Gerrit ter Brugge, voorzitter van 
het Oranjecomité, plantte de boom bij  
‘t Rigtershoes, toentertijd een centraal punt in 
Zenderen. Ondertussen is de situatie veranderd. 
‘t Rigtershoes wordt privébezit.             
Jos Wolbers en ik hebben 2 keer per jaar 
namens de Dorpsraad een evaluatie Openbaar 
Groen met ambtenaren van de gemeente 
Borne. Op de agenda stond ook geregeld het 
verplaatsen van de Koningslinde. Na 
verschillende plaatsen bekeken te hebben, 
kwamen we tot de conclusie de boom in de 
buurt van de rotonde te planten. De hoek 

Hoofdstraat, Het Hulscher maakt nu een rommelige indruk. De grond is van de 
provincie Overijssel. In overleg met de gemeente Borne, Twente Milieu en de 
provincie Overijssel zijn we nu zover dat we kunnen beginnen met de 
werkzaamheden die nodig zijn.                                       
De Koningslinde is op 3 maart door Twente Milieu reeds verplant. De 
gemeente Borne plaatste de boom op de lijst van bijzondere bomen en stelde 
geld beschikbaar voor het inrichten van de ruimte.  
Ook hebben we Gerrit ter Brugge bij de voorbereiding betrokken. Hij was 
jarenlang een uitstekende voorzitter van het Oranjecomité en momenteel nog 
voorzitter van het comité Dodenherdenking. Hij kwam met het voorstel een 
smeedijzeren hek te sponsoren die om de Koningslinde gezet kon worden.                  
Ook worden er 2 bankjes geplaatst, rododendrons gepoot en gras gezaaid. De 
gemeente bood aan het geheel te onderhouden.   
Van een rommelhoek tot een mooi plantsoentje, passend in de omgeving. 
 
Namens de Dorpsraad.  
Jos Wolbers en Lies Maathuis 
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Corona hulp in Zenderen   
    

Beste Zenderenaren, 
Het Corona virus en de daaraan verbonden maatregelen houdt/houden ook 
Zenderen in zijn greep. Wij hopen allemaal dat we deze crisis zullen 
overwinnen. Echter, ook al blijken de maatregelen succesvol, hoe langer het 
duurt, hoe meer we de gevolgen zullen merken.  
Zenderen is een relatief klein dorp. Iedereen kent elkaar, veel families in één 
straat of wijk, actieve verenigingen. Het is dus te verwachten dat wij allemaal 
goed voor elkaar zullen zorgen. Toch kunnen sommigen uit de boot vallen. 
Een aantal inwoners heeft dan ook al voorgesteld om daar waar nodig hulp te 
bieden. In andere dorpen is dit soort hulp ook al tot stand gekomen. De 
Dorpsraad wil ook hier de mogelijkheden daartoe verkennen.  
Laat ons weten: 

1. Of u mensen kent die extra hulp behoeven  

2. Welk soort hulp geboden zou moeten worden 

3. Wilt u ons helpen bij het opzetten van dit soort hulp. Wij doen hier ook 

een beroep op de jongeren, omdat die beter in staat zullen zijn hulp te 

leveren zoals het afleveren van boodschappen. 

Graag uw hulpvraag/-aanbod, concrete voorstellen en ideeën melden via de 
mail: info@zenderen.nl  
In de mail graag ook uw naam, uw adres en uw telefoonnummer vermelden. 
Wij zullen die gegevens uitsluitend gebruiken om eventuele hulp beter te 
organiseren. Concreet voorbeeld van mogelijke hulp: de Sindron winkel is 
bereid boodschappen die telefonisch of per e-mail worden besteld gereed te 
zetten voor bezorging.              
 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
Namens de Dorpsraad Zenderen, 
Jan Kruidenier (Voorzitter) jckruidenier@hotmail.com/074-8528929 

mailto:info@zenderen.nl
mailto:jckruidenier@hotmail.com
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Aveleijn beëindigt huurcontract Sindron 
Vanuit maatschappelijke betrokkenheid ging Aveleijn in november 2017 de 
uitdaging aan om de buurtsuper Sindron in Zenderen nieuw leven in te blazen 
en een passende invulling te geven aan het dorpscentrum. Voor de cliënten 
met een verstandelijke beperking was dit een prachtige dagbestedingsplek, 
passend bij Aveleijns missie ‘Leven vol betekenis’.  
 
In de afgelopen 2,5 jaar is er veel energie in gestoken om de invulling goed 
van de grond te krijgen en optimaal bij te dragen aan de leefbaarheid van 
Zenderen. Aveleijn moet echter met pijn in het hart concluderen dat alle 
inspanningen uiteindelijk niet mogen baten en het geheel niet rendabel is. De 
coronacrisis zorgde voor de uiteindelijke nekslag. Het huurcontract wordt dan 
ook niet verlengd. De beslissing hierover moest voor 31 mei worden 
genomen.  
 
Dorpscentrum Sindron voorziet in een behoefte. Dat blijkt onder andere uit 
een enquête die vorig jaar werd gehouden. De Gemeente Borne onderzoekt 
momenteel de mogelijkheden om het dorpscentrum te kunnen voortzetten. 
Zodra hierover meer bekend is, zal dit met de gemeenschap worden gedeeld. 
De buurtsuper is op dit moment nog geopend vanuit de vitale functie die 
supermarkten in deze periode vervullen.  
 
De buurtsuper sluit haar deuren definitief op 1 juni. Het dorpscentrum was al 
gesloten in verband met de maatregelen rondom het coronavirus. In de 
komende periode wordt voor alle cliënten gezocht naar een nieuwe, passende 
dagbestedingsplek en ook voor de medewerkers wordt gekeken naar een 
oplossing.  
 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met: 
Ellen van Heek, manager Communicatie 
Aveleijn via 06-83249261 
Mieke Ligtenberg, communicatieadviseur 
Gemeente Borne via 074-2658690 
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SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 
 

 

Alle wedstrijden zijn afgelast. 
Het sportcomplex van ZV is gesloten 

  

 

 
Volksfeesten Zenderen 2020 afgelast! 

 

Helaas hebben wij na de aankondiging dat de corona maatregelen omtrent 
evenementen verlengd worden t/m 1 september 2020 moeten besluiten om 
Volksfeesten Zenderen 2020 af te gelasten. 
 
Achter de schermen was alles al geregeld om er dit jaar weer een geweldig 
weekend van te maken! Wij vinden het dan ook heel jammer dat we dit 
besluit hebben moeten nemen, maar de omstandigheden lieten ons helaas 
geen andere mogelijkheid, en daarbij staat gezondheid altijd voorop! 
 
Wij zien jullie graag volgend jaar weer terug! 

 

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.   
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Hoe komt Willem-Alexander bij Maxima? 
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