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Website Zenderen: www.zenderen.nl  

Contact Vox: tel. 06-51209141/e-mail: info@zenderen.nl 

KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN 
 27 juni 2020 – 4 juli 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 …  
 

Je mag als je anderen helpt,  
dankbaar vaststellen 

dat het ook jezelf goed doet….. 
 
Parochiesecretariaat: tel. 06 – 81730704:              
Openingstijden: dinsdag: 14.00 -  15.00 uur 
        donderdag: 14.00 – 15.00 uur 

 

Vieringen door de week:  
Kapel patersklooster: de dagelijkse viering van 9.30 uur vervalt. 
 

Vieringen   

 Parochiekerk:  
Vanwege het corona virus zijn er nog geen publieke vieringen. 
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Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 28 juni t/m zaterdag 4 juli:  
zondag :  J. Maathuis   donderdag: A./R. Wolbers 
maandag:  H. Peper   vrijdag: V. Kuipers 
dinsdag: J. Wolbers   zaterdag: S. Elferink 
woensdag:  H. Meulenkamp  
        

Werkgroep onderhoud kerkhof:       
Van zondag 28 juni t/m zaterdag 4 juli: groep 3  
 
Opstart vieringen in de kerk  
Zoals het zich nu laat aanzien is er op zondag 5 juli de eerste viering in de kerk. 
Er moet voldaan worden aan allerlei richtlijnen voordat we weer kunnen 
opstarten en er moet een protocol worden opgesteld. Daaraan wordt hard 
gewerkt door diverse mensen.  
Wij (pastor Ton van der Gulik en Anita Oosterik) zijn in gesprek geweest met 
werkgroepen. Vorige week met de werkgroep kerk schoonmaak. Want 
voordat er weer vieringen zijn in de kerk moet er eerst letterlijk de bezem 
door kerk, of wel de stofzuiger en poetsdoek. En ook door het 
parochiecentrum. 
Omdat er geen twee vieringen zijn op dezelfde dag hoeven de banken en de 
deuren niet te worden ontsmet na de viering op de zondagmorgen. 
 

Voor degenen die de kerk binnengaan om een kaars aan te steken buiten de 
viering om, is desinfectans beschikbaar in de kerk.  
We willen u nadrukkelijk vragen om hiervan ook gebruik te maken. 
 

We zijn de vrijwilligers van de werkgroep erkentelijk voor het schoonmaken 
van zowel kerk als parochiecentrum, niet alleen nu, maar ook voor het werk 
dat de meesten al jaren doen. 
   

Er zijn in de loop van de tijd, om verschillende redenen, dames gestopt en 
daarom zijn nieuwe vrijwilligers (dames en heren!) van harte welkom bij deze 
werkgroep, om volgens rooster ongeveer één keer per 2 maanden mee te 
helpen bij het schoonmaken.  
U kunt zich aanmelden bij Josefien Tinselboer of bij Anita Oosterik.   
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De toekomst van Sindron – maandag 6 juli om 19.30 uur bij Sindron. 
Beste inwoners van Zenderen, 
Zoals jullie weten is Aveleijn per 1 juni jl. gestopt met de supermarkt en het 
beheer van de gemeenschapsruimte. Er zijn een aantal vaste gebruikers, die 
willen we graag de kans geven om wederom gebruik te kunnen maken van 
Sindron. Daarnaast zou Kinderopvang Duimelot graag gebruik maken op een  
3-tal middagen (ma-di-do) van de ruimte voor de BSO.  
Sindron is de gemeenschapsruimte van Zenderen. Deze ruimte is gerealiseerd 
vanuit de verschillende Dorpsplannen voor een breed publiek voor de 
leefbaarheid van Zenderen. “Ontmoeten” in de breedste zin van het woord 
tussen jong en oud. Graag willen we dat weer nieuw leven inblazen. Een 
voorstel is, dat vanuit de Dorpsraad waar gewerkt wordt met verschillende 
werkgroepen, de werkgroep Sindron wordt gevormd met een club 
vrijwilligers die zich inzetten om de leefbaarheid van het dorp te vergroten. 
Dit kan op projectbasis zijn, waarbij je je actief inzet voor een periode van 6-8 
weken. Naast deze groep, zijn we ook op zoek naar vrijwilligers die het beheer 
op zich wil nemen. De huidige gebruikers zijn allen (redelijk) zelfvoorzienend, 
waarmee de beheerderstaken relatief klein zijn.  

Wat zou voor u de leefbaarheid kunnen vergroten?  
Mogelijke voorbeelden kunnen zijn; samen koken 
en samen eten. Muziek bingo. Starten en eindigen 
met fietsen, wandelen, motorrijden. Of wellicht jeu 
de boules? Een toneelgroep? Misschien samen 
bootcampen? Een gameavond? Een teenageparty? 
Wilt u meedenken hoe we de leefbaarheid van 
Zenderen kunnen vergroten, kom dan maandag 6 
juli a.s. om 19.30 uur naar Sindron. Het is een 

avond om ideeën met elkaar te delen, een soort van brainstormsessie. Als u 
niet aanwezig kunt zijn, dan ontvangen wij graag een e-mail van u.  
Wilt u dan in uw e-mail aangeven waar u behoefte aan heeft en of u zich 
eventueel wil inzetten als vrijwilliger? Wellicht als één van de beheerders, 
wellicht om op projectbasis activiteiten te organiseren.  
De e-mail kunt u sturen naar: mulderzenderen@gmail.com.  
We zouden het erg waarderen als elk huishouden ons in ieder geval laat 
weten waar behoefte aan is.                             Graag tot 6 juli!  

Werkgroep Sindron 
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WANDELPAD AZELERBEEK IN ZENDEREN. 
Van het officiële wandelpad langs de Azelerbeek ter hoogte van Zenderen 
wordt zeer druk gebruik gemaakt door vele wandelaars, vooral in deze Corona 
tijd. Je bent dan lekker in de buitenlucht en dat is toch gezond. 
 
Een aantal keren per jaar wordt op dit officiële wandelpad, ook wel 
schouwend genoemd, het gras gemaaid, de beek ontgroent en dat is ook 
nodig ook. Het gras staat regelmatig een halve meter hoog of meer. 
Na contact met het Waterschap, verantwoordelijk voor dit onderhoud, is ca 6 
weken geleden het gras gemaaid en ca 2 weken geleden de beek ontgroent 
echter toen stond het gras alweer een halve meter hoog om maar niet te 
spreken van het onkruid. Hetgeen uit de beek wordt gebaggerd wordt op het 
schouwpad gelegd en de combinatie die dan ontstaat, hoog gras en het groen 
uit de beek, maakt het wandelpad bijna niet meer begaanbaar voor met name 
oudere wandelaars. 
Wederom maar eens contact gezocht met het Waterschap of het niet 
mogelijk is het pad vaker te maaien en het groen uit de sloot op te ruimen. 
Dit geeft als reactie dat het niet mogelijk is dit groen over de volledige 200 km 
in Twente af te voeren. Hetgeen nu betekend dat het Waterschap het 
wandelpad laat klepelen oftewel met kettingen wordt alles versnipperd zodat 
het pad weer begaanbaar wordt. 
Echter gaat dit nog wel enkele weken duren, zoals toegezegd in ieder geval 
voor half juli a.s.. 
De Werkgroep Verkeer en Veiligheid houdt hierin een vinger aan de pols en 
houdt u op de hoogte. 
 
De Werkgroep Verkeer en Veiligheid Zenderen,  
Christian Sand, Fons Lohuis, Matthijs oude Voshaar, Roy Kroeze,  
Victor Ragbourn, Jan Ganzeboom en Henk Hoek 

 

 

Van de redactie 

Volgende week kunt u copy inleveren voor de periode t/m 21 

augustus. Pas dan verschijnt onze volgende Vox. 

Net als de basisschoolkinderen gaan ook wij met vakantie. 
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