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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
1 februari 2020 – 8 februari 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 …
Hoe groter de kloof,
des te mooier de brug
die je ertussen kunt bouwen.
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

Weekendviering:
 Parochiekerk:
Zo 2 febr. 10.00 uur: Eucharistieviering verzorgd door de Karmel
Voorganger: pater N. Hofstede
Na afloop is er koffiedrinken in het zaaltje van het klooster.
Zondag 2 februari 10.00 uur
Koster:
H. Harink
Lector:
J. Cuppen
Acolieten:
nee
Collectanten: H. Schothuis en J. Stevelink
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 2 februari t/m zaterdag 8 februari: J. Wolbers
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 2 februari t/m zaterdag 8 februari: groep 2
Misintenties voor zondag 2 februari 2020:
Jan Omtzigt; Herman Westerbeek; Dien Booyink - Demmer;
Overleden ouders Stevelink-Demmer.
Een inspirerende Viering van de Eenheid!
Afgelopen zondag, 26 januari, was in de parochiekerk van Zenderen de
jaarlijkse viering aan het eind van de Week van Gebed voor de eenheid van de
christenen. ‘Buitengewoon’ was het thema van deze gebedsweek in 2020,
gebaseerd op het Bijbelboek Handelingen 28, 2.
De viering was druk bezocht met 160 personen van allerlei gezindten:
Katholieken, Protestanten, Doopsgezinden, Baptisten. Voorgangers waren ds.
Johan Meijer, ds. Carla Borger en pastoraal werker Anita Oosterink. Het
Dames- en Herenkoor van de Zenderse kerk o.l.v. Betsy Paus en organist Frans
Kerkhof luisterde de viering op met mooie gezangen
Het was een inspirerende, op sommige momenten ontroerende, viering; het
materiaal was voorbereid door de christelijke kerken in Malta. In Handelingen
lezen we namelijk dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk leed op Malta en
daar ‘buitengewoon vriendelijk’ werd ontvangen.
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Ds. Borgers memoreerde in haar overweging dat Malta echter in de huidige
tijd ook een ander gezicht laat zien: corruptie is alom aanwezig, de
moordaanslag op Daphne Caruana Galizia die als enige journaliste durfde te
schrijven over de corruptieschandalen en maffiapraktijken op het eiland.
En net als vele andere landen van het fort Europa zijn ze tegenwoordig minder
vriendelijk tegen vluchtelingen dan in de tijd van Paulus. Alleen de allerrijkste
criminelen die meer dan € 900.000 willen neertellen voor een Europees
paspoort worden geholpen. Zo gaf ds. Borgers aan in haar overweging.
De collecte was bestemd voor het Thomashuis in Zenderen en bracht € 375,15
op, welk bedrag besteed zal worden voor de aankoop van extra instrumenten
voor de bewoners.
Zowel de scheidende burgemeester, Gerard van den Hengel, als de komende
burgemeester van Borne, Jan Pierik, waren door de voorgangers en de lokale
Raad van Kerken uitgenodigd voor deze viering en werden aan het eind van de
viering verrast met een bos bloemen.
Ze waren ook aanwezig na afloop bij het koffiedrinken in het klooster, waar
ook vele anderen gebruik maakten van dit gezellig samenzijn. Een mooie
afsluiting van een indrukwekkend gebeuren.
Gustaaf Boerjan
Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen
**********
Adieu Zusters Carmelitessen
Vorige week is dan uiteindelijk gebeurd wat al een
aantal maanden in Zenderen de ronde doet: het
Carmelitessenklooster is definitief gesloten.
De laatste 3 zusters: zuster Thérèse, zuster Josephine
en zuster Jacintha zijn naar Denekamp verhuisd: Zuster Thérèse krijgt daar
een eigen kamertje in het klooster. Zuster Josephine en Zr Jacintha komen op
het terrein van het Franciscanessenklooster te wonen. Zuster Bernarda heeft
daar al een poosje haar eigen plekje.
Een hele historie hebben de zusters Carmelitessen in Zenderen liggen.
Al sinds 1889 staat het slotklooster van de zusters aan de rand van ons dorp.
In het klooster leefden en leven de zusters in afzondering als slotzusters. Dat
is tegenwoordig wel een beetje anders dan vroeger. Als je vroeger intrad bij
de zusters Carmelitessen betekende het dat je je wereldse leven opgaf.
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Er was geen contact met de buitenwereld op welke manier dan ook.
Familiebezoek was er niet bij. De zusters leefden in afzondering dicht bij God.
Een leven van bidden en werken. Ze brachten hun dagen voornamelijk in stilte
door. Het klooster was zelfvoorzienend. Dit is vele jaren zo gebleven. In de
jaren zestig kwam er meer openheid. Daar waar in eerste instantie alleen
maar gecommuniceerd werd via een zgn. rol, waarbij je wel met de zusters
kon praten, maar ze niet zag, kon men ook via tralies met de zusters spreken.
De zusters konden bezoek ontvangen, wel op aanvraag natuurlijk.
Tegenwoordig zijn er ontvangstruimtes, spreekkamers in het klooster. De
tralies zijn verdwenen. De zusters lezen de krant, kijken televisie (journaal).
Maar er is nog steeds weinig contact met de buitenwereld.
Het Kloosterpad Zenderen wil u, zusters Carmelitessen, graag bedanken voor
uw bereidwilligheid om in samenwerking een stukje van het kloosterleven
naar buiten te brengen.
Vanaf de oprichting van het Kloosterpad is er nauw samen gewerkt. Telkens
als er een wandeling was (Eerst 4x per jaar, nu nog 2x per jaar), opende u de
deuren voor de wandelaars. Dit alles vond plaats in het openbare gedeelte
van het gebouw. Zo konden de wandelaars de kloostersfeer proeven tijdens
de vertoonde film: “Leven binnen de kloostermuren”. Deze film is door enkele
Zendernaren gemaakt en gaat over het dagelijks leven van de Carmelitessen.
Ook het Muzikaal Kloosterpad mocht gebruik maken van de kapel. Tijdens de
Mariakapellendag, 2 jaar geleden, waren we ook weer te gast in diezelfde
kapel.
De Raad van Kerken deed met het organiseren van Kruiswegvieringen niet
tevergeefs een beroep op uw gastvrijheid. U droeg de open kloosterdagen
een warm hart toe. Ze trokken telkens vele bezoekers. Ook georganiseerde
groepen waren welkom in het klooster voor een uitleg en de film.
Heel jammer dat u, zusters Carmelitessen, Zenderen hebt moeten verlaten.
Nogmaals dank u wel!!
Het klooster waar ooit 40 zusters gewoond hebben, is nu leeg. De laatste 4
zusters hebben een plekje gevonden bij de zusters Franciscanessen te
Denekamp.
Namens de werkgroep Kloosterpad Zenderen
Betsy Paus
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HERSTEL OPRIJLAAN HAVEZATE WELEVELD
Landgoed Weleveld gaat de oprijlaan, die op de Hottinger kaart uit 1783 staat,
herstellen als knipoog naar de tijd terug en als nieuw landschapselement.
Toen in 1804 het huis Weleveld was afgebroken verviel de noodzaak nog een
speciale oprijlaan te onderhouden en kon de grond beter voor de landbouw
gebruikt worden. Daarom is deze laan die wel op de Hottinger kaart staat, met
aan weerszijden één rij bomen, op de eerste beheerskaart van Weleveld uit
1821 volledig verdwenen. Wel kreeg een perceel, waarover een deel van de
laan liep, de naam ’t Allee. Het lag hoog en sloot daarom niet aan bij de
omringende weilanden en werd zo een stukje ruig bos.
Weleveld heeft geen huis en mist daarom een centraal punt. Dat is in 1994
gedeeltelijk opgevangen door de oude binnengracht van het kasteel te
restaureren. Verder is er een toegangshek geplaatst en de laatste toevoeging
is Middeleeuws Weleveld. Teneinde de huisplaats verder te accentueren zal
binnenkort de oprijlaan weer in ere worden hersteld, een plan dat overigens
al in de vorige eeuw werd opgevat.
Om technische en financiële redenen is het hele project in twee gelijke delen
gehakt. Er wordt begonnen met dat deel dat vanaf de Hebbrodweg over ’t
Allee naar het Weleveldse voetpad loopt. Het ligt in de bedoeling het tweede
gedeelte, dat langs de Wolven van Weleveld zal voeren, te realiseren wanneer
de omstandigheden dat toelaten. Dan moet er ook een voetgangers/fietsbrug
over de beek komen waardoor men precies voor de toegangspoort uitkomt.
Het eerste gedeelte van het project wordt uitgevoerd, met voor sommige
elementen financiële steun van de Provincie Overijssel in het kader van de
subsidieregeling ‘Kwaliteitsimpuls voor het landschap’, onder supervisie van
de Bosgroep Noord-Oost Nederland.
Een drone vlucht en daaropvolgend archeologisch onderzoek hebben
inmiddels geleerd dat de laan niet slechts één rij bomen aan weerskanten had
doch een dubbele rij in een soort zigzagpatroon. Nadat ’t Allee gedeeltelijk is
opgeschoond, waarbij wel een aantal grote bomen om moeten teneinde de
nodige ruimte voor de nieuwe laan te maken, zullen enige honderden redelijk
grote notenbomen in zigzag formatie al direct een idee geven hoe de nieuwe
oprijlaan er in de toekomst uit gaat zien.
Stichting Weleveld
31 januari 2020
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Uitnodiging Informatieavond Vrijwilligerswerk: WELKOM!
Op donderdagavond 6 februari van 19.15 - 21.00 uur in het Kulturhus te Borne.
Thema’s: AANSPRAKELIJKHEID, SOCIAL MEDIA, VRIJWILLIGERSMAGNEET
Voor alle vrijwilligers die belangstelling hebben!
Tijden:
19.00 uur: Inloop met koffie/thee
19.15 uur: Aanvang programma
21.00 uur: Einde programma
Lezingen van deze avond:
 Hoe zit het met aansprakelijkheid? Door Carlo van den Kieboom van
Thoma Assurantiën. Carlo geeft een heldere aanleg over
aansprakelijkheid waarbij tevens de vele misverstanden aan de orde
komen.
 Social Media en nieuwe vrijwilligers, door Bureau Vrijwilligerswerk
Borne. Waarom is de inzet van Social Media ideaal om meer
vrijwilligers te krijgen?
 Word een Vrijwilligersmagneet, door Bureau Vrijwilligerswerk Borne.
Tips & tricks om de aantrekkingskracht van jouw organisatie te
vergroten.
Wel graag van tevoren aanmelden: www.vrijwilligerswerkborne.nl en klik dan
aan: informatieavond vrijwilligerswerk.
**********
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Uitslag kaartmiddag van kaartclub ‘’Schoppenboer’
Gespeeld op: 22 januari
Kruisjassen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Minie Nijhuis
Paulien Peper
Gerard Winkel
Gerrit Horstman
Willemien Tulk
Corrie Stopel

3951 p.
3900 p.
3842 p.
3779 p.
3768 p.
3699 p.

Poedelprijs :
Bennie Stokkingreef

3167 p.

Volgende kaartmiddag: woensdag 5 februari

**********

Uitslag kaartavond ZV d.d. 27 januari 2020
1. G. Wiebers
2. H. Pouwel
3. I. Geerdink
4. G. Stokkingreef
Poedelprijs:
F. Pouwel
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4267 p.
4137 p.
4041 p.
3937 p.

2956 p.

SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Schoonmaakrooster:
29 januari 2020:
Jeanet in ’t Veld, Wilma Meijer,
Chantal Kamphuis, Monique Dahlhaus.
Kantinedienst:
Zo
2 febr

Di
Do
Vr

4 febr
6 febr
7 febr

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

Jeffrey Slamp/Mitch Wennekink
Tom Schothuis/Rob Vetketel
Mart Stokkingreef/Stan Geerdink
Mart Vetketel
zelf regelen
Bertho Boswerger

Pupil van de week !
Komende zaterdag 1 februari 2020 om 19.00 uur spelen wij thuis
tegen Havas DS1. Voor deze wedstrijd is Lauren Weel van E1 de
pupil van de week.
Neem zoveel mogelijk papa’s, mama’s, broertjes, zusjes en
vriendinnetjes mee en kom ons samen aanmoedigen. We
hebben jullie support hard nodig! Je wordt 3 kwartier voor de
aanvang van de wedstrijd (dus 18.15 uur) verwacht in de sporthal
met je eigen sportschoenen en een sportbroekje.
Tot dan, Handbal dames 1
Kaart- en lotenverkoop zaterdag 1 februari:
Sebastiaan Weel en Herald Hagedoorn
Handbalprogramma zaterdag 1 februari:
Dames A: Lutte DA1 – BB/ZV DA1
Sporthal De Luttermolen De Lutte
Dames Senioren: ZV/BB DS1 – Havas DS1
Sporthal ’t Wooldrik Borne
-8-

Aanvang: 19.00 uur
Aanvang: 19.00 uur

Dames senioren: BB/ZV DS2 – EHC ’95 DS1
Sporthal ‘t Wooldrik Borne

Aanvang: 20.15 uur

C-jeugd: Holten DC1 – BB/ZV DC3
’t Mossink Holten

Aanvang: 12.40 uur

Handbalprogramma zondag 2 februari:
E-jeugd: BB/ZV E1 – DHV E1
Sporthal IISPA Almelo

Aanvang: 09.05 uur

C-jeugd: RSC DC1 – BB/ZV DC1
Sporthal ’t Trefpunt Weerselo

Aanvang: 09.55 uur

D-jeugd: BB/ZV D1 – Olympia Hgl D3
Sporthal IISPA Almelo

Aanvang: 10.00 uur

C-jeugd: ZV/BB DC2 – DHV DC1
Sporthal IISPA Almelo

Aanvang: 10.50 uur

B-jeugd: RSC DB2 – BB/ZV DB2
Sporthal ’t Trefpunt Weerselo

Aanvang: 10.55 uur

D-jeugd: Combinatie ’64 D2 – ZV/BB D2
Sporthal De Luttermolen De Lutte

Aanvang: 10.30 uur

B-jeugd: ZV/BB DB1 – E & O DB1
Sporthal IISPA Almelo

Aanvang: 12.00 uur

Handbalprogramma woensdag 5 februari:
Midweek: BB/ZV DMW1 – Tukkers DMW1
Sporthal IISPA Almelo
**********
Voetbalprogramma zaterdag 1 februari Aanvang:
ZV JO19 – Haaksbergen JO19-2
15.00 uur
ZV/BZSV MO19 – TVC’28 MO19
13.00 uur
Balkbrug/Avereest JO15-1 - ZV JO15
11.15 uur
ZV/BZSV MO15 - Achilles’12 MO15-2
11.30 uur
Achilles’12 JO12-4 - ZV JO12
09.45 uur
ZV JO9-1 – Almelo JO9-1
10.15 uur
ASV’57 JO9-1 – ZV JO9-2
09.00 uur
ZV JO7-1 en ZV JO7-2 zijn vrij
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Aanvang: 19.30 uur

Scheidsrechter:
Kevin Sonder
Gerard Kole
Mart Ganzeboom
Ferron Raassing

Voetbalprogramma zondag 2 februari
ZV VE – Saasveldia VE
GFC 2 - ZV 3
ZV 2 – Saasveldia 3
Phenix 1 - ZV 1
Kantinedienst:
JO19: Mart Ganzeboom
MO19: Anouk Horstman
MO15: Maud Kosse
JO9-1: Dion Hakobian

Aanvang:
09.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
14.00 uur

Scheidsrechter:

Bert Snippe

15.00 – 17.30 uur
13.00 - 15.00 uur
11.30 – 13.00 uur
09.45 – 11.30 uur

Vervoer:
JO15: Job Egberts, Maxim Nijhuis, Dries Smelt
JO12: Hidde Smit, Giovanni Bartelink
JO9-2: Binc Hoek
Zenderen Vooruit verspeelt 2-0 voorsprong in hectische slotfase
Onder omstandigheden die meer op voorjaar dan op winter leken, hervatte
Zenderen Vooruit de competitie na de winterstop.
Op bezoek kwam Fc ’t Centrum, de trotse nummer 2 uit Enschede.
De wedstrijd begon met enige vertraging door wat autopech bij de bezoekers,
maar tegen 14.15 uur werd er afgetrapt.
De eerste 10 minuten gebeurde er niet veel, beide ploegen waren aan het
aftasten en namen daarbij niet al te veel risico.
Na de openingsfase waren het de bezoekers die steeds meer het spel
dicteerden. Fc ’t Centrum combineerde makkelijk, zochten veelvuldig de
snelle, behendige rechtsbuiten en het was dan ook ’t Centrum dat de eerste
grote kans kreeg. Het was Myron Eleveld die deze kans vakkundig onschadelijk
maakte.
ZV probeerde vat te krijgen op de snelle, baltechnische middenvelders, maar
dit lukte onvoldoende om zelf een vuist te maken. Voor ZV bleef het bij veel
goede aanvallende intenties, maar in de eindfase was ZV onvoldoende
nauwkeurig om echt gevaarlijk te worden.
Een tweede 100% kans voor ’t Centrum werd wederom door de uitstekend
keepende Myron gekeerd en zo bereikten beide ploegen met 0-0 de rust.
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De tweede helft begon zoals de eerste helft eindigde, ZV probeerde grip te
krijgen op de tegenstander, maar het was ’t Centrum dat veruit het
gevaarlijkst bleef en twee grote kansen creëerden, maar
wederom de doelman van ZV op haar weg vond. Ruud
Ottenhof wisselde Kees ten Broeke voor Freek Vlaskamp en
na driekwart wedstrijd begon het beter te draaien bij de
thuisploeg.
’t Centrum leek wat vermoeid en even leek het dat beide
ploegen genoegen zouden nemen met een gelijkspel. Tot de
linksback van ’t Centrum 15 minuten voor tijd na zijn 2 e gele kaart met rood
mocht vertrekken. Inmiddels was Jordy Oude Vrielink in het veld gekomen
voor Hemmo Mulder en was Tom Vetketel vervangen door Bart Beld. ZV ging
er steeds meer in geloven en zo’n 5 minuten voor tijd bleek dit niet onterecht.
Verdediger Bryan Sonder kon een voorzet zo terugleggen dat Ramon van Os
van dichtbij kon binnen werken, 1-0. ’t Centrum ging op zoek naar de
gelijkmaker, maar in de counter kon wederom Ramon van Os, nu na een
schitterende voorzet van rechtsback Thomas Klaassen, de 2-0 binnen
schieten.
De wedstrijd leek gespeeld met nog zo’n 5 minuten op de klok.
Niets bleek minder waar, ’t Centrum bleef de aanval zoeken en helaas was het
de tot dan uitblinkende doelman Myron Eleveld die een aanvaller van ’t
Centrum tegen de grond werkte. Naast een strafschop leverde het eveneens
een rode kaart op voor de goalie.
Thomas Klaassen mocht het keepersshirt aantrekken, maar was kansloos op
de feilloos ingeschoten 11 meter, 2-1.
Het publiek wachtte op het eindsignaal, maar nog voor deze klonk wist ’t
Centrum via links nog eens doeltreffend een aanval af te ronden, 2-2.
Voor ZV een bijzonder zure afloop, want wie had dit gelijkspel nog verwacht
na de 2-0 voorsprong en nog 5 minuten op de klok.
Wel moet gezegd worden dat winst voor ZV geen recht zou hebben gedaan
aan de verhoudingen in het veld.
Volgende week mag ZV op bezoek bij hekkensluiter Phenix uit Enschede. Tijd
voor 3 punten!!
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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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