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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
15 februari 2020 – 29 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 …
Als je wilt dat dingen veranderen,
is het geheim misschien
dat je zelf moet veranderen.
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

Vieringen
 Parochiekerk:
Zo 16 febr. 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Cantoren
Voorgangers: M. Verheijen en P. Snijders
Vr 21 febr. 17.30 uur: Carnavalsviering m.m.v. koor Contrast
Voorgangers: PW A. Oosterik en J. Cuppen
Zo 23 febr. 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Parochiekoor
Voorganger: pastor T. van der Gulik
Wo 26 febr. 19.00 uur: Aswoensdag: woordviering m.m.v. parochiekoor
Voorgangers: PW A. Oosterik
Pastor T. van der Gulik
Zondag 16 februari 10.00 uur
Koster:
J. v.d. Aa
Lector:
Voorganger
Acolieten:
nee
Collectanten: H. Koopman
M. Besselink

Vrijdag 21 februari 17.30 uur
Koster:
E. Westerbeek
Lector:
Voorganger
Acolieten:
nee
Collectanten: H. Meulenkamp
H. Peper

Zondag 23 februari 10.00 uur
Koster:
H. Harink
Lector:
R. Brentjes
Acolieten:
ja
Collectanten: H. Schothuis
J. Stevelink

Woensdag 26 februari 17.00 uur
Koster:
J. v.d. Aa
Lector:
Voorganger
Acolieten:
ja
Collectanten: H. Harink
B. Nollen

Kerk openen/sluiten:
Van zondag 16 februari t/m zaterdag 22 februari: R. Wolbers
Van zondag 23 februari t/m zaterdag 29 februari: H. Meulenkamp
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 16 februari t/m zaterdag 22 februari: groep 4
Van zondag 23 februari t/m zaterdag 29 februari: groep 1
Misintenties voor zondag 16 februari 2020:
Huub en Tiny Hermans-Savelkoul; Herman Olthof jgd;
Johan en Sien Olthof-Kroeze; Herman en Truus Oude Weernink- Kemna;
Marietje Koopman- Luttikhuis.
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“Uit het Parochiebestuur”.Nr: 5
Naar aanleiding van de parochieavond d.d. 29 januari 2020 heeft het
parochiebestuur een extra vergadering gehouden. In deze vergadering
werden twee agendapunten besproken:
 De gewijzigde tarieven van het kerkhof
Op de parochieavond werd gevraagd naar de verhoging van de
tarieven. Het bestuur heeft hierover e.e.a. opgezocht. In de maanden
maart en april van 2019 is er uitgebreid aandacht besteed aan de
uitleg van de nieuwe tarieven via de VOX. Ook de motivatie werd
hierin aangegeven.
Het bestuur komt nogmaals tot de conclusie dat er naar de
parochianen en naar de werkgroepen kerkhof uitgebreid hierover is
gecommuniceerd.
Ook is het bestuur van mening dat in de periode dat Harry Peper het
beheer over het kerkhof had, tarieven goedkoper konden zijn vanwege
zijn verdienste en vrijwillige inzet en de inzet van alle vrijwilligers van
het kerkhof. Zij verdienen hiermee alle lof.
Nu het wettelijk beheer in handen van Twente Milieu/ Peter
Woolderink is, zijn de tarieven hoger, echter vergelijkbaar met
naburige parochies, zo is uit onderzoek gebleken. Wij hebben ook
uitleg gegeven over de inhoud en de hoeveelheid van de wettelijke
taken die de heer P. Woolderink uitvoert. Op onze site van de parochie
Zenderen wordt dit aangegeven.
 De verkoop van ’t Rigtershoes.
Er zijn op dit moment 4 potentiële kopers voor het pand.
Onderhandelingen lopen via de makelaar.
Het parochiebestuur zal proberen de sociale aspecten van het dorp
Zenderen in de onderhandelingen mee te nemen, zoals door een
aantal parochianen op de parochieavond werd voorgesteld.
Ontwikkelingen worden afgewacht.
Het parochiebestuur heeft veel bruikbare materialen uit ’t Rigtershoes aan
voetbalvereniging Zenderen Vooruit gegeven. Deze komen hierdoor nu toe
aan de gemeenschap van Zenderen.
Met vriendelijke groeten,
Het Parochiebestuur.
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SOBERE SOLIDARITEITSMAALTIJD
Vrijdag 6 maart in “de Potkaamp” ’s avonds van 18.00 uur tot 19.00 uur
Thema:“Verwondering”
De Vastentijd, ofwel de 40-dagentijd, staat weer voor de deur.
In de vastentijd staat ons rust en stilte voor ogen. Dit in dikke tegenstelling
met de drukte, die Carnaval met zich meebrengt.
Levenswaarden als ingetogenheid, soberheid, solidariteit, mededogen e.d.
worden in en door de Vastentijd bij ons op geroepen.
De 40-dagentijd leent zich er uitermate goed voor om bij die levenswaarden
stil te staan en er aandacht aan te besteden, als men dat wil althans.
Nog mooier is het, als we in het gewone dagelijkse leven de daad bij het
woord kunnen/willen voegen.
Wist U, dat het woord Vasten komt uit het oud-Nederlands en dat de
oorspronkelijke betekenis is: “Jezelf vastmaken aan” ofwel “jezelf verbinden
met”. Je vastmaken of verbinden met medemensen, met hen, die je nodig
hebben, hetzij dichtbij of ver weg, dat werd bedoeld.
De weg van ingetogenheid, soberheid, solidariteit, mededogen, kan een
goede weg zijn om ons te verbinden met hen. Een kleine, eenvoudige poging
om dit samen te doen is de “Sobere Solidariteits Maaltijd”, die de Raad van
Kerken al jarenlang in Borne in de 40-dagentijd” organiseert. Wat dat is?
Kort gezegd: “Een maaltijd op water en brood,” zo sober als het maar zijn kan.
Maar al etende praten de deelnemers samen over een aangereikt thema. Dit
wel in alle vrijblijvendheid.
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.
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”
Potkampstraat 11 Borne, bij de Oude Kerk van de protestantse
gemeente Borne
Zr.Josephine
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Financiën: Parochiekerk
Kerkbalans
Bezoekgroep Parochie
Kerktelefoon
Onderhoud kerkhof
St. Behoud Kerkgebouw Zenderen

NL24 RABO 0309 4227 36
NL37 RABO 0309 4073 70
NL86 RABO 0309 4894 23
NL39 RABO 0145 6802 58
NL35 RABO 0145 6447 31
NL51 RABO 0106 2487 66

Uitnodiging RK Begrafenisvereniging Zenderen
Op zondag 16 maart houdt de RK 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 16 maart.
Betsy Paus, secretaris
**********
INSCHRIJVEN CURSUSSEN REANIMATIE/AED 2020.
In april gaan we weer reanimatie/AED-cursussen organiseren. We hebben
inmiddels een groep enthousiaste mensen, die elk jaar deze cursus volgt.
Maar natuurlijk willen we deze groep elk jaar graag uitbreiden.
We organiseren cursussen voor zowel beginnende als
gevorderde kandidaten. In 1 avond leert/ herhaalt u
wat te doen bij een hartstilstand. Op een dag kunt u
misschien een leven redden. Wanneer iemand een
hartstilstand krijgt moet er gelijk begonnen worden
met reanimeren. Het gaat dan om luttele minuten. Als
de reanimatie niet gelijk wordt gestart, kunnen vitale lichaamsdelen door
zuurstofgebrek ernstig beschadigen. Ook een z.s.m. inzet van een AED is
hierbij erg belangrijk.
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De afkorting AED staat voor Automatische Externe Defibrillator.
Dit is een compact en een door iedereen eenvoudig te bedienen apparaat dat
d.m.v. elektrische schokken het hartritme weer op gang probeert te brengen.
Een hartstilstand kan iedereen overkomen. Jong en oud. Dit maakt het zo
belangrijk dat iedereen kan reanimeren en een AED kan bedienen.
Niets doen en wachten op hulpdiensten kan fatale gevolgen hebben.
Onze cursussen worden gegeven bij voetbalclub ZV.
Herhalingscursisten betalen 15 euro.
Beginnerscursisten woonachtig in Zenderen of directe omgeving, die zich
laten inschrijven bij HartslagNu betalen eveneens 15 euro.
Daar we met gemeenschapsgeld werken, moeten we voor beginners die zich
niet inschrijven bij HartslagNu en beginners woonachtig buiten Zenderen het
tarief van 35 euro vragen.
Opgave kan bij Riet Beijen (rietbeijen@outlook.com) . Tel. 06-21171848.
Er wordt dan in overleg met u een cursusavond gepland.
Als er Zendernaren zijn die via het werk elk jaar een
herhalingscursus volgen, zouden we het heel erg op prijs
stellen wanneer U zich inschrijft bij HartslagNu. U wordt dan
benaderd om te komen helpen als er bij u in de buurt iemand
getroffen wordt door een hartstilstand.
Aanmelden voor de burgerhulpverlening kan via de website van
hartslagNu: www.hartslagnu.nl
Bij problemen met registreren is de werkgroep AED altijd bereid te helpen.
Mocht u al ingeschreven staan, dan is het belangrijk om elk jaar de datum van
uw herhalingscursus in te voeren in het systeem van HartslagNu. Op deze
manier voorkomt u dat u wordt uitgeschreven.
Opgave voor de cursussen graag vóór 21 – 03 – 2020!
Werkgroep AED Zenderen.
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Uitslag kaartmiddag van kaartclub ‘’Schoppenboer’
Gespeeld op: 5 februari

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kruisjassen
Harry Veldhof
Bennie Stokkingreef
Tonny Pigge
Paulien Peper
Gerrit Horstman
Henny Pouwel

Poedelprijs :
Cor Stoppel

4256 p.
4165 p.
3882 p.
3878 p.
3872 p.
3860 p.
2805 p.

Jokeren
1. Jose Brake
2. Hennie Krake

30 p.
43 p.

Reiny Ring

70 p.

Volgende kaartmiddag: woensdag 19 februari

**********

Uitslag kaartavond ZV d.d. 10 februari 2020
1. I. Geerdink
2. T. Vlaskamp
3. A. Pol
4. A. Oude Nijhuis
Poedelprijs:
C. Stopel
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3846 p.
3802 p.
3801 p.
3676 p.

3373 p.

Voor het eerst naar school!
Heeft u een zoon of dochter die in het komende schooljaar
(2020– 2021) 4 jaar wordt? Dan bent u vast al bezig om na te
denken over een school die bij u en uw kind zal passen!
Om u de kans te geven om een kijkje te komen nemen op
BS St. Stephanus te Zenderen, willen we u bij deze van harte
uitnodigen.
Onder het genot van een kop koffie of thee wordt de manier van werken op
onze school aan u uitgelegd. Hierbij wordt informatiegegeven over de manier
van werken op onze school en kunt u uw vragen stellen. Daarna wordt u
rondgeleid door het gebouw, zodat u alvast een klein beetje van de sfeer op
BS St. Stephanus kunt proeven. Op deze manier kunt u in ieder geval vanuit
een goede basis uw mening over onze school bepalen.
Mocht u over willen gaan tot inschrijven, dan hebben we die heel graag
binnen voor 1 maart 2020, zodat we de leerlingenaantallen mee kunnen
nemen in de organisatie voor het komende schooljaar. Een inschrijfformulier
kunt u afhalen op school of downloaden van de site
www.stephanuszenderen.nl.
Bent u geïnteresseerd en wilt u een afspraak plannen? Dan horen we graag
van u! We zijn altijd bereikbaar per mail en op werkdagen tussen 08.00 en
16.00 uur per telefoon.
We hopen u binnenkort te mogen begroeten.
Namens het team van BS St. Stephanus,
Marieke Oude Middendorp, directeur
BS St. Stephanus
St. Stephanusstraat 3
7625 PH Zenderen
074 2662583
info@stephanuszenderen.nl
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Carnaval! Basisschool St. Stephanus
Alaaf! KBS St Stephanus viert carnaval!
Op maandag 24 februari vieren we carnaval op school en zoals elk jaar
hebben we weer een mooie optocht.
Onder leiding van onze eigen Prins en Prinses en de Hoogheden van C.V. De
Doldraejers en de Draejpiepers lopen we rond 09:00 uur in een bonte stoet
door Zenderen onder leiding van TMWWB, het dweilorkest van Zenderen.
De kinderen mogen met versierde karren/trekkers/fietsen meedoen
aan deze optocht.
Het is voor de kinderen geweldig om door zoveel mogelijk mensen toegejuicht
te worden tijdens de wandeling door Zenderen.
U komt toch ook kijken? De looproute is als volgt:

We zien jullie graag maandag 24 februari langs de route! Tot dan?!
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Carnavalsviering vrijdag 21 februari 2020
We nodigen u van harte uit voor het bijwonen van de Carnavalsviering op
vrijdag 21 februari a.s. om 17.45 uur in onze parochiekerk. Het thema is ‘Erbij
horen’.
Onze zusterverenigingen uit Borne en Hertme zullen ook aanwezig zijn.
De muzikale ondersteuning is in handen van Koor Contrast en
’t Is Ma Waj Went Band.
Vorig jaar hebben we door de extra collecte de rolstoelgroep van ’t Dijkhuis in
Borne kunnen steunen. Dit jaar ondersteunen we met een extra collecte ‘Het
Noodfonds’ in Borne.

Datum
14 februari

Wat
Gala-avond

Tijdstip
19:30 uur

15 februari

Gala-avond met opkomst
nieuwe hoogheden!
Receptie met kinderactiviteiten
Presentatie 1e Doldraejerskrant
Overhandiging sleutel Hofauto
Carnavalsviering
Bezoek zusterverenigingen
Giga Carnavalsparty

19:30 uur

23 februari

Optocht met aansluitend feest in
de tent, m.m.v. Feest-DJ Ivar

13:30 uur

25 februari

Dweilmiddag
Leuge Knipp’nbal
Askruisje halen

13:00 uur
20:00 uur
19:00 uur

16 februari

21 februari
22 februari

26 februari

Met carnavaleske groet,
C.V. De Doldraejers
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14:00 uur
15:00 uur
15:30 uur
17:45 uur
aansluitend
21:11 uur

Locatie
Feesttent
Lidwinaweg
Feesttent
Lidwinaweg
Feesttent
Lidwinaweg
Kerk Zenderen
Borne
Feesttent
Lidwinaweg
Zenderen
Feesttent
Lidwinaweg
Twente Sindron
Kerk Zenderen

SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Schoonmaakrooster:
19 februari 2020:
Annemarie Paus, Fabiana Bartelink,
Danielle Hakobian, Marion van Dienst
26 februari 2020:
Agnes Roetgerink, Ida Demmer,
Moniek Ganzeboom, Chantal Gierveld
Kantinedienst:
Zo
16 febr.

Di
Do
Vr
Di
Do
Vr

18 febr.
20 febr
21 febr
25 febr.
27 febr
28 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
21.30-23.15 uur
21.30-23.15 uur
20.00-24.00 uur

Hemmo Mulder/Mart Vetketel
Coen Ragbourn/Henk ten Velde
Bryan Sonder
zelf regelen
zelf regelen
Rick Sonder
zelf regelen
Roy Hofstede

Pupil van de week !
Zaterdag 29 februari 2020 om 19.00 uur spelen wij thuis tegen
JuRo Unirek/VZV. Voor deze wedstrijd zijn Romijn van Reenen,
Emmi Brunsman en Fleur Holtkamp van F1 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
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Handbalprogramma woensdag 26 februari:
Midweek: ZV/BB DMW2 – RSC DMW2
Sporthal IISPA Almelo

Aanvang: 19.30 uur

Handbalprogramma vrijdag 28 februari:
Midweek: RSC DMW1 – BB/ZV DMW1
Sporthal ’t Trefpunt Weerselo

Aanvang: 20.00 uur

**********
Voetbalprogramma zaterdag 15 februari
ZV/BZSV MO15- ON MO15-2
Achilles’12 JO12-3 - ZV JO12
MVV’29 JO9 - ZV JO9-1
ZV JO9-1 – ZV JO9-2
Alle overige teams zijn vrij
Kantinedienst:
JO9-1 en JO9-2: Team zelf

Aanvang:
10.00 uur
09.45 uur
09.00 uur
10.15 uur

Scheidsrechter:
Bij BZSV

Thijmen Kruiper

09.45 – 11.30 uur

Vervoer:
JO12: Jorn Kruiper, Maarten Pol
Voetbalprogramma maandag 17 februari Aanvang:
Berghuizen VR25+2 – ZV VR25+
20.30 uur

Scheidsrechter:

Voetbalprogramma donderdag 20 febr.
ZV 2 – Borne 2

Scheidsrechter:
Stan Geerdink

Aanvang:
20.00 uur

In het (carnavals)weekend 22 en 23 februari zijn alle teams vrij!!
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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 zakken potgrond
- Zak bemeste tuinaarde (30 liter)

€ 3,50
€ 10,€ 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
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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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