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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 
 16 januari 2021 – 23 januari 2021 
 

 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 …  
 

Het is de aandacht voor elkaar 
die een huis warm maakt. 

 
Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 17 januari t/m zaterdag 23 januari:  
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 17 januari t/m zaterdag 23 januari: groep 3  
 

http://www.zenderen.nl/
mailto:info@parochiezenderen.nl
mailto:pastor.vandergulik@gmail.com
mailto:anita.oosterik@gmail.com
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Viering van de Eenheid 24 januari 

Jaarlijks wordt de Week van gebed voor Eenheid 
van christenen gehouden. In deze week bidden 
christenen samen voor eenheid. Deze 
gebedsbeweging begon al ruim 150 jaar geleden 
en wordt wereldwijd gehouden. Dit jaar vindt de 
gebedsweek plaats van 17 t/m 24 januari. 
Aan het einde van deze week zal er op zondag 24 
januari een Oecumenische viering plaatsvinden 
in de Oude Kerk te Borne. Deze begint om 10.00 
uur. Deze viering is zonder publiek en wordt live 
uitgezonden via de Kerkomroep 
(www.kerkomroep.nl en dan invullen: ‘Borne’ en 
dan: ‘Oude Kerk’). Hier zal de viering ook later 

nog te zien zijn. Het thema is ‘Blijf in mijn liefde’.  De voorgangers zijn ds. 
Johan Meijer en Gustaaf Boerjan. Samen met een aantal zangers verzorgt Jos 
Beunders, pianist, de muzikale ondersteuning. 
 
Raad van Kerken Borne-Hertme-Zenderen 
  

         
        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 
 

http://www.kerkomroep.nl/
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Voor het eerst naar school! 
Heeft u een zoon of dochter die in het komende schooljaar 
(2021 – 2022) 4 jaar wordt? Dan bent u vast al bezig om na te 
denken over een school die bij u en uw kind zal passen. En dat 
zal zeker, in deze bijzondere tijd vol maatregelen, niet heel 
gemakkelijk zijn.  
 
Om u kennis te laten maken met basisschool St Stephanus, nodigen we u uit 
om onze website te bekijken. Ook via de website ‘scholen op de kaart’ vindt u 
allerlei informatie over onze school.  
Daarnaast bent u van harte welkom om contact met ons te leggen. We zijn 
altijd bereikbaar per mail en op werkdagen tussen 08.00 en 16.00 uur per 
telefoon. Samen overleggen we op welke manier we u het best kennis kunnen 
laten maken met onze school.   
 
Om de organisatie van het komende schooljaar op tijd in kaart te kunnen 
brengen, zouden we heel graag voor 1 maart iets meer zicht hebben op de 
leerlingen die komend schooljaar komen.  We hopen daarom binnenkort van 
u te mogen horen! 
 
Namens het team van BS St. Stephanus, 
Marieke Oude Middendorp 
directeur 
 
BS St. Stephanus 
St. Stephanusstraat 3 
7625PH Zenderen 
 

info@stephanuszenderen.nl 
074 - 2662583 
 
 
 
 
 

mailto:info@stephanuszenderen.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-s8jT8sbRAhXG0hoKHf8tCkcQjRwIBw&url=http://www.jufjanneke.nl/wordpress/voor-het-eerst-naar-school/&psig=AFQjCNFLIGozDa6EEfuZqcd90e9KbMAQzw&ust=1484664007338183
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Bovenregionale samenwerking cohortverpleging  
Aveleijn, De Twentse Zorgcentra, Estinea, 
InteraktContour, en De Lichtenvoorde 
hebben opnieuw bovenregionale 
samenwerkingsafspraken gemaakt over 
cohortverpleging van cliënten met 
corona. De zorgorganisaties stellen voor 
het komende half jaar locatie ’t Borghuis 
in Losser open voor mensen met een 
verstandelijke en/of lichamelijke 
beperking of hersenletsel in de regio 

Twente en Oost-Achterhoek. Er zijn 14 plekken beschikbaar. 
De verpleging in ‘t Borghuis is in eerste instantie voor cliënten van de 
hierboven genoemde zorgorganisaties. Indien noodzakelijk kunnen ook 
coronapatiënten van andere organisaties in de regio’s Twente en Oost 
Achterhoek verwezen worden door de huisarts naar deze bovenregionale 
cohortlocatie. 
 
Medische ondersteuning 
De medische verantwoordelijkheid voor deze bovenregionale 
cohortverpleging ligt bij het artsenteam van De Twentse Zorgcentra. Vanuit 
alle organisaties komen  begeleiders meewerken wanneer er cliënten van 
deze organisaties geplaatst worden. Het gaat dan om coronapatiënten die 
binnen de eigen organisatie niet meer adequaat verzorgd kunnen worden. 
 
Samenwerking 
Annamiek van Dalen, lid van de raad van bestuur van De Twentse Zorgcentra 
vertelt: “Sterk aan deze bovenregionale samenwerking is dat we met een 
aantal zorgaanbieders gezamenlijk afspraken hebben gemaakt over het 
beschikbaar stellen van een cohort verpleegafdeling. Het is een besluit dat we 
voor de veiligheid van cliënten en medewerkers willen nemen. Het spreekt 
voor zich dat iedere organisatie zich maximaal inzet voor de best mogelijke 
zorg voor de cliënten en dat medewerkers hierin zo goed mogelijk begeleid en 
gesteund worden. 
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Stichting Zelfregieteam Borne maakt kans 
op Appeltje van Oranje 2021 

Publiek kan vanaf vandaag stemmen op favorieten 

 

Stichting Zelfregieteam Borne, voor de naasten van…., maakt kans op een 
Appeltje van Oranje 2021. En vanaf 11 januari kan het Nederlands publiek 
de winkansen van dit project vergroten. Dat kan door te stemmen op het 
Zelfregieteam Borne als favoriet. Er zijn in totaal 40 projecten in de race 
voor de prestigieuze prijzen, die jaarlijks door het Oranje Fonds worden 
uitgereikt aan uitzonderlijke sociale projecten. Stemmen kan tot en met 20 
januari via appeltjevanoranje.nl. 
 

Het thema van de Appeltjes van Oranje is dit jaar Mentale Kracht. Dat 
betekent dat de prijzen dit jaar gaan naar projecten die ervoor zorgen dat 
mensen die het mentaal niet gemakkelijk hebben, zich weer goed voelen. 
Dankzij deze projecten kijken mensen naar elkaar om en hoeft niemand er 
alleen voor te staan in Nederland. Dat is al een bijzondere prestatie op zich, 
maar er zijn slechts drie Appeltjes van Oranje te vergeven. Het aantal 
stemmen dat de kanshebbers krijgt, bepaalt mede wie er doordringen naar de 
laatste tien nominatieplaatsen. Het project dat de meeste stemmen in de 
wacht sleept, gaat in elk geval door naar de laatste tien. Hieruit worden door 
een jury uiteindelijk de drie winnaars gekozen. 
 

Stichting Zelfregieteam Borne, voor de naasten van…. 
Het Zelfregieteam Borne is een burgerinitiatief en richt zich op de naasten van 
personen met een psychische kwetsbaarheid. Deze doelgroep, de naasten, 
heeft behoefte aan mentale ondersteuning. Het Zelfregieteam organiseert 
daarvoor ontmoetingsavonden, waar zij in een veilige omgeving hun verhaal 
kwijt kunnen en lotgenoten kunnen ontmoeten. Ook individuele gesprekken 
zijn mogelijk in het inloophuis of bij een huisbezoek. Dat alles vanuit de visie: 
Als het met de naasten beter gaat, komt dit ook de patiënt ten goede.  
Een ander speerpunt van de stichting is het begrip vergroten voor de 
psychiatrische patiënt, de persoon met onbegrepen gedrag en zijn of haar 
omgeving. Door middel van verschillende activiteiten proberen wij de 
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beeldvorming hieromtrent positief te beïnvloeden en hopen op die manier de 
stigma’s, die op deze mensen en hun situaties drukken, te verminderen. 
 

Koningin Máxima 

De prijzen worden in mei uitgereikt door Koningin Máxima. De drie winnaars 
ontvangen een bronzen beeldje, gemaakt door Prinses Beatrix, en een 
geldbedrag van 15.000 euro. 
 

Oranje Fonds 

Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor 
elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en 
ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat 
niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en 
geld. Het Fonds kan dit doen dankzij o.a. de Nationale Postcode Loterij, de 
Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en 
Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds. 
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