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DE STEM VAN ZENDEREN 
Website Zenderen: www.zenderen.nl  

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

KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN 
 6 februari 2021 – 13 februari 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 …  
 

Om nieuwe dingen in je leven toe te laten,  
zul je soms eerst oude dingen los moeten laten. 

 
 
Karmelviering 7 februari 
Aanstaande zondag is er om 10.00u een eucharistieviering waarin pater 
Tjalling van Balen voorgaat. Deze viering is alleen online en via de kerkradio te 
volgen. Voor de streaming gaat u weer naar www.kerkdienstgemist.nl 
(invullen: Zenderen).  
 
Werkgroep onderhoud kerkhof:       
Van zondag 7 februari t/m zaterdag 13 februari: groep 3  
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Licht in de duisternis 
Elk jaar op 2 februari vieren we Maria 
Lichtmis. Voor de liturgische hervormingen 
van het Tweede Vaticaans Concilie, 
eindigde op deze dag officieel de Kersttijd. 
De naam die deze dag nu heeft, Feest van 
de Opdracht van de Heer, geeft weer wat 
er in de lezingen staat. Maria en Jozef gaan 

met het pasgeboren Kind naar de Tempel waar ze het opdragen aan God. 
Tijdens de vieringen in de kerk hield iedere kerkganger een kaars vast en 
werden deze gezegend.  
Op 3 februari viert de kerk de heilige Blasius. In veel parochies kon men na de 
viering de Blasius zegen ontvangen. De priester of diaken deed dat met twee 
kaarsen, in de vorm van een Andreaskruis tegen de hals van een gelovige te 
houden en daarbij te bidden: Op voorspraak van de heilige Blasius, bisschop 
en martelaar, bevrijde God u van keelziekten en alle andere kwaad. Twee 
kerkfeesten met kaarsen. 
Kaarsen verspreiden licht, een zacht dansend licht, dat ons verwijst naar de 
Heer die de zachtheid zelf is, die met ons meetrekt door het leven, juist nu, in 
deze moeilijke tijd, met berichten over geweld, over besmettingen, die niet 
snel afnemen, en vaccinaties, die maar niet van de grond lijken te komen, juist 
nu hebben wij behoefte om positief te blijven, om licht in de duisternis te 
zien.  
 
Op 6 februari 1931 zijn wij een zelfstandige parochie 
geworden en zijn we afgesplitst van de parochie  
H. Stephanus van Hertme.  We vieren dus nu dat we  
90 jaar zelfstandig zijn. We zijn de kleinste liturgische 
eenheid in het bisdom, namelijk één parochie, één kerk.  
De afstand tussen u als parochianen en het bestuur, 
maar ook de letterlijke afstand tussen parochianen en 
kerkgebouw is niet groot. Al is dat nu in deze coronatijd niet gemakkelijk, toch 
hopen we dat we u nabij kunnen zijn. En dat we voor elkaar een licht in de 
duisternis mogen zijn.  

Maria Verheijen 
vicevoorzitter parochiebestuur 
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Titus Brandsma in Zenderen 
 

 
Hiernaast een foto van Titus Brandsma 
en zijn klas tijdens het studiejaar  
1902-1903 in Zenderen. Titus is de 
vierde van rechts, zittend in het gras. 
 
 
 “Nooit geweten!”. Dat is nogal eens de 
reactie als ik vertel dat Titus Brandsma in 
Zenderen heeft gewoond. “Ja, en het 
karmelietenklooster bestaat nog!”.  
 

Titus Brandsma, die bekend is bij velen in de wereld wordt vooral 
geassocieerd met Nijmegen. Daar was hij een van de eerste professoren van 
de Universiteit. In die stad werd Titus in 1942 ook opgepakt door de bezetter. 
Enkele maanden later stierf hij door mishandeling en uitputting in het 
concentratiekamp Dachau.  
In 1985 werd de Karmeliet Titus in Rome zaligverklaard. Prachtig natuurlijk, 
maar voor velen was dat nog niet genoeg. Want hoe mooi zou het zijn als 
Titus door de paus ook zou worden heiligverklaard. Want dat was hij! Als 
heilige zou hij ook in de gehele wereldkerk vereerd mogen worden. En daarbij 
journalisten inspireren die zich in onze tijd inzetten voor de persvrijheid en 
eerlijke journalistiek. Maar voor een heiligverklaring was ook een echt wonder 
nodig. Dit lijkt er nu te zijn. Volgens Amerikaanse medici en een medische 
commissie in Rome is een genezing van een Amerikaanse priester medisch 
onverklaarbaar. Het is een wonder zeggen gelovigen. Gebeurd nadat de zieke 
priester en zijn parochie in 2004 intensief hadden gebeden tot Titus 
Brandsma.  
In afwachting van nader bericht vanuit het Vaticaan, beginnen nu overal de 
voorbereidingen op een mogelijke heiligverklaring. Want nog nooit was die zo 
dichtbij. Graag vertel ik nu iedereen dat Titus Brandsma in 1902 ook in 
Zenderen is geweest om er met zijn studie theologie te beginnen. In datzelfde 
jaar deed hij hier ook zijn plechtige kloostergeloften. Nog steeds is zijn 



 

 

 

- 4 - 

 

 

klooster bewoond en de kerk elke dag open. Je kunt er ook een kaarsje bij 
Titus opsteken.  
De schrijver Godfried Bomans zei eens over pater Titus: “Hij was de enige 
mysticus op het vasteland van Europa, die een algemeen spoorweg-
abonnement bezat en in treincoupés is zalig geworden”. Met zijn 
treinabonnement kwam Titus Brandsma als bekende Nederlander ook af en 
toe naar Zenderen. Voor bezoek, een vergadering of op doorreis. “Dan heeft 
hij nog het oude treinstation van Zenderen gebruikt”, vertelde iemand. Kijk, 
dat wist ik nu weer niet. Een treinstation in Zenderen? Nooit geweten! 
 
Pastor Ton van der Gulik 

 

 
 
Beste mensen uit Zenderen,  
 

Deze week zou eigenlijk de collecte voor de hersenstichting plaatsvinden. 
I.v.m. de aangescherpte maatregelen komen de collectanten niet aan de deur. 
We proberen zoveel mogelijk de online collecte bus via WhatsApp door 
Zenderen te laten gaan. 

Geeft u ook? Dat kan door de QR-code onder dit bericht te 
scannen, of door de link in WhatsApp aan te klikken, als u 
deze ontvangt. Alvast ontzettend bedankt voor uw 
bijdrage. 
 

Hartelijke groet, Gea Platenkamp,                           
coördinator Hersenstichting 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 
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Finalisten Appeltjes van Oranje 
Op 28 januari vond de finaledag plaats van  
de appeltjes van Oranje. 
Het Zelfregieteam Borne, voor de naasten van mensen met 
een psychische kwetsbaarheid behoort tot de laatste 12 
finalisten en maakt kans op een appeltje.  
Zij werden uit 40 genomineerden gekozen. Drie initiatieven 
ontvangen in juni de prijs in bijzijn van koningin Maxima. 
Naast dit bronzen beeldje, gemaakt door prinses Beatrix 
ontvangen de winnaars ook nog een bedrag van €  15.000,-  

 

 
Coronaproof Levend Monopoly Spel 
Wij als activiteitencommissie willen dolgraag weer alle 
activiteiten voor de jeugd kunnen organiseren. Helaas is 
dat door de corona nu heel lastig. 
Toch hebben we een activiteit kunnen bedenken voor de 
jeugd, die uiteraard helemaal coronaproof geregeld 
is/wordt.  
Dit is een Levend Monopoly Spel voor de kinderen tot en 
met 12 jaar. 
Dit gaan wij organiseren op Zaterdag 20 februari 2021 vanaf 13:00 uur.                                                                                                                                      
Je kunt je nu aanmelden via onderstaand telefoonnummer. Stuur een appje 
met de voor- en achternaam van het kind + de leeftijd. Er zitten geen kosten 
aan deze activiteit verbonden, dus de kinderen kunnen gratis meedoen. Je 
kunt je opgeven t/m maandag 8 februari 2021.  
 

Datum:  Zaterdag 20 februari 2021 
Tijd:   13:00 uur verzamelen bij ZV 
Leeftijd:  t/m 12 jaar 
 

De aanmeldingen kunnen geappt worden naar: 0624636310. (Pim Olthof) 
Hopelijk tot zaterdag 20 februari. Wij hebben er zin in! 
 

Met vriendelijke groet,  
De Activiteitencommissie van Zenderen Vooruit. 
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Beste Doldraejers,  
 

We staan aan de vooravond van onze eerste online  
gala-avond! Midden in de strengste lockdown tot zover,  
gaan we jullie een geweldige avond voorschotelen.  
 

Gala-avond: a.s. zaterdag 6 februari om 20:11 uur 
We hebben besloten om de gala-avond voor iedereen openbaar te stellen. 
Veel mensen hebben een PretPakket gekocht - om vervolgens samen naar de 
gala te kunnen kijken. De huidige regelgeving én avondklok verhinderen dit 
echter. We willen dat iedereen 'gewoon' naar de gala kan kijken.  
 

Open 6 februari de volgende link: www.twitch.tv/doldraejersgala2021 
Je kunt dit op je laptop, telefoon, tablet of televisie doen, zolang je maar een 
internetverbinding en een browser tot je beschikking hebt. 
 

De link is actief vanaf 19:45 uur en de gala start om 20:11 uur! De 
PretPakketten worden zaterdag overdag bij iedereen thuis bezorgd!  
 

Kindercarnaval 
We hebben beloofd dat dit het jaar van het kindercarnaval zou zijn. Zo hebben 
Jeugdprins Alec en Jeugdprinses Pien bijvoorbeeld een mooie bijdrage 
geleverd aan de gala-avond (!), maar zijn ze ook twee geweldige initiatieven 
gestart.  
1. Verklede carnavalswandeling 
Je kon je tot 3 februari opgeven voor de verklede carnavalswandeling met je 
eigen gezin. Deze wordt gelopen tussen 7-14 februari: schrik dus niet als je 
hele gezinnen in carnavalskleding ziet lopen! 

2. TikTok challenge 
Tot 12 februari kun je deelnemen aan de TikTok challenge die onze 
Jeugdhoogheden zijn gestart. Wat houdt dat in? Dat je op het liedje 'Springen 
nondeju' van de Snollebollekes een TikTok filmpje opneemt en die met ons 
deelt. Je verkleedt je natuurlijk zo gek mogelijk en we zien jullie graag met de 
mooiste, grappigste en leukste (carnavals)dansmoves!  
 

Stuur je filmpje via WhatsApp naar 06 1476 9798 of via mail naar 
info@doldraejers.nl. Wij maken er één filmpje van! Dit filmpje delen we in het 
carnavalsweekend. 

We wensen iedereen een geweldig (digitaal) carnaval toe! 
 Driewerf alaaf en völle wille!  Bestuur C.V. De Doldraejers 

http://www.twitch.tv/doldraejersgala2021
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