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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 
 20 maart 2021 – 27 maart 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 kwade ontstaat altijd daar  
waar de liefde tekort schiet.  

  
Parochiesecretariaat: tel. 06 – 81730704:              
Openingstijden: dinsdag: 14.00 -  15.00 uur 
        donderdag: 14.00 – 15.00 uur 

 
Vieringen   

• Parochiekerk:  
Zondag 21 maart 10.00 uur:  Woordviering m.m.v. cantoren 
            Voorgangers: PW A. Oosterik en P. Snijders 
De viering kan gevolgd worden via de kerkradio en het internet 
(www.kerkdienstgemist.nl)  

http://www.zenderen.nl/
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mailto:pastor.vandergulik@gmail.com
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Zondag 21 december 10.00 uur    
Koster:   J. v.d. Aa   
Lector:   Voorganger  
Corona coördinator:  H. Harink  
 
 
Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 21 maart t/m zaterdag 27 maart:  
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 21 maart t/m zaterdag 27 maart: groep 3  
 

 
 

Gedoopt: 
Op zondag 7 maart jl. is  
Linde Emma Anna Bijen gedoopt.  
Linde is de dochter van Maarten en  
Marloes Bijen- Schothuis en het zusje van Hessel. 

 
 

 
 

 
 
Kerststukken begraafplaats 
De onderhoudsploeg van de begraafplaats verzoekt U vriendelijk de kerst-
stukken voor Palmzondag 28 maart weg te halen. 
De kerststukken die blijven liggen worden verwijderd. 
 
De Onderhoudsploeg. 
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“Uit het Parochiebestuur”. Nr.: 20 

Berichtgeving uit onze vergadering van 11 maart 2021 
 

1. Plannen kerkhof 
Tuinarchitect Irma te Kiefte heeft een aanvulling op het 
eerste ontwerp schetstekening gepresenteerd m.b.t. 
een verfraaiing van het kerkhof. Dit eerste ontwerp 
wordt nu allereerst eind april gepresenteerd aan de vrijwilligers van het 
onderhoud kerkhof. Dit wordt georganiseerd door ons bestuur. Een en 
ander is sterk afhankelijk van de coronamaatregelen. 
 

2. Restauratiewerkzaamheden 
Het parochiebestuur heeft een gesprek gehad met de stichting behoud 
kerkgebouw Zenderen. Wij zijn erg blij met het besluit van het bestuur 
van deze stichting, dat de kosten van de restauratie van de toren, de 
vloer van de sacristie en het restauratiewerk kerkgebouw buiten, door 
deze stichting worden overgenomen. 
 

3. Coronabeleid 
a. De kerkvieringen worden weer opgestart. De inschrijfformulieren zijn in 

de Vox meegestuurd. Alle vrijwilligers, die betrokken zijn bij de vieringen, 
zijn benaderd. Uitvoering conform eerder coronabeleid. 

b. Waarschijnlijk zal met Pasen de avondklok niet meer gelden. Wat de 
mogelijkheden zijn met Pasen, is afhankelijk van de besluitvorming van 
het Bisdom. 
 

4. Aktie Kerkbalans 
De Aktie Kerkbalans wordt uitgesteld tot na Pasen. De werkzaamheden 
m.b.t. de Aktie kerkbalans worden in gang gezet in week 15, de week van 
12 april 2021. We hopen dat de parochianen deze actie gul zullen 
ondersteunen. 
 

5. Reglement kerkhof 
Wij hebben het reglement Kerkhof aangepast op de nieuwe 
besluitvorming van ons bestuur. De aanpassingen van het reglement 
moeten door het Bisdom worden goedgekeurd.  
 

Het parochiebestuur 
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Misintenties en aanmeldingen vieringen 
Voor het aanmelden voor een viering en het opgeven van misintenties kunt u, 
zoals voor de Lock down, terecht bij het parochiesecretariaat, op dinsdag- en 
donderdagmiddag. Echter, de ruimte is er beperkt. Als er meerdere personen 
zijn, is het lastig de anderhalve meter afstand goed te waarborgen. Vandaar 
dat we u het volgende willen verzoeken: 
 
Wilt u zoveel mogelijk gebruik maken van de mail of telefoon om intenties 
door te geven en/of u op te geven voor een viering?  
 
Het mailadres is: info@parochiezenderen.nl 
Het telefoonnummer is: 06-81730704 
Op de website van de parochie, www.parochiezenderen.nl kunt u alle 
formulieren (aanmelding en opgave intenties) downloaden en ook versturen.  
 
U mag een aanmeldformulier/ opgave intenties 
natuurlijk ook in de brievenbus doen bij het 
parochiesecretariaat.   
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.  
 
Mede namens de medewerkers van het 
parochiesecretariaat.  
 

 

 

 

 

         
        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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Paasactie 2021 
 
De activiteitencommissie van Zenderen Vooruit houdt op 
zaterdag 27 maart weer de jaarlijkse paasactie. Tussen 
13:00 en 17:00 zullen de jeugdleden van de vereniging 
langs de huizen in het dorp van Zenderen gaan met eieren 
en chocolade eieren, die we dit jaar op bestelling 
rondbrengen. 
 
Algemene informatie: 

- Door de coronamaatregelen zal de actie dit jaar iets anders verlopen. 

De (chocolade) eieren doen we dit jaar namelijk op bestelling. 

Iedereen kan zijn of haar eigen bestelling doorsturen  

naar onderstaand nummer. 

- Om 13:00 zullen we ons verzamelen op de parkeerplaats van  

Zenderen Vooruit. 

- Kosten eieren: eieren: €3,- per doos,  

 chocolade paaseieren: €2,50 per zakje. 

- Je kunt de bestellingen doorgeven t/m woensdag 24 maart 2021. 

 

Uiteraard wordt/is deze activiteit ook helemaal coronaproof georganiseerd. 
Wij zullen rekening houden met de 1,5 meter afstand en de andere 
maatregelen van het RIVM. 
 
De bestellingen kunt u sturen via Whatsapp  
naar: 0619648588 (Sarah in het Veld) 
Wij zullen u dan een link van een tikkie sturen. 
 
Activiteitencommissie van Zenderen Vooruit. 
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Nieuwe kapsalon Bornerbroek 
In Bornerbroek is sinds maart een nieuwe kapsalon, aan de  
Pastoor Ossestraat 11 geopend.  
We zijn een dames-heren salon, kortom voor het hele gezin. 
Wilt u graag een frisse voorjaars coupe, kleurtje of permanent, u bent van 
harte welkom. 
 

Openingstijden: 
Dinsdag        9.00-20.00 
Donderdag   9.00-20.00 
Vrijdag          9.00-17.30 
Zaterdag      9.00-13.00 (even weken gesloten) 
 

Bel of WhatsApp naar 06 23 25 04 00 
 

Graag zie ik u in mijn stoel! 
 
Groetjes, 
Natascha Pluimers 
 
 
 
 

Aveleijn wint Gehandicaptenzorgprijs 2021 

In een deels live, deels online evenement werd maandag 15 maart de 

Gehandicaptenzorgprijs 2021 

uitgereikt. De hoofdprijs, een 

cheque van 10.000 euro gaat 

naar... Aveleijn! De 

Gehandicaptenzorgprijs staat dit 

jaar in het teken van het thema 

Eenzaamheid en is voor de achtste 

keer uitgereikt.  

Bartimeus en Amerpoort waren de 

andere finalisten. 
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Project 

In 2020 vond bij Aveleijn in Enschede, in samenwerking met de gemeente 

Enschede, Stichting Prokkel en belangenorganisatie LFB, het project ‘Iedereen 

doet mee’ plaats. In het project, dat inhoudelijk werd vormgegeven door een 

creatief consortium bestaand uit Theatergezelschap Gehring & Ketelaars, 

Concordia, Art Partner en Loadstar, trokken kunstenaars met en zonder 

beperking gedurende een langere periode met elkaar op. De kunstwerken die 

zij maakten werden tentoongesteld in de expositie ‘Wat je niet ziet bestaat 

wel’. De expositie kon als duo (iemand met en iemand zonder beperking) 

worden bezocht. 

 

Dit project startte met een onderzoek, waaruit bleek dat mensen met een 

beperking wel oppervlakkige relaties hebben met mensen zonder beperking, 

maar dat er weinig langdurige relaties zijn (met uitzondering van 

familierelaties). Een echt, oprecht en intensief contact komt niet zomaar tot 

stand. Dat komt bijvoorbeeld door het ongemak dat er is in het ontmoeten 

van elkaar. Ook bestaan er - over en weer - allerlei vooroordelen. Daardoor is 

het moeilijker om contact te leggen, wat er bij mensen met een beperking toe 

kan leiden dat zij zich niet begrepen en gezien voelen en eenzaamheid 

ervaren. 

 

In dit project is geprobeerd dat te doorbreken door mensen samen te laten 

werken aan een gedeelde passie, in dit geval kunst. In duo's werkten mensen 

met en zonder een beperking samen aan ofwel het creëren van kunst ofwel 

het cureren en organiseren van een kunstexpositie. De duo's werden 

zorgvuldig gescreend en met een vragenlijst op gang geholpen. Uiteindelijk 

zijn er bijzondere connecties en vriendschappen ontstaan, omdat de duo's 

samenwerken met gedeeld(e) passie en talent. 

Het project werd mede mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit het 

landelijke programma IDOLS. 

 

 

https://projectidols.nl/
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Waardering van de jury 

Dit initiatief maakt indruk op de jury door de inspirerende visie van Aveleijn, 

waarin erkend wordt dat het ontwikkelen van een diepgaande relatie een 

ingewikkeld vraagstuk is dat inspanningen van iedereen vraagt. Aveleijn heeft 

hierin haar verantwoordelijkheid genomen. 
 

Zoals uit het genoemde onderzoek is gebleven, kost het tijd om een oprecht, 

intensief contact tussen iemand met en iemand zonder een beperking te 

cultiveren. Het kost tijd om beide werelden aan elkaar te verbinden. Maar 

wanneer die verbinding tot stand komt, is de opbrengst groot. Voor 

kunstenaars met een beperking gaat dat bijvoorbeeld om voor jezelf leren 

opkomen, grenzen afbakenen, weten wie je bent en dat je ertoe doet. Bij 

kunstenaars zonder beperking kan dit eruitzien als: leren om ruimte te geven, 

kunst vanuit een nieuw perspectief, je over ongemakkelijkheden heen zetten 

en je kwetsbaar durven opstellen. Er is sprake van gelijkwaardigheid in de 

relaties die bij Aveleijn zijn ontstaan. Men heeft geleerd van elkaar: wie ben 

ik, wie ben jij en wat kunnen we samen. 

 

De jury is verder enorm te spreken over het feit dat het initiatief 

overdraagbaar is en dat het initiatief - naast het ontstaan van diepgaandere 

relaties – de kunstenaars stimuleert om hun kwaliteiten en talenten te 

ontdekken. 

 

De uitreiking door Rick Brink, voormalig minister van gehandicaptenzaken 
kunt u hier bekijken: 
https://www.youtube.com/watch?v=h_IXCykcOmE&t=12300s 
 

 
Ellen van Heek 
Manager Communicatie en Evenementen 
 

https://www.youtube.com/watch?v=h_IXCykcOmE&t=12300s

