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

KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN 
 17 april 2021 – 24 april 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 …  
 

Zoals de mensen omgaan met de natuur, 
Zo zullen ze ook elkaar bejegenen. 

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

 
Vieringen   

 Parochiekerk:  
Zondag 18 april: 10.00 uur: Woordviering m.m.v. cantoren 
    Voorgangers: PW A. Oosterik en J. Cuppen 

http://www.zenderen.nl/
mailto:info@parochiezenderen.nl
mailto:pastor.vandergulik@gmail.com
mailto:anita.oosterik@gmail.com
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De viering kan worden gevolgd via de kerkradio en het internet 
(www.kerkdienstgemist.nl)  

 
Zondag 18 april 10.00 uur    
Koster:   H. Harink   
Lector:   Voorganger 
Corona coördinator:  B. Nollen 

 
Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 18 april t/m zaterdag 24 april:  
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 18 april t/m zaterdag 24 april: groep 4  

 
Gebedsintenties voor zondag 18 april 2021: 
Herman Olthof; Huub en Tiny Hermans-Savelkoul; Jan Elferink (jaarged.) 
 
 
 
 
Nieuws van de redactie: 

Volgende week kunt u voor 3 weken copy aanleveren. Dit 
i.v.m. de vakantie van de basisschoolleerlingen.  
Zij zijn onze belangrijke bezorgers. 

 
Vox nr. 27 verschijnt dan op woensdag 12 mei en niet op donderdag. 

Dit vanwege Hemelvaart. 
 
 
 

  

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Collecteweek Kinderhulp 19 t/m 24 april 
Elk kind verdient een jeugd zonder zorgen. Gelijk te 
zijn, aan vriendjes of vriendinnetjes. Ook een fiets, 
eens nieuwe kleren. Eindelijk een dagje uit, een 
nieuw dekbed of tóch een cadeautje van de Sint. 
Kinderhulp is er voor alle kinderen en jongeren in 
Nederland tussen de 0 en 21 jaar die in armoede 
opgroeien. We helpen ze, onvoorwaardelijk. Zodat 

ook zij het gevoel hebben erbij te horen en gelijke kansen krijgen voor de 
toekomst. Net als ieder ander kind. 
 
1 op de 12 kinderen in Nederland groeit op in armoede.  
Dat zijn ruim 300.000 kinderen tot 21 jaar die een verre van zorgeloze jeugd 
hebben. Ze maken er het beste van, maar merken altijd en overal dat er thuis 
niet genoeg geld is. Vrienden thuis uitnodigen is spannend, want er is zo 
weinig. Voor een warme winterjas als het écht koud begint te worden, is niet 
altijd genoeg geld. Ook een fiets, om met vrienden mee naar school te kunnen 
fietsen, is niet vanzelfsprekend. Laat staan verder kunnen studeren na de 
middelbare school… 
 
Kinderhulp helpt met iets groots, of iets kleins. Iets dat ze de kracht geeft om 
mee te doen. Bijvoorbeeld een dagje uit, fiets, opleiding, leesboek, warme 
winterjas of cadeautje van de Sint. Dingen die heel gewoon lijken, maar toch 
het verschil maken voor de kinderen. Nu en in hun toekomst. 
 
Wanneer andere instanties niet kunnen helpen, is Kinderhulp er. 
Onvoorwaardelijk. We helpen met waar een kind behoefte aan heeft. En altijd 
via maatschappelijke organisaties. Bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, 
bewindvoerder, wijkteam van de gemeente of jeugdhulpverlener. 
 

Onze collectanten mogen weer huis-aan-huis collecteren. 

Laat u ze niet in de kou staan? 
 

https://kinderhulp.nl/actie-zomerpret/
https://kinderhulp.nl/actie-pepernoot/
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Mocht u de collectant gemist hebben, dan kunt u altijd nog op de volgende 

manieren doneren:  

- via de QR-code hiernaast. Deze kunt u scannen vanuit  

   uw bankieren app (bedrag kan aangepast worden) of 

   met de QR scanner app. 

- U kunt uw gift ook overmaken naar 1 van de volgende 

   rekeningnummers:  NL35 RABO 0707 0707 40 

NL80 INGB 0000 404040 

t.n.v. Nationaal Fonds Kinderhulp 

 
Collecte organisator voor Zenderen 
Betsy Paus 
 

 

 
 
 
Toren Vishandel  
Beste inwoners van Zenderen, 
Helaas moeten we u teleurstellen. 
Ondanks alle moeite die u voor ons , Gerrit en Wilda van Toren Vishandel, 
heeft gedaan, is het niet gelukt om op de nieuw beoogde plek een standplaats 
te krijgen. 
 
Wij weten ons gesteund door het gros van de inwoners van Zenderen en 
zeker ook door de mensen die op vrijdag een visje meenamen, komend vanuit 
het werk, op weg naar huis. 
 
Vanuit Zenderen zelf hebben we zeker 100 reacties mogen ontvangen. 
Daarvoor onze hartelijke dank. 
Hiermee hebben we bij de gemeente kenbaar kunnen maken hoe graag 
Zenderen Toren Vishandel voor haar dorp wil behouden. 
 



 

 

 

- 5 - 

 

 

Echter de nieuw beoogde plek vereist een nieuwe vergunningaanvraag. 
Daar zijn zoveel kosten mee gemoeid, dat het voor ons financieel niet 
aantrekkelijk is om voor die standplaats te gaan. 
Graag hadden we dit anders gezien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We willen u, trouwe visklanten, bedanken voor al die jaren (37) dat we in 
Zenderen hebben kunnen/mogen staan. We hebben het met veel plezier 
gedaan. 
 
Wilt u toch nog graag een visje van ons? 
Iedere woensdag en zaterdag staan we in Albergen (Coop) en iedere dinsdag, 
vrijdag en zaterdag in Almelo, bij het winkelcentrum in de Windmolenbroek. 
 
Gerrit en Wilda 
Toren Vishandel 
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Beste inwoner van Zenderen,  
Op dit moment heeft Zenderen Vooruit via de glasvezelactie een mooi bedrag 
van ca. €2.000,- (fictief) binnengekregen. We krijgen dit uiteraard alleen als 
Zenderen een Glasvezelnetwerk krijgt. 
Aankomende week tot en met 21 april kunt u zicht nog aanmelden voor 
glasvezel! Op dit moment zitten we nog niet op de benodigde 35%, maar we 
gaan wel richting deze 35%.  
 

Waarom Glasvezel?    

Het blijkt dit om een verouderd netwerk te gaan waar de toekomstige ‘rek’ uit 
is of bijna uit is. Een glasvezelnetwerk is toekomstig bestendig en zal ons 
voorzien van snel en stabiel internet voor nu en de toekomst. Tevens zal door 
het aanleggen van een glasvezelnetwerk meer concurrentie ontstaat 
waardoor de huidige leverancier geen monopolypositie krijgt in Zenderen. 
Voor de leefbaarheid van Zenderen denken wij en de dorpsraad dat het van 
groot belang is dat Zenderen Glasvezelnetwerk krijgt. 
 

Overweeg je een glasvezelabonnement van Caiway of DELTA af te sluiten? 
Doe dat dan via ons! Het levert jou €25,- op. En Zenderen Vooruit krijgen 
€50,- per inschrijving. Dit kan alleen als je via de onderstaande linkjes of QR-
codes aanmeld.  
 

Direct aanmelden voor Glasvezel via Zenderen Vooruit kan via de volgende 
link: 
Caiway: http://aklam.io/vp2rMV  DELTA: http://aklam.io/i0rX5U  
 

        
 
Voor meer informatie over glasvezel kijk je op www.gavoorglasvezel.nl                   

http://aklam.io/vp2rMV
http://aklam.io/i0rX5U
http://www.gavoorglasvezel.nl/
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Beste inwoners van Zenderen,  
Zoals jullie nu allemaal wel weten zijn wij in Zenderen 
druk bezig met een campagne om het voor elkaar te 
krijgen ons dorp aan te sluiten op het snelle 
glasvezelnetwerk. Er is veel reclame in het dorp, de 
digitale informatieavond is goed bezocht en Letteboer 
Automatisering wordt veelvuldig om advies gevraagd 
voor verdere informatie. Het gaat super goed maar we zijn er nog niet! De 

deadline is op 21 april en natuurlijk zou het mooi zijn om ruim vóór deze 

deadline al de benodigde 35% te behalen. De gehele campagne gaat het 
aanmelden voorspoedig dus hoe mooi zou het zijn om ruim op tijd te weten 
dat het door kan gaan? Voor eventuele twijfelaars: wanneer je je te laat 
aanmeldt komt er € 650,- aan aansluitkosten bij, voor 21 april is dit gratis! 
Natuurlijk kun je na een jaar eventueel terug naar je huidige provider en ook 
bestaat de mogelijkheid om alleen een internetabonnement af te sluiten en je 
huidige tv-abonnement te behouden.  
 

 
Als laatste wil ik iedereen nog even 
attenderen op de win-win actie met ZV. 
(zie vorige pagina). Wanneer je via één 
van de links je abonnement afsluit krijg 
jij € 25,- korting en krijgt ZV € 50,- in de 
clubkas!  
 

 
Voor alle aanbieders kunt u kijken op www.deltafibernetwerk.nl  
 
Met vriendelijke groet, namens de dorpsraad, 
Huub Welberg.  

 
 
 
 

http://www.deltafibernetwerk.nl/
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GEEN BORNE OP Z’N BEST DIT JAAR, MAAR TOCH... 
Online live-concert Double6 en Pia  
 

Op de dag die eigenlijk in het teken zou staan van het jaarlijkse Borne op z’n 
Best, zondag 18 april, blijft het ook dit jaar relatief stil in het dorpscentrum. 
De living statues, koren en orkesten, de kraampjes met kunst en ander 
vermaak ontbreken. Toch gloort er hoop. Het sprankje perspectief komt in dit 
geval van Double6 en Pia die, in coöperatieve samenwerking met BorneBoeit, 
om 20.00 uur ’s avonds een bijzonder live-concert verzorgen dat online te 
volgen zal zijn door iedereen in Borne, Hertme, Zenderen en verder.  
 

‘Het beste dat ons nu kan overkomen’ 
Plaats van handeling is de nieuwe studio van BorneBoeit, die voor deze 

gelegenheid zal dienen als the place to 
be. In een ongedwongen setting 
brengen Paul Homan, Rudi Oude Vrielink 
en Pia Rosens een uurtje lang een 
selectie van hun repertoire. Zo speelt 
Double6 nummers van Boudewijn de 
Groot, de Bee Gees en Racoon, terwijl 
Pia zowel eigen nummers als covers ten 
gehore brengt. Samen zingen ze 
bovendien een nummer van Daniël 

Lohues. “Dit is het beste dat ons nu kan overkomen”, aldus Paul Homan van 
Double6. “Wij smachten ernaar weer te kunnen optreden en mensen te 
vermaken. Heerlijk dat we nu weer mogen en op deze bijzondere dag voor 
Borne ons geluid weer kunnen laten horen.” 
 

Het exclusieve optreden wordt zondagavond aangekondigd door 
burgemeester Jan Pierik. Nog niet eerder tijdens zijn ambtstermijn maakte hij 
Borne op z’n Best mee en de reputatie ervan heeft hij dus alleen maar ‘van 
horen zeggen’. “Ik begrijp dat de derde zondag in april altijd een bijzondere 
dag is in onze gemeente en ik ondersteun dit initiatief dan ook van harte om 
toch dat beetje perspectief te kunnen bieden.” Het live-concert begint 
zondagavond zoals gezegd om 20.00 uur en is te volgen via de pagina Live op 
BorneBoeit.  


