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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 
 29 mei 2021 – 5 juni 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 …  
 

Geniet van de kleine dingen,  
want eens kijk je terug en besef je  

dat het grote dingen waren. 
 

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

 Parochiekerk:  
Zaterdag 29 mei: 16.00 uur:  Eerste H. Communieviering m.m.v. cantoren 
    (Deze viering is een besloten viering) 

Voorgangers: Pastor T. v.d. Gulik 
      PW A. Oosterik 
 
Zondag 30 mei: 10.00 uur: Woordviering m.m.v. cantoren 
    Voorganger: PW A. Oosterik en J. Cuppen 
 
De vieringen kunnen worden gevolgd via de kerkradio  
en het internet (www.kerkdienstgemist.nl)  
 
 
Zondag 30 mei 10.00 uur 
Koster:   E. Westerbeek 
Lector:   Voorganger 
Corona coördinator: M. Verheijen 
 
 
Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 30 mei t/m zaterdag 5 juni:  
zondag :  J. Maathuis  donderdag: A./R. Wolbers  
maandag:  H. Semmekrot  vrijdag: V. Kuipers   
dinsdag: J. Wolbers  zaterdag: S. Elferink   
woensdag:  H. Meulenkamp  
 
 
Werkgroep onderhoud kerkhof:       
Van zondag 30 mei t/m zaterdag 5 juni: groep 4 
 
 
Gebedsintenties voor zondag 30 mei 2021: 
Huub Hermans (jgd); Jan Harink 
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Eerste Heilige Communie 

Ruim een jaar geleden zijn we begonnen met de 
voorbereiding op de eerste heilige communie.  
En eindelijk is het zover voor 17 jongens en meisjes: 
zij gaan de eerste heilige communie ontvangen.  
De jongens en meisjes die niet de communie 
ontvangen, ontvangen een kruisje. 

Wanneer is het zover? 
Op zaterdag 29 mei voor de 12 jongens en meisjes van de basisschool in 
Zenderen. 
Op zaterdag 5 juni voor de 5 jongens en meisjes van de basisschool in Hertme. 
Beide vieringen beginnen om 16.00 uur. 

Er zijn twee vieringen door de 
corona- maatregelen.  

De vieringen zijn besloten vieringen 
en alleen de gezinnen van de 

kinderen kunnen aanwezig zijn.  
Via de live-stream 

kerkdienstgemist.nl kan iedereen 
thuis meevieren. 

 
In de hal van de kerk staan vanaf 
vrijdag 28 mei, manden voor de 

houdbare producten bestemd voor 
de voedselbank. Wie wil kan daar een 

product brengen en of misschien 
meegeven aan een van de 

communicantjes:  
 

Lotte-Ties-Siem-Fiene-Dion-Iris-Gijs- 
Rune-Lotte-Mees-Binc-Douwe-Sara- 

Lott-Rens-Tessa-Angelique 
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Kerkhofzaken   
  

Iedereen die rechthebbende is van een graflocatie of 
urnlocatie op het kerkhof van Zenderen, ontvangt 
aan het eind van de huurtermijn altijd een brief over 
de mogelijkheden voor verlengen of ruimen van de 
locatie.   
Door veranderende regels moeten wij de 
rechthebbende al eerder aanschrijven om te 
informeren dat de afloop van de huurtermijn over twee jaar is.  
De rechthebbende heeft dan de tijd om over de keuze na te denken of om dit 
bespreekbaar te maken met anderen.  
Is de keuze al bekend dan kan dit doorgegeven worden. Dit betekent niet dat 
de termijn verandert, de verlengingen vinden plaats met 10 jaar vanaf de 
genoemde datum in de brief die de rechthebbende ontvangen heeft.  
Omdat wij hier nu mee beginnen, betekent dit, dat we ook de rechthebbende 
van locaties waarvan de huurtermijn in 2022 afloopt, gaan aanschrijven. 
 
Uit de verschillende reacties komt naar voren dat veel rechthebbenden 
schrikken van de prijzen die er nu betaald moeten worden. Dat begrijpen wij, 
toch zijn de kosten die wij berekenen nodig. Als u het omrekent naar kosten 
per maand, dan is dat ongeveer € 2,-. Hiervoor worden het kerkhof en het graf 
onderhouden. De wetgeving rond begraafplaatsen is veranderd, er moet 
gewerkt worden volgens de arbo normen en het ruimen moet volgens regels 
plaats vinden. Om hieraan te kunnen voldoen, zijn de prijzen van verlengen en 
ruimen van locaties gestegen. De kosten hiervan gaan rechtstreeks naar 
diegene, die het graf ruimt.  
 
Door de wet op de privacy krijgt de parochie de adresgegevens niet meer 
door. Dat betekent dat ook de administratie van het kerkhof niet altijd over 
recente gegevens beschikt. 
Voor het aanschrijven worden de brieven gestuurd aan de rechthebbende, die 
in het registratiesysteem van het kerkhof staan ingeschreven als 
rechthebbende. Wanneer hier wijzigingen in zijn dan dit graag doorgeven aan 
de administratie met vermelding van de naam van de overledene(n) en 
eventueel de locatie van het graf. Dit kunt u doen door een mail te sturen 
naar administratie@parochiezenderen.nl  
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Gegevens, zoals tarieven en reglement over het kerkhof, zijn te  vinden op de 
site van de parochie: www.parochiezenderen.nl   
Hier vindt u ook de adressen en telefoonnummers van de kerkhofbeheerder, 
de heer Peter Woolderink, de administrateur van het kerkhof,  
mevrouw Gerjonne Scholten- van de Wetering en van de penningmeester  
de heer Ton Platel. 
 
Het parochiebestuur 

 

 

 
 

De collecteweek is van  

7 t/m 12 juni 2021. 
 

Om door te kunnen gaan met de epilepsiebestrijding kunnen het fonds en ik 

de hulp van nieuwe collectanten heel goed gebruiken. 

Want hoe meer collectanten, hoe meer geld er kan worden opgehaald voor 

mensen met epilepsie. 
 

Doe mee:  collecteren kost slechts een paar uur van je tijd en wie 

collecteert, levert een bijdrage aan een goede behandeling en 

begeleiding van mensen met epilepsie. 
 

Ook zoek ik een collecte-organisator voor Zenderen: voor dit jaar en de 

volgende jaren. Het kost u ongeveer 2 halve dagen per jaar. 
 

Wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met Ida ter Keurs: 074 2668204 
 

Alvast bedankt voor uw medewerking,  

Ida 
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Help jij ons Helpen? 
Het Rode Kruis afd. Hengelo-Borne is op zoek naar jou: 

We hebben dringend behoefte aan uitbreiding van ons team van collectanten  
om de collecte van 2021 tot een succes te maken. 

 
Wie zijn wij? 
Wij zijn een wereldwijde organisatie die daar helpt waar onze hulp nodig is. 
 
Wat doen wij als Rode Kruis in Nederland? 

- Helpen in de coronatest- en vaccinatiestraten  

- Hulp verlenen bij evenementen en sportieve activiteiten 

- Hulp verlenen bij “grote” rampen in Nederland 

 
Waar gaat het geld van de collecte naar toe? 

- Naar het werk wat wij in Nederland doen. 

Heel specifiek: de opbrengst van de collecte komt onze eigen afdeling 

ten goede, dus de afdeling Hengelo-Borne. 

 
Wat vragen wij van jou als collectant? 

- Wij vragen minimaal 2 uur van je vrije tijd in de week van 13 t/m 19 

juni 2021 om in Borne, Hertme of in Zenderen te collecteren voor het 

Rode Kruis afd. Hengelo-Borne 

Heb jij die 2 uur voor ons over meld je dan aan via een van de onderstaande 
mail adressen: 
patriciabrouwer@rodekruis.nl of naar sonjageerdink@rodekruis.nl 
 
Patricia Brouwer en Sonja Geerdink,  
collecte coördinatie Rode Kruis afd. Hengelo-Borne 
 


