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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 
 5 juni 2021 – 12 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 …  
 

Zomaar de dag inlopen  
en genieten  

van wat je ogen zien!  
 

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

 
  

http://www.zenderen.nl/
mailto:info@parochiezenderen.nl
mailto:pastor.vandergulik@gmail.com
mailto:anita.oosterik@gmail.com
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Vieringen   

• Parochiekerk:  
Zaterdag 5 juni: 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 6 juni: 10.00 uur: Eucharistieviering verzorgd door de Karmel 
    Voorganger: Pater N. Hofstede 
 

De vieringen kunnen worden gevolgd via de kerkradio  
en het internet (www.kerkdienstgemist.nl)  
 

Zondag 6 juni 10.00 uur 
Koster:   H. v.d. Aa 
Lector:   M. Verheijen 
Corona coördinator: M. Besselink 
 

Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 6 juni t/m zaterdag 12 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 6 juni t/m zaterdag 12 juni: groep 1/2  
 

Misintenties voor zondag 6 juni 2021: 
Herman Westerbeek; Annie Solen 
 

Versoepeling coronamaatregelen 
De bisschoppen hebben laten weten dat de gunstige ontwikkeling in de 
besmettingscijfers de mogelijkheid geeft tot een versoepeling van het 
maximum aantal gelovigen dat een viering kan bijwonen. Vanaf komende 
zondag is het aantal niet meer maximaal 30, maar 50 personen. Aanmelden 
blijft overigens wel verplicht. Ook de overige maatregelen blijven van kracht. 
Maar het gaat de goede kant op!  
 

Pastor Ton van der Gulik 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Eerste Heilige Communie 

Op zaterdagmiddag jl. hingen er twee vlaggen bij 
de kerk voor het feest van 12 jongens en meisjes, 
die de eerste communie hebben ontvangen.  
 

Zaterdagmiddag 5 juni, gaan 
opnieuw de vlaggen uit: nu voor de 
5 jongens en meisjes van de 
basisschool in Hertme. De viering 
begint om 16.00 uur. Ook deze keer 
een besloten viering m.m.v 
cantoren.  Thuis kan iedereen 
meevieren via de kerkradio en het 
internet www.kerkdienstgemist.nl  

 
 

 
 

Vormselviering 

Op zaterdag 12 juni a.s. om 19.00 
uur, ontvangen 9 jongens en 
meisjes: 
Nout, Sten, Marell, Thijn, Guus, Wieske, Alec, Joy, Giel het heilig Vormsel. 
Pastor Ton van der Gulik is namens de bisschop Vormheer. 
Opnieuw een viering waarin alleen de vormelingen aanwezig kunnen zijn 
samen met hun ouders, broer, zussen. De viering is live te volgen en wordt 
opgenomen om op een later tijdstip te kijken: www.kerkdienstgemist.nl 
In de voorbereiding is gekozen om geld te gaan inzamelen voor de  
 

   
 

om zo ‘handen en voeten te geven’ aan datgene waarvoor deze 9 
enthousiaste jongens en meisje kiezen bij het ontvangen van het Vormsel.  
 

about:blank
about:blank
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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  

mailto: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 
 

 

 

Door de Corona is er veel veranderd. 
Gelukkig mochten we dit jaar weer met de bussen collecteren met een goed 
resultaat. 
Daarnaast werd ook digitaal gecollecteerd. 
Wat geweldig om weer zo’n mooi bedrag voor het Longfonds van U te mogen 
ontvangen. 
De opbrengsten zijn: 
 
In Borne: € 3825,89 

In Zenderen: € 750,- 
 

We hebben dit jaar weer een aantal 10-jarige jubilarissen en twee 20-jarige 
jubilarissen. Fijn dat U al zo lang voor het Longfonds collecteert. 
Namens de mensen met een longziekte willen we alle medeorganisatoren en 
medecollectanten van Borne en Zenderen bedanken voor de goede inzet. 
 
Met vriendelijke groet,  
Anita Wennekink 
Eindverantwoordelijke Borne en Zenderen 

 

 

 

 

 

 

 

Longfonds 

(voorheen Astma Fonds) 

Postbus 627 

3800 AP Amersfoort 

t (033) 43 41 287 

collecte@longfonds.nl 

longfonds.nl 

 

IBAN/Rekeningnr. NL51 RABO 0335 903444 

K.v.K. Gooi en Eemland nr. 40506839 

http://www.parochiezenderen.nl/
mailto:collecte@longfonds.nl
http://www.longfonds.nl/
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De collecteweek is van  

7 t/m 12 juni 2021. 
 

Epilepsie verstoort levens. 200.000 mensen in Nederland die er zelf mee te 
maken krijgen en ruim een miljoen mensen met een partner, ouder, kind, 
broer of zus. Het kan ons allemaal overkomen. 
 

Epilepsie is niet alleen het hebben van aanvallen, het is leven in je eigen 
wereldje van angst en zonder vertrouwen in je eigen lichaam. Het constante 
rekening houden en een stemmetje in je hoofd dat zegt: Kan ik dit wel? Wat 
als ik straks weer een aanval krijg? De impact dat het heeft op de mensen om 
mij heen. Dat ik mijzelf niet meer ben, ook al probeer ik het zo hard.'  
 

Epilepsie is niet te genezen. En 30 procent wordt niet aanvalsvrij. Zij blijven 
last houden van verstorende aanvallen. Samen met ons team van 
toponderzoekers zoeken we hard naar de oplossing. Daar is geld voor nodig. 
Veel geld. Dankzij de collecteweek kan belangrijk onderzoek naar epilepsie 
van start. Sluit jij je ook aan? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebt u de collectant gemist? 

U kunt ook doneren met bovenstaande QR-code. 

 

Collecte-organisator Zenderen,  

Ida ter Keurs 
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In twee dagen tijd violen eruit, begonia's erin. 

Vorige week dinsdag werden door Tuincentrum Heerdink uit Geesteren de 

zomerbloemen bij ons gebracht. Omdat de violen nog zo mooi waren, een 

week later dan normaal. Evenals de vorige jaren volgt er dan een verdeling 

van de planten. De vrijwilligers krijgen via email bericht. Vervolgens lijkt het 

hele proces op een geoliede machine. Iedereen kent zijn taak. Violen eruit, 

buxusbolletjes bijknippen, onkruid verwijderen en vegen. Daarna poten de 

vrijwilligers de planten op huin eigen manier in. Heel mooi om te zien! 
 

Wat planten we met elkaar in.   

Twaalf bloembakken op de middengelijders 

van de Hoofdstraat. - De put op de rotonde - 

De 2 bloembakken bij het monument van de 

Karmeliet - twee boomcirkels op het Kerkplein 

- 3 bloembakken bij het beeld van de 

Roggemaaier - 2 bloembakken bij het 

Landkruis - 2 bloembakken bij de Kruisweg (bij 

het Carmelitessenklooster) - 3 bloembakken op het kerkhof - 6 bloembakken 

in het Patersbos. Vervolgens het planten van bloemen bij het plantsoen van 

de Bussenschuurster en bij het plantsoen van de Koningslinde. Het onderhoud 

van het plantsoen bij het Landkruis. 
 

Wie zijn deze vrijwilligers.  

1. Mensen van het Thomashuis. 2. Henk Semmekrot. 

3. Anja Besselink. 4. Herman Kamphuis  

5. Engelien Wersterbeek 6. Jan Maathuis  

7.Daniel Lamain 8. Betsy Paus 9. Henk Meulenkamp 

10. Ondergetekende. 
 

 

Dank aan alle "planters"!!!!! 

Lies Maathuis, 

coördinator Openbaar Groen 
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SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 

 
 
 
EINDELIJK WORDT ER WEER GEVOETBALD!! DE REGIOCUP GAAT BEGINNEN! 
 

Onderstaand een overzicht van de wedstrijden voor aankomend weekend.  
Er mogen helaas nog geen supporters aanwezig zijn bij de wedstrijden; 
daarom blijft de kantine tijdens onderstaande wedstrijden gesloten.  
De kleedkamers zijn voorlopig ENKEL GEOPEND VOOR HET UITSPELENDE 
TEAM. ZV-teams die thuis spelen, worden verzocht om in wedstrijdkleding 
naar ZV te komen en thuis te douchen. Hiermee voorkomen we extra 
bewegingen in de kleedkamers tussen beide teams. Vervoerschema’s worden 
opgesteld in overleg met trainers/leiders van het betreffende team.  
 
Zaterdag 5 juni    Aanvang: Scheidsrechter 
Oranje Nassau JO174-4 – ZV JO17  12:45 
Heracles avc MO17-1 – ZV/BZSV MO17 13:30 
ZV JO12 – Almelo JO12-1G   11:30  Wouter van Olffen 
VMC JO10-2 – ZV JO10   09:00 
ATC'65 JO9-6 – ZV JO9   08:30 
ZV JO8 – TVO JO8-1    09:00  Milan Leushuis 
 
Maandag 7 juni       Aanvang: Scheidsrechter 
ZV JO17 – FC Aramea JO17-1   19:30  Ivar Hakkenbroek 
 
Succes!! 
 
Vriendelijke groeten, 
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit 
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