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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 
 19 juni 2021 – 26 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 …  
 

Men kan beter veelzeggend zwijgen  
dan   

nietszeggend praten. 
 

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

 Parochiekerk:  
Zondag 20 juni: 10.00 uur: Woordviering m.m.v. cantoren 
    Voorgangers: J. Cuppen en M. Verheijen 

De vieringen kunnen worden gevolgd via de kerkradio  
en het internet (www.kerkdienstgemist.nl)  
 
Zondag 20 juni 10.00 uur 
Koster:   J. v.d. Aa 
Lector:   Voorganger 
Corona coördinator: B. Nollen 
 
Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 20 juni t/m zaterdag 26 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 20 juni t/m zaterdag 26 juni: groep 4  
 
Gebedsintenties voor zondag 20 juni 2021: 
Huub en Tiny Hermans-Savelkoul. 

 

“Uit het Parochiebestuur”. Nr.: 22 

Berichtgeving uit onze vergadering van 7 juni 2021 
1. Plannen kerkhof 

Op dinsdag 8 september 2021 wordt er voor de 
parochianen een inloop/parochieavond georganiseerd i.v.m. een 
presentatie van de globale schetsen van de vernieuwing van het kerkhof. 
De presentatie wordt gehouden in de kerk of in de kantine van de IJsbaan. 
Berichtgeving hieromtrent volgt nog. 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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2. Restauratiewerkzaamheden 
De restauratie werkzaamheden aan de kerk, de toren van de kerk en de 
vloer van de sacristie, zijn naar tevredenheid van ons bestuur afgerond. 
Alle kosten, die deze werkzaamheden met zich mee hebben gebracht, zijn 
voor rekening van de Stichting Behoud Kerkgebouw Zenderen. Wij zijn de 
stichting hier erg dankbaar voor. Op dit moment worden nog 
werkzaamheden verricht i.v.m. het schilderwerk en inrichting van de 
sacristie. Hiertoe is opdracht verleend. 

 

3. Coronabeleid 
De bisschoppen hebben toestemming gegeven om het aantal personen 
dat kan worden toegelaten in de kerkvieringen te verhogen van 30 naar 
50. Alle overige maatregelen blijven van kracht. 

 

4. Actie Kerkbalans 
Onze penningmeester gaf een tussenstand in de opbrengst van de Actie 
Kerkbalans. Wij zijn hier erg van geschrokken. Er is een mindere opbrengst 
van € 7.000,- ten opzichte van het vorige jaar geconstateerd. Wij schrijven 
dit toe aan de maatregelen die moesten worden genomen i.v.m. de 
coronapandemie. Veel parochianen hebben de brief van de Actie 
kerkbalans (nog) niet beantwoord. Daarom hebben wij besloten in 
september 2021 een actie: “ Financieel tekort parochie Zenderen” op te 
starten. Wij zullen dan wederom een beroep op u doen om het financieel 
tekort weg te werken. Deze actie is beslist nodig, omdat bij het doorzetten 
van deze trend onze parochie over 5 tot 8 jaar niet meer kan blijven 
bestaan.  

 

5. Bezuiniging: opzeggen huur Parochiehuis 
Ons parochiehuis wordt momenteel erg weinig gebruikt, terwijl de 
huurkosten op de begroting van de parochie blijven drukken. Jaarlijks 
wordt hiervoor een bedrag betaald van € 6.500,-. Wij hebben besloten de 
werkzaamheden die normaliter plaatsvinden in het parochiehuis te 
verplaatsen naar de Sacristie van de kerk, die wordt opgeknapt en 
heringericht en het zaaltje van het klooster. Het huurcontract van het 
parochiehuis wordt per 1 januari 2022 opgezegd.    

  

6. Buren 
In het verleden is de afspraak gemaakt dat bezoekers van een viering in 
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onze kerk mogen parkeren bij onze buren, restaurant Smikkel. Omgekeerd 
is ook het geval. Onze buren hebben in gesprek met ons aangegeven dat 
er bij hen de mogelijkheid is om, indien gewenst, na een uitvaart bij hen 
een koffietafel te houden. Het bleek dat niet iedereen hiervan op de 
hoogte is. 

 

7. Privacydocument  
Wij hebben een privacydocument vastgesteld. Dit document geeft inzicht 
in de wijze waarop wij als Parochie Zenderen en de handelingen van onze 
parochie, om willen gaan met de privacy – wetgeving. Wij hebben het 
privacydocument op de site van de Parochie Zenderen gezet. Dit 
document is op voordracht van het Aartsbisdom Utrecht voorgeschreven.  

 

8. Vrijwilligersbeleid 
We zijn erg dankbaar voor al het werk dat in onze parochie door zovele 
vrijwilligers wordt uitgevoerd. Het gebeurt ook dat vrijwilligers, om wat 
voor reden dan ook, stoppen met hun werkzaamheden. Tot nu toe was 
erg onduidelijk op welke manier deze vrijwilliger “een dank-je-wel” kregen 
van de werkgroep of van het bestuur. Binnenkort gaan we hier beleid van 
maken.  

 Het parochiebestuur 
 

 
 
 
 
 

♫  Het complete programma van Volksfeesten Zenderen 2021 ♫ 
 

FOUTE 500 BINGO PARTY 
Op zaterdagavond 3 juli om 20:30 uur start de FOUTE 500 

BINGO PARTY ♫ met De Bingoboys. Onze organisatie zit 
live in de studio in Enschede deze avond. De prijzenpot 
voor deze bingoavond tikt inmiddels de €3000,- aan en de 
hoofprijs is een gloednieuwe LG Smart TV van 55 inch!!  
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Daarnaast gaan er meerdere, grote prijzen uit! Reden genoeg om mee te 
spelen aan deze leuke, interactieve muziekbingo avond! Er zijn 300 
bingokaarten in omloop waarvan de eerste X al zijn verkocht. We verkopen 
bingokaarten middels boxen. Box 1 (€15,-) bevat één bingokaart en lekkere 
snacks. Box 2 (€25,-) bevat twee bingokaarten en lekkere snacks. Extra 
bingokaarten zijn bij te bestellen voor €10,-.  
Bestellen kan door te mailen naar volksfeestenzenderen@gmail.com of door 
te appen naar 0657296750. Belangrijk: vermeld bij bestelling je naam en 
adres, het 06-nummer waarna het betaalverzoek mag worden gestuurd, het 
type box, het aantal boxen en het aantal extra bingokaarten.  
 

☼ IN HET ZONNETJE GEZET ☼ 

Om mensen in deze rare en ongekende tijd een extraatje 

te geven, hebben we deze activiteit in het leven 

geroepen. Voor €10,- kun je bij ons een pakket van De 

Zuivelhoeve bestellen die wij samen met een persoonlijke 

boodschap namens jou afleveren bij de persoon die jij 

even extra in het zonnetje wilt zetten dit jaar. ☼ Wie verwen jij dit jaar? Mail 

of app jouw persoonlijke boodschap (circa 1 alinea) naar 

volksfeestenzenderen@gmail.com of 0657296750, laat jouw 06-nummer 

achter voor het betaalverzoek en vermeld het adres waar wij dit lekkere 

verwenpakket in dit feestweekend mogen bezorgen.  

 

KINDERACTIVITEIT – DE PUZZELTOCHT 😊  
Op zaterdagochtend 3 juli start de kinderactiviteit om 
10:00 uur. We hebben door heel Zenderen een 
puzzeltocht uitgezet die de kinderen in groepjes 
kunnen lopen (dit gaat incl. begeleiding). Onderweg 
krijgen ze wat lekker te eten en drinken. Het groepje 
dat als eerste het juiste woord weet te puzzelen aan 

de hand van de verzamelde letters met foto’s, wint de puzzeltocht van 
Zenderen met een leuke prijs! Opgeven kan door de naam en leeftijd van het 
kind te appen naar 0650987286. 
  

mailto:volksfeestenzenderen@gmail.com
mailto:volksfeestenzenderen@gmail.com
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SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 

 
 
 
Schoonmaken kleedkamers ZV 
De kantine en kleedkamers bij ZV mogen weer open! 
Dat betekent ook dat er weer schoongemaakt moet worden. 
Voor de komende weken hebben we deze planning: 
Week 24: Marleen Wijnstra, Annet Kosse, Silvia Smit, Wilke Geerdink 
Week 25: Chantal Gierveld, Ida Demmer, Marleen ter Riele, Mariël Braakhuis 
Week 26: Chantal Kamphuis, Wilma Meijer, Ellen Kamp, Kim Kamphuis 
Week 27: Geri Nijhuis, Miranda Vossebeld, Ellen Oude Breuil, Esther ten dam 
 
 

AANKOMEND WEEKEND 4 MOOIE WEDSTRIJDEN IN DE REGIOCUP!! 
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 19 juni    Aanvang Scheidsrechter 
ZV JO17 – BZSV de Blauwwitters JO17-1 13:00  Kevin Sonder 
ZV JO10 – Luctor Et Emergo JO10-2  10:00  Thijmen Kruiper 
ZV JO9 – Borne JO9-2G   10:00  Dries Smelt 
Victoria 28 JO8 – ZV JO8   08:30 
 
Succes!! 
 

Vriendelijke groeten, 
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit 


