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DE STEM VAN ZENDEREN
Website Zenderen: www.zenderen.nl
Contact Vox: tel. 06-51209141/e-mail: info@zenderen.nl
KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN
23 januari 2021 – 30 januari 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 …
Neem de tijd om ….
van simpele dingen in het leven
…. te genieten
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 24 januari t/m zaterdag 30 januari:
zondag:
J. Maathuis
donderdag:
maandag:
H. Peper
vrijdag:
dinsdag:
J. Wolbers
zaterdag:
woensdag: H. Meulenkamp
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 24 januari t/m zaterdag 30 januari: groep 4

A./R. Wolbers
V. Kuipers
S. Elferink

Financiën: Parochiekerk
Kerkbalans
Bezoekgroep Parochie
Kerktelefoon
Onderhoud kerkhof
St. Behoud Kerkgebouw Zenderen

NL24 RABO 0309 4227 36
NL37 RABO 0309 4073 70
NL86 RABO 0309 4894 23
NL39 RABO 0145 6802 58
NL35 RABO 0145 6447 31
NL51 RABO 0106 2487 66

Eucharistieviering 24 januari
Hoewel er mooie eucharistievieringen op de televisie zijn, kan niets de
samenkomsten in onze parochiekerk vervangen. Gelovigen willen elkaar in
levende lijve kunnen ontmoeten, bekenden begroeten en ter communie gaan.
Samen zingen verdiept ons geloof, elke zondag naar de kerk gaan geeft ritme
aan ons geloofsleven.
Momenteel zijn de risico’s bij ontmoeting echter veel te groot aan het
worden. Met name door de nieuwe virusvarianten. De meeste kerken nemen
dan ook geen risico en zijn in “lockdown” gegaan, gesloten. Voor sommige
betekent dit waarschijnlijk ook de genadeslag. Na al jarenlang te maken te
hebben gehad met teruglopend kerkbezoek, vergrijzing en dalende inkomsten
versnelt corona nu hun einde. Onze parochie komt er doorheen. Bij de
christelijke levenskunst hoort wel het je aanpassen aan de omstandigheden,
hoop blijven houden in de Heer en onderlinge solidariteit.
Om elkaar niet uit het oog te verliezen is er zondag 24 januari een
eucharistieviering. De kerk is dan gesloten en de viering zal sober zijn. Te
volgen via het internet, de kerkradio en op een later tijdstip via Omroep
Almelo. Misboekjes zijn weer beschikbaar. Ze liggen achter in de kerk.
Voor de streaming gaat u naar www.kerkdienstgemist.nl (invullen: Zenderen).
Tot zondag!
Met hartelijke groet,
Pastoor Ton van der Gulik
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Overleden:
Op vrijdag 15 januari jl. is op 87-jarige leeftijd overleden onze
medeparochiaan Marie Mistrate Haarhuis - Ellenbroek. De uitvaartviering in
onze kerk en begrafenisplechtigheid op ons kerkhof waren in besloten kring
op donderdag 21 januari. We wensen de familie Mistrate Haarhuis veel
sterkte en troost in deze moeilijke tijd van afscheid.

Dankbetuiging
Graag willen wij iedereen bedanken voor de vele hartverwarmende reacties
die wij hebben ontvangen na het overlijden van Johan Oude Rengerink.
Fam. Oude Rengerink

Viering van de Eenheid 24 januari
Jaarlijks wordt de Week van gebed voor Eenheid
van christenen gehouden. In deze week bidden
christenen samen voor eenheid. Deze
gebedsbeweging begon al ruim 150 jaar geleden
en wordt wereldwijd gehouden. Dit jaar vindt de
gebedsweek plaats van 17 t/m 24 januari.
Aan het einde van deze week zal er op zondag 24
januari een Oecumenische viering plaatsvinden
in de Oude Kerk te Borne. Deze begint om 10.00
uur. Deze viering is zonder publiek en wordt live
uitgezonden via de Kerkomroep
(www.kerkomroep.nl en dan invullen: ‘Borne’ en
dan: ‘Oude Kerk’). Hier zal de viering ook later
nog te zien zijn. Het thema is ‘Blijf in mijn liefde’. De voorgangers zijn ds.
Johan Meijer en Gustaaf Boerjan. Samen met een aantal zangers verzorgt Jos
Beunders, pianist, de muzikale ondersteuning.
Raad van Kerken Borne-Hertme-Zenderen
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Actie Kerkbalans
Deze week is officieel de actie Kerkbalans van start gegaan. Wij hebben in
onze parochie besloten de actie uit te stellen en op een later moment uit te
voeren, omdat we niet willen dat de vrijwilligers van deze actie op welke
manier dan ook in gevaar komen door het coronavirus.
Afgelopen zaterdag stond er in Tubantia een
groot artikel vanuit de Jacobusparochie uit
Enschede over actie kerkbalans.
Ook wij missen inkomsten uit de collectes,
van avondwakes en nog meer. Maar ook wij
zien dat er veel mensen de behoefte hebben
juist nu een kaarsje op te steken.
Meer dan ooit missen we de warmte van
andere mensen om ons heen: de handdruk bij
een ontmoeting, een spontane knuffel, dat
klopje op de schouder. Mensen zoeken nu
eenmaal verbinding, contact en genegenheid.
En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te
denken: samen komen om je geloof in God, maar
ook je levenservaringen, te delen. Met elkaar.
Dat geeft een bijzondere band.
Kerkbalans vraagt u om te investeren in een levende kerk tijdens en na corona.
Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook mooie
tijden. Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor
staat? U hoeft niet te wachten tot de actie in Zenderen plaatsvindt, maar mag
altijd doneren. Ons rekeningnummer vindt u op de website. En vermelden we
hierbij: NL37 RABO 0309 4073 70
Alvast heel hartelijk dank!
Het parochiebestuur
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Voor het eerst naar school!
Heeft u een zoon of dochter die in het komende schooljaar
(2021 – 2022) 4 jaar wordt? Dan bent u vast al bezig om na te
denken over een school die bij u en uw kind zal passen. En dat
zal zeker, in deze bijzondere tijd vol maatregelen, niet heel
gemakkelijk zijn.
Om u kennis te laten maken met basisschool St Stephanus, nodigen we u uit
om onze website te bekijken. Ook via de website ‘scholen op de kaart’ vindt u
allerlei informatie over onze school.
Daarnaast bent u van harte welkom om contact met ons te leggen. We zijn
altijd bereikbaar per mail en op werkdagen tussen 08.00 en 16.00 uur per
telefoon. Samen overleggen we op welke manier we u het best kennis kunnen
laten maken met onze school.
Om de organisatie van het komende schooljaar op tijd in kaart te kunnen
brengen, zouden we heel graag voor 1 maart iets meer zicht hebben op de
leerlingen die komend schooljaar komen. We hopen daarom binnenkort van
u te mogen horen!
Namens het team van BS St. Stephanus,
Marieke Oude Middendorp
directeur
BS St. Stephanus
St. Stephanusstraat 3
7625PH Zenderen
info@stephanuszenderen.nl
074 - 2662583
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Kunstproject Aveleijn in finale Landelijke Gehandicaptenzorgprijs

In 2020 vond bij Aveleijn, 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 Concordia, theatergezelschap Gehring&Ketelaars en
Rob Dieleman, 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’ in Enschede. De
expositie kon als duo (iemand met en iemand zonder beperking) worden
bezocht. De duo’s maakten eerst kennis met elkaar aan de hand van een
speciaal ontwikkelde handleiding. Het project is finalist (top 3) voor de
landelijke Gehandicaptenzorgprijs.
De Gehandicaptenzorgprijs staat dit jaar in het teken van het thema
Eenzaamheid en wordt voor de achtste keer uitgereikt. Uit onderzoekt blijkt
dat mensen met een beperking minder vaak meedoen. Het maken van
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contact met mensen zonder beperking kan ingewikkeld zijn. Er is ongemak
aan beide kanten. In het project wilde Aveleijn onderzoeken wat er gebeurt
als mensen met en zonder beperking samenwerken aan iets waarvoor ze een
gedeelde passie hebben. In dit geval kunst. Hoe maak je kennis met elkaar,
hoe kom je voorbij het eerste ongemak en hoe werk je samen toe naar iets
moois? In het najaar van 2020 mocht Aveleijn het bijzondere project
presenteren aan minister Van Engelshoven. In december is het ingediend
project in voor de Gehandicaptenzorgprijs en geselecteerd voor de top 10. De
top 10 selectie die op 11 januari pitchen voor de jury. Daaruit volgden drie
finalisten: Aveleijn, Amerpoort en Bartimeus. Op 15 maart wordt de prijs
uitgereikt.

Jury
Rick Brink - Minister van Gehandicaptenzaken (juryvoorzitter);
Henriette Sandvoort - ervaringsdeskundige en werkzaam bij het LFB;
Eelco Hosman - ervaringsdeskundige en werkzaam bij het LFB;
Pouwel van de Siepkamp - verwant en oud-voorzitter van KansPlus;
Astrid van der Kooij - verwant en projectleider, innovator en onderzoeker
sociale vraagstukken;
Gustaaf Bos - onderzoeker en universitair docent Universiteit voor
Humanistiek;
Rick Kwekkeboom - lector Langdurige zorg en ondersteuning, Hogeschool van
Amsterdam.
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