
  
  

54ste jaargang 
nr. 21 

18 maart 2022 
 

DE STEM VAN ZENDEREN 
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Contact Vox: tel. 06-51209141/e-mail: info@zenderen.com 

KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN 

19 maart 2022 – 26 maart 2022 
 

 

 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 …  

 

Geluk is niet… 
krijgen waar je zo naar verlangde, 

geluk is… 
waarderen wat je hebt! 

 

 
 
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 19 mrt: 19.00 uur: Presentatieviering 1ste Heilige Communie 
    m.m.v. de cantoren 
    Voorgangers: PW A. Oosterik/pastor T. v.d. Gulik 
Zondag 20 mrt: 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. cantoren 
    Voorgangers: P. Snijders en M. Verheijen 
De vieringen zijn te volgen via de kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl  
 
Zondag 20 maart 10.00 uur  
Koster:  E. Westerbeek  
Lector:  Voorganger 
Collectanten: B. Nollen en H. Harink 
 
Gebedsintenties voor zondag 20 maart  2022: 
Huub en Tiny Hermans-Savelkoul; Henk Kamphuis (jaarged.) 
 
Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 20 maart t/m zaterdag 26 maart:  
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 maart t/m zaterdag 26 maart: groep 1/2 
 

 

         
        Financiën: Parochiekerk               NL24 RABO 0309 4227 36 
                            Kerkbalans            NL37 RABO 0309 4073 70 
                            Bezoekgroep Parochie      NL86 RABO 0309 4894 23 
                            Kerktelefoon                       NL39 RABO 0145 6802 58    
                            Onderhoud kerkhof           NL35 RABO 0145 6447 31 
        St. Behoud Kerkgebouw Zenderen     NL51 RABO 0106 2487 66 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Doe mee aan de synodale raadpleging 
 

In 2023 zullen bisschoppen van over de hele wereld bijeenkomen om samen 
te spreken en de paus te adviseren over de toekomst van de katholieke Kerk. 
Als voorbereiding hierop loopt er nu een consultatieronde op wereldniveau.  
Van de tien thema's die vanuit Rome zijn aangereikt hebben de Nederlandse 
bisschoppen er drie centraal gesteld: vieren, medeverantwoordelijkheid voor 
de missie en dialoog in Kerk en samenleving.  
 

In het kader van het Synodale proces organiseren de parochies van Almelo en 
Zenderen twee geloofsgesprekken. Onder de professionele leiding van Chris ’t 
Mannetje stellen wij ons de vraag wat de Heilige Geest ons zegt over Kerk zijn 
vandaag: waar zijn we op de goede weg, waar moeten we een andere richting 
inslaan, welke nieuwe stappen dienen zich aan? De bijeenkomst waar wij als 
parochie aan mee doen is a.s. vrijdag om half 8 in de Elisakerk van Almelo. U 
kunt zich opgeven bij de pastores. 
 

Uw eigen gedachten kunt u ook doorgeven via een weblink van het bisdom ’s-
Hertogenbosch: www.bisdomdenbosch.nl/synode. Het Netwerk Katholieke 
Vrouwen biedt een podium specifiek voor vrouwen: www.unkv.online 
 

Anita Oosterik 
Ton van der Gulik 
 
 

Op weg naar de eerste heilige communie 
 

Zaterdag 19 maart a.s. is de presentatieviering van de kinderen die de eerste 
communie gaan doen. 
Er zijn 26 jongens en meisjes begonnen met de voorbereiding op het feest in 
mei en zij gaan zich in de viering voorstellen. 
Iedereen die benieuwd is, welke jongens en meisje meedoen, is van harte 
welkom in de woorddienst, die om 19.00 uur begint.  
Zoals altijd vragen we om een houdbaar product mee te nemen, die we gaan 
inzamelen voor de voedselbank.  
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Vastentijd: voor bezinning en bewuster leven! 
Extra aandacht voor hulp aan Oekraïne  
 

Oorlog in Europa. Gebombardeerde steden. Tanks In de straten. Mensen die 
schuilen in metrostations. En miljoenen vluchtelingen op zoek naar veiligheid. 
Het leek onvoorstelbaar; het is toch 
gebeurd. Op dit moment zijn er 
ruim 2,8 miljoen mensen op de 
vlucht geslagen voor de Russische 
agressie. Veel van hen zijn in shock. 
Ze hebben in alle haast alleen het 
hoogstnoodzakelijke mee kunnen 
nemen en hebben nog nauwelijks 
tijd gehad om de verschrikkingen te verwerken. 
 

We kunnen gelukkig helpen! 
We willen niet toekijken, zeker niet in deze vastentijd, en gelukkig kúnnen we 
helpen. Via het Europese Caritas netwerk steunen we de opvang van de 
enorme stroom vluchtelingen. In Oekraïne én in de landen eromheen. Caritas 
organisaties zorgen voor schoon water en voedsel, voor warme kleding, 
dekens, babykleertjes, medicijnen en bijvoorbeeld sanitaire producten als 
luiers, maandverband en zeep. Maar dat niet alleen: sommige mensen hebben 
hulp nodig om door te reizen naar familie in het buitenland; anderen zijn in 
allerhaast gevlucht en beschikken niet over de juiste documenten om verder 
te reizen. En wie geen familie heeft in een van de buurlanden, die heeft 
behoefte aan een veilige, warme opvangplaats. 
 

Ons gebed én onze financiële hulp zijn hard nodig 
Er is eind februari al een eerste oproep gedaan vanuit caritas Oekraïne voor 
1,3 miljoen euro om de eerste nood te lenigen. Maar we verwachten dat er 
nog veel meer geld nodig is voor de honderdduizenden mensen die met hun 
kinderen het oorlogsgeweld ontvluchten. Uw steun en onze steun is dus hard 
nodig! 
 

Help mee en steun de vluchtelingen uit Oekraïne. Dank u wel! 
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Daartoe staat gedurende de Vastenperiode en op Pasen tijdens de vieringen 
de grote collectebus achter in de kerk voor uw gift. 
Ook kunt u rechtstreeks een bijdrage overmaken via de website van de 
Vastenactie: www.vastenactie.nl of op bankrekeningnummer NL21 INGB 000 
000 58 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag, o.v.v. collecte Oekraïne.  
 
MOV/Vastenactie  

  

 
BS St Stephanus in actie voor Oekraïne 
Op donderdag 14 april, van 10:45 tot 11:15 uur, lopen alle leerlingen van BS St 
Stephanus in Zenderen samen een sponsorloop. Zo proberen ze zoveel 
mogelijk geld te verzamelen om de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne te  
helpen.  
U kunt de kinderen binnenkort aan de deur verwachten om te vragen hen te 
sponsoren. Ze hebben een formulier mee, waarop ze kunnen aangeven door 
wie ze gesponsord worden en voor welk bedrag dat is. Wij hopen een mooi 
bedrag op te halen voor dit goede doel. Alvast bedankt voor uw bijdrage! 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Start Belevingstheater 
 

Misschien hebt u zich in maart 2020 aangemeld voor de officiële start van het 
Belevingstheater Oorlogstijd en Bevrijding in Borne. Wij waren toen 
genoodzaakt deze activiteit, in verband met Covid-19, uit te stellen. 
 

Inmiddels staat de actualiteit in het teken van de oorlog die in de Oekraïne is 
uitgebroken en ons temeer doet beseffen hoe belangrijk vrijheid en vrede zijn. 
Daarom hebben we besloten om het Belevingstheater toch te laten 
plaatsvinden om "vrijheid en vrede" te blijven benadrukken. 
 

http://www.vastenactie.nl/
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De officiële start van het Belevingstheater zal nu plaatsvinden op: 
 

• Zaterdag 2 april 2022 van 16.15 – 17.30 uur (kerk open vanaf 15.45 uur); • 
Locatie: Oude Kerk, Oude Kerkstraat 2, Borne. 
 

Heeft u nog steeds belangstelling, dan kunt u zich tot uiterlijk maandag 
21 maart 2022 aanmelden via het mailadres: 2april2022@gmail.com. 
 

Graag tot ziens op zaterdag 2 april 2022! 
 

Met vriendelijke groet, 
Namens het Bestuur Belevingstheater Oorlogstijd & Bevrijding in Borne 
Marlies de Bruijn-van Maanen 
 

 

 

Nieuws van de Zonnebloem Hertme/Zenderen 

Op dinsdag 5 april bent u van harte welkom bij Tuincentrum 
Borghuis in Deurningen. Op deze dag kunt u gezellig met  de 
Zonnebloem komen winkelen.  
U kunt het tuincentrum tussen 9.00 uur en 18.00 uur bezoeken. Er 
zijn geen rolstoelen aanwezig. 

 

Op deze dag ontvangt u 10% korting op al uw aankopen én u krijgt een gratis 
kopje koffie met iets lekkers in tuinrestaurant ‘t Borghuis.                                                          
Bij binnenkomst kunt u zich melden bij de stand van de Zonnebloem,  
hier krijgt u de kortingsbon en de bon voor de koffie. 
 

Aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden en u wordt desgewenst van 
huis gehaald en weer teruggebracht. 
Opgave uiterlijk 25 maart bij Akke Louwerman tel. 074-2660360. 
 

 
 
 

mailto:2april2022@gmail.com
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Zonnebloem uitnodiging feestmiddag 

Wat in het vat zit verzuurt niet…….de haringparty. 
Ruim 2 jaar geleden zijn we met de Zonnebloemafdelingen 
Hertme/Zenderen en Borne bezig geweest om het feest te 
kunnen plannen. Eindelijk mag en kan het.  
Uit de opbrengst van de Bornse haringparty 2019 wordt u een 
gezellige middag aangeboden.  
Er wordt gestart met koffie en later in de middag volgt een 

warm buffet en nagerecht. Vanzelfsprekend zal de haringkar niet ontbreken. 
Datum  : Donderdag 14 april 2022 
Locatie : Kulturhus Borne 
Tijd  : 15.00 uur tot uiterlijk 18.30uur 
Voor wie : Alle gasten Zonnebloem Hertme/Zenderen en Borne 
Opgeven : voor 31 maart 2022 bij Akke Louwerman,  

   tel.nr. 074-2660360 
Wij hopen u allen te ontmoeten, dus geef u zo snel mogelijk op. 
Zonnebloem afdeling Hertme/Zenderen  
 
 

 
Beste inwoners van Zenderen, 

Hebben jullie zin in een feestje? 
Restaurant & Pannenkoekenhuis SMIKKEL 
(Hertmerweg 45A in Zenderen), is een 
samenwerking aangegaan met DJ's4Party 
en organiseert vanaf nu in Zenderen 
verschillende gezellige thema 
feestavonden. Kijk op de website voor een 
volledig overzicht en de agenda: 
www.feestjestwente.nl 

 
De 1e feestavond is op zaterdag 26 maart 2022, aanvang 20:30 uur. 
We vinden het leuk dat we inwoners van Zenderen hierbij betrekken en 
hebben daarom een verrassing! De eerste 30 aanmeldingen van inwoners uit 
Zenderen, voor deze feestavond, krijgen gratis toegangskaarten thuisgestuurd.  

http://www.feestjestwente.nl/
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Aanmelden kan via de mail smikkelpannenkoekenhuis@gmail.com, met 
vermelding van het aantal personen, de namen en de adresgegevens 
(maximaal 4 kaarten per huishouden). 
 

Wil je graag je eigen feestje organiseren? Ook dat kan bij SMIKKEL.Vraag 
vrijblijvend naar de mogelijkheden via ons mailadres 
smikkelpannenkoekenhuis@gmail.com                                                                              
          
Tot ziens bij SMIKKEL! 

 
 
Bedieningsmedewerkers gezocht  
Restaurant & Pannenkoekenhuis SMIKKEL 
is op zoek naar nieuwe collega’s voor in de bediening en de afwaskeuken! 
Ben je minimaal 15 jaar, wil je werken in de horeca en ben je beschikbaar in 
het weekend, neem dan telefonisch contact op met SMIKKEL: 06 43493394. 
 
 

“The 80’s & 90’s Disco Party” 
Dans mee tijdens THE 80’s & 90’s DISCO PARTY met de beste hits uit de tijd 
van Avro’s Toppop, Countdown en MTV. Even een avondje onbezorgd uitgaan 
met mensen uit dezelfde leeftijdsgroep. Ga mee terug naar je jeugd en dans 
op de ultieme disco hits van toen. Zoals: Kool and the Gang, The Tramps, 
Gloria Gaynor, Wham!, Prince, Madonna, Queen, Michael Jackson en nog veel 
meer……. 
 

Je kunt je eigen favoriete track kiezen uit honderden vinyl singles. 
KIES! GEEF! DRAAI…. 
 

“Stilstaan op de dansvloer is onmogelijk” 
 

Wanneer:  zaterdag 26 maart 2022 
Aanvang:  20.30 uur 
Leeftijd:  25 plus 
Tickets: EARKY BIRD TICKET: € 12,50 

NORMAL TICKET: € 15,00 
GROEP TICKET (4 pers.) € 45,00 

Inclusief 2 rondjes met bitterballen van het huis! 

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

 

Schoonmaakrooster:  
Wk 12: 21 – 25 mrt: Mariska Moller, Chantal Gierveld,  

Angela ter Braak, Esther Nollen. 

 
 
 

HANDBAL 
 

Zaterdag 19 maart: 
F toernooi      ´t Hoge Vonder te Deurningen 09.30 -12.00 
De Tukkers DB1 – ZVBB21 B1    Sporthal de Danne te Albergen 17.30 
ZVBB21 E2 – Bentelo E1    Sporthal ’t Wooldrik te Borne 17.30 
ZVBB21 DS 2 – Avanti Wilskracht DS2/ Sporthal ’t Wooldrik Borne/19.00 
 
Zondag 20 maart: 
Combinatie ’64 E1 – ZVBB21 E1 Sporthal de Fakkel te Losser 09.30 
ZVBB21 D1 – de Lutte D1       Sporthal de IISPA te Almelo 09.45 
ZVBB21 B2 – De Lutte B1      Sporthal de IISPA te Almelo 10.30 
De Tukkers C1 – ZVBB21 C1       Sporthal de Danne te Albergen 10.50 
ZVBB21 A1 – de Tukkers A1      Sporthal de IISPA te Almelo 11.30 
Langeveen DS2 – ZVBB21 DS3    Sporthal de Ransuil te Geesteren 11.55 
Quintes/VVW DS1 – ZVBB21 DS1/Sporthal de Dars,Wervershoof 13.00 
 
Dinsdag 22 maart: 
ZVBB21 DS3 – de Lutte DS2 Sporthal de Schelfhorst te Almelo 20.15 
 
Donderdag 24 maart: 
ZVBB21 B2 – Langeveen B1 Sporthal ’t Wooldrik te Borne 19.00 
D.S.V.D. DS2 – ZVBB21 DS1 ’t Hoge Vonder te Deurningen 19.30 
 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit_eOZj6zeAhUisqQKHUNfBBwQjRx6BAgBEAU&url=https://tvvalkenburg.tv/nieuws/regios/uitslagen-handbal-2/&psig=AOvVaw1JTY4Wuyv-Ol2fV-74u8WG&ust=1540918553038511
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VOETBAL 
 

ZV1 behaalt 1e overwinning van dit seizoen! 
Met behulp van onze jeugdspelers uit JO19 en een scorende Mitch Wennekink 
heeft het eerste elftal zijn eerste overwinning geboekt van dit seizoen. Een 
prachtig resultaat dat uiteraard smaakt naar meer. Hopelijk kunnen de 
mannen van Marco Botterblom aanstaande zondag tegen Vasse een mooi 
vervolg geven aan deze overwinning. Met nog 13 wedstrijden te gaan is er nog 
van alles mogelijk. 
 

De pupillen JO7 t/m JO12 zijn vrij deze zaterdag. Het speelschema wordt zo 
snel mogelijk gedeeld in de app-groepen. De start van de 4e fase is 26 maart 
2022. 
 

Houd de voetbal.nl app of de website 
www.zenderenvooruit.nl/wedstrijdprogramma goed in de gaten voor het 
actuele programma. Onderstaand een overzicht van de wedstrijden voor 
aankomend weekend. Veel succes en plezier toegewenst! 
 
Zaterdag 19 maart    Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV JO19 – Fleringen JO19-1   15:00  Jos Nollen  

ZV JO17 – Losser JO17-3   13:00  Bart Beld  

ZV JO12 is vrij         
ZV JO10 is vrij         
ZV JO9-1 is vrij      
ZV JO9-2 is vrij      
ZV JO7-1 is vrij     
ZV JO7-2 is vrij    
 
Zondag 20 maart    Aanvang: Scheidsrechter: 
Vasse 1 – ZV 1     14:00   
ZV 2 – Delden 2    11:00  Gijs Vogelaar  

ZV 3 is vrij        
ZV 35+1 – Langeveen 35+1   09:00  Harry Peper  
Borne/ZV VR1 – Eilermark VR2  12:45  Michel Horstman 
(Bij ZV)  
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Kantinedienst zaterdag 19 maart  Tijd: 
Martine Lansink    12:00 – 14:30 
Teun Kamphuis    14:30 – 17:30 
 
Kantinedienst zondag 20 maart  Tijd: 
Bryan Sonder/ Jordy Oude Vrielink  08:00 – 12:00 
Hans in ’t Veld/ Rob Vetketel   12:00 – 15:15 
Thomas Pol/ Jan Heck   15:15 – 18:30 
 

Vriendelijke groeten, 
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit 

 
 

Zenderen Vooruit behaalt niet alleen de eerste driepunter van dit 
seizoen na 2-0 zege op subtopper KOSC , maar vooral veel 
perspectief voor de 2e seizoen helft. 
 

Coach Botterblom durfde het aan om Morris Bonthuis en Teun Nollen, beiden 
nog jeugdspelers, in zijn centrale verdediging te positioneren. En dat pakte 
fantastisch uit.  Beiden wonnen hun duels met de Ootmarsumse spitsen, alsof 
zij dit al jaren deden. Bravo. Door dat onze verdediging in orde stak, konden 
onze vleugelspitsen Mitch Wennekink en Kees ten Broeke vaker in balbezit 
komen. Dit deden zij met verve en knokkend voor elke meter. De rest van het 
team onder leiding van Hemmo Mulder en Jordy Oude Vrielink op het 
middenveld sloten hier volop bij aan. We zaten in de wedstrijd. 
 

Halverwege de eerste helft werd Mitch aan de linkerzijde aangespeeld, hij 
controleerde de bal, liep even door en krulde met zijn rechtervoet, ongeveer 
25 meter van de goal, de bal in de bovenhoek. Een eredivisie goal werd er 
vanaf de Z side gezegd. 
 

Vlak voor de rust kreeg captain Ramon van Os weer last van zijn knie en moest 
vervangen worden. Beterschap vanaf deze plek Ramon, hopelijk zien we jou 
binnenkort weer op de velden. 
 

Na rust ontstond er een andere wedstrijd, KOSC trok ten strijde en bestookte 
onze verdediging met hoge ballen binnen de box. Het werd billenknijpen. Als 
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er dan van Ootmarsumse zijde kansen ontstonden hadden zij pech, want 
Myron had zich vanmiddag voorgenomen geen enkele bal door te laten. Dit 
tot grote vreugde en applaus van het weer voltallig opgekomen publiek. 
 

In een van de schaarse counters kwam de apotheose. Na een slordig 
misverstand in de verdediging van onze gasten, bleef er een stuiterbal over. 
De toegesnelde Mitch, hij zou later zeggen, `ik  moest toch die kant op”, liet de 
bal nog een keer stuiteren en lobde op mooie wijze het leer over de 
verbouwereerde doelman. 2 tegen 0. We hebben weleens mindere dagen 
gehad dit jaar. 
 

 

🔦 SMOKKELDROPPING 🔦 
 

Na een lange tijd geen activiteiten door de COVID-19 situatie organiseert Jong 
Zenderen eindelijk weer een Smokkeldropping! Deze keer op 25 maart 2022 in 
de omgeving van Zenderen. Deze smokkeldropping is bedoeld voor de jeugd 
t/m 14 jaar.  
 
Kosten voor deze onvergetelijke avond:  3 euro p.p. 
Aangezien het wel donker moet zijn voor deze activiteit verzamelen we om 
20.00 uur bij de kantine van Zenderen Vooruit. 
Rond 23.00 uur kunt u de kinderen ophalen. 
Durf jij het aan!!? 
 
Opgeven kan door een berichtje te sturen naar 06 24 63 63 10 (Pim Olthof) of 
door een reactie te plaatsen onder het Facebook bericht! 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ik doe graag mee aan de Smokkeldropping: 
Naam : 
Leeftijd : 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ps: Zorg dat je donkere, warme en waterdichte kleren aan hebt! Een zaklamp 
heb je niet nodig, die kun je alleen maar kwijtraken. 
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Potgrondactie Zenderen Vooruit 2022 

 
A.s. zaterdag 19 maart is de potgrondactie van ZV!  

Heeft u nog geen potgrond of bemeste  tuinaarde besteld? 
Dat kan nog steeds! 

 

 1 zak potgrond a 50 liter                    €  4,00 

 3 zakken potgrond                          €11,00 

 1 zak bemeste tuinaarde a 40 liter    €  3,50 
 

Bestellen kan telefonisch, via WhatsApp; 06-27231898 (Nicole Kamphuis) 
of via de mail: actieszv@gmail.com 

 
Betalen kan via Tikkie of contant; contant geld kunt u in een envelop, voorzien 

van naam en adres, in de brievenbus doen bij Kim Kamphuis- Sanderink, de 
Haar 15 of bij Miranda Steenhagen, Erve Timmerman 4.  

Op zaterdag 19 maart wordt de potgrond  
tussen 8.00 uur en 12.00 uur bij u aan huis bezorgd.  

We hopen dat u onze vereniging ook dit jaar weer wilt steunen! 
 
 

 
   Alvast hartelijk dank voor uw bestelling namens  

 

 

 
 

mailto:actieszv@gmail.com
mailto:actieszv@gmail.com
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Activiteitenagenda 
 

 
 
De volledige agenda is te zien op onze website: www.zenderen.nl 
Activiteiten graag zo spoedig mogelijk aanmelden via info@zenderen.com 
of online invulformulier op onze website. 
 
 
 
Wist u dat….. 
Zenderen nu een Meubeloutlet heeft? 
Deze is gevestigd in het oude pand van de Doofpot /Babyhuis. 
Patrick (Visser) nodigt u uit eens een kijkje te komen nemen. 

http://www.zenderen.nl/
mailto:info@zenderen.com

