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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 

23 april 2022 – 14 mei 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 …  
 

 
Vrede wordt niet gemaakt aan de conferentietafel,  

maar in harten van mensen. 
 
 

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


 

 

 

- 2 - 

 

 

Vieringen:  
 Parochiekerk:  

Zondag 24 april: 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor 
    Voorganger: pastor T. v.d. Gulik 
Zondag 1 mei: 10.00 uur: Eucharistieviering verzorgd door de Karmel 
    Voorganger: pater N. Hofstede 
Zondag 8 mei: 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor 
    Voorganger: pastor T. v.d. Gulik 
Dinsdag 10 mei: 19.00 uur:  Mariaviering KPV m.m.v. Cantoren 
    Voorganger: PW A. oosterik 
 
De vieringen zijn te volgen via de kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl  
 

Zondag 24 april 10.00 uur  Zondag 1 mei 10.00 uur 

Koster:  J. v.d. Aa   Koster:  H. Harink 
Lector:  R. Brentjes   Lector  M. Verheijen 
Collectanten:  D. Schothuis   Collectanten: M. Besselink 

I. Geerdink     H. Koopman 
 

Zondag 8 mei 10.00 uur   Dinsdag 10 mei 19.00 uur 

Koster:  E. Westerbeek  Koster:  H. v.d. Aa 
Lector:  B. Paus    
Collectanten:  H. Meulenkamp en B. Nollen    

      

Misintenties voor zondag 24 april 2022: 
Marietje Koopman-Luttikhuis; Overleden ouders Koopman; 
Pater Johan Hettinga; Herman Westerbeek; 
Hendrik en Annie Demmer-Kortstee; Jan Demmer. 
 

Misintenties voor zondag 1 mei 2022 (Karmelviering): 
Annie Kamphuis-Wiggers; Pater Johan Hettinga;  
Fam. ten Velde-Huisken; Paulien ten Velde-Alferink; Loes Lubbers. 
 

Misintenties voor zondag 8 mei 2022: 
Tonie Harink; Pater Johan Hettinga. 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 24 april t/m zaterdag 14 mei telkens:  
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 24 april t/m zaterdag 30 april: groep 4 
Van zondag 1 mei t/m zaterdag 7 mei: groep 1/2 
Van zondag 8 mei t/m zaterdag 14 mei: groep 3 
 
 

 

Enquête Parochie Zenderen  
 

Beste Parochianen, 
 

In deze VOX wordt in de bijlage een enquêteformulier meegestuurd, waarin 
wij uw mening vragen over de positie  
van de kerk in Zenderen, voor de toekomst.  
Daarnaast hebben we ook enkele vragen over onze begraafplaats.  
Wij vragen u met klem deze enquête te willen invullen en vervolgens mee te 
willen geven aan de vrijwilligers die bij u de kerkbalans formulieren “Actie 
Kerkbalans” ophalen, na de meivakantie. Mochten er meerdere exemplaren 
door meerdere huisgenoten ingevuld willen worden, heel fijn natuurlijk, dat is 
mogelijk. Achter in de kerk liggen nog exemplaren klaar. Ook kunt u het 
ingevulde enquêteformulier in de bus achter in de kerk deponeren. 
 

De enquête is ook in te vullen op de website van de parochie Zenderen: 
www.parochiezenderen.nl 
 
Alvast hartelijke dank, 
Het parochiebestuur. 
 

  

http://www.parochiezenderen.nl/
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Actie Kerkbalans 2022 
Binnenkort, om precies te zijn in de twee weken van 
9 tot en met 21 mei, wordt in onze parochie de Actie 
Kerkbalans gehouden.  
Wilt u ook dat onze parochie kan blijven doen waar ze 
al heel lang voor staat? 
Geef dan voor de kerk van morgen, voor onze 
parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te 
Zenderen met al haar vrijwilligers die zich inzetten 
voor de gemeenschap. 
We hopen dat we ook in 2022 weer op u mogen 
rekenen! 
 

Onze parochie heeft opnieuw een tekort op haar jaarrekening. De 
Coronacrisis heeft een verdere negatieve uitwerking gehad. En zeker niet te 
vergeten de enorm gestegen energieprijzen bij het verwarmen van ons 
kerkgebouw bij de vieringen.  
 

De financiële situatie van onze parochie is helaas inmiddels zorgelijk 
geworden. Zij kampt al jaren met een tekort in haar exploitatie. De 
zelfstandigheid van onze parochie kan hiermee zelfs op losse schroeven 
komen te staan. 
Wij met z’n allen moeten de schouders eronder zetten om dit te voorkomen. 
 

Mogen wij u vragen om een ruimhartige bijdrage?  Zo kunnen we samen van 
betekenis blijven voor elkaar en voor de mensen om ons heen. 
 

Daarom is er de actie Kerkbalans. 
 

Van 9 tot en met 21 mei komen onze collectanten bij 
u langs voor uw jaarlijkse bijdrage. Alle gezinshoofden 
en hun inwonende kinderen van 18 jaar en ouder 
ontvangen een verzoek om een bijdrage voor deze 
Kerkbalans collecte. 
 

Mogen wij op u rekenen?  
 

Hartelijk dank alvast voor uw bijdrage. 
Pastor en parochiebestuur 
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MEDEDELING VOOR COLLECTANTEN KERKBALANS 
 

Wij verheugen ons erover dat alle collectanten evenals voorheen ook nu weer 
hun bereidwillige medewerking hebben toegezegd voor de Actie Kerkbalans. 
Daar zijn we u erg dankbaar voor.  
Nog even ter herinnering: 
 

Afhalen van de lijsten en enveloppen op maandag 9 mei tussen 19.00 uur en 
20.00 uur of dinsdag 10 mei na de Mariaviering van 19.00 uur, in de sacristie 
van de kerk. De deur van de kerk en de sacristie zijn dan open. 
 

Inleveren van de lijsten en enveloppen op maandag 23 of dinsdag 24 mei 
tussen 19.00 en 20.00, eveneens in de sacristie van de kerk. 
 

Wij wensen u veel succes met uw rondgang en danken u alvast hartelijk voor 
uw medewerking. 
 

Het parochiebestuur  
 

 

      Uitslag kaartmiddag van kaartclub ‘’Schoppenboer’’       
Gespeeld op: 13 april 

     Kruisjassen         
  

1. Gerard Wigger  4294p. 
2. Truus Workel  3878 p.   
3. Cor Stopel   3877 p.   
4. Riet Bos   3742 p. 
5. Sinny Keur   3733 p. 

 

Poedelprijs :  
          Gerard Winkel  3296 p. 
 

Volgende kaartmiddag :  27 April  
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Dames K.P.V. 
Dinsdag 10 mei Mariaviering om 19:00u in de kerk. 
Daarna fietsen en ergens iets drinken. 
 

Dinsdag 24 mei excursie Buffelfarm in Denekamp. 
Opgeven voor 16 mei bij: Anny E, 074-7074905 

   Siny L, 0646695016 
De kosten bedragen € 12,50 per persoon incl. koffie/thee, cake en 
kaasproeverij. Vertrek 13:30u bij de kerk.   
                                   Het bestuur 
 
 

Oud ijzer actie van de IJsclub “Zenderen” 
Om de inkomsten van de ijsclub op 
peil te houden is onze jaarlijkse 
inzameldag voor oud ijzer, metalen, 
etc. op zaterdag 28 mei aanstaande. 
Deze dag kunt u tussen 10.00 en 

15.00 uur oud ijzer, accu’s, stroomkabels, (defect) elektrisch gereedschap, 
vaatwassers, wasmachines en andere  metalen brengen naar het erf van de 
familie Stamsnijder-Harink aan de Braamhaarsstraat 1 A te Zenderen.   
Koelkasten, diepvriezers en televisie’s met beeldbuizen mogen wij niet 
innemen. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om het oud ijzer te brengen 
dan kan het ook zaterdag 28 mei bij u worden opgehaald. U kunt daarvoor 
contact opnemen met:  
06-53813977 Erik  Stamsnijder 
06-41478459  André Wanink 
06-30319115  Jan Everlo 
074-2665953  Herman te Wierik 
06-11795517 Theo Timmers of stuur een mail naar timmers.t.h@gmail.com 
 

Natuurlijk is er ook elke maandagavond tussen 18.30 en 20.30 uur de 
mogelijkheid tot het brengen van metalen, etc. naar de ijsbaan. Heeft u geen 
mogelijkheid tot brengen dan kunnen wij het ook komen ophalen op de 
maandagavonden.   
 

Alvast onze dank. 
Bestuur van de IJsclub “Zenderen” 

mailto:timmers.t.h@gmail.com
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   mc  Zenderen 
 

Hallo motorvrienden. 
Het is weer zo ver. De motoren zijn weer van stal gehaald. Een mooie tijd 
breekt eindelijk weer aan. 
Op zondag 15 mei 2022 organiseren we weer een mooie toertocht  voor alle 
motorrijders uit Zenderen e.o. met aansluitend een gezellige BBQ. 
Er kan gestart worden tussen 9:30 en 10:00 uur. 
Na een bakkie koffie kun je alleen of in groepjes de route gaan rijden. 
Het is een gevarieerde route van ongeveer 200 km (geen snelwegen ).  
Halverwege is weer een rustpunt.  En het eindpunt natuurlijk weer in 
Zenderen. 
Opgave kan net als voorgaande  jaren via  mczenderen@gmail.com  
We vragen een kleine vergoeding voor gemaakte kosten en het eten op het 
eindpunt. 
De te rijden route voor de navigatie en verdere info volgen na opgave via de 
mail. 

de motorclub 

 
Huur een chopper in Zenderen! 
 

Nieuw!!! Elektrisch chopper rijden vanuit Zenderen.  
Vanaf de meivakantie opent Actief Twente een depot Zenderen en is vanuit de 
gemeente Borne het huren van E-Choppers mogelijk!  
Vanuit locatie Smikkel in Zenderen worden toertochten met route-app 
aangeboden. Dus kom gezellig chopper rijden in Zenderen! 
 

Reserveer hieronder eenvoudig je chopper online. Je ontvangt bij je chopper 
een goede uitleg en een leuke route. Hoe fijn is dat!? 
https://www.actieftwente.nl/e-chopper-huren-in-zenderen/ 
 

SPECIALE AANBIEDING:  
Bij reservering ontvangen inwoners van Zenderen een Noaberschapskorting!  
Boek en ontvang de 2e pannenkoek gratis. Deze aanbieding geldt t/m 21 mei.  

mailto:mczenderen@gmail.com
https://www.actieftwente.nl/e-chopper-huren-in-zenderen/
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Wist u dat…: 

Restaurant Smikkel ook uw koffietafel bij een uitvaart verzorgd en dat onze 
dienstverlening verder gaat? Uw familie, vrienden en genodigden worden 
ontvangen in een ontspannen ruimte met ontstoken kaarsen en op de 
achtergrond instrumentale muziek. De auto kan bij ons geparkeerd worden en 
uw (klein)kinderen kunnen ontspannen in de speelruimte.  
Onze gasten vertellen over ons: 'Uitstekend verzorgd, lekkere verse broodjes 
van de bakker, veel aandacht! 
 

 

SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 

 

Schoonmaakrooster:  
Wk 17: 25 – 29 april: Jolanda Veldhof, Marije Hoek, 

   Elise Breteler, Wilke Geerdink 

Wk 18: 2 – 6 mei: Sandra Kuiphuis, Conny Brus, 

   Gonny Kolenbrander, Ida Demmer 

Wk 19: 9 – 13 mei: Chantal Kamphuis, Geri Nijhuis 

   Miranda Vossebeld, Renate ten Broeke 

 

HANDBAL 
 
 

Handbalwedstrijden: 
Zaterdag 23 april: 
ZVBB21 DS1 – Havas DS1   Sporthal t Wooldrik te Borne  19.00 uur 
ZVBB21 DS2 – Bentelo DS4 Sporthal ’t Wooldrik te Borne 20.30 uur 
 
Zondag 24 april: 
T.V.O. E1 – ZVBB21 E2  Sporthal de Pol te Bentelo  09.30 uur 
ZVBB21 E1 – De Tukkers E1 Sportpark ’t Brook te Bornerbroek 10.00 uur 
ZVBB21 DC1 – B.W.O. DC1 Sporthal IISPA te Almelo  10.00 uur 
T.V.O. D1 – ZVBB21 D1  Sporthal de Pol te Bentelo  10.25 uur 
VBB21 DS 3 – Grol H.V. DS2 Sporthal de IISPA te Almelo  12.00 uur 

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 

Vol programma op sportpark ’t Vollenbroek en een toernooi voor JO8! 
Na een korte onderbreking vanwege de Paasviering staat er een uitgebreid 
voetbalprogramma voor de deur. Zaterdag en zondag spelen de meeste teams 
een thuiswedstrijd. Dat betekent veel activiteit en gezelligheid in Zenderen. De 
jeugdafdeling kan daarna alweer uitkijken naar twee vrije weekenden, want 
vanwege de meivakantie speelt alleen JO19 wedstrijden op 30 april tegen 
Fleringen en op 7 mei tegen Sparta Enschede. De senioren hebben wel een 
programma. Zie hieronder voor het volledige programma voor de 
aankomende 3 speelweekenden. 
 

Op zondag 24 april wordt Zenderen Vooruit vertegenwoordigd door een 
samengesteld JO8 team bij het jeugdtoernooi onder de vlag van het regioplan. 
Dit toernooi zal plaatsvinden bij Oranje Nassau. Voor enthousiaste 
scheidsrechters is er nog plek om een wedstrijd te fluiten en een heuse KNVB 
scheidsrechtersworkshop te krijgen in het stadion van Heracles. Als er 
interesse is kan er contact worden opgenomen met Roy de Kinkelder. 
 

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 
aankomende speelronde. Veel succes en plezier toegewenst! 
 

Zaterdag 23 april    Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV JO19 – Sparta E. JO19-3   15:00  Kevin Sonder 
ZV JO17 – NEO JO17-3   13:00  Mart Vetketel 
ZV JO12 – Oranje Nassau JO12-4  11:30  Wouter van Olffen 
ZV JO10 – ATC JO10-3    10:00  Job Vetketel 
NEO JO9-6 – ZV JO9-1    08:30 
ZV JO9-2 – DOS ’37 JO9-1JM   10:00  Twan Pouwel 
TVO JO7-1 – ZV JO7-1    09:00   
ZV JO7-2 – Borne JO7-4   09:00  Leiding JO7-2 
   

Zondag 24 april    Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV 1 – La Premiere 1    14:00   
Luctor et Emergo 2 – ZV 2   11:00      
ZV 3 – Vasse 2     11:00  Jos Nollen 
ZV 35+1 – AVC Heracles 35+1  09:00  Bertus Tibben  
Borne/ZV VR1 – FC Eibergen VR3   12:45  Rick Vink 
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Duimelot “Pupillen van de week”  Aanwezig:  
Scott Elzinga/ Noah Kruidenier  13:30 
 

Kantinedienst zaterdag 23 april  Tijd: 
Milan Hakobian    08:30 – 10:00 
Rens Veldhof     10:00 – 12:00 
Maxim Nijhuis     12:00 – 14:30 
Teun Nollen     14:30 – 17:30 
  

Kantinedienst maandag 24 april  Tijd: 
Mitch Wennekink/ Justin Sonder  08:00 – 12:00 
Vincent Ganzeboom/Peter Feldman  12:00 – 15:15 
Jeffrey Slamp/Kevin Sonder   15:15 – 18:30 
 

Zaterdag 30 april    Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV JO19 – Fleringen JO19-1   15:00  Bart Beld 
   

Zondag 1 mei     Aanvang: Scheidsrechter: 
Victoria 1 – ZV 1     14:00   
ZV 2 is vrij          
KOSC 4 – ZV 3     11:00   
ZV 35+1 – UDI 35+1    09:00  Thijs O. Rengerink 
Borne/ZV VR1 is vrij         
 

Kantinedienst zaterdag 30 april  Tijd: 
Teun Kamphuis    14:30 – 17:00 
  

Kantinedienst zondag 1 mei    Tijd: 
Riele Screever/ Ellis Verheijen  08:00 – 12:00 
Myrthe Bomhof/Ellen ten Tusscher  12:00 – 15:15 
Inge Buitelaar/ Femke Kuipers  15:15 – 18:30 
 

Zaterdag 7 mei    Aanvang: Scheidsrechter: 
Sparta E. JO19-2 – ZV JO19   16:30 
   

Zondag 8 mei     Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV 1 – de Lutte 1    14:00   
ZV 2 – TVC 4     11:00  Gijs Vogelaar  
DTC 3 – ZV 3     11:00  
ZV 35+1 is vrij  
Longa VR2 – Borne/ZV VR1   11:30  
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Duimelot “Pupillen van de week”  Aanwezig:  
Liam Welberg/ Lucas Formanoij  13:30 
 

Kantinedienst zaterdag 7 mei  Tijd: 
JO19 zelf regelen   
  

Kantinedienst zondag 8 mei    Tijd: 
Judith Kamphuis/ Marly Oude Bekke 08:00 – 12:00 
Daniek ten Tusscher/ Charlotte van Os 12:00 – 15:15 
Nicole Kamphuis/ Manon Scholten  15:15 – 18:30 
 

 
Zenderen Vooruit laat mogelijkheden om 1 of 3 punten bij te 
laten schrijven liggen. 0-1 verlies tegen Overdinkel. 

In een zonnige en prettige ambiance werd vanmiddag 
onze thuiswedstrijd tegen Sportclub Overdinkel gespeeld. 
Helaas werd er ook deze week geen van het 
geblesseerden peloton de overstap weer maken naar de 
selectie. Daar moesten we het mee doen. In de eerste 
helft kwam duidelijk naar voren dat er progressie in de 
wel heel jonge ploeg wordt gemaakt. Vooral de opbouw 

was naar behoren, dit keer door de centrumverdedigers Morris Bonthuis en 
Mitch Wennekink. Hier kunnen we mee verder bouwen. Een tiental minuten 
voor de rust kwam Overdinkel wel heel gemakkelijk aan een doelpunt, toen 
hun linkerspits doorbrak en zonder enig gevaar op goal schoot, een kleine 
verandering van richting zette onze bezoekers en keeper Myron Eleveld op 0-1 
achterstand. 
De overige 65 minuten konden onze tegenstanders onze ploeg rustig laten 
komen en wachten op een geschikte counter. Mede door het beulswerk van 
Jordy Oude Vrielink op het middenveld, zette die tactiek niet veel zoden aan 
de dijk. 
Onze thuisploeg kreeg met name via vrije trappen rondom de zestien de kans 
om op zijn minst nog een puntje te scoren. Maar ditmaal lukte het onze 
specialisten Job Vetketel en Captain Hemmo Mulder niet om de wedstrijd een 
prettiger aanzien te geven. 
Dus, dan maar uithuilen en volgende week opnieuw beginnen. 
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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. 
 
 
 

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

