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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 

18 juni 2022 – 25 juni 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 …  
 

Vreugde 
leeft van de stilte  

en  
van de onbegrijpelijkheid 

 
 
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:  
Zondag 19 juni: 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. cantoren 
    Voorgangers: M. Verheijen en P. Snijders 
De viering is te volgen via de kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl  
 

Zondag 19 juni 10.00 uur 

Koster:  H. v.d. Aa 
Lector:  Voorganger 
Collectanten: D. Schothuis en I. Geerdink 

      

Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 19 juni t/m zaterdag 25 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 19 juni t/m zaterdag 25 juni: groep 3 
 

Gebedsintenties voor zondag 19 juni 2022: 
Huub en Tiny Hermans-Savelkoul; Gerrit Nijland; 
Louise van den Bos – ten Thije. 
 
 

  

         
        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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Zondag 19 juni:  
woord-en communieviering  
10.00 uur 
 
Het thema van de viering gaat om de vraag van Jezus in 
het evangelie: Wie zegt Gij dat ik ben? Het is een vraag 
aan ons allemaal: ‘hoe goed ken je jezelf?’ 
 
Ieder van ons heeft uiteindelijk een kern, wat 
onkenbaar is, ongrijpbaar en uniek: een dieper zelf. 

De voorgangers in deze viering zijn Maria Verheijen en Paul Snijders en de 
cantoren verzorgen de zang.  
 

Na afloop van de viering is iedereen van harte welkom voor ontmoeting en 
napraten bij een kop koffie en thee in het zaaltje van het 
klooster. 
Dit moment van ontmoeting is er voortaan op elke 1ste en 3de 
zondag van de maand na afloop van de viering en wordt 
aangeboden door het klooster.  

 

Er is versterking gekomen van de huidige groep voorgangers in de woord- en 
communievieringen en in de woorddiensten. Naast Maria Verheijen, Paul 
Snijders en ondergetekende  is Jan Kormeling één van de voorgangers in de 
vieringen op de derde en vijfde zondag van de maand.  
   
Anita Oosterik – pastoraal werker- 
 

 
“Uit het Parochiebestuur”. Nr.: 32 

Berichtgeving uit onze vergadering van 7 juni 2022 
   

1. Afscheid penningmeester Ton Platel 
In deze vergadering hebben we officieel afscheid genomen van Ton Platel. Hij 
is 4 jaar penningmeester van ons bestuur geweest in een bijzondere periode. 
We zijn hem veel dank verschuldigd.  
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2. Enquête Parochie Zenderen 
De gehouden enquête is ingezameld en verwerkt in de computer. In totaal 
hebben 102 parochianen aan de enquête deelgenomen. Een goed resultaat. 
Daar zijn wij erg blij mee. Om de conclusies goed te formuleren hebben wij 
een aparte vergadering belegd. De definitieve uitslag zullen wij na de 
vakantietijd bij u presenteren. 
 

3. Gesprek Bisdom Utrecht 
Het gesprek met het Bisdom Utrecht is vanwege een sterfgeval in de familie 
bij een van de betrokkenen, niet doorgegaan. Er wordt een nieuwe datum 
gepland. 
 

4. Ontslag bestuurslid Theo Vlaskamp 
Wij betreuren het te moeten mededelen dat Theo Vlaskamp zijn ontslag heeft 
aangeboden bij het parochiebestuur. Theo heeft aangegeven zich te willen 
terugtrekken om persoonlijke redenen. 
Het parochiebestuur zoekt naar een nieuw bestuurslid voor met name 
kerkhof- en bouwzaken. 
 

5. Parkeerproblemen aan de Hertmerweg en het kerkplein 
Het parochiebestuur wil in gesprek gaan met de gemeente Borne over de 
parkeerproblemen aan de Hertmerweg en het kerkplein. 
 

6. Financieel overzicht 2021 
Het financieel overzicht over 2021 van onze parochie is door het bestuur 
vastgesteld. Dit wordt nu ter goedkeuring aan het Bisdom Utrecht 
aangeboden. 
 

7. Tarieven 
Onze penningmeester Koos Caarls zal samen met het pastoresteam de 
tarievenlijst herschrijven. 
 
Het parochiebestuur 
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Titus Brandsma werd op 15 mei 2022 in Rome 
heiligverklaard. 

 

Zaterdag 18 juni 16.00 uur Elisakerk Almelo, 
Rembrandtlaan 23 

 

Theaterspeler Peter Vermaat met: 
Titus, Held of heilige? 

 
De poppenspeler-theatermaker Peter Vermaat maakt theatervoorstellingen 
met (levensgrote) poppen Zo ook over Titus Brandsma, Peter zegt hierover:   
Als filosoof en kenner van de mystiek peilde Titus de diepten van het menselijk 
hart. Daarnaast bleef hij oog hebben voor de mensen om zich heen en deed hij 
veel journalistiek werk. Toen ons land werd bezet door de Duitsers, kwam Titus 
Brandsma met hen in conflict.  

 
Wat bezielde Titus Brandsma? Was hij een heilige?  

Was hij een verzetsheld?  Of beide? 
Vrije bijdrage bij de deur. 

 
Aanmelden gewenst op karmeltwente@karmel.nl of 
secretariaat@elisapaz.nl of 06 20464520 
 

 

 

 

SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 

 

Schoonmaakrooster:  
Wk 25: 20 – 24 juni:  Martine Lansink, Karen Feldman, 

   Wendy Kruidenier, Dyane Bril 

 

mailto:karmeltwente@karmel.nl
mailto:secretariaat@elisapaz.nl
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      Uitslag kaartmiddag van kaartclub ‘’Schoppenboer’’       
Gespeeld op: 8 Juni 

 
     Kruisjassen         
  

1. Andre Oude Nijhuis 4002 p. 
2. Paulien Peper  3892 p.   
3. Henk Platenkamp  3833 p.   
4. Cor Stopel   3745p. 
5. Wilhelmien Tulk  3692 p. 

 
Poedelprijs :          Gerard Kole  2959 p. 

 

Volgende kaartmiddag: 29 Juni, laatste kaartmiddag en prijs uitreiking 

 

Clubfeest – Vrijdag 17 juni  
Zenderen Vooruit is één van de 100 gelukkige verenigingen die geselecteerd is 

voor een geheel verzorgd clubfeest, georganiseerd door 
Splitt. Dit feest gaat plaatsvinden op vrijdagavond 17 juni in 
de kantine van Zenderen Vooruit. Deze avond komt onder 
andere DJ Barend Deelen draaien, bekend van Radio 538. Het 
belooft een groot feest te worden!  
 

Dit feest wordt mede mogelijk gemaakt door Splitt, een 
betaalapp voor sportteams. Het is de bedoeling dat deze app tijdens het feest 
gebruikt wordt voor het afrekenen van consumpties. Voor elk team van 
Zenderen Vooruit is er een eigen betaalgroep om mee te betalen. Hiermee 
kan één teamlid simpel een rondje drankjes voor het hele team afrekenen. 
Het mooie is: je betaalt altijd alleen voor jouw eigen deel.  
 

We hopen jullie allen te zien op vrijdagavond 17 juni! 
De activiteitencommissie  
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Stratenbaltoernooi 2022 

 
De voorbereidingen voor het stratenbal zijn al in volle gang om het dit jaar 
weer net zo geslaagd te maken als voor de coronatijd. Dit heeft al tot het 
volgende succes geleid, er zijn maar liefst 7 volledige heren teams bestaande 
uit straten en enkele cluster buurten. Dit betreft de volgende teams: 

Team:       Leider/aanvoerder 
Hoge Maat/’t Stegehuis  Thomas Klaassen 
Buitengebied Luc Besselink 
PC Hoofdstraat Marijn Sanderink 
Zijstraten Lidwinaweg Robert Dries 
Erve Escher/Timmerman Ivar Hakkenbroek 
Erve Oosterveld/Elsdijk 1 Tim Mossel 
Erve Oosterveld/Elsdijk 2 Tim Mossel 

 

Daarnaast organiseren wij dit jaar ook beachvolleybal voor de dames. Teams 
moeten bestaan uit minimaal vier personen. De volgende teams zijn van de 
partij.  
 

Team: Leider/aanvoerder 
Hoge Maat/’t Stegehuis Sophie Oude Rengerink 
Erve Oosterveld Sarah in het Veld 
Buitengebied Aniek Stamsnijder 
Elsdijk Imke Hoek 
  

Voor alle teams geldt hetzelfde. Aanvang 19 juni om 13.00. Het toernooi zal 
van start gaan om 13.30. De inschrijfkosten bedragen €10,- per team. 
Mocht je wegens omstandigheden nog geen team hebben, maar je wilt wel  
graag mee doen dan kunnen we daar wel een gepaste oplossing voor vinden. 
Dit zou kunnen door contact op te nemen met een van de bovenstaande  
leiders of met Tim Mossel (06 20 86 43 89) voor stratenvoetbal of met Sarah in 
het Veld (06 19 64 85 88) / Aniek Stamsnijder (06 13 43 06 52) voor 
beachvolleybal.    
 

Graag zien wij jong en oud verschijnen op zondag 19 juni 2022 op het  
Sportpark ’t Vollenbroek! 
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Weekkamp 2022 gaat door! 

 

🏕️>>> WEEKKAMP 2022! <<<🏕️ 
 

Het is alweer bijna zover! Van 18 t/m 23 juli zal het jaarlijkse weekkamp 
plaatsvinden. Dit wil jij natuurlijk niet missen! Heb jij zin in een fantastische 
week met je leeftijdsgenoten en zonder je ouders?  
Noteer dan de datum in je agenda en geef je snel op! 
 

Leeftijdscategorie:  Vanaf groep 3, tot maximaal 14 jaar (dus ook de 
kinderen van de middelbare school mogen mee)  

Wanneer:   18 t/m 23 juli 2022 
Kosten:   € 65,- per persoon 
 

Opgeven kan door het sturen van een appje of een mailtje 
Opgeven moet vóór 1 juli bij: Sophie Oude Rengerink, Hoge Maat 30  
              Tel: 06 30 25 88 90/Mail: sophie-or@hotmail.com 
Jij gaat toch ook mee?  
De kampleiding heeft er in ieder geval al zin in!  

 
Ik ga mee op weekkamp! 
Naam:  
Leeftijd: 
Adres: 
Postcode: 
Telefoon / mobiel ouders/verzorgers: 
E-mailadres ouders/verzorgers:    Bijzonderheden: 
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💪 ‼️Volksfeesten Zenderen en Jong Zenderen werken samen ‼️ 💪 
Zaterdag 9 Juli slaan de Volksfeesten Zenderen en Jong Zenderen de 

handen ineen! Waarom⁉️ 

Om voor de jeugd een supergave ochtend te organiseren! Kom jij 

samen met je vriendjes en vriendinnetjes mee doen aan de 

CRAZY 88⁉️ 

 

Voer samen met je groepje de gekste opdrachten uit om punten te 

verzamelen en stuur ze op naar de jury! De groep met de meeste 

punten wint de titel ‘CRAZY 88 CHAMPIONS’!💪🏆🥇 

 

📅 Datum: Zaterdag 9 juli  

⏰ Tijd: 10:00 

🎪 Plaats: Feesttent aan de Lidwinaweg  

🔞 Leeftijd: vanaf Groep 3   

💶 Kosten:  5 Euro  ( contant)  

 

Opgeven kan doormiddel van een appje te sturen met de onderstaande 

gegevens naar Jinke Mulder (☎️ +31647547085) of een briefje met de 

onderstaande gegevens in te leveren bij Schoolstraat 6 te Zenderen.  

 

 

 

Ik doe mee!!! 

Naam:…………………………………………………………………

……………………. 

 

Leeftijd:…………………………………………………………………

………………….. 

 

Mag alleen naar huis toe:  JA/NEE 
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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

