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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 

25 juni 2022 – 2 juli 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 …  
 

Elke verrassing is een begin;  

elk begin is een verrassing. 

 
 
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
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Vieringen:  
Zondag 26 juni: 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor 
    Voorganger: pastor T. v.d. Gulik 
De viering is te volgen via de kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl  
 

Zondag 26 juni 10.00 uur 

Koster:  J. v.d. Aa 
Lector:  H. Harink 
Collectanten: M. Besselink en H. Koopman 

      

Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 26 juni t/m zaterdag 2 juli:  
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 26 juni t/m zaterdag 2 juli: groep 4 
 

Misintenties voor zondag 26 juni 2022: 
Marietje Koopman-Luttikhuis; Annie Kamphuis-Wiggers;  
Louise van den Bos-ten Thije; fam. ten Velde-Huisken;  
Paulien ten Velde-Alferink; Loes Lubbers. 
 

 
  

         
        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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SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 

 

Schoonmaakrooster:  
Wk 25: 27 juni – 1 juli: Irene Rikmanspoel,Saskia Assink, 

     Cristel Formanoij, Susan Koelen. 

 
 

Beste Vox-lezers,  
 

Wij zijn 3 vrolijke studenten van het ROC van Twente in Hengelo. 
Wij houden ons bezig met een project dat we in 
samenwerking met de Zwanenhof in Zenderen gaan opzetten. 
Ons project bestaat uit een wandeltocht door het Tusveld op 
5 juli 2022. 
Er is een route van 10 km uitgestippeld.  
Deze tocht is voor iedereen die het leuk vindt om mee te wandelen.  
We vragen voor deze wanteltocht een bedrag van 20 euro per persoon.  
Het geld dat we met dit project ophalen, gaat naar de Oekraïners hier in de 
Zwanenhof.  
Na de wandeltocht kunt u nog genieten van een lunch. 
 

U kunt zich per mail aanmelden: Sponser.zwanenhof@outlook.com 
Graag ontvangen wij uw aanmelding vόόr donderdag 30 juni. 
 

Het programma ziet er als volgt uit: 
Inloop bij de Zwanenhof vanaf 9.30 uur.  
De wandeltocht zelf begint om 10.00 uur en 
duurt tot ongeveer 13.00 uur.  
Aansluitend begint de lunch. 
Tegen 14.00 uur is de dag ten einde. 
  

Graag tot ziens op dinsdag 5 juli 
 
Met vriendelijke groet, Angela, Norah en Marit 

mailto:Sponser.zwanenhof@outlook.com
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Repair Café   
Op 25 juni  is het volgende Repair Café. U kunt terecht in 
Sindron vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur. Wij helpen u graag 
met kleine klussen. Graag willen wij vooraf weten dat u 
komt, dan houden wij rekening met de materialen die we 
mee moeten nemen. Dit kan via ons mailadres 
info@sindron.nl 
 

Het bestuur van “DE HUISKAMER SINDRON”, heeft de activiteiten kalender 
voor de periode van september tot december al verder ingevuld.  
Maar er kan nog wel wat bij!!!!      
Heb jij een goed idee?  
Mail ons dan op info@sindron.nl of bel ons op 06 38540733 
We willen graag een gevarieerd programma aanbieden en ook alle leeftijden 
bereiken. 
 

Heb je geen idee, maar wil je wel helpen met het organiseren van een 
activiteit. Ook dat kan. Meld je aan via de mail of ons telefoonnummer. 
 

Wilt u iets met ons delen; dat kan via:  
info@sindron.nl of ons bellen op 06 38540733. 

 
SPORTKAMP 2022 
 

De Activiteitencommissie van Zenderen Vooruit gaat dit jaar weer een 
supergaaf sportkamp organiseren! Dit kamp vindt plaats van  
vrijdag 19 t/m zondag 21 augustus.  
 

Ben jij tussen de 7 en 14 jaar en heb je zin in een onvergetelijk weekend vol 
leuke spellen, sportieve activiteiten en gezelligheid? Geef je dan op!  
De kosten van het kamp zijn 30,- euro p.p.  
 

Opgeven kan door een appje te sturen naar 06 19648588 (Sarah in het Veld). 
Vermeld hierbij even de naam, leeftijd en eventuele 
bijzonderheden/allergieën! Opgeven kan tot 1 augustus. 
 

Wij hopen jullie allen te zien!  
De leiding heeft er in ieder geval al heel veel zin in! 

De Activiteitencommissie  

mailto:info@sindron.nl
mailto:info@sindron.nl
mailto:info@sindron.nl
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Tuinconcert  

 
Koor MIX uit Zenderen houdt op Zondag 3 juli a.s. een tuinconcert in 
sortimentstuin De  Kloostergaarde, aan de Hertmerweg in Zenderen. 
 
We kijken erg uit naar dit concert, we hebben heel lang niet kunnen optreden 
en willen graag laten zien en horen dat we weer met veel plezier zijn 
begonnen met zingen. 
 
Daarom willen wij graag iedereen uitnodigen om bij ons concert aanwezig te 
zijn.  
 
Het concert begint om 14.30u en de toegang is gratis, wel is er de 
mogelijkheid voor een vrije gift. 
 
 
Voor een drankje kunt u die middag terecht bij de Karmeliet (tegen betaling)  
 
 
Wij zien u graag op 3 juli bij ons tuinconcert. 
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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: 



 

 

 

- 7 - 

 

 

💪 ‼️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

