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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
29 januari 2022 – 5 februari 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 …
Kijk naar de lucht.
Je zult geen regenbogen vinden
als je naar beneden blijft kijken

Parochiesecretariaat: tel. 06 – 81730704:
Openingstijden:
dinsdag:
14.00 - 15.00 uur
donderdag: 14.00 – 15.00 uur

Vieringen:
• Parochiekerk:
Zondag 30 jan: 10.00 uur:

Viering van woord- en gebed m.m.v. cantoren
Voorgangers: PW A. Oosterik en M. Verheijen
De viering is te volgen via de kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl
Zondag 30 januari 10.00 uur
Koster:
J. v.d. Aa
Lector:
Voorganger
Coronacoördinator: J. Stevelink
Gebedsintenties zondag 30 januari 2022:
Huub en Tiny Hermans-Savelkoul; Herman Kamphuis (Jgd.);
Uit dankbaarheid; Marietje Koopman-Luttikhuis.
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 30 januari t/m zaterdag 5 februari:
zondag:
J. Maathuis
donderdag:
maandag:
H. Semmekrot
vrijdag:
dinsdag:
J. Wolbers
zaterdag:
woensdag: H. Meulenkamp

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

Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 30 januari t/m zaterdag 5 februari: groep 4

Een verschil van dag en nacht
In de afgelopen Adventstijd op weg naar Kerstmis hebben wij u in Vox
wekelijks iets verteld over de verschillende projecten waarvoor Adventsactie
zich steeds inzet.
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Voor de duidelijkheid: deze organisatie werkt samen met Vastenactie; vandaar
het logo hierboven.
De onderstaande brief van de directeur van de Vastenactie die wij onlangs
kregen, laat zien hoe effectief hulp dikwijls kan zijn. Dit bericht willen wij u
niet onthouden:
“Een tijd geleden vertelden we u over traditionele vroedvrouwen in Somalië.
Vastenactie leerde de vrouwen de basics van veilige geboortezorg, en
koppelde hen aan de verbeterde kliniek in Burdhubo. De eerste resultaten zijn
binnen, en ons project blijkt een gouden greep.

Van 77 naar 0 overleden moeders
De kliniek ligt in afgelegen woestijngebied, zonder verharde wegen, met maar
een paar uur stroom per dag.
Het is ongelooflijk wat zonnepanelen,
getraind zorgpersoneel en traditionele
vroedvrouwen uit de lokale
gemeenschap daar samen voor verschil
maken. De cijfers spreken voor zich: in
Burdhubo overleed afgelopen jaar niet
één vrouw bij de bevalling. Het jaar ervoor waren dat er 77.
Dankzij uw betrokkenheid hebben we in Burdhubo een enorm verschil kunnen
maken. Heel hartelijk dank daarvoor! Natuurlijk blijven we ons met uw steun
ook in 2022 inzetten voor kwetsbare mensen over de hele wereld.
Hartelijke groet,
Peter van Hoof
Directeur Vastenactie “
Werkgroep Vastenactie
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Wij gaan weer van start
De Huiskamer Sindron mag weer open. En dat
betekent dat de band, de bridgeclub en de
biljartclub ’s avonds weer in “de Huiskamer”
aanwezig zijn.
Op zaterdag 29 januari is er een groep actief in
“de Huiskamer” met Kant Klossen. Inwoners van
Zenderen kunnen dit bezoeken tussen 11.00 en
13.00 uur. Je kunt kijken wat er wordt gemaakt,
vragen stellen. Bij het bezoeken is het dragen
van een mondkapje verplicht.
Huiskamer Maal start weer op 9 februari.
• Kook je mee dan is de start om 11.00 uur.
• Eet je mee dan is de start om 12.30 uur.
• Na afloop is er de mogelijkheid om samen te blijven zitten, kletsen of
kaartje leggen.
De kosten zijn € 7,50.
Aanmelden kan via info@sindron.nl, bel ons op 06 38540733 of een briefje in
de brievenbus inleveren.

Repair café
Op 26 februari is het volgende Repair Café. Wij helpen u graag met kleine
klussen. Laat eventueel vooraf weten dat u komt, dan houden wij rekening
met de materialen die we mee moeten nemen.
Wilt u iets met ons delen; dat kan via: info@sindron.nl of ons bellen op 06
38540733.
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‘t Vloedbelt
Net buiten Zenderen ligt ‘t Vloedbelt, een mooie boerderij midden in de
natuur. ‘t Vloedbelt is onderdeel van Stichting Surplus. Stichting Surplus is een
organisatie die mensen helpt die op de een of andere manier de aansluiting
missen. De mensen bij ‘t Vloedbelt komen voor arbeidsmatige dagbesteding.
Door samen aan het werk te zijn, kunnen ze werken aan hun doelen.
Vanuit ‘t Vloedbelt kun je heerlijk wandelen. In het seizoen hebben we verse
groente te koop die onze deelnemers verbouwen in de groentetuin op het
terrein. Daarnaast maken en plaatsen we schuttingen. Maar dat is niet het
enige dat we maken van hout. Ook vogelhuisjes, insectenhotels en
picknicktafels behoren tot ons assortiment en we maken producten op
aanvraag. Verder kun je ons inschakelen voor tuinonderhoud. Alle
werkzaamheden worden verricht door onze deelnemers, samen met de
werkbegeleiders.

Heb je zin in verse groente, wil je komen kijken wat voor moois we maken van
hout of ben je benieuwd wat we verder voor je zouden kunnen betekenen?
Neem dan gerust contact met ons op via info@hetvloedbelt.nl of kijk op onze
website voor meer informatie: www.hetvloedbelt.nl . Via Facebook,
@hetvloedbelt, houden we jullie op de hoogte wanneer er groente en fruit te
koop zijn.
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12 maart
V

De Kloostergaarde
Sortimentstuin in Zenderen naast theehuis De Karmeliet
Beste vrijwilligers,
Het is voorjaar dus we willen de Kloostergaarde weer haar grote
voorjaarsbeurt geven; een speciale voorjaarsbeurt. Het is een klein
jubileum; de vijfde keer!
Er is veel te doen, we willen de oude groei opruimen en nieuwe planten en
groentes poten. Zo maken we de tuin weer mooi voor de zomer. Op
verschillende borders mulchen we de grond, leggen we paden opnieuw
aan, maken alle borden en bordjes schoon zodat iedereen kan genieten van
wat er staat. In de groentetuin poten we vooral vergeten groentes en
maken speciaal veld voor groene asperges, en achter in het bos halen we de
woekerende wortels weg. Ook werken we aan het verbeteren van de
ingang en verven we onze schuur. Dus er is allerlei werk aan de winkel!
Tussendoor zorgen we samen met het theehuis voor de inwendige mens.
Programma:
•
09.30 uur beginnen we met koffie en een rondleiding;
•
Keuze uit verschillende tuinklussen.
•
rond 12.30 uur is er lunch
•
Vervolg tuinklussen
•
rond 15.30 uur stoppen we.
We weten nog niet wat de Corona-maatregelen zullen zijn, maar tot nog toe
hebben we ons daar zonder problemen aan kunnen houden. Buitenwerk is
en blijft gezond. We hopen dat jullie er weer bij kunnen zijn.
Graag melden
via voorzitter@sisl.info of https://www.nldoet.nl/activiteit/grotevoorjaarsbeurt-van-onze-mooie-tuin-de-kloostergaarde
Graag een bericht of je komt en tot ziens.
Frank van Dam, vz SISL
voorzitter@sisl.info /+31-(0)6-54.330.197
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SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Schoonmaakrooster:
Wk 5: 31 jan – 4 febr: Annemarie Paus, Fabyana Bartelink,
Danielle Hakobian, Marion van Dienst.

De competitie gaat weer beginnen!
Na een lange lockdown periode zijn de meeste locaties in Nederland
woensdag 26 januari weer opengegaan. Waar twee weken geleden weer
volop getraind kon worden, mogen vanaf heden ook weer wedstrijden
gespeeld worden in competitieverband en is publiek ook weer welkom onder
bepaalde voorwaarden. Voor de voetbalafdeling en onze kantine heeft dit
gevolgen. Er staat een samenvatting van de huidige maatregelen op de
website van ZV.
Gelukkig kunnen we het weer over voetbal hebben en er staat aankomend
weekend weer een mooi programma klaar. Bijzonderheden: vanaf de
winterstop is er een nieuw team begonnen bij ZV. Onder leiding van Mark
Voogsgeerd, Tom Schothuis en Laurens Endeman worden de jongste talenten
klaargestoomd voor de toekomst. Wij wensen deze nieuwe spelers veel
plezier toe in de Instroomgroep.
Zaterdag 29 januari
Glanerbrug JO19-1 – ZV JO19
Achilles '12 JO17-2 – ZV JO17
ZV JO12 – De Esch JO12-3
ZV JO10 – Heracles avc JO10-5
Delden JO9-1JM – ZV JO9-1
ZVJO9-2 – NEO JO9-5
ZVJO7-1 – BVV Borne JO7-1
Delden JO7-1 – ZV JO7-2

Aanvang:
14:35
13:00
11:30
10:00
08:45
10:00
09:00
08:45
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Scheidsrechter:

Wouter van Olffen
Joep ten Dam
Thijmen Kruiper
Leiding ZV JO7-1

Zondag 30 januari
ZV 1 – Hoeve Vooruit 1
Delden 2 – ZV 2
ZV 3 – Almelo 3
Langeveen 35+1 – ZV 35+1
GVV Eilermark VR2 – Borne/ZV VR1

Aanvang:
14:00
11:00
11:00
09:15
11:00

Kantinedienst zaterdag 29 januari
Evi Sand
Kobe Pol
Casper Formanoij

Tijd:
08:30 – 10:00
10:00 – 11:30
11:30 – 13:00

Scheidsrechter:
Gijs Vogelaar
Hennie Besselink

Kantinedienst zondag 30 januari
Op moment van schrijven was het kantinedienstrooster niet bekend bij de
voetbalafdeling. Teams kunnen contact opnemen met de kantinebeheerder
dhr. C. Ragbourn.
Vriendelijke groeten,
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit

Activiteitenagenda

Kijk voor meer informatie in de Agenda van www.zenderen.nl
Opgave nieuwe activiteiten per email naar info@zenderen.com
of aanmelden als nieuwe agenda activiteit op www.zenderen.nl
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