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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
19 februari 2022 – 5 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 …
Goede tijden
worden goede herinneringen.
Slechte tijden
worden goede lessen

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

Vieringen:
 Parochiekerk:
Zondag 20 febr: 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. cantoren
Voorgangers: M. Verheijen en PW A. Oosterik
Zondag 27 febr: 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor
Voorganger: pastor T. van der Gulik
De vieringen zijn te volgen via de kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl
Zondag 20 februari 10.00 uur
Koster:
H. v.d. Aa
Lector:
Voorganger
Coronacoördinator: J. Stevelink

Zondag 27 februari 10.00 uur
Koster:
H. Harink
Lector:
B. Paus
Coronacoördinator: M. Verheijen

Gebedsintenties zondag 20 februari:
Huub en Tiny Hermans-Savelkoul;
Annie Kamphuis-Wiggers;
Dinie Veldhof-Dashorst;
Herman Olthof (jaarged.);
overl. ouders Olthof.

Misintenties zondag 27 februari:
Marietje Koopman-Luttikhuis;
Annie Kamphuis-Wiggers;
Dinie Veldhof-Dashorst;
overl. fam. ten Velde-Huiskens;
Paulien ten Velde-Alferink;
Loes Lubbers.

Overleden
Op woensdag 9 februari jl. is op 83-jarige leeftijd overleden onze parochiaan
Dinie Veldhof-Dashorst. De condoleance was afgelopen zondagavond in onze
parochiekerk en maandagmorgen de uitvaartviering.
We wensen de familie veel sterkte in deze tijd van afscheid en bij het dragen
van het verlies van hun dierbare.
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 20 februari t/m zaterdag 5 maart 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 20 februari t/m zaterdag 26 februari: groep 4
Van zondag 27 februari t/m zaterdag 5 februari: groep 1/2
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Vieren – Verbinden – Verdiepen
Op vrijdagavond 25 februari 2022 houdt Karmel
Twente in de Elisakerk,
Rembrandtlaan 23, Almelo voor elke belangstellende
een samenkomst waarin wij biddend bijeenzijn, elkaar ontmoeten door samen
te eten (onder voorbehoud van maatregelen) en ons samen verdiepen in een
actueel onderwerp.
2022 wordt een bijzonder jaar vanwege de komende heiligverklaring van de
karmeliet Titus Brandsma.
Wie was Titus Brandsma eigenlijk en wat maakt hem zo bijzonder?
Wat bezielde hem in zijn spreken en in zijn handelen?
In onze samenkomst op 25 februari zal Anne-Marie Bos, karmelietes, een
inleiding geven over:
Titus Brandsma: getuige van God
“Kan ik het helpen,
dat God in alle dingen getuigenis aflegt over zichzelf?".
Hiermee geeft Titus Brandsma kernachtig weer hoe hij God
verstaat. In alles, zo leert hij, getuigt God van zichzelf. In de
hele schepping, in al wat is, is God present.
In deze lezing staat Anne-Marie Bos vanuit drie invalshoeken stil bij de wijze
waarop Titus Brandsma van God getuigde: zijn mystieke theologie, zijn
maatschappelijk engagement en zijn kruisweg.
De samenkomst begint om 17.30 uur met een Karmelviering, daarna gevolgd
door een broodmaaltijd. Voor het inhoudelijke gedeelte ruimen we 90
minuten in, zodat de avond om 20.30 uur wordt afgerond.
Aanmelding is noodzakelijk. Opgave via email: paulsnijders1402@gmail.com
Om deze vorm van bijeenkomen ook financieel mogelijk te maken wordt een
bijdrage van € 7,50 op prijs gesteld.
Voor meer informatie:
bezoek de website Karmel Twente/samenkomst karmeltwente
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Zij heeft een verhaal
Paus Franciscus heeft dit najaar een bijzondere stap gezet. In het synodale
proces 2021-2023 worden de gelovigen om raad gevraagd voor de toekomst
van de kerk en de wereld. Franciscus nodigt daarbij nadrukkelijk ook vrouwen
uit. Het Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV) neemt deze uitnodiging van harte
aan en zal zich in dit proces inzetten voor het ophalen van verhalen en
verlangens van vrouwen rond de Rooms-Katholieke Kerk.
De paus wil dat we de komende twee jaar samen nadenken over onder andere
de gemeenschap en de praktische invulling van het geloof. Ook de positie van
de leken in de kerk komt aan bod. Bisdommen, parochies en andere kerkelijke
organisaties gaan met elkaar in gesprek. Ieder kan meedoen met deze
verschillende gesprekken. Het project ‘Zij heeft een verhaal’ van het Netwerk
Katholieke Vrouwen wil, in het kader van dit synodale proces, een goed
podium bieden aan vrouwen
Digitale vragenlijst voor vrouwen
Tot 31 maart is het mogelijk om via de website van het NKV met een online
vragenlijst antwoord te geven op de kernvragen: Hoe is het om vrouw te zijn
in de katholieke kerk? Waar beleef je vreugde aan? Welke verbeteringen zijn
nodig? Welk advies zou je willen geven aan de synode 2023 in Rome? Deze
vragenlijst is individueel te beantwoorden. Op 8 april zal de eerste presentatie
van de resultaten plaatsvinden. En in mei worden de uitkomsten
overgedragen aan Mgr. De Korte, bisschop van Den Bosch en referent voor
Vrouw en Kerk. Meer informatie op de website: www.unkv.online
Als pastoraal team bevelen wij de online vragenlijst van harte aan.
Anita Oosterik
Ton van der Gulik
Financiën: Parochiekerk
Kerkbalans
Bezoekgroep Parochie
Kerktelefoon
Onderhoud kerkhof
St. Behoud Kerkgebouw Zenderen
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NL24 RABO 0309 4227 36
NL37 RABO 0309 4073 70
NL86 RABO 0309 4894 23
NL39 RABO 0145 6802 58
NL35 RABO 0145 6447 31
NL51 RABO 0106 2487 66

SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Schoonmaakrooster:
Wk 8: 21 – 25 febr: Marieke Sand, Christel Besselink,
Nancy ter Wal, Loes Endeman.
Wk 9: 28 febr – 4 mrt: Dianne Kruiper, Miranda Hofstede,
Chantal Jansen, Mariska Platenkamp.

Zenderen Vooruit kan dik verdiend punt op de buik schrijven,
na 2-1 verlies in Fleringen.
De wind bepaalde deze middag grotendeels het wedstrijdverloop. In de eerste
helft kon Fleringen daarvan profiteren, ZV in de tweede helft. Tot aan het
eerste half uur kon de ZV verdediging nog overeind blijven, maar de fysiek
sterke Fleringers wisten tot tweemaal toe onze verdediging te bedwingen.
Eerst uit een mooi opgezette aanval over links en kort hierna met een
prachtige steekbal door onze defensie over rechts. Ruststand 2-0.
In de 2e helft waren zoals gezegd de rollen omgekeerd. Met de wind flink mee,
zette onze ploeg de gastheren met de rug tegen de muur. Dit in eerste
instantie met de inbreng van Mitch Wennekink, die met zijn snelheid en inzet
een aantal keren de Fleringer defensie in verlegenheid bracht. Mitch was ook
de man, die over rechts door de Fleringer linies snelde en beheerst scoorde. 21. ZV had de jacht geopend. Onze aanvallers Job, Kees en Guus probeerden
het op allerlei manieren, maar dat beetje geluk ontbrak.
Voor onze club gaat het moeilijk worden om in de vierde klasse te blijven.
Vooral omdat we nog steeds 5 langdurig geblesseerde basisspelers hebben. Te
weten Luuk, Brian, Freek, Ramon en Mart Vetketel. Echter vanmiddag is
gebleken dat er zeker nog genoeg mogelijkheden zijn. Het inzetten van
talentvolle jongeren kan hier zo maar een onderdeel van zijn.
Volgende week Overdinkel thuis. Altijd lastig.
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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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