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DE STEM VAN ZENDEREN 
Website Zenderen: www.zenderen.com  

Contact Vox: tel. 06-51209141/e-mail: info@zenderen.com 
 

KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN 

21 januari 2023 – 28 januari 2023 

 

 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 …   
 

Half goed is niet goed;  half waar is niet waar; 
halfheid leidt tot niets! 

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

 
Vieringen:  
Zondag 22 jan:      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  

 

mailto:info@parochiezenderen.nl
mailto:pastor.vandergulik@gmail.com
mailto:anita.oosterik@gmail.com
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Zondag 22 januari 10.00 uur  
Koster:  H. Harink       
Lector:  J. Kokenberg   
Collectanten: D. Schothuis en I. Geerdink    
    

Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 22 januari t/m zaterdag 28 januari:  
zondag :  J. Maathuis  donderdag: A./R. Wolbers  
maandag: G. Welberg   vrijdag: V. Kuipers 
dinsdag: J. Wolbers  zaterdag: S. Elferink  
woensdag:  H. Meulenkamp   
 

Werkgroep onderhoud kerkhof:   
Van zondag 22 januari t/m zaterdag 28 januari: groep 4 
 

Misintenties zondag 22 januari 2022 
Annie Kamphuis-Wiggers; Bennie Veldhof;  
Anny Oude Lansink-Rohof;  
Jan Kienhuis (Jaarged.); Tjietze Leenstra. 
 

Overleden: 
Op 16 januari is op 73-jarige leeftijd overleden onze medeparochiaan Tjietze 
Leenstra. Hij woonde de laatste tijd in Het Borsthuis te Hengelo.   
Op maandag 23 januari is er om 19.00 uur in onze kerk gelegenheid om de 
familie te condoleren. 
Rectificatie: Op 3 januari 2023 is op 93-jarige leeftijd onze parochiaan Anny 
Oude Lansink-Rohof overleden. 
Wij wensen de families veel sterkte in deze moeilijke tijd en bij het verwerken 
van het verlies van hun dierbare. 
 
 

Bezetting parochiesecretariaat 
Dinsdag 24 januari zijn Irma Geerdink en Els Wolbers aanwezig 
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Inzameling voor de voedselbank 

In onze kerk staat elke zondag een mand klaar 
voor houdbare producten voor de 
Voedselbank. Ook op de dinsdag- en 
donderdagmiddagen staat hij tijdens de 
zitting van het parochiesecretariaat voor in de 
kerk.  
 

Zo hopen wij samen om te zien naar onze medemensen die het momenteel 
moeilijk hebben. 
 

Week van gebed voor Eenheid van Kerken 
Op zondag 22 januari , aan het einde van de Week van gebed, is er om 10.00 
uur een dienst in de Oude Kerk, georganiseerd door de Raad van Kerken Borne 
Hertme Zenderen. 
 

De voorgangers zijn ds. Johan Meijer van de Protestantse Gemeente Borne, 
Jolanda Valk van de Doopsgezinde Gemeente Twente en Gustaaf Boerjan 
namens de Rooms Katholieke parochie Borne/Hertme.  
Het gospelkoor Onderweg uit Almelo o.l.v. André 
Bijleveld verzorgt de muzikale ondersteuning. 
De viering wordt ook live uitgezonden via de link: 
www.kerkomroep.nl/#/kerken/12316 .  
Hier zal de viering ook later nog te zien zijn. 
Het thema van deze viering is ook: 'Doe Goed, Zoek 
Recht. 
 

Bezoekgroep Parochie Zenderen 
Op  woensdag 1 februari  om 19.30 uur willen we alle vrijwilligers uitnodigen 
voor de jaarlijkse vergadering in het zaaltje van het klooster.    
De laatste jaren kon dit door CORONA niet doorgaan. We zouden het erg op 
prijs stellen jullie allemaal weer te ontmoeten bij een drankje en een (klein) 
hapje om weer even bij te praten.  
Kun je niet aanwezig zijn, graag even bericht bij Irma of een van de andere 
dames. 06-21823388.                       
Ook nieuwe mensen zijn van harte welkom. 
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“Uit het Parochiebestuur”. Nr.: 37 
 

Berichtgeving uit onze vergadering van 12 januari 2023 
 
 
1. Onderhoudsstaat pijporgel Kerk 

N.a.v. een globaal onderzoek dat is verricht naar de onderhoudsstaat van 
het pijporgel achter in de kerk is besloten geen actie te ondernemen m.b.t. 
een eventuele restauratie van het orgel. De financiële positie van onze 
parochie laat dit niet toe. Wel zal contact worden opgenomen met een 
orgelexpert van het Bisdom Utrecht welke mogelijkheden er eventueel zijn 
m.b.t. de slechte staat van het kleine orgel voor in de kerk. 
 

2. Financiële garantstelling  
Wij hebben besloten een financiële garantstelling van  
€ 1.000,- te verlenen aan de werkgroep Titus Brandsma voor activiteiten op 
14 mei 2023. Hierover wordt u binnenkort geïnformeerd. 

 
3. Steunen Petitie tegen plannen Bisdom. 

 Zoals u wellicht hebt gehoord heeft het Bisdom Utrecht nieuwe 
beleidsplannen ontwikkeld om over vijf jaar in het Aartsbisdom Utrecht op 
zondagen geen woord- en communievieringen meer te laten zijn. In het 
Bisdom Utrecht is veel onbegrip voor deze besluitvorming. Ons bestuur 
hecht veel waarde aan het doorgaan van de woord- en communieviering in 
onze parochie. Daarom heeft het bestuur besloten een rondgaande petitie 
m.b.t. een afkeuring van deze beleidsvoornemens, te ondertekenen. 

 
4. Financiële zaken 

Onze penningmeester heeft aangegeven dat de financiële zaken m.b.t. het 
jaar 2022 er minder ongunstig voorstaan dan aanvankelijk werd 
verondersteld. De rekening zal waarschijnlijk sluiten met een klein verlies. 
Hoofdzakelijk heeft dit te maken met de verhoogde opbrengsten van de 
kerkbalans en de collecteopbrengsten. De jaarrekening zullen we op een 
later tijdstip presenteren. Wij zijn erg blij met deze uitkomst  en wij danken 
de parochianen voor hun bijdragen hierin. 
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5. Fietsendiefstal kerkplein 
Zoals u wellicht hebt vernomen wordt er tijdens de kerkdienst op de 
zondagmorgen een oogje in het zeil gehouden door leden van ons 
parochiebestuur en onze pastoor Ton van der Gulik, gezien de 
fietsendiefstallen. Wij hebben de politie ook hierom gevraagd. Dit heeft 
echter niets opgeleverd. 

 
6. Geloofsgesprek 

Op woensdag 25 januari 2023 vindt er om 19.30 uur in het zaaltje van het 
klooster in samenwerking met de Elisaparochie van Almelo een 
geloofsgesprek plaats onder leiding van de heer Chris ’t Mannetje met als 
titel: “Wij zijn de tijden en de tijden veranderen.” Nadenken over de 
toekomst van de kerk. Parochianen zijn van harte welkom. Voor opgave en 
informatie kunt u terecht bij Anita Oosterik. anita.oosterik@gmail.com  
 

7. Vacature 
Tot op heden is het helaas nog niet gelukt om de vacature in 
ons bestuur op te vullen. Het parochiebestuur zoekt nog 
verder, maar mocht u iemand weten, dan kunt u contact  
opnemen met de vicevoorzitter Maria Verheijen.  
 

Het parochiebestuur. 
 

 

Wij zijn de tijden en de tijden veranderen 
 

In gesprek op woensdag 25 januari 2023 
In het kader van de synodale raadpleging in de kerk, 
zijn er dit jaar ook in Almelo en Zenderen 
geloofsgesprekken gevoerd. 
We vertelden elkaar wat ons als gelovigen bezielt en 
gaande houdt. En hoe wij gaan en staan in onze 
geloofsgemeenschappen. 
 

Het vertellen en het luisteren naar elkaars verhaal deed goed. 
Daarom is er nu een vervolg voor wie eerder meedeed en voor wie nu wil 
aansluiten. 
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Onder de professionele leiding van Chris ’t Mannetje gaan wij met elkaar in 
gesprek over veranderingen die ons (zijn) overkomen. Zowel in ons persoonlijk 
geloofsleven als in ons samen geloven. 
We vertellen elkaar het verhaal van welke woorden, teksten, liederen, 
symbolen en vormen we daarbij steeds meenemen of die we nieuw hebben 
gevonden: om ons leven in het licht van God uit te drukken. 
Hoe vind ik, hoe vinden wij als gelovige houvast in een tijd die voortdurend 
verandert. 
 
We komen samen op 25 januari 2023  in het zaaltje van het 
Karmelietenklooster in Zenderen.  Aanvang 19.30 uur. 
 

Opgave is noodzakelijk, want we sturen u ter voorbereiding enkele vragen. 
Hiervoor, en voor verdere informatie kunt u terecht bij pastoraal werkster 
Anita Oosterik (anita.oosterik@gmail.com) 
 
Anita Oosterik en Ton van der Gulik 

 

 
 
Nieuws van de Zonnebloem 

Op dinsdag 7 februari wordt u door de carnavalsverenigingen 
van Zenderen en Hertme een carnavalsbingo aangeboden in  
’t Rigtershoes te Zenderen.  
 
De avond begint om 17.30 uur.  
De Zonnebloem zorgt voor soep en een broodje beenham.  
Het eerste drankje krijgt u van de Zonnebloem.  

 
Er wordt een bijdrage van €5,- gevraagd. 
Opgave voor deze avond voor 22 januari bij:  
Annie Besselink tel: 0546-823827 of bij  
Berndien Mekenkamp tel: 074-2665110 
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Lourdesbedevaart Aartsbisdom Utrecht 2023 
 
Het Aartsbisdom Utrecht gaat in april 2023 voor de 
vijfde keer op bedevaart naar Lourdes. Deze 
bisdombedevaart belooft weer een heel mooie reis 
te worden. Aan de eerste vier reizen namen 
pelgrims, van jong tot oud, uit alle parochies van het 
aartsbisdom deel. Ook dit jaar hoopt het 
aartsbisdom op een grote deelname. 

Net als de laatste twee keer dat er een Lourdesbedevaart is geweest vanuit 
het Bisdom, willen we ook dit jaar weer graag samen reizen:  
dat wil zeggen: op bedevaart gaan vanuit de parochie  Onze Lieve Vrouw 
O.O. Zenderen en  de Elisaparochie en St. Jorisparochie,  beiden uit Almelo.  
Samen op bedevaart schept een band en is een bijzondere beleving.  

 De bedevaart is van 29 april tot en met 6 mei. Per TGV. 

 Kiest u voor een reis per vliegtuig dan is het van 29 april t/m 4 mei  

 Per bus vertrekt u op  27 april  en komt  op 5 mei 2023 terug. 

De prijs per deelnemer is € 995,00, inclusief vervoer en volpension 
Ook mindervaliden of mensen die zorg nodig hebben, zijn van harte welkom 
en kunnen dankzij de inzet van vrijwilligers een onvergetelijke reis beleven. 
 
Op maandag 23 januari, om 20.00 uur  is er een informatieavond in de 
pastorie van de Georgiusbasiliek, Boddenstraat 76 te Almelo, verzorgd door 
Ben Lokate. 
Opgave voor deze avond bij Anita Oosterik – parochiecoördinator voor de 
parochie Zenderen en de Elisaparochie.  Telefoon 06 23 08 24 18 of email: 
anita.oosterik@gmail.com  
Neem gerust contact op voor meer informatie!  
 

 
 

mailto:anita.oosterik@gmail.com
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Huiskamer Sindron Nieuws. 

Met vragen over onder andere welzijn, zorg, wonen, 
financiën, vrijwilligerswerk en werk en inkomen kunt 
u in de gemeente Borne op 1 plek terecht: het 
Sociaal Hus. Eerder ging u hiervoor apart naar de 
gemeente, het Kulturhus, Stichting informele Zorg, 
Wijkracht, GGD en Jeugdgezondheidszorg. Vanaf 1 
maart 2022 kunt u rechtstreeks terecht bij het Sociaal Hus, links in het 
gemeentehuis. 
 

Op donderdag 26 januari vindt in het Sindron een informatiebijeenkomst over 
het Sociaal Hus en sociale veiligheid in  Zenderen plaats. Tijdens deze 
bijeenkomst komen thema’s als eenzaamheid, mantelzorg, vrijwilligerswerk  
en het sociaal domein aan bod. Ook wordt het gebruik van de Hulpkaart 
toegelicht. De Hulpkaart geeft jouw wensen aan als je in een kwetsbare 
situatie komt.  
Meer weten over een van deze onderwerpen? We vertellen u hoeveel van 
deze thema’s samenkomen in het Sociaal Hus en wat het Sociaal Hus voor u 
kan betekenen. U bent van harte uitgenodigd om bij deze avond aanwezig te 
zijn en uw vragen te stellen. De inloop is vanaf 19.15 uur. De bijeenkomst 
begint om 19.30 uur en duurt ongeveer tot 20.30 uur.  
  

                      
 
 
 
Repair Café   
We zijn er weer op 28 januari 2023.  
Kom je iets laten repareren? Weg gooien kan altijd nog! Er is de mogelijkheid 
om aan te melden via de mail, dan kunnen we rekening houden met materiaal 
dat nodig is. Ook kan er dan een afspraak gemaakt worden.    info@sindron.nl  
Wilt u iets met ons delen, als vrijwilliger helpen, of aanmelden voor het Repair 
Café ; dat kunt u doorgeven  via: info@sindron.nl of ons bellen op 06 
38540733. 
Volg je ons al op Facebook? 
 

Ronald, Jeanine, Sandra en Gerjonne 

mailto:info@sindron.nl
mailto:info@sindron.nl
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Ook Wielerclub Zenderen   
         maatschappelijk betrokken. 
          
De Rabobank organiseert elk jaar de actie 
Club Support. 
Door aan deze actie deel te nemen worden  
vele verenigingen en stichtingen financieel 
ondersteunt.  
De Rabobank toont hiermee haar 
maatschappelijke betrokkenheid op o.a. 
kunst-, cultuur-, muziek- en sportgebied. 
Ook de Wielerclub Zenderen neemt elk jaar deel aan deze actie en kan 
zodoende rekenen op een mooi geldbedrag. De leden van de wielerclub 
hebben echter ook besloten een deel van deze uitkering te doneren aan een 
goed doel. Hiermee laat de vereniging ook haar maatschappelijke 
betrokkenheid blijken.  
Gekozen is voor een project dat ook het fietsen promoot namelijk het project 
de Duo-Fiets Hertme.  
 

De fiets staat gestald op Camping 
De Köller en wordt beheerd door 
de familie Lucas.  
Anne-Marie Lucas, coördinator 
van het project, mocht het mooie 
bedrag van 150 euro in ontvangst 
nemen.  
Zij was erg verrast en maar ook  
erg blij met dit geschenk.  
Het zal aangewend worden voor 
het onderhoud van de fiets. 
 

 
Namens de Wielerclub Zenderen 
Jos Kemna 
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Aankondiging verkoop dorpsvlag 
Vanuit verschillende verenigingen is enkele maanden 
geleden het idee ontstaan om een dorpsvlag te 
ontwikkelen voor het dorp en dit is gelukt! Veel 
inwoners hebben afgelopen zomer de vlag tijdens de 
Volksfeesten Zenderen al laten wapperen, maar nog 
niet iedereen heeft er een kunnen bemachtigen.  
 
Daarom gaan we zaterdag 21 januari langs de deuren 

om iedereen in gelegenheid te stellen een dorpsvlag te kopen.  
Kosten per vlag bedragen € 10,-.  
Wilt u toch een vlag, maar heeft u ons gemist of bent u zaterdag niet thuis, 
stuur dan een mailtje naar volksfeestenzenderen@gmail.com of 
info@doldraejers.nl.  
 

 

Smokkeldropping – 3 februari   
 

Het is weer tijd voor de jaarlijkse smokkeldropping 
met Jong Zenderen! Dit keer is deze op 
vrijdagavond 3 februari. We gaan dit doen in de 
omgeving van Zenderen. De smokkeldropping is 
bedoeld voor de jeugd t/m 14 jaar. Kosten voor 
deze onvergetelijke avond zijn €3,- per persoon. 
We verzamelen om 19.00 uur bij de kantine van 
Zenderen Vooruit. Rond 22:30 uur kunt u de kinderen weer ophalen.  
 

Durf jij het aan?! Geef je snel op en neem je vriendjes en vriendinnetjes mee! 
 

Opgeven kan door een berichtje te sturen naar Sarah in het Veld 
(0619648588) of door een reactie te plaatsen onder dit facebookbericht! 
Vermeld hierbij even de naam en leeftijd en laat weten of uw kind wordt 
opgehaald of dat hij/zij zelf naar huis mag.  
 

Ps.: zorg dat je donkere, warme en waterdichte kleren aan hebt! Een zaklamp 
heb je niet nodig, die kun je alleen maar kwijtraken.  
  

mailto:volksfeestenzenderen@gmail.com
mailto:info@doldraejers.nl
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11 JAAR  
J.R. DE DRAEJPIEPERS 
Zenderen 
 

Beste carnavalsvierders, zusterverenigingen en sponsoren,  
 

Wij, jongerenraad De Draejpiepers bestaan 11 jaar! Na 
een grandioos piepersbal op 9 december, kunnen we niet 
wachten om dit gezamenlijk met jullie te vieren! Daarom 
nodigen wij jullie uit om ons jubileum te vieren op 
zaterdag 21 januari bij Smikkel Zenderen, Hertmerweg 45a.  
 

Van 17:30 tot 19:30 zal de receptie plaatsvinden, waarin wij stilstaan bij de 
afgelopen 11 jaar en iedereen willen bedanken die hierin wat voor ons 
betekend heeft. Daarnaast is het mogelijk om tijdens de receptie ons als 
jongerenraad te feliciteren en zullen de nieuwe hoogheden ook enkele 
onderscheidingen uitreiken. Als primeur zal dan eindelijk ons eerste eigen 
jubileummagazine bekend worden gemaakt en uitgereikt!  
 

Om 20:11 zal de feestavond geopend worden en hopen we er weer een 
fantastisch feest van te maken samen met jullie!  
 

Namens onze nieuwe hoogheden, Jonkheer 
Ruud I en Sik Nick en natuurlijk jongerenraad De 
Draejpiepers hopen wij u op 21 januari 2023 te 
mogen verwelkomen. Met vriendelijke 
carnavalsgroet,  

J.R. De Draejpiepers  
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SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 

 

 

Schoonmaakrooster:  
Week 3: groep 15 van Anne Egberts 

Week 4: groep 16 van Heidi Leushuis 

 
 

HANDBAL 

Zaterdag 21 januari 
B.W.O. B1 – ZVBB21 B1 18.30 uur ’t Hoge Vonder te Deurningen 
ZVBB21 DS3 – de Lutte DS2 18.45 uur Sporthal ’t Wooldrik te Borne 
de Lutte B1 – ZVBB21 B2 19.00 uur Sporthal de Luttermolen de Lutte  
 
Zondag 22 januari 
ZVBB21 D1 – D.H.V. 3  10.00 uur Sporthal IISPA te Almelo 
ZVBB21 C1 – Combinatie C1 10.45 uur Sporthal IISPA te Almelo 
B.W.O. E1 – ZVBB21 E1 11.00 uur Sporthal Hasseler Es te Hengelo 
MEOS DS1 – ZVBB21 DS1  14.00 uur Sporthal de Bengele Nederweert 
 
Dinsdag 24 januari 
ZVBB21 DMW2 – Handbal Hardenberg DMW1    
Sporthal Windmolenbroek te Almelo 20.00 uur 
 
 

VOETBAL 

Jeugdcompetities gaan aankomend weekend weer beginnen! 
Zaterdag start de 3e fase van de pupillencompetities. Na een maand zonder 
wedstrijden hebben de meeste voetbalspeler/speelsters er weer zin in om 
tegen hun leeftijdsgenootjes te spelen. Deze week zijn de kantineroosters 
voor de jeugdafdeling en roosters voor de scheidsrechters gedeeld met de 
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teams. Mocht dit nog niet zijn gedeeld dan dit via de leider of trainer worden 
opgevraagd. Het kantinerooster voor de senioren volgt via het algemeen 
bestuur en kan worden opgevraagd bij de kantinebeheerder.  
 
Bijzonderheden: De voetbalafdeling heeft tevergeefs een verzoek ingediend 
om alle jeugdteams op dezelfde dag de thuiswedstrijden af te werken. Helaas 
heeft de KNVB ons verzoek niet gehonoreerd.   
 
Houd het programma goed in de gaten. Dit kan via de website van ZV of via de 
voetbal.nl-app. Onderstaand een overzicht van de wedstrijden voor 
aankomend weekend. Veel succes en plezier toegewenst! 
 
Zaterdag 21 januari    Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV JO19 – Saasveldia JO19-1   15:00  Jos Nollen  
ZV JO12 – FC Berghuizen JO12-1JM  11:30  Teun Besselink 
ZV JO10-1 – NEO JO10-4   10:00  Twan Pouwel  
NEO JO10-2 – ZV JO10-2JM   09:45   
Heracles avc JO8-3 – ZV JO8-1JM  08:30   
ZV JO8-2JM – Heracles avc JO8-2  09:00  Nout Lansink 
ZV JO7-1 toernooi 
 
Zondag 22 januari    Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV 2 – DSVD 2 (oefenwedstrijd)  10:00  René van den Berg 
 
Kantinedienst zaterdag 21 januari  Tijd: 
Evi Sand     08:30 – 10:00 
Amber Boswerger    10:00 – 11:30  
Fleur Koelen     11:30 – 13:30 
Job Egberts     14:30 – 17:00 
 
Vriendelijke groeten, 
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit 

 
 
 

 



 

 

 

- 14 - 

 

 

Activiteitenagenda 
 

 
 
 
De volledige agenda is te zien op onze website: www.zenderen.com 
Activiteiten graag zo spoedig mogelijk aanmelden via info@zenderen.com 
of online invulformulier op onze website. 

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

