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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 

28 januari 2023 – 4 februari 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 …   
 

Het leven is net een feest:  
je moet wel zelf de slingers ophangen. 

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

 
Vieringen:  
Zondag 29 jan:      10.00 uur: Woordviering m.m.v. de cantorgroep 
    Voorgangers: PW A. Oosterik en M. Verheijen 
 

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 29 januari 10.00 uur  
Koster:  E. Westerbeek       
Lector:  Voorganger   
Collectanten: H. Schothuis en J. Stevelink    
    

Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 29 januari t/m zaterdag 4 februari:  
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 29 januari t/m zaterdag 4 februari: groep 1/2 
 

Gebedsintenties zondag 29  januari 2023: 
Annie en Henk Eidhof-Hottenhuis, Tjietze Leenstra, 
Johanna Harink-Schothuis, Anny Oude Lansink-Rohof  
 

Bezetting parochiesecretariaat 
Dinsdag 31 januari zijn Ilona Rikmanspoel en Siny Elferink aanwezig 
 

 
Inzameling voor de voedselbank 

In onze kerk staat op gezette tijden een mand 
voor houdbare producten voor de 
Voedselbank. Elke zondag voor aanvang van 
de viering staat deze mand achter in de kerk. 
Op de dinsdagmiddag, tijdens de zitting van 
het parochiesecretariaat, staat hij voor in de 
kerk.  

U kunt natuurlijk op elk ander moment, als de kerk geopend is, producten 
(links voor) in de kerk brengen.  
Samen hopen we zo bij te dragen in situaties waarin mensen het niet meer 
redden.  
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Dankbetuiging 
Wij willen alle mensen bedanken die in welke vorm dan ook, aandacht, liefde 
en gezelligheid hebben gegeven in de laatste periode van het leven van ons 
ma en onze lieve oma Anny. 
Wij danken u voor de vele kaarten, telefoontjes en voor uw komst na haar 
overlijden. Het heeft ons getroost en enorm goed gedaan dat er zoveel 
mensen waren die zich betrokken voelden bij haar en bij ons.  
Tevens willen wij alle gulle gevers bedanken die een bijdrage hebben gegeven 
aan de Parochie Zenderen tijdens de avondwake en uitvaart van  
Anny Oude Lansink – Rohof. 
 

Familie Oude Lansink 

 
 
 
 

    Eerste Heilige Communie in 2023  
Wij gaan starten met de voorbereiding op 
de Eerste Heilige Communie,  
voor de kinderen van(af) groep 4.  
De eerste communie-viering is op zaterdag 17 juni 2023 om 16.00 uur  
In de vrolijke en leerzame weken voorafgaande aan de eerste communie 
maken de kinderen kennis met het verhaal van Jezus.  Er komt informatie voor 
de ouders, over de inhoud van de bijeenkomsten, data, tijd en plaats.    

Het aanmelden van kinderen, die niet naar de basisschool in Zenderen 
of Hertme gaan, kan per mail: anita.oosterik@gmail.com 

We ontvangen graag de volgende gegevens: 
naam van het kind, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, school en 
groep.  Heel graag aanmeldden vóór 1 februari a.s.  
Ook als kinderen niet de eerste communie willen ontvangen, zijn zij wel van 
uitgenodigd om deel te nemen aan de voorbereiding!  
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    Sacrament van het Vormsel in 2023  
Binnenkort wordt een begin gemaakt met de 
voorbereiding op het sacrament van het vormsel,  
voor de jongens en meisjes vanaf groep 8.  
Er is nog geen datum vastgesteld, wanneer de 
vormselviering is, maar is in ieder geval voor de 
zomervakantie.  
 
De voorbereiding op het vormsel is na schooltijd in de parochiekerk van 
Zenderen.  Voordat we gaan starten is er een bijeenkomst voor de ouders  
en de vormelingen waarin de nodige informatie over de voorbereiding. 
De jongens en de meisjes, die mee willen doen aan de voorbereiding en 
gevormd willen worden, kunnen zich aanmelden per mail: 
anita.oosterik@gmail.com vóór 1 februari.  
We willen graag weten: naam, geboortedatum, welke school, email, 
telefoonnummer.  
Ook de jongens en meisjes die nog weten of  zij het vormsel willen ontvangen, 
kunnen zich aanmelden en zijn van harte welkom bij de voorbereiding. 
 

 

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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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. 
 

Vanavond 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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    Uitslag kaartmiddag van kaartclub ‘’Schoppenboer’’  
Gespeeld op: 18 januari 

 

Kruisjassen 
1. Cor Stopel   4118 p. 
2. Henk Platenkamp  3879 p.   
3. Gerard Wigger  3765 p. 
4. Coen Tinselboer  3712 p.   

 

Poedelprijs:         Bennie Stokkingreef 3160 p. 
 

Volgende kaartmiddag: 1 februari 

 

 
 
 

 

SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 

 

 

Schoonmaakrooster:  
Week 4: groep 16 van Heidi Leushuis 

Week 5: groep 17 van Marieke Sand 

 
 

HANDBAL 
 

Zaterdag 28 januari: 
T.V.O. A1 – ZVBB21 A1     17.30 uur       Sporthal de Pol te Bentelo 
ZVBB21 DS1 – Fortissimo DS1    19.00 uur       Sporthal ’t Wooldrik Borne 
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Zondag 29 januari: 
Kedingen C1 – ZVBB21 C1       09.00 uur       Sporthal ’n Dikken Wierden 
W.H.C. E1 – ZVBB21 E1       09.55 uur       Sporthal de Marke Hengevelde 
ZVBB21B2 – Stormvogels B2       11.00 uur       Sporthal IISPA te Almelo 
Hacol ’90 D2 – ZVBB21 D1       11.20 uur       Vonderweijde te Oldenzaal 
Stormvogels DS2 – ZVBB21 DS3  13.05 uur       Sporthal de Els te Haaksbergen 
W.H.C. B1 – ZVBB21 B1       16.25 uur       Sporthal de Marke Hengevelde  
 

Woensdag 1 februari: 
Dynamiek DMW1 – ZVBB21 DMW2 20.45 uur   Sporthal de Mossendam Goor 
 

VOETBAL 
 

Jeugdcompetities zijn weer begonnen! 
Vanwege de voorjaarsvakantie is het wedstrijdsecretariaat druk bezig om de 
wedstrijden van 4 maart voor de pupillen te verplaatsen naar een andere 
datum. Voor een aantal teams is dit inmiddels gelukt. Houd het programma 
daarom 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! 
 

Het kantinerooster voor de senioren voor de zondagen wordt door de 
kantinebeheerder geregeld.  
 

Zaterdag 28 januari    Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV JO19 – Juventa JO19-1   15:00  René van den Berg 
S.V. Losser JO12-4 – ZV JO12   09:45     
SVZW JO10-2 – ZV JO10-1   08:30   
ZV JO10-2JM – avc Heracles JO10-5JM 10:00  Cas Wolbers 
ZV JO8-1JM – Bentelo JO8-1   09:00  Okke Lansink 
SVZW JO8-2 – ZV JO8-2JM    08:30   
ZV JO7-1 – Bornerbroek JO7-1   09:00  Leiding JO7-1 
 

Zondag 29 januari    Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV 1 – Sp. Overdinkel (oefenwedstrijd) 14:00  Gijs Vogelaar  
Reunie 2 – ZV 2 (oefenwedstrijd)  10:30   
Tubantia 3 – ZV 3    10:00 
Borne/ZV VR1 – GVV Eilermark VR1  11:00  Rick Vink (bij ZV) 
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Kantinedienst zaterdag 28 januari  Tijd: 
Scott Elzinga     08:30 – 10:00 
Jurre Slot     10:00 – 11:30  
Jort Ikink     14:30 – 17:00 
 

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

