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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 

18 februari 2023 – 25 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 …   
 

Wat je in anderen wilt ontsteken,  
moet eerst in jezelf branden. 

 

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

Vieringen:  
Zondag 19 febr:      10.00 uur: Woord- en communieviering mmv cantorgroep 
      Voorgangers: M. Verheijen en P. Snijders 
Woensdag 22 febr: 19.00 uur: Aswoensdagviering m.m.v. het parochiekoor 
      Voorgangers: PW A. Oosterik/pastor T. v.d. Gulik 
 

De vieringen zijn 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/


 

 

 

- 2 - 

 

 

Zondag 19 februari 10.00 uur       Woensdag 22 februari 19.00 uur 
Koster:  H. Harink               Koster:  H. v.d. Aa 
Lector:  Voorganger          Lector:  Voorganger 
Collectanten: D. Schothuis                  Collectanten: M. Besselink 

I. Geerdink                 H. Koopman 
    

Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 19 februari t/m zaterdag 25 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 19 februari t/m zaterdag 25 februari: groep 1/2 
 

Gebedsintenties zondag 19 februari 2023: 
Huub en Tiny Hermans-Savelkoul; Jan Rikmanspoel 
 

Bezetting parochiesecretariaat 
Dinsdag 21 februari zijn I. Rikmanspoel en S. 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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Carnavalsviering vrijdag 17 februari 2023 om 17.45 uur 
 
Van harte welkom in de carnavalsviering 
met het thema “LACH” 
  

Alle verenigingen uit Zenderen, Borne en Hertme zijn aanwezig.  

De muzikale ondersteuning is in handen van  

’t Is Ma Waj Went Band en het koor Mix. 

Er zijn twee collectes 

Het parochiebestuur heeft besloten dat de opbrengst van de eerste collecte 

bestemd is voor de noodhulp in Syrië en Turkije. De opbrengst gaat vanuit de 

parochie rechtstreeks naar de Caritasorganisaties in deze landen om ter 

plekke zo effectief mogelijk te worden ingezet.  

De extra collecte is voor ‘Hospice Borne”’ . 

De viering is voorbereid door Chantal Kamphuis,  
Ellen Oude Breuil, Ellen Welberg  
en Anita Oosterik (pastoraal werker, voorganger) 
 

De viering is te volgen door de livestream: www.kerkdienstgemist.nl  
zoekplaats Zenderen. 
 
Vier, durf, doe, zing, deel en lach met ons mee!  
 

 

 
 
  

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Wij willen een wereld waarin 

iedereen een goed leven kan leiden 
 

Van Aswoensdag, 22 februari, tot eerste Paasdag, 9 april, is het vastentijd. Een 
tijd van bezinning en wat soberder leven. 
Een mooie gelegenheid om onze tijd, geld en aandacht te delen met anderen 
die onze steun goed kunnen gebruiken: met mensen dichtbij of juist heel ver 
weg.  
 

Wat ons beweegt 
Vastenactie wil meewerken aan een wereld waarin iedereen, waar dan ook, 
een goed leven kan leiden. Een wereld waar mensen zelf werken aan hun 
waardigheid én beschikken over de mogelijkheden en voorwaarden daarvoor. 
Het resultaat? Dat mensen goed voor zichzelf en hun gezin kunnen zorgen en 
dat de welvaart rechtvaardig wordt verdeeld binnen gemeenschappen.  
 

Hoe kunnen wij achteroverleunen als anderen hongerlijden, dorst hebben of 
ziek zijn? 
 

Even minderen voor een ander 
Een eerlijke verdeling van welvaart en beschikbare bronnen, ook daar willen 
we als Vastenactie aan werken. En daar kunnen wij allen aan meewerken.  
In de komende weken leest u op deze plek meer over de verschillende 
projecten die wij willen steunen. 
 

Werkgroep MOV 

         
        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 
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Carnaval! Basis school St. Stephanus 
 

Alaaf! KBS St Stephanus viert carnaval! 
Op vrijdag 17 februari vieren we carnaval op school en dit 
jaar hebben we weer een mooie optocht. 
 

Onder leiding van onze eigen Prins en Prinses en de Hoogheden van C.V. De 
Doldraejers en de Draejpiepers lopen we rond 09:00 uur in een bonte stoet 
door Zenderen onder leiding van TMWWB, hét dweilorkest van Zenderen.  
De kinderen mogen met versierde karren/trekkers/fietsen meedoen aan deze 
optocht. 
Het is voor de kinderen geweldig om door zoveel mogelijk mensen toegejuicht 
te worden tijdens de wandeling door Zenderen.  
U komt toch ook kijken? De looproute is als volgt:  
 

We zien jullie graag vrijdag 17 februari langs de route!  
Tot dan?! 
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Zonnebloem en Carnaval vieren samen een feestje 
De carnavalsverenigingen  uit Zenderen 
en Hertme hebben ( weer) laten zien dat 
ze er ook kunnen en willen zijn voor de 
ouderen. 
De vice voorzitter van cv de Doldraejers 
uit Zenderen benaderde de Zonnebloem 
met de vraag: 
We willen graag iets doen voor jullie 
gasten. Wat zou dat kunnen zijn ? 
 
In goed overleg werd besloten om een carnavals bingo te organiseren en zo 
kwamen op 7 februari ruim 30 gasten en 10 vrijwilligsters van de Zonnebloem 
bijeen in het Rigtershoes . Na de soep en broodjes warme beenham kwamen 
omstreeks 18.15 uur de mini dansmarietjes uit Zenderen op bezoek om een 
prachtig dans optreden te verzorgen. Daar kwamen jong en oud heel mooi 
samen. 
 

Daarna was het de beurt aan de 
prinsenparen uit Hertme ( prins Frank en 
adjudant Jasper) en Zenderen ( prins 
Bjorn en adjudant Bart). 
Ze hadden dozen en manden vol prijzen 
meegenomen. Dat beloofde een lange 
avond te worden. Iedereen keek zich de 
ogen uit. 
Het ging er gezellig aan toe. Of het nu 
Bernard 8 , Nico 34 of Otto 68 was, 
iedereen kreeg de tijd, soms  met hulp 
van de vrijwilligers, om de bingo kaart 
goed in te vullen. De hoogheden deden 
het geweldig met hier en daar een 
kwinkslag. Het liep allemaal "gesmeerd". 
Al met al een hele leuk en gezellige 
avond.  

Carnaval.....bedankt namens de Zonnebloem. 
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Nieuws van de Zonnebloem Hertme/Zenderen 
Op dinsdag 28 februari organiseert de Zonnebloem afdeling Hertme/Zenderen 

een winkelmiddag bij Roetgerink Mode en Schoenen in Enter. 
Roetgerink is een ruime winkel en heeft casual kleding en schoenen 
voor alle leeftijden. De winkel is rolstoeltoegankelijk en heeft een 
aangepaste lift en toiletten. 
We vertrekken om 14.00 uur en kunnen u desgewenst van huis 
halen en weer terugbrengen. Uiterlijk 16.30 uur bent u weer thuis. 

 

Op dinsdag 28 maart bent u van harte welkom bij Tuincentrum Borghuis in 
Deurningen. Op deze dag kunt u gezellig met  de Zonnebloem komen 
winkelen. Die dag ontvangt u 10% korting op al uw aankopen en u krijgt een 
gratis kopje koffie met iets lekkers in tuinrestaurant ‘t Borghuis. 
Bij binnenkomst kunt u zich melden bij de stand van de Zonnebloem, hier krijgt u 
de kortingsbon en de bon voor de koffie. 
Aan beide activiteiten zijn geen kosten verbonden en u wordt desgewenst van 
huis gehaald en weer teruggebracht. 
Voor Roetgerink kunt u zich opgeven uiterlijk 22 februari en voor Borghuis 
uiterlijk 10 maart bij Akke Louwerman: Tel: 074-2660360. 
Op beide locaties zijn geen rolstoelen aanwezig; graag aangeven of u een 
rollator/rolstoel mee wilt nemen. 

 

K.P.V Dames 
Op dinsdag 14 maart zal Wouter van Empelen een presentatie 
geven over het werk van Artsen zonder Grenzen. Aanvang 
19:30uur in het clubgebouw van de ijsbaan Zenderen. 
 

Wouter heeft de afgelopen 25 jaar bij Artsen zonder Grenzen als project 
coördinator  gewerkt. Hij heeft in veel oorlogs- en rampgebieden gewerkt en is 
ook wel bekend binnen AzG als de ‘emergency-man’. Wouter vertelt u graag 
wat er allemaal komt kijken bij het werk van Artsen zonder Grenzen, hij deelt 
zijn eigen persoonlijke verhaal en hij vertelt meer over de huidige situatie in 
een aantal van onze projecten. Uiteraard is er volop ruimte om vragen te 
stellen of in gesprek te gaan. 
 

Eigen bijdrage €2,- 
Bij deze avond zijn ook niet-leden (m/v) van harte welkom! 

Het bestuur. 
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SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 

 

 

Schoonmaakrooster:  
Week 7: groep 19 van Kim Kamphuis 
Week 8: groep 1 van Dyane Bril 

 

HANDBAL 
 

Donderdag 16 februari: 
ZVBB21 D1 – D.H.V. D3      18.00 uur   Sporthal ’t Wooldrik te Borne  
PCA/Kwiek DS2 – ZVBB21 DS1    19.00 uur    Sporthal Tijenraan te Raalte 
Avanti Wilskracht DS2 – ZVBB21 DS2 19.00 uur    Sporthal de Brug te Enschede 
 
Dinsdag 21 februari: 
ZVBB21 DWM2 – Kedingen DMW1    20.00 uur   Windmolenbroek Almelo 
 
 

VOETBAL 
 

ZV JO7-1 haalt eerste punt van het seizoen! 
Na maanden hard trainen en het de spelers van de JO7-1 gelukt om afgelopen 
zaterdag het eerste competitiepunt van het seizoen te behalen. In Boekelo 
werd in de laatste seconde van de wedstrijd een 5-5 uit het voor gesleept. De 
vierkoppige staf kijkt dan ook zeer tevreden terug op het behaalde resultaat. 
Dit smaakt uiteraard naar meer. Ook bij de JO8-2JM was er reden tot feest. 
Een mooie 12-1 overwinning betekende alweer de tweede overwinning in de 
derde fase. JO10-2 (9-5) en JO19 (3-0) scoorden ook allebei drie punten en 
hiermee bleek sportpark ’t Vollenbroek een onneembare vesting op zaterdag. 
De afgelaste wedstrijd van JO12-1 tegen LSV JO12-1 wordt ingehaald op 
donderdagavond 16 maart.  
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Zondagmiddag was er de tweede thuiswedstrijd van 
ZV VR1 in Zenderen. Tegen SVO Twickel VR2 werd een 
nipte 2-1 nederlaag geleden. Het eerste elftal van de 
mannen leed dezelfde nederlaag tegen ’t Centrum. 
Tegen Phenix kan donderdagavond in de 
thuiswedstrijd een beter resultaat worden behaald.  
 

Met het Carnavalsweekend voor de deur worden er maar een paar 
wedstrijden afgewerkt. Het gaat hier vooral om wedstrijden die verplaatst zijn 
vanwege de naderende voorjaarsvakantie.  
 
Kijk in het programma van de KNVB op voetbal.nl of in de app wat het actuele 
wedstrijdschema is. Onderstaand een overzicht van de wedstrijden voor 
aankomend weekend. Veel succes en plezier toegewenst! 
 
Woensdag 15 februari   Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV 2 – Fleringen 2    20:00  Victor Ragbourn 
 
Donderdag 16 februari   Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV 1 – Phenix 1    20:00             KNVB Scheidsrechter 
 
Zaterdag 18 februari    Aanvang: Scheidsrechter: 
Rigtersbleek JO12-5 – ZV JO12  09:30     
De Tukkers JO8-1 – ZV JO8-2JM   09:00   
ZV JO7-1 – WVV’34 JO7-2    09:00  Leiding JO7-1 
 
Zondag 19 februari    Aanvang: Scheidsrechter: 
Alle seniorenteams zijn vrij 
 
Zondag 26 februari    Aanvang: Scheidsrechter: 
Borne/ZV VR1 – GVV Eilermark VR1  12:45  Rick Vink  
 
Kantinedienst zaterdag 18 februari  Tijd: 
Leiding JO7-1     08:30 – 10:00 
 
Vriendelijke groeten, 
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit 
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Zenderen Vooruit mist power  
na 2-1 uit verlies tegen Het Centrum Enschede. 
 

Natuurlijk moesten we spelen op een knollentuin, maar of dat in ons nadeel 
werkte, blijft voor altijd een raadsel. Hooguit kan je stellen dat de ploeg uit 
Enschede vaker hun kunsten mogen vertonen in deze tuin, dan onze equipe. 
De eerste helft was een wedstrijd waarin ons elftal maar niet kon gewennen. 
Lange ballen vooral, die zelden de gewenste mede spelers van ons bereikten. 
Het Centrum ging beter om met de omstandigheden dan onze jongens. Vooral 
hun linksback en Linkshalf brachten ons telkens in verlegenheid. Dit alles 
leverde de mannen uit Enschede twee doelpunten op. Bij de eerste werd onze 
altijd trouwe doelman Myron verrast met een knal van zo een 35 meter, 
waarvan hij later zei, “ik dacht dat die ver over ging”. Hun 2e goal kwam uit 
een heen en weer situatie rondom de box. 
 

De 2e helft kwam er een heel ander ZV uit de kleedkamer. Onze ploeg had 
waarschijnlijk in de rust van coach Tim te horen gekregen, 
dat er uit een ander vaatje getapt moest worden. Het 
harde werken werd een kwartier voor tijd beloond met 
prima actie over rechts, waarin Guus, hij viel prima in, Bart 
wist vrij te spelen. Bart, die toevallig toch die kant op 
moest, knalde de bal achter hun keeper, steenhard tegen 

de touwen. 2-1. Het kon nog. 
 

Eigenlijk moet ik zeggen het kon niet meer.  
De scheids vond als enige dat de 2-2, de tweede goal van Bart, gescoord via 
een klutsen gedoe, heen en weer binnen de zestien, deze goal ging afkeuren. 
Als reden gaf hij een zgn. handsbal op. Dag ZV, afspraak blijft afspraak. 
 
 
 

Nieuws van de redactie 
 

U kunt volgende week voor 2 weken copy aanleveren. Dit 

vanwege de voorjaarsvakantie. 
 

Onze eerstvolgende Vox na de vakantie verschijnt op 10 maart. 
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Potgrondactie Zenderen Vooruit 2023 

 
Het voorjaar komt er weer aan; tijd voor de potgrondactie van Zenderen 
Vooruit!  
 
Ook dit jaar kunt u weer potgrond bestellen voor een scherpe prijs! 
De potgrond wordt gratis aan huis geleverd op zaterdag 11 maart. 

 1 zak potgrond a 50 liter                               €4,00 
 3 zakken potgrond                                        €11,00 
 1 zak bemeste tuinaarde a 40 liter               €3,50 

Bestellen kan telefonisch, via WhatsApp; 06-50606759 (Miranda Steenhagen) 
of via de mail: actieszv@gmail.com 
 
Betalen kan via Tikkie of contant; contant geld kunt u in een envelop, voorzien 
van naam en adres, in de brievenbus doen bij Kim Kamphuis- Sanderink, de 
Haar 15 of bij Miranda Steenhagen, Erve Timmerman 4.  

Op zaterdag 11 maart wordt de potgrond tussen 8.00 uur en 12.00 uur  bij u 
aan huis bezorgd. Alvast hartelijk dank voor uw bestelling namens Zenderen 
Vooruit! 

 

 
 

mailto:actieszv@gmail.com
mailto:actieszv@gmail.com
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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

