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

KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN 
 7 oktober 2017 –  14 oktober 2017 

 
 

 Parochie Zenderen: 
 Parochiesecretariaat     tel.  06-81730704 
 Pastoraal werker: mevr. Anita Oosterik  tel.  06-23082418  

                                                                     anita.oosterik@gmail.com 
 Coördinator bij overlijden: mevr Lidy Wolbers tel.  074-2661844 
         

 

Van hart tot hart … 
 

De grootheid van een mens is niet vrij van gebreken te zijn,  
maar boven de gebreken te staan die hij heeft. 

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

   donderdag: 14.00 – 15.00 uur  

 
Vieringen door de week:  
Zusters:  maandag t/m vrijdag: eucharistieviering om 17.00 uur 
   Rozenhoedje na het koorgebed van    15.00 uur 
Kapel patersklooster: maandag t/m vrijdag: eucharistieviering om   9.30 uur  

 
Weekendvieringen:                 

 Zusters Carmelitessen: 
Zo 8 okt.    8.30 uur: eucharistieviering met zang van de zusters 
                 Voorganger: pater Karmeliet 

http://www.zenderen.nl/
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 Parochiekerk:                 2.       
Zo 8 okt.  10.00 uur: eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor 
        Voorganger: pater E. Koning 
We vieren Oogstdankdag. 
      

********** 
Vieringenschema parochie H.H Jacobus en Johannes: 
 

 

Zondag 8 oktober 10.00 uur:   
Koster:  B. Paus      
Lector:  J. v.d. Aa   
Acolieten: ja    
Collectanten:  H. Schothuis en J. Stevelink 
 
Kerk openen/sluiten:      
Van zondag 8 oktober t/m zaterdag 14 oktober: H. Peper 
 
Werkgroep onderhoud kerkhof:                          
Van zondag 8 oktober t/m zaterdag 14 oktober: groep 3 en 4 
Vanaf nu zijn 2 groepen aan de beurt vanwege de vele bladeren die weer 
beginnen te vallen. 
 

Voxbezorging: Klachten: tel. 074-2667736 
 

St. Stephanus Borne H. Stephanus Hertme 

Za 7 okt. 
Zo 8 okt. 

 
09.30 

  
 Pater G. Westendorp 

18.30 
 

Wocoviering 
 

         
        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 
 



                   3. 
 

Aanmelding voorbereiding op het  Heilig Vormsel 
van de kinderen die niet naar de basisschool  
 in Zenderen gaan  
De vormselviering is op zaterdag 10 maart  2018  

 
Aanmelden van de kinderen: anita.oosterik@gmail.com 
We beginnen met de voorbereiding van de jongens en meisjes na de 
herfstvakantie. Ook als u nog niet weet of uw zoon/dochter het vormsel wil 
ontvangen,  is zij/hij van harte welkom bij de voorbereiding.  
Na aanmelding ontvangt u een uitnodiging voor een informatieavond voor de 
ouders.  

********** 
 
Verbonden In Licht 
Zaterdag 28 oktober a.s. zal het voor het 
vierde jaar zijn dat er een gedachtenisavond 
op de algemene begraafplaats aan de Von 
Bönninghausenstraat in Borne plaatsvindt.  
Een gedenkmoment voor iedereen, ongeacht kerkelijke of religieuze 
achtergrond, ongeacht wie wordt gemist of is verloren, ongeacht of er wel of 
niet een persoonlijke binding is met de begraafplaats zelf. De avond is vooral 
bedoeld om de dierbare te herdenken en niet te vergeten. 
Dankzij de betrokkenheid van talrijke vrijwilligers en sponsoren is er deze 
avond gelegenheid tot samenzijn in een sfeervolle omgeving.  
Een door middel van kaarsen en fakkels verlichte route en omlijsting door 
toepasselijke muziek en poëzie.  
Er is gelegenheid tot gesprek met gelijkgestemden onder het genot van een 
kop koffie, het schrijven van een gedachte of het ontsteken van een kaarsje 
voor dierbaren.  
Verbonden met elkaar, in het licht van samenzijn.  
 

Op het kerkhof is iedereen welkom. 
De poort staat open tussen 19 en 21 uur. 
 

Voor meer informatie zie de Facebookpagina Verbonden in Licht 
 

********** 
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DOE DAG 21 oktober ZV 
 

Zaterdag 21 oktober wordt bij Zenderen Vooruit de jaarlijkse  DOE DAG  
gehouden. Doel van deze dag is om samen de handen uit de mouwen te  
steken ten behoeve van de club, het clubgebouw, het sportterrein etc. 
 

Voor het slagen van deze dag willen een beroep doen op een ieder  
die Zenderen Vooruit een warm hart toedraagt en bereid is om hiervoor  
een paar uur vrij te maken/houden. 
  

Werkzaamheden die we die dag graag gezamenlijk willen uitvoeren zijn o.a.: 

-          Schoonmaakwerkzaamheden kantine 

-          (Algemeen) onderhoud aan het gebouw  

-          Reclame borden schoonmaken 

-          Onderhoud 2e veld (dugouts schilderen)  

-          Vegen rond om het veld 

-          Etc. 

 
We hopen natuurlijk op vele ‘handen aan de spreekwoordelijke kruiwagen’.   
Mocht je bereid zijn ons te helpen en te ondersteunen op zaterdag 22 oktober,   
laat het s.v.p. weten.  

Dit kan via materiaalbeheer@voetbal.zenderenvooruit.nl of persoonlijk aan   
Marc Wennekink.  

Voor de benodigde catering wordt gezorgd. 

 

Graag tot zaterdag 21 oktober….!!!! 

Bestuur Zenderen Vooruit (voetbal, handbal en tennis) 

mailto:materiaalbeheer@voetbal.zenderenvooruit.nl
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Afdeling voetbal                                                                                                               8. 

Zaterdag 7 oktober 
  

aanvang: Scheidsrechter 

De Tukkers JO19-2 - Zenderen Vooruit JO19-1 14.30 uur 
 Zenderen Vooruit JO15-1 - Oranje Nassau JO15-3 11.30 uur Hemmo Mulder 

Zenderen Vooruit MO17-1 - Berghuizen MO17-2 13.00 uur W. Hakkenbroek 

BWO JO13-3 - Zenderen Vooruit JO13-1 11.15 uur 
 Zenderen Vooruit MO13-1 - BWO MO13-1 10.00 uur Gerard Kole 

TVC '28 JO11-3 - Zenderen Vooruit JO11-1 09.00 uur 
 Zenderen Vooruit JO9-1 - Bornerbroek JO9-1 09.00 uur Jard Meijer 

Zenderen Vooruit JO7-1 - vrij 
   Zenderen Vooruit JO7-2 - WVV'34 JO7-1 09.00 uur Guus ten Broeke 

 

Zondag 8 oktober 
  

aanvang: Scheidsrechter 

Rigtersbleek VE1 - Zenderen Vooruit VE1 09.00 uur 
 Zenderen Vooruit 3 - vrij 

   Zenderen Vooruit 2 - Juventa '12 3 11.00 uur R. van den Berg 

Enter VR1 - ST: ZV/Bornerbroek VR1 11.00 uur 
 Zenderen Vooruit 1 - Sportclub Overdinkel 1 14.00 uur 
  

Kantinedienst: 
  Siem Steenhagen 
 

08.30 - 10.00 uur 

Isa Tijken 
 

10.00 - 11.30 uur 

Luan van Dienst 
 

11.30 - 13.00 uur 

Amber Hoek 
 

13.00 - 15.00 uur 
 

Vervoer: 
    JO17-1: Remco Russchenkamp, Duncan Keupink, Jon Mossel 

JO13-1: Maxim Nijhuis, Dries Smelt, Etienne van Loon 
  JO11-1: Wessel Brus, Alec Melenhorst 
  ****** 

                                               ********** 
PUPIL VAN DE WEEK 

        Deze wedstrijd is Mees Hofstede pupil van de week. 
      Hierbij worden Mees en zijn ouders en de rest van de familie uitgenodigd om bij  

de wedstrijd  
                            ZENDEREN VOORUIT 1 – SPORTCLUB OVERDINKEL 1 

 
       

    van zondag 8 oktober 2017 aanwezig te zijn. Wij wensen Mees en zijn familie  
een gezellige voetbalmiddag toe. 
Mees wordt om 13.30 uur verwacht bij de kantine van Zenderen Vooruit. 
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Vanwege omstandigheden verschijnt er momenteel geen  
activiteitenagenda in de Vox. Voor de activiteitenagenda kunt u  
terecht op de website van Zenderen. 
 

www.zenderen.nl   
 

 

 

Hier vindt u onder het kopje Agenda alle activiteiten  
van de komende periode met omschrijving. 
 

Opgave nieuwe activiteiten per email naar info@zenderen.nl  
of aanmelden als nieuwe agenda activiteit op  www.zenderen.nl  

http://www.zende/#ren.nl
mailto:info@zenderen.nl
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En zo begon het allemaal………….. 
 

 
 


