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KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN
14 oktober 2017 – 21 oktober 2017

Parochie Zenderen:
Parochiesecretariaat
Pastoraal werker: mevr. Anita Oosterik

tel. 06-81730704
tel. 06-23082418
anita.oosterik@gmail.com
Coördinator bij overlijden: mevr Lidy Wolbers
tel. 074-2661844

Van hart tot hart …
Een mens zonder geduld is
als een lamp zonder olie
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
15 okt. 8.30 uur: eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet

 Parochiekerk:
Zo
15 okt. 10.00 uur: eucharistieviering m.m.v. de cantorgroep
Voorganger: pater Tj. van Balen
**********
Vieringenschema parochie H.H Jacobus en Johannes:
St. Stephanus Borne

H. Stephanus Hertme
18.30 Pater G. Westendorp

Za 14 okt.
Zo 15 okt. 09.30 Pastor M. Oortman
Zondag 15 oktober 10.00 uur:
Koster:
H. Harink
Lector:
R. Brentjes
Acolieten:
ja
Collectanten: H. Harink en B. Nollen

Kerk openen/sluiten:
Van zondag 15 oktober t/m zaterdag 21 oktober: J. Maathuis
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 15 oktober t/m zaterdag 21 oktober: groep 1 en 2
Voxbezorging: Klachten: tel. 074-2667736

Financiën: Parochiekerk
Kerkbalans
Bezoekgroep Parochie
Kerktelefoon
Onderhoud kerkhof
St. Behoud Kerkgebouw Zenderen

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

2.

Zangmiddag: Zing ziel, zing!
3.
Laat klinken de schoonheid van het lied
en van de diepte van je ziel.
Laat je meenemen op de stroom van je adem,
en die van de ander.
Wie weet wordt je onvermoed geraakt,
vernieuwd, verzacht, verwonderd, verstild.
Alles kan meewerken: ons lichaam, de ruimte, herhalingen, het luisteren, etc.
We zingen uit kerkelijk repertoire van diverse bronnen en tijden.
De liederen zijn gekozen rond het thema ziel/bezieling, n.a.v. de feesten van
Allerzielen en Allerheiligen begin november.
Iedereen die graag zingt is welkom.
Donderdag 26 oktober van 15.00 - 17.30 uur; Karmelklooster Zenderen
Kosten € 10,00 Begeleiding Anne-Marie ter Beke

U KUNT ZICH NU NOG AANMELDEN VOOR:
Kennismaken met de Karmel in Twente
Wil je meer weten over de Karmelfamilie in Twente en wat haar bezielt.
Zenderen 14 oktober: Karmelklooster
van 10.00 tot 12.00 uur
www.karmeltwente.nl of 0546 - 536410

Gerardus Majella Bedevaart
Op zondag 22 oktober 2017 zal in Overdinkel voor de 105de keer de Heilige
Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden, met als thema: Wat brengt ons
samen. Muzikale medewerking zal worden verleend door muziekvereniging
Concordia en het dames- en herenkoor. Uitgevoerd zal worden de Deutsche
Messe van Franz Schubert.
Om 10.30 uur vertrekt de sacramentsprocessie van de kerk naar het park.
Aansluitend om 11.00 uur Plechtige Eucharistieviering in het park, met
feestpredicatie door pater Henk Erinkveld CSsR (Klooster Wittem), waarna de
processie volgt.
Om 15.00 uur is het Sluitingslof in de Gerardus Majella kerk.
Het Twentse kerkdorp zal dan wederom de plaats zijn waar vele duizenden
pelgrims vanuit het hele land bij elkaar zullen komen. Velen zullen al meerdere

malen Overdinkel bezocht hebben en weten dat deze bedevaart steun en
4.
kracht geeft bij alle noden van de pelgrims.
Indien U verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met het parochie
centrum van de Gerardus Majella kerk op werkdagen tussen 10.00 en 11.30
uur (woensdag gesloten) telefoon 053-5381304. Hier kunt u ook (mis)intenties
opgeven.
Kosten intenties: vrije gift. Misintenties: € 5,00 Rek. nr: NL 35 RBRB
0918845289 t.a.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel.
Graag tot ziens, u bent van harte welkom!
**********
Misintenties voor zondag 15 oktober 2017
Huub en Tiny Hermans; Bernard Bruggink;
Overleden familie Welberg-Grootelaar; Thea Ganzeboom-stege;
Truus en Gerard Wolters; Wim Geelen (Jaarged.);
Arjan Nollen (Jaarged.)
**********
HERFSTVAKANTIE
I.v.m. de herfstvakantie verschijnt er in de week van 23 t/m/ 27 oktober a.s.
geen Vox.
U kunt daarom volgende wwek weer copy voor 2 weken inleveren!
**********
Uitnodiging voor de dames van KPV en Vrouwen van Nu,
Het bestuur van de Vrouwen van Nu afdeling Borne en omstreken, nodigt u uit
voor de gezamenlijke avond op donderdag 12 oktober 2017.
Aanvang 19.30 uur. Deze avond zal worden gehouden bij Lutke Hulscher
Hertmerweg 45A 7625 BH Zenderen. Tel. 074-2761424.
Mevr. Thea Kroese zal de avond verzorgen.
Zij heeft als thema’ Verrassingen in Taal en Cultuur’.
Kosten van deze avond: € 3,-.
Belangstellenden van deze verenigingen zijn van harte welkom.
Het bestuur Vrouwen van Nu Borne e.o.
**********

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)
**********

Afdeling voetbal
Vrijdag 13 oktober
UD Weerselo VR25+ 1

7.
aanvang: Scheidsrechter
- ST: ZV/Bornerbroek VR25+ 1 20.00 uur

Zaterdag 14 oktober
Zenderen Vooruit JO19-1
PH JO15-2
SVO Twickel MO17-1
Zenderen Vooruit JO13-1
Wilhelminaschool MO13-1
Zenderen Vooruit JO11-1
Almelo JO9-2
Borne JO7-1
TVO JO7-1
Zondag 15 oktober
Zenderen Vooruit VE1
Zenderen Vooruit 3
Fleringen 2
ST: ZV/Bornerbroek VR1
Hengelo 1
Kantinedienst:
JO19-1: Stijn Annink
JO13-1: Bram Boswerger
JO11-1: Guus Diepenmaat

aanvang:
- Saasveldia JO19-1
14.30 uur
- Zenderen Vooruit JO15-1 10.30 uur
- Zenderen Vooruit MO17-1 14.30 uur
- DEC'10 JO13-1
11.30 uur
- Zenderen Vooruit MO13-1 08.45 uur
- SDC '12 JO11-5
10.15 uur
- Zenderen Vooruit JO9-1
09.00 uur
- Zenderen Vooruit JO7-1
10.00 uur
- Zenderen Vooruit JO7-2
10.30 uur
-

UDI VE1
Enter 5
Zenderen Vooruit 2
UD Weerselo VR1
Zenderen Vooruit 1

aanvang:
09.00 uur
10.00 uur
11.15 uur
11.00 uur
14.00 uur

14.30 - 17.00 uur
11.30 - 13.00 uur
10.00 - 11.30 uur

Vervoer:
MO17-1: Iris Oude Rengerink, Sara Kolenbrander, Pleun Olthof
JO15-1: Luan van Dienst, Guus ten Broeke, Jort Kosse
MO13-1: Giovanna Bartelink, Anouk Horstman
JO9-1: Guus Koelen
JO7-1 en JO7-2: Team zelf
**********

Scheidsrechter
H. Besselink

Freek Vlaskamp
Joep ten Dam

Scheidsrechter
Bertus Tibben
Roy Tijhuis
In Bornerbroek

Onnodige nederlaag Zenderen Vooruit
8.
Zondag 8 oktober kwam een voor Zenderen Vooruit relatief onbekende
tegenstander naar sportpark Het Vollenbroek, namelijk Sportclub Overdinkel.
Sportclub Overdinkel is al enige jaren een vaste waarde bovenin de 4 e klasse
en dus kon ZV de nodige weerstand verwachten.
ZV begon aanvallend en gedurfd aan de wedstrijd en probeerde Overdinkel
vast te zetten op eigen helft. Dit lukte aardig en dit zorgde voor druk op het
Overdinkelse doel, zonder dat er echte kansen ontstonden.
Overdinkel probeerde onder de druk uit te voetballen door veelal de lange bal
te hanteren, maar in de eerste 20 minuten had de defensie van ZV, onder leiding
van Jordy Kamphuis, geen moeite deze te verwerken.
Zo halverwege de eerste helft kwam Overdinkel wat onder de druk uit en kwam
wat meer aan voetballen toe, zonder direct gevaarlijk te worden.
De eerste helft verliep, zeker voor de neutrale toeschouwer, wat saai en de rust
werd dan ook bereikt met een doelpuntloze 0-0 stand.
Na de rust bleef Bart Beld achter in de kleedkamer en voor hem verscheen
Jelmer Kuipers aan de aftrap die de positie linksvoor innam. Er kwam hierdoor
wat meer snelheid voorin, waardoor er wat meer in de diepte gespeeld kon
worden. Freek Vlaskamp bleef het aanspeelpunt voorin, hetgeen hij de hele
wedstrijd prima deed. Zo’n 10 minuten in de 2e helft kwam Teun Besselink
van de linkerkant de zestienmeter binnen, speelde een verdediger van
Overdinkel uit die zijn been uitstak waar Teun door gevloerd werd.
Strafschop!!!
Teun, die tegen Almelo de strafschop onberispelijk had binnengeschoten, nam
plaats achter de bal, maar zag zijn inzet gekeerd door de doelman van
Overdinkel. Was hier de oude voetbalwet ‘degene die de strafschop verdient,
moet de strafschop niet nemen’ van kracht? Wie zal het zeggen.
Wel wisten de supporters dat het wel eens een dure misser zou kunnen zijn,
aangezien de hele middag zonder echt gevaar voor beide doelen verliep,
waardoor één doelpunt wel eens beslissend zou kunnen zijn.
Door de gemiste strafschop leek ZV even van slag, er werd vaker onnodig
balverlies geleden en vooral op het middenveld was ZV even de mindere van
Overdinkel. Overdinkel was vooral gevaarlijk in de omschakeling en zo moest
de uitstekend keepende ZV goalie Myron Eleveld redding brengen op een
doorgebroken speler van Overdinkel.
Overdinkel had in de rust een gevaarlijke rechtsbuiten ingebracht en die
rechtsbuiten werd veelvuldig gezocht door de behendige aanvallende

nummer 10 Yoerie Klein Robbenaar van Overdinkel.
9.
Het was dan ook niet vreemd dat Overdinkel juist over de rechterkant in de
77e minuut doorkwam en de voorzet van die kant werd binnengeschoten door….
Yoerie Klein Robbenaar.
ZV wisselde nog aanvallend door Hemmo Mulder in te brengen voor linksback
Kevin Sonder en ging wat opportunistischer spelen, maar op een paar
afstandsschoten na bleef Overdinkel overeind en trok zo de 0-1 over de
eindstreep.
ZV verloor onnodig 3 punten aan een tegenstander die op bepaalde posities
goede voetballers heeft lopen, maar heeft verzuimd de zwakheden in de
defensie van de club uit Overdinkel bloot te leggen.
Volgende week speelt ZV haar eerste uitwedstrijd van het seizoen in en tegen
Hengelo.
**********
De Gemeente Borne informeert U over het volgende.
“BLADKORVEN IN ZENDEREN”
De bladkorven worden elk jaar in week 41/42 geplaatst.
geplaatst en in week 49/50 weer verwijderd.
De locaties worden bepaald naar het bomenbestand van de gemeente en niet
naar bomen van particulier eigendom.
Er worden alleen grote bladkorven geplaatst.
locatie wordt zo gekozen, dat de bladkorf gemakkelijk met de vrachtwagen
te ledigen is.
Wekelijks worden de bladkorven gecontroleerd en bij voldoende blad geledigd.
De bladkorven mogen uitsluitend gebruikt worden voor

BLAD en “GEEN TUINAFVAL” en/of “TAKKEN”.
takken zorgen voor problemen bij het ledigen van de korf.
Elk najaar worden de standplaatsen van bladkorven geëvalueerd, zodat de
korven op plaatsen staan waar de meeste overlast is.
Eventuele meldingen worden hierin meegenomen, zodat waar nodig, en
mogelijk een volgend jaar wijzigingen kunnen worden doorgevoerd.
Gemeente Borne

10.

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

Oktoberfest 2017
De beste Schlagers, Bier, Bratwurst, en vooral Spaß, viel
Spaß! Dát is het Oktoberfest 2017
Waar: Kantine ZV
Wanneer: 20 oktober 2017
Aanvang: 20.30 uur
Voor wie: Voor iedereen die zin heeft in een gezellig feestje.
Speciaal voor deze gelegenheid zal de kantine omgetoverd worden tot een
Duitse Bierstube. De beste schlagers komen voorbij. er wordt bier geschonken
in grote pullen. Broodjes (braad)worst zullen natuurlijk niet ontbreken en
uiteraard wordt er voor een spetterend optreden gezorgd. Gepaste kleding
maakt het helemaal af maar is niet verplicht.
Bis Freitag 20 Oktober
De organisatie

11.

Uit de Vox van 50 jaar geleden:
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