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KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN
21 oktober 2017 – 4 november 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 …
Drie belangrijke bestanddelen van geluk zijn:
iets te doen te hebben,
iemand om van te houden
en iets om op te hopen.
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:
2.
 Zusters Carmelitessen:
Zo
22 okt. 8.30 uur: eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet
Zo
29 okt. 8.30 uur: eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet
 Parochiekerk:
Zo
22 okt. 10.00 uur: eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor
Voorganger: pater E. van Vilsteren
Zo
29 okt. 10.00 uur: Woord- en communieviering m.m.v. cantor
Voorganger: Pw A. Oosterik
Do
2 nov. 19.00 uur: Allerzielenviering m.m.v. parochiekoor
Voorganger: Pw A. Oosterik
**********
Vieringenschema parochie H.H Jacobus en Johannes:
St. Stephanus Borne
Za 21 okt.
Zo 22 okt.
Za 28 okt.
Zo 29 okt.
Wo 1 nov
Do 2 nov.

H. Stephanus Hertme
18.30 Wocoviering

09.30 Pater G. Westendorp
18.30

Pater R. v.d. Vegt

09.30 Pastor Z. Nowara
19.00 Pastor M. Oortman
19.00 Pastor M. Oortman

Zondag 22 oktober 10.00 uur:
Koster:
T. Leenstra
Lector:
H. Harink
Acolieten:
ja
Collectanten: H. Koopman
M. Besselink

Zondag 29 oktober 10.00 uur:
Koster:
E. Westerbeek
Lector:
J. Cuppen
Acolieten:
ja
Collectanten: H. Meulenkamp
H. Peper

Donderdag 2 november: Allerzielen
Koster:
J. v.d. Aa
Lector:
Lid avondwakegroep
Acolieten:
ja
Collectanten: H. Schothuis en J. Stevelink

Kerk openen/sluiten:
Van zondag 22 oktober t/m zaterdag 28 oktober: J. Wolbers
Van zondag 29 oktober t/m zaterdag 24 november: M. Ikink

3.

Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 22 oktober t/m zaterdag 28 oktober: groep 3 en 4
Van zondag 29 oktober t/m zaterdag 4 november: 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

Beste Parochianen.
Op korte termijn treden drie bestuursleden af. We zijn al enige tijd bezig om
goede nieuwe bestuursleden te zoeken. Het is niet eenvoudig om bekwame
mensen te vinden. Het is noodzakelijk voor de parochie om goede
bestuursleden te mogen aanstellen. Mocht het niet lukken dan heeft dat grote
gevolgen voor de parochie. We doen dringend beroep op mensen om zich
dienstbaar op te stellen voor de opbouw van de gemeenschap.
Pastor Anita Oosterik en Eef van Vilsteren

4.

Zangmiddag: Zing ziel, zing!
5.
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
**********
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
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!

6.

NOABERCONCERT IN BORNERBROEK
Op zondag 5 november verzorgen de koren Da Capo uit Saasveld, Mix uit
Zenderen en Ad Fundum uit Bornerbroek gezamenlijk een concert in de St.
Stephanus kerk in Bornerbroek. Wat enkele jaren geleden als een nieuw
initiatief is gestart, is geleidelijk uitgegroeid tot een mooie traditie onder drie
buurdorpen. De koren zullen beurtelings een selectie zingen van hun mooiste
nummers uit het repertoire.
De aanvang van het concert is om 16.00 uur en de entree is vrije gift.
Als organiserend koor nodigen wij u van harte uit voor dit concert en wij zien u
graag op 5 november aanstaande.
Met zingende groet namens Ad Fundum
Koor MIX
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
**********

7.

Uitslag Nationale Zonnebloemloterij 2017
Prijsnummer
Prijs
Aantal prijzen
1e prijs
€ 15.000,1
2e prijs
€ 10.000,1
3e prijs Droomreis t.w.v. € 3.500,1
4e prijs Elektrische fiets t.w.v. € 2.500,1
5e prijs Elektrische fiets t.w.v. € 2.500,1
6e prijs
€ 2.500,1
7e prijs
€ 2.500,1
8e prijs
€ 2.500,1
9e prijs
€ 1.000,1
10e prijs
€ 1.000,1
11e prijs Weekendje weg t.w.v. € 445,1
12e prijs Weekendje weg t.w.v. € 445,1
13e prijs Weekendje weg t.w.v. € 445,1
14e prijs
€ 445,1
15e prijs
€ 445,1
16e prijs
€ 445,1
17e prijs
€ 445,1
18e prijs
€ 445,1
19e prijs iPad t.w.v. € 400,1
20e prijs iPad t.w.v. € 400,1
21e prijs iPad t.w.v. € 400,1
22e prijs E-reader t.w.v. € 129,1
23e prijs E-reader t.w.v. € 129,1
24e prijs E-reader t.w.v. € 129,1
25e prijs E-reader t.w.v. € 129,1
26e prijs
€ 100,15
27e prijs
€ 100,15
28e prijs
€ 100,15
29e prijs
€ 50,150
30e prijs
€ 50,150
31e prijs
€ 50,150
32e prijs
€ 50,150
33e prijs
Fotoboek t.w.v. € 17,90
1.500
34e prijs
Fotoboek t.w.v. € 17,90
1.500
35e prijs Bloemen cadeaubon t.w.v. € 15,1.500
36e prijs Bloemen cadeaubon t.w.v. € 15,1.500
Totaal
6.670 prijzen
Onder voorbehoud van typefouten

8.
Gevallen op
0112277
0174011
0532438
0262935
0398665
0065286
0728737
0615839
0422441
0104802
1051249
0878665
1306852
0952356
0659601
0817912
0244379
0127478
0169035
0146311
1022595
0909563
0005621
0211480
0998560
44515 (5 eindcijfers)
85949 (5 eindcijfers)
89226 (5 eindcijfers)
3762 (4 eindcijfers)
8303 (4 eindcijfers)
1064 (4 eindcijfers)
0887 (4 eindcijfers)
746 (3 eindcijfers)
095 (3 eindcijfers)
164 (3 eindcijfers)
678 (3 eindcijfers)

Nieuws van de Zonnebloem Hertme/Zenderen
9.
Het Nationaal Ouderenfonds organiseert voor de gasten van de regio
Zonnehof, waaronder de Zonnebloem Hertme/Zenderen valt, een kerstdiner.
Voor onze afdeling zijn er 6 plaatsen beschikbaar er zijn geen kosten aan
verbonden.
Dit diner vindt plaats op woensdag 20 december bij hotel Van der Valk in
Hengelo. Hoe laat u verwacht wordt is nog niet bekend maar dit zal aan het
eind van de middag zijn.
U kunt zich voor 15 november opgeven bij Akke Louwerman tel. 0616253939.
Graag doorgeven of u vervoer nodig heeft, er rekening moet worden gehouden
met een dieet en of de rollator/rolstoel mee gaat.
**********

10.

11.

Afdeling voetbal
Zaterdag 21 oktober
Alle jeugdteams Zenderen Vooruit zijn vrij.
Zondag 22 oktober
Zenderen Vooruit VE1
MVV'29 5
Markelo 3
ST: ZV/Bornerbroek VR1
Vasse 1

aanvang:
-

vrij
Zenderen Vooruit 3
Zenderen Vooruit 2
vrij
Zenderen Vooruit 1

Woensdag 25 oktober
ST: ZV/Bornerbroek VR25+ 1 - Tubantia VR25+ 1
Zaterdag 28 oktober
Zenderen Vooruit JO19-1
Zenderen Vooruit JO15-1
Zenderen Vooruit MO17-1
Markelo JO13-2
Zenderen Vooruit MO13-1
VMC JO11-2G
Zenderen Vooruit JO9-1
Zenderen Vooruit JO7-1
Delden JO7-2

-

10.45 uur
10.00 uur
14.00 uur
aanvang: Scheidsrechter
20.00 uur Th O. Rengerink

Borne JO19-1
vrij
ATC '65 MO17-1
Zenderen Vooruit JO13-1
vrij
Zenderen Vooruit JO11-1
Juventa '12 JO9-4M
Bentelo JO7-1
Zenderen Vooruit JO7-2

aanvang: Scheidsrechter
14.30 uur H. Besselink
12.30 uur Johan Rolefes
08.45 uur
09.00
09.00
09.00
10.00

uur
uur
uur L. van Dienst
uur

12.
Zondag 29 oktober
Zenderen Vooruit VE1

- vrij

Zenderen Vooruit 3
Heeten 3
ST: ZV/Bornerbroek VR1
Zenderen Vooruit 1

-

Woensdag 1 november
De Zweef JO19-2

aanvang:
- Zenderen Vooruit JO19-1 19.30 uur

MVV '29 5
Zenderen Vooruit 2
RSC VR2
LSV 1

aanvang:

Scheidsrechter

10.00
10.30
11.00
14.00

Victor Ragbourn

uur
uur
uur
uur

Kantine: (28/10)
JO19-1: Ruben Elzinga
14.30 - 17.00 uur
MO17-1: Lonneke Demmer
12.00 - 14.30 uur
JO7-1: Jasper Hoek
08.30 - 12.00 uur
Vervoer:
JO19-1 (1/11): Justin Sonder, Tim Mossel, Max Lutke
Schipholt
JO13-1: Roel Kolenbrander, Ferron Raassing, Milan Leushuis
JO11:1: Job Gierveld, Joshua Schmit
JO7-2: Team zelf
PUPIL VAN DE WEEK
Zondag 29 oktober zijn Okke Lansink en Keane Oude Voshaar pupil van de week.
Hierbij worden Okke en Keane en hun ouders en de rest van de familie uitgenodigd
om bij de wedstrijd
ZENDEREN VOORUIT 1 – LSV 1
aanwezig te zijn. Wij wensen Okke en Keane en hun familie een gezellige voetbalmiddag toe.
Okke en Keane worden om 13.30 uur verwacht bij de kantine van Zenderen Vooruit.

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 eenieder
die Zenderen Vooruit een warm hart toedraagt en bereid is om hiervoor
een paar uur vrij te maken/houden.

13.

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)
**********
Hengelo-Zenderen Vooruit 2-2
Ja zeker, ZV had vandaag kunnen winnen. Na een kwartiertje, waarin
Hengelo de wat betere ploeg was en met een schot van hun spits net niet op
voorsprong kwam, omdat de bal via binnenkant paal weer de wei in wilde,
herpakte ZV zich. We hielden de bal langer in bezit voorin, vooral door de
tomeloze inzet en wilskracht van spits Freek Vlaskamp. Niet lang daarna lag
de bal in het netje aan de Hengelose kant. Freek zette de aanval op aan de
rechterkant, schoof het leer naar het midden, waarna Ramon van Os de bal
verlengde naar de aan de linkerkant vrijstaande Teun Besselink, die vanaf randje
zestien keurig binnen krulde. 0-1. Na dit doelpunt raakte Hengelo wat van het
padje, ZV creëerde kansen, maar kon niet de tweede treffer maken. In deze fase
hadden we de strijd kunnen beslissen.
Ja zeker, we hadden kunnen verliezen. Hengelo wist nog voor de rust, na een
goed uitgespeelde aanval, op gelijke voet te komen. 1-1. Hun speaker maakte er
een Zuid Amerikaanse aangelegenheid van door de beginletter van de naam van

de schutter welke begon met een T…………… heel lang vast te houden. Hoe
14.
die heette weten we nog steeds niet. Ook na de rust begon Hengelo weer indrukwekkend sterk met veel lengte voorin. ZV was er maar druk mee. De goed
leidende scheids uit het Gelderse Gelselaar kende een strafschop toe aan de
gastheren, naar wij later hoorden, een volkomen terechte. Onze keeper Myron
Eleveld vond dit zo vervelend voor de goed spelende jongeling Mitch Wennekink,
de veroorzaker, dat hij met een katachtige reactie de bal uit de linkerhoek
ranselde. Kort daarna kwam Hengelo toch nog op 2-1 na een scrimmage voor
het Zenderense doel. Ze kregen zelfs een kans op 3-1. In deze fase hadden we
de strijd kunnen verliezen. Ja zeker, een gelijkspel was de juiste uitslag.
ZV, goed aangespoord door trainer Ruud Ottenhof, onderbrak gemakkelijker
de Hengelose aanvallen en kreeg genoeg mogelijkheden voor het tegenspel.
Na een mooie aanval over meerdere schijven rondom de Hengelose box, stak
Freek de bal naar rechts op de attent reagerende Robin Sonder, die via een
Hengeloos lichaam het net vond. 2-2. In het kader van wat verder nog ter tafel
komt, wist hun speaker een nieuw element te brengen. Vanaf zijn plek hoog op
de tribune, ter hoogte van het middenveld, wist hij bij doelpunten ook
publiekelijk te melden of het wel of geen buitenspel was geweest. Langs de kant
vonden we het niet nodig nader te informeren naar zijn brilsterkte. Een mooie
sportmiddag zat er weer op.
Volgende week weer een uitwedstrijd, nu in en tegen Vasse.
**********

15.

16.

17.

Uit de Vox van 50 jaar geleden:

======================================================================

