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KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN
11 november 2017 – 18 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 …
Hebben en niets geven
is veelal slechter dan stelen.
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
12 nov. 8.30 uur: eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet

 Parochiekerk:
2.
Zo
12 nov. 10.00 uur: eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor
Voorganger: pater Tj. van Balen
**********
Vieringenschema parochie H.H Jacobus en Johannes:
St. Stephanus Borne
Za 11 nov. 18.30 Gebedsviering
Zo 12 nov. 09.30 Pastor Z. Nowara

H. Stephanus Hertme
18.30 Pater R. v.d. Vegt

Zondag 12 november 10.00 uur:
Koster:
B. Paus
Lector:
H. Harink
Acolieten:
ja
Collectanten: H. Koopman en M. Besselink
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 12 november t/m zaterdag 18 november: H. Meulenkamp
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 12 november t/m zaterdag 18 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

Misintenties voor zondag 12 november 2017
Jan Pol

Dinsdagavond: ‘meditatieavond.’
3.
Al vele jaren komen iedere dinsdagavond mensen bij elkaar in het zaaltje van
het Karmelklooster te Zenderen om samen te mediteren.
Om 19.15 is er koffie/thee en om 19.30 beginnen we met een korte tekst.
Daarna mediteren we in de kapel van het klooster in stilte tot 20.45 uur.
Ben je benieuwd, zou je graag een keer willen meedoen? Kom gewoon en
ervaar of het iets voor je is.
Zou je graag van tevoren wat meer informatie willen, neem dan contact op met
Frida koopman, zij verzorgt de begeleiding:
f.koopman@karmel.nl of tel.nr 0546-536410
**********

4.

Wij zijn zover!

Op maandag 13 november opent Aveleijn de deuren van:
Buurtsuper Sindron
Samen met onze cliënten zorgen we ervoor dat de supermarkt in het dorp
Zenderen een plek is waar éénieder de dagelijkse boodschappen kan doen.
We hopen dat door uw bezoek aan de supermarkt de leefbaarheid in het dorp
wordt vergroot en de inwoners van Zenderen ons en elkaar ontmoeten.
We nodigen u van harte uit vanaf maandag 13 november een bezoek te komen
brengen aan Buurtsuper Sindron.
**********
Nieuws van de Zonnebloem Hertme/Zenderen
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.

Afdeling voetbal
Donderdag 8 november
Zenderen Vooruit 1/2

8.
- vv Hellendoorn 2/3

aanvang: Scheidsrechter
20.00 uur R. van den Berg

Zaterdag 11 november
VMC JO19-1
Zenderen Vooruit JO15-1
BWO MO17-1
Borne JO13-1
Zenderen Vooruit MO13-1
Zenderen Vooruit JO11-1
avc Heracles JO9-5G
Delden JO7-1
Zenderen Vooruit JO7-2

-

aanvang: Scheidsrechter
Zenderen Vooruit JO19-1 14.30 uur
Bornerbroek JO15-1
12.00 uur H.Besselink
Zenderen Vooruit MO17-1 13.15 uur
Zenderen Vooruit JO13-1 11.15 uur
vrij
Luctor et Emergo JO11-4 10.15 uur Joep ten Dam
Zenderen Vooruit JO9-1
08.30 uur
Zenderen Vooruit JO7-1
09.00 uur
Delden JO7-2
10.00 uur G. ten Broeke

Zondag 12 november
Zenderen Vooruit VE1
Rood Zwart 6
Zenderen Vooruit 2
BWO VR1
RSC 1

-

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

Woensdag 15 november
ST:ZV/Bornerbroek VR1
Kantine:
JO15-1: Douwe Welles
JO11-1: Alec Melenhorst

aanvang:

- KOSC VR1

09.00 uur
11.15 uur
14.15 uur
aanvang:
19.30 uur

11.30 - 13.30 uur
10.00 - 11.30 uur

Vervoer:
JO19-1: Pim Olthof, Stijn Rikmanspoel, Ivar Hakkenbroek
MO17-1: Iris Oude Rengerink, Myrthe Huurneman, Linde van Faassen
JO13-1: Owen ter Wal, Twan Pouwel, Maxim Nijhuis
JO9-1: Hidde Smit
JO7-1: Team zelf

**********

9.

Onfortuinlijk ZV verliest met 2-1 in Vroomshoop
Na 90 minuten hard werken gaf het mooie scorebord van Sportlust Vroomshoop
aan, dat ZV voor de derde keer op rij had verloren. En aan het begin van de
competitie drie keer op rij verliezen, betekent in de voetballerij eigenlijk, dat de
eerste degradatiezorgen zich aandienen.
ZV begon rommelig aan deze wedstrijd en liet zich bij tijd en wijle overbluffen
door de mannen uit Vroomshoop. Over mannen gesproken kan ik een primeur
melden, omdat Sportlust Vroomshoop met een 14-jarige rechterspits speelde.
Een vaardige snelle speler, waaraan Thomas Klaassen, onze linkerverdediger,
deze middag zijn handen vol had. Net toen onze jongens het spel beter op de rit
kregen, viel de eerste tegentreffer. Vanaf het rechter middenveld sneed een
diepe bal ineens dwars door onze verdediging, waarna het voor hun snelle spits
een simpel klusje was onze keeper Myron Eleveld te verschalken. 1-0.
ZV bleef strijden en de eerste kleine kansen dienden zich aan. Vlak voor rust
kwam de gelijkmaker op het bord. Vanaf de achterlijn aan de linkerzijde speelde
captain Tom Vetketel zich mooi vrij, om vervolgens met zijn chocolade been een
mooie voorzet te produceren. Dankbaar kopte spits Ramon van Os de bal in de
rechterhoek. 1-1. Iedereen liep al richting kantine voor de koffie, maar daar
dacht de linkerspits van Sportlust als een van de weinigen anders over. Hij
passeerde Robin binnen de zestien meter, deze kon zijn been niet snel genoeg
meer intrekken, dus ging de bal op de stip. Met een goede schijnbeweging
schoof de Sportlust spits de bal in de rechterhoek. 2-1.
ZV kwam fris uit de kleedkamer en had grootse plannen. Het duurde nog geen
vijf minuten of de goed leidende scheidsrechter legde de bal opnieuw op de stip,
ditmaal voor ZV. Uiteraard gaven de gastheren aan deze strafschop niet nodig te
vinden, maar er was wel degelijk contact tussen Ramon en de ongecontroleerd
inkomende verdediger. Onze nieuwe penaltynemer Jordy Kamphuis schoof
helaas de bal in de rechterhoek, de hoek, waarop ook hun keeper gokte. Dit was
al weer de derde gemiste strafschop op rij van onze jongens. En het was ook de
derde maal dat het missen gebeurde op cruciale, beslissende momenten in de
wedstrijd. ZV bleef aanvallen, maar het miste vooral gogme en goed samenspel
om de Vroomshoopse verdediging, die alles wegrosten, te slechten. Helaas bleef
het dus 2-1.
Volgende week zondag RSC uit. Met 4 punten uit 6 wedstrijden staan we op een
11e plek.

10.

Uit de Vox van 50 jaar geleden:
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