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Parochie Zenderen:
Parochiesecretariaat
Pastoraal werker: mevr. Anita Oosterik

tel. 06-81730704
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anita.oosterik@gmail.com
Coördinator bij overlijden: mevr Lidy Wolbers
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Van hart tot hart …
“Ik zie het ook als een (morele) verplichting
om iets aan de wereld te verbeteren.”

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

Het totale overzicht van vieringen in de Goede Week en Pasen


2.

Parochiekerk:

Zondag 25 maart – 10.00 uur: Palmzondag – eucharistieviering met
medewerking van het Parochiekoor. De voorganger: pastor Eef van Vilsteren.
Zegening en uitreiking van de palmtakjes.
Dinsdag 27 maart- 19.00 uur: Bijeenkomst bij de kruiswegstaties aan de muur
(buiten) van het Carmelitessenklooster. Georganiseerd door de Raad van
Kerken. Voorgangers zijn ds. Johan Meijer, Zr. Josefien, pater Edgar Koning,
pw. Anita Oosterik.
Donderdag 29 maart – 19.00 uur: Eucharistieviering met medewerking van het
parochiekoor. In deze viering van het Laatste Avondmaal is de voorganger
pater Tjalling van Balen.
Vrijdag 30 maart- 15.00 uur: Kruisweg waarbij in het bijzonder kinderen
samen met (groot)ouders , maar ook van harte alle parochianen worden
uitgenodigd. Met medewerking van het Kinderkoor. Aan ieder wordt gevraagd
één witte of gele bloem mee te nemen.
Vrijdag 30 maart – 19.00 uur: Kruisverering met medewerking van het
parochiekoor.
Voorganger pastoraal werker Anita Oosterik. Aan ieder wordt gevraagd om zo
mogelijk één witte of gele bloem mee te nemen.
Zaterdag 31 maart – 19.00 uur: een lichtjesviering. Het kinderkoor verleent
medewerking aan deze woorddienst. Voorganger Anita Oosterik .
Zaterdag 31 maart – 22.00 uur: de Paaswake met medewerking van het koor
MIX. Voorgangers zijn pater Edgar Koning en pw Anita Oosterik.
Zondag 1 april – 10.00 uur: de feestelijke eucharistieviering van Pasen, met
voorganger pater E. Koning. Met medewerking van het parochiekoor.
Maandag 2 april - 10.00 uur: op tweede paasdag is er een Karmelviering.
Voorganger is pater Edgar Koning. Na de viering bent u uitgenodigd om
koffie/thee te drinken in het kloosterzaaltje.

Vieringen in de Goede Week en rondom Pasen:
3.
 Zusters Carmelitessen:
Palmzondag:
25 mrt 8.30 uur: Eucharistieviering
Witte Donderdag: 29 mrt 17.00 uur: Eucharistieviering
Goede Vrijdag:
30 mrt 15.00 uur: Kruiswegverering
Paaszaterdag:
31 mrt 20.00 uur: Paaswake
1ste Paasdag:
1 april 8.30 uur: eucharistieviering (latijn)
de
2 Paasdag:
2 april 8.30 uur: eucharistieviering (Nederlands)

Samenkomst bij de kruiswegstaties
Op de dinsdagavond in de Goede Week,
27 maart om 19.00 uur, organiseert de
Raad van Kerken Borne-HertmeZenderen een bijeenkomst bij de
kruiswegstaties aan de kloostermuur
van het Carmelitessenklooster te
Zenderen. We verzamelen buiten bij de
ingang van het klooster en gaan
vervolgens de veertien staties bij langs.
Er klinken korte teksten en er is stilte en
bij het wandelen naar een volgende statie zingen we samen.
De bijeenkomst sluiten we af in de kloosterkapel met een gebedsmoment.

Vieringen voor en met kinderen

4.

Van harte welkom
vrijdag 30 maart om 15.00 uur
Het verhaal van de kruisweg van Jezus wordt
verteld. Het is een droevig verhaal,
maar het einde is zo goed!
Daarom vertellen we dit verhaal aan (jonge)
kinderen, aan hun (groot)ouders,
aan volwassenen, aan ieder die het maar
horen en zien wil.
We zingen liedjes en ontsteken kaarsen.
Aan ieder wordt gevraagd om één witte of
gele bloem mee te nemen.

Zaterdag 31 maart 19.00 uur
In deze gezinsviering gaat het over het goede
einde van het droevige verhaal van het lijden van
Jezus.
In de woorddienst wordt het nieuwe water
aangedragen, is er heel veel licht, en we vertellen
en zingen over Pasen.
Met medewerking van het Kinderkoor.
Deze viering is speciaal bedoeld voor kinderen en
hun (groot)ouders en natuurlijk voor alle
volwassenen die mee willen vieren. Ook de
jongste kinderen van de basisschool zijn welkom .
De mand voor de houdbare producten voor de
voedselbank gaat weer rond.

Vieringenschema parochie H.H Jacobus en Johannes:
5.
St. Stephanus Borne
H. Stephanus Hertme
Za 24 mrt
18.30 Pastor Z. Nowara
Zo 25 mrt
09.30 Pater G. Westendorp
11.00 PW C. Roetgerink
Palmpasenviering
Do 29 mrt 18.30 Pastor Z. Nowara
18.30 Pater G. Westendorp
Vr. 30 mrt 15.00 Pastor Z. Nowara
15.00 Kruisweg (Werkgroep)
PW C. Roetgerink
18.30 Pastor Z. Nowara
18.30 Pater G. Westendorp
Zondag 25 maart 10.00 uur
Koster:
H. Harink
Lector:
M. Ikink /J v.d. Aa
Acolieten:
ja
Collectanten: H. Harink
B. Nollen

Donderdag 29 maart 19.00 uur
Koster:
E. Westerbeek
Lector:
J. Maathuis
Acolieten:
ja
Collectanten: H. Koopman
M. Besselink

Vrijdag 30 maart 15.00 uur
Koster:
J. v.d. Aa
Lector:
geen
Acolieten:
nee

Vrijdag 30 maart 19.00 uur
Koster:
H. v.d. Aa
Lector:
J. Cuppen/H. Harink
Acolieten:
ja

Kerk openen/sluiten:
Van zondag 25 maart t/m zaterdag 31 maart: M. Ikink
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 25 maart t/m zaterdag 31 maart is groep 3 aan de beurt.

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

Nieuws van het Oranje Comité
8.
In december hebben we de inwoners van Zenderen gevraagd wat te doen met
het Oranje Comité.
Hierop zijn een aantal reacties gekomen. Er waren een aantal goede
voorstellen voor activiteiten, maar de meeste waren ervoor om te stoppen
met het Oranje Comité. (alle inzenders zijn bekend bij het OC).
Echter heeft zich niemand aangemeld om ons Oranje Comité te komen
versterken als vrijwilliger, dit was onze grootste noodzaak.
Hieruit hebben we helaas moeten concluderen dat er niet meer genoeg
draagvlak is om door te gaan met het Oranje Comité.
Ons besluit is reeds bekend gemaakt bij de school en de gemeente Borne.
Wij hebben als Oranje Comité nog geld in kas, dit bedrag hebben we
geschonken aan diverse verenigingen en goede doelen die een algemeen
belang, of doelgroep in Zenderen vertegenwoordigen.
De volgende verenigingen hebben een bijdrage ontvangen:
* AED-werkgroep.
* Zonnebloem afdeling Zenderen-Hertme.
* Stichting EVI.
* Thomas huis Zenderen.
* Ouderen vereniging Zenderen.

**********
Nieuws van de Zonnebloem
Het bestuur en de vrijwilligers van de Zonnebloem
afdeling Hertme/Zenderen bedanken het voormalig
oranjecomité voor de financiële bijdrage die zij op haar
rekening gestort heeft gekregen. Wij zullen zorgen dat het
geld goed wordt besteed.
Tevens willen wij van de gelegenheid gebruik maken om
een oproep voor nieuwe vrijwilligers te doen. U kunt zich
bij onze afdeling aansluiten om te helpen bij activiteiten.
Verder zijn we op zoek naar vrijwilligers die bezoekjes
willen afleggen bij mensen die hier behoefte aan hebben. Ook al wilt of kunt u
ons maar één keer per jaar helpen, bijvoorbeeld bij de verkoop van loten, dan
bent u van harte welkom.

9.
Op 24 mei vindt de regionale boottocht over het Twentekanaal weer plaats. U
kunt inschepen om 9.30 uur bij de aanlegsteiger Haven 12 in Goor. Aankomst
bij dezelfde steiger om 16.30 uur.
De kosten bedragen €35,- per persoon (boot, eten, drinken, hapjes etc.) Er zijn
4 plaatsen voor onze afdeling gereserveerd.
Opgave voor 30 april bij Akke Louwerman tel. 074-2660360
Op 29 mei staat er weer een gezellige middag gepland in de kantine van ZV.
Wat er te doen is blijft nog even een verrassing, maar het belooft weer gezellig
te worden. Meer nieuws volgt op een later tijdstip.
Reserveer deze dag alvast in uw agenda.
**********

Activiteitenagenda

Kijk voor meer informatie in de Agenda van www.zenderen.nl
Opgave nieuwe activiteiten per email naar info@zenderen.nl
of aanmelden als nieuwe agenda activiteit op www.zenderen.nl

17.

18.

