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                KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN          2. 
 31 maart 2018 –  7 april 2018 
 

 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 moeite met de ander  
is het gevecht met jezelf. 

 
 
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  
 
 
Vieringen voor en met kinderen  
 
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 een witte of gele 
bloem mee te nemen.  

mailto:anita.oosterik@gmail.com


                                                                                       3. 
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.   

 
 
Nog meer  vieringen in de Goede Week en  Pasen 
 

 Parochiekerk: 
 
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 een witte of gele bloem 
mee te nemen.  
 
Vrijdag 30 maart – 19.00 uur: Kruisverering met medewerking van het parochiekoor. 
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.  
 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=KGy0swfO&id=0A7A8A9D0961C1A2A9F38E25F7BBB78B8DE882E6&thid=OIP.KGy0swfOku5sTnZ6VL-howHaJh&q=het+lege+graf+van+jezus+kleurplaat&simid=608009965032310784&selectedIndex=5


                   4. 
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.  
 
In alle vieringen staat er een mand voor de inzameling  
van houdbare producten voor de voedselbank.  
 
  

                             

 Zusters Carmelitessen: 
Paaszaterdag:  31 mrt 20.00 uur: Paaswake 
1ste Paasdag:  1 april 8.30 uur: eucharistieviering (latijn) 
2de Paasdag:  2 april 8.30 uur: eucharistieviering (Nederlands) 

 

********** 
 

Vieringenschema parochie H.H Jacobus en Johannes: 

 
 

Zaterdag 31 maart 19.00 uur  Zaterdag 31 maart 22.00 uur 
Koster:  ??    Koster:  H. Harink 
Lector:  geen    Lector:  geen 
Acolieten: nee    Acolieten:  ja 
Collectanten: H. Peper   Collectanten: H. Schothuis 

H. Meulenkamp    J. Stevelink 
 

Zondag 1 april 10.00 uur   Maandag 2 april 10.00 uur 
Koster:  E. Westerbeek  Koster:  H. Harink 
Lector:  R. Brentjes   Lector:  J. Maathuis 
Acolieten: ja    Acolieten:  nee 
Collectanten: H. Harink   Collectanten: H. Peper 

B. Nollen     H. Meulenkamp 

St. Stephanus Borne H. Stephanus Hertme 

Za 31 mrt 
 
Zo 1 april 
Ma 2 april 

 18.30 
 
 09.30 
 09.30 

 Pastor Z. Nowara 
 Paaswake 
 Pastor Z. Nowara 
 Pastor Z. Nowara 

20.00 
 
9.30 
 

Pater G. Westendorp 
Paaswake 
Pater G. Westendorp 
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Kerk openen/sluiten:                             5.           
          
Van zondag 1 april t/m zaterdag 7 april: R. Wolbers 

 

Werkgroep onderhoud kerkhof: 
Van zondag 1 april t/m zaterdag 7 april is groep 4 aan de beurt. 
 

 
 
  

         
        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 
 



  
  



                 7. 
Oranje comité BEDANKT. 
We willen het Oranje comité en daarmee de bewoners van Zenderen hartelijk 
danken voor de gift die we gekregen hebben. 
We gaan voor dat geld een aanpassing aan onze duo fiets laten doen zodat 
beide rijders versnelling hebben en we veel makkelijker samen door en om 
Zenderen kunnen fietsen. 
 
Hartelijke groeten,  
De bewoners, team en Willem en Herna Jansen 
Thomashuis Zenderen 

 

 

********** 

 

Dijkhuis Concert Fanfare St. Gregorius Hertme  
Deze middag krijgt u een heerlijke muzikale 
mengelmoes voorgeschoteld. Diverse 
ingrediënten zorgen voor een gevarieerde 
geserveerde dis. Een vleugje jazz, een 
mespuntje rock, een wolkje disco en een 

onbegrensde hoeveelheid speelplezier, het zal u zeker niet  
zwaar op de maag liggen.  
De koperbrigade en zijn nieuwe cuisinier, dirigent Bert  
Sleumer, bereiden u een middag die naar meer smaakt!  
 
Op zondag 8 april kunt om 14.00 uur aanschuiven op  
’t Dijkhuis 1 in Borne. De toegang is gratis, uw fooi zal zeer 
gewaardeerd worden ontvangen. Wij verwelkomen u graag! 

  



                 8. 

Filmochtend met oude beelden van Zenderen 
 
Namens de voormalige stichting Sindron worden er dit jaar 6 leuke activiteiten 
georganiseerd in het dorpscentrum.  
De eerste activiteit is een filmochtend met oude beelden van Zenderen. 

Programma ziet er als volgt uit: 

10.00 uur Ontvangst met een kop koffie/thee 
11.00 uur Korte pauze met huisgemaakt  
                  appelgebak en koffie/thee 
12.00 uur Lunch 
13.00 uur afsluiting 

 
Iedereen is hierbij van harte welkom! 
Datum:  Donderdag 12 april a.s. 
Locatie:  Dorpscentrum Sindron 
Tijd:   10.00-13.00 
Kosten: Gratis 
 
Hebt u belangstelling, geeft u zich dan op voor 9 april a.s.  
Dit mag telefonisch, per mail of kom even langs in het dorpscentrum! 
Mail: sindron@aveleijn.nl 
Telefoon: 074-7505005 
 

********** 

 
Zenderen is schoon, bedankt! 
Afgelopen zaterdag 24 maart was de landelijke opschoondag. Er was een 
mooie opkomst van 28 vrijwilligers. Zenderen is weer zwerfvuil vrij! Al met al 
zijn er 31 zakken afval verzameld.  
Iedereen bedankt voor de hulp tijdens deze middag en ook aan allen die op een 

ander tijdstip zelfstandig zwerfvuil hebben geraapt.  Volgend jaar weer! 👍 
 
Anne Egberts 
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********** 

21 mei: Familiedag 2018 
Houdt MAANDAG 21 MEI (2e Pinksterdag) vrij in uw agenda! 
ZV en ZEVO organiseren op die dag weer een geweldige 
Familiedag voor iedereen die sport en gezelligheid een warm 
hart toedraagt.  
 

Voor de jeugd is er een sportochtend en 's middags zal er voor 
de jeugd en senioren weer een geweldig volleybaltoernooi 
plaatsvinden.  
 

Kortom, voor iedereen een geweldige dag om zelf actief bezig 
te zijn, of om je kinderen, ouders, buren en kennissen aan te 
moedigen en te genieten van de gezelligheid. 
 

Houdt de komende tijd de VOX en de website van Zenderen 
Vooruit in de gaten voor verdere informatie. 
 

Organisatie Familiedag 
  



13 april: Pubquiz             10. 

Vrijdag 13 april aanstaande organiseert de 
activiteitencommissie weer een gezellige pubquiz in de  
kantine van ZV.  
De start zal zo rond half 10 zijn, na de trainingen.  
 

Teams bestaan uit 4-6 personen. Opgeven kan tot vlak voor aanvang.   
Dus zorg dat je een uitgebalanceerd team samenstelt en dan zien we jullie 
vrijdag 13 april! 
 

Activiteitencommissie Zenderen Vooruit 

 

 

********** 

 
 
 
 
 

 Afdeling voetbal 

Zaterdag 31 maart   aanvang: Scheidsrechter 

Borne 1 - Zenderen Vooruit 1 18.00 uur  
Borne JO19-1 - Zenderen Vooruit JO19-1 14.30 uur  
Zenderen Vooruit JO15-1 - Achilles '12 JO15-2D 11.30 uur H. Besselink 

Avanti Wilskracht MO17-2 - Zenderen Vooruit MO17-1 13.00 uur  
Zenderen Vooruit JO13-1 - vrij    

Zenderen Vooruit MO13-1 - Excelsior '31 MO13-2 10.00 uur Gerard Kole 

De Tubanters 1897 JO11-5 - Zenderen Vooruit JO11-1 09.45 uur  
Zenderen Vooruit JO9-1 - vrij    

Zenderen Vooruit JO7-1 - vrij    

Zenderen Vooruit JO7-2 - vrij    
 

Zondag 1 april   

Zenderen Vooruit VE1 - vrij 

Zenderen Vooruit 3 - vrij 

Zenderen Vooruit 2 - vrij 

ST: ZV/Bornerbroek VR1 - vrij 

Zenderen Vooruit 1 - vrij 



                 11. 

Kantine:   

JO15-1: Job Egberts  11.30 - 13.30 uur 

MO13-1: Giovanna Bartelink  09.30 - 11.30 uur 

 

Vervoer:   

JO19-1: Fiets   

MO17-1: Esther Westerik, Sara Kolenbrander, Julia Roetgerink 

JO11-1: Joshua Schmit, Jorn Kruiper  
 

********** 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



  



Uit de Vox van 50 jaar geleden        13. 
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 Activiteitenagenda           14. 

 
 

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 
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