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Voxbezorging: Klachten: tel. 074-2667736
KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN
7 april 2018 – 14 april 2018
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 …
Kijk positief
en je ziet beter.

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 8 april 8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet
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Parochiekerk:
Zo 8 april 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. parochiekoor
Voorganger: PW A. Oosterik
**********

Vieringenschema parochie H.H Jacobus en Johannes:
St. Stephanus Borne
H. Stephanus Hertme
Za 7 april
18.30 Wocoviering
Zo 8 april
09.30 Pater G. Westendorp
Zondag 8 april 10.00 uur
Koster:
J. v.d. Aa
Lector:
M. Verheijen
Acolieten:
ja
Collectanten: H. Koopman en M. Besselink
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 8 april t/m zaterdag 14 april: H. Meulenkamp
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 8 april t/m zaterdag 14 april is groep 1 aan de beurt.
Misintenties voor zondag 8 april 2018
Jan Pol; pater Wim Bossink
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
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Jaarlijkse collecteweek van de Hartstichting van start
Collectanten in Zenderen op pad voor een bijdrage aan een landelijk
dekkend netwerk van AED’s in Nederland
Van 8 tot en met 14 april vindt de jaarlijkse collecteweek van de Hartstichting
plaats. De collectanten gaan deze week langs de deuren in Zenderen om geld
op te halen voor een bijdrage aan de realisatie van een landelijk dekkend
netwerk van AED’s in Nederland. Dankzij giften kunnen meer levens worden
gered.
Levens redden met de AED
De Hartstichting geeft met de collecteopbrengsten 2018 een stimulans aan de
plaatsing en registratie van AED’s op openbare plekken in Nederland. Dit
initiatief draagt bij aan de realisatie van een landelijk dekkend netwerk van
AED’s in Nederland. Zo kunnen meer levens worden gered. Jaarlijks worden
15.000 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand, vaak
onverwachts. Reanimatie en de inzet van een AED binnen 6 minuten biedt de
grootste kans op overleving. Met een landelijk dekkend netwerk van
burgerhulpverleners én AED’s die zijn aangemeld bij het landelijk
oproepsysteem Hartslag Nu, kunnen we jaarlijks naar schatting 2500 levens
redden.
Over de Hartstichting
Het hart is de motor van het leven. De Hartstichting werkt aan concrete
oplossingen om ieders hart zo sterk mogelijk te houden, zodat iedereen uit het
leven kan halen wat erin zit. Stap voor stap en op verschillende fronten tegelijk
werken wij aan een hartgezonde samenleving. Dat doen wij samen met
medewerkers, patiënten, vrijwilligers, donateurs, zorgprofessionals,
wetenschappers en business partners. Onze ambitie is om hart- en vaatziekten
zo vroeg mogelijk te kunnen herkennen, opsporen én zo goed mogelijk te
behandelen. Daartoe financieren wij wetenschappelijk onderzoek, geven wij
voorlichting en werken wij aan vernieuwing in de zorg en hulpverlening. Voor
meer informatie: hartstichting.nl.
Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Afdeling voetbal
Woensdag 4 april
Hoeve Vooruit VR25+2 - ST: ZV/Bornerbroek VR25+
Zaterdag 7 april
Zenderen Vooruit JO19-1
Zenderen Vooruit JO15-1
Hector MO17-1
Zenderen Vooruit JO13-1
Zenderen Vooruit MO13-1
Borne JO11-2
Zenderen Vooruit JO9-1
Hoeve Vooruit JO7-1
Zenderen Vooruit JO7-2

-

ATC '65 JO19-6
Haaksbergen JO15-1
Zenderen Vooruit MO17-1
Excelsior '31 JO13-3
Luctor et Emergo MO13-1
Zenderen Vooruit JO11-1
SDOL JO9-2G
Zenderen Vooruit JO7-1
Bornerbroek JO7-1

aanvang:
20.00

uur

Aanvang: Scheidsrechter
15.00 uur Jos Nollen
13.00 uur H. Besselink
13.00 uur
11.30 uur W.Hakkenbroek
10.00 uur Teun Nollen
09.00 uur
09.00 uur Gijs Gierveld
10.00 uur
09.00 uur Tom Vreeman
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Zondag 8 april
Zenderen Vooruit VE1
De Tukkers 4
Zenderen Vooruit 2
La Première VR1
Zenderen Vooruit 1
Kantine:
JO19-1: Ruben Elzinga
JO15-1: Job Egberts
JO13-1: Owen ter Wal
MO13-1: Isa Tijken
JO7-2: Kobe Pol

-

Aanvang: Scheidsrechter
De Tukkers VE1
09.00 uur Bertus Tibben
Zenderen Vooruit 3
09.15 uur
Haarle 3
11.00 uur Rene van den Berg
ST: ZV/Bornerbroek VR1 12.00 uur
RSC 1
14.00 uur
14.30 - 17.00 uur
13.00 - 14.30 uur
11.30 - 13.00 uur
10.00 - 11.30 uur
08.30 - 10.00 uur

Vervoer:
MO17-1: Iris Oude Rengerink, Pleun Olthof, Myrthe Huurneman
JO11-1: Fiets
JO7-1: Team zelf
PUPIL VAN DE WEEK
Zondag 8 april is Dion Hakobian pupil van de week.
Hierbij wordt Dion en zijn ouders en de rest van de familie uitgenodigd om bij de
wedstrijd
ZENDEREN VOORUIT 1 – RSC 1
aanwezig te zijn.
Wij wensen Dion en zijn familie een gezellige voetbalmiddag toe.
Dion wordt om 13.30 uur verwacht bij de kantine van Zenderen Vooruit.

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.
Organisatie Familiedag
**********

Borne-Zenderen Vooruit 1-3
7.
De derby van de gemeente Borne in de 4e klasse A werd op deze mooie
paaszaterdagavond, hoge woordwaarde bij het scrabbelen overigens, gespeeld in
een prachtige ambiance. Beide ploegen trokken veel supporters naar Sportpark
’t Wooldrik, waar we prima werden ontvangen. Voor beide ploegen stond er
genoeg op het spel. Borne om plek 2, 3, of 4 te verdedigen en onze ploeg om
afstand te nemen van een rechtstreekse degradatie plek, of nacompetitie positie.
Beide teams kenden de nodige afwezigen. Borne achterin en op het middenveld,
ZV moest het doen zonder de geblesseerden Luuk Nijenhuis en Jelmer Kuipers.
Ook was Ramon van Os maar maximaal een helft inzetbaar, terugkomend van
een vervelende hamstringblessure.
De op leeftijd zijnde scheidsrechter van dienst deed zijn werk naar behoren,
maar had alleen een klein beetje de pech, dat beide verdedigingen kozen voor de
lange bal. Om dit goed te kunnen belopen zou ook Bjorn Kuipers in
verlegenheid worden gebracht.
Beide ploegen begonnen met maximale inzet aan deze pot, wat geregeld
behoorlijke overtredingen opleverde. Vaak werden daarbij ook nog veel extra
geschreeuw en of doorrol acties toegevoegd. Bij een vrij onschuldig duel werd
de uit het A-elftal overgehevelde Kees ten Broeke, dusdanig aan zijn ribben
geraakt, dat een bezoek aan de eerste hulp noodzakelijk was. De voor hem
ingevallen Ramon van Os kwam zodoende niet de geplande 45, maar 70
minuten in het veld.
Op een enkel kansje na voor beide partijen, werd er weinig gecreëerd. De
achterhoedes overheersten. Aan ZV kant verdiende invaller Brian Sonder een
groot compliment doordat hij in de lucht gretig en volledig onverslaanbaar was.
Na de rust gingen de kijkcijfers omhoog, doordat er steeds meer ruimte kwam
voor beide ploegen om te voetballen. Het was onze opkomende rechtsback
Thomas Klaasen, die op de helft van de tegenstander een mooie strakke bal
lanceerde, richting de vrijstaande Ramon op de penaltystip. Deze haalde met een
schitterende volley de bal uit de lucht en via de grond, langs keeper Post, tegen
de touwen. 0-1, zouden we dan heel misschien …….. .?
Neen, Borne werd sterker en sterker en nam de regie in deze wedstrijd. Na een
paar hectische situaties voor het doel van Myron Eleveld, waar we heel goed
wegkwamen, kwam de verdiende 1-1. Een mooie combinatie door het midden
werd prima afgerond door captain Sven Pieterson, die met een droge knal onze
doelman verschalkte. 1-1.
Langs de kant ging eenieder er vanuit dat Borne zou doordrukken, maar
gelukkig bleef de angel dit keer uit hun spel. Sterker nog, ZV kroop uit zijn
schulp en kwam weer aan aanvallen toe. Wederom over rechts, weer via
Thomas Klaassen, die met een mega sprint de bal nog net voor de achterlijn kon
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voorzetten. Wederom strak, doelman Post kon de bal niet helemaal klemmen,
liet hem los en zag tot zijn schrik dat Ramon zich over de bal ontfermde,
schermde hem af en tikte de bal binnen 1-2. Na de wedstrijd vertelden een aantal
spelers mij nog nooit zo een uitbarsting van vreugde van hun supporters te
hebben meegemaakt. Zenderen stond achter onze ploeg.
Borne ging alles of niets spelen en kreeg dit keer niets. Zelfs kregen zij nog een
derde treffer om de oren, toen doelman Post iets te veel tijd nam om zijn
voorhoede met een lange bal te voeden. De ingevallen A-speler Justin Sonder
blokkeerde zijn trap poging net buiten de box en zag tot zijn grote genoegen de
bal in de verte in het doel carramboleren.1-3, een volgende vreugde explosie
was het gevolg.
Alles overschouwend een gelukkige en misschien wel verdiende overwinning,
waarbij een ding heel erg duidelijk naar voren komt, Ramon van Os is voor onze
ploeg een onmisbare schakel om ons in de 4e klasse te handhaven.
**********

13 april: Pubquiz
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.
Activiteitencommissie Zenderen Vooruit
**********

**********

Filmochtend met oude beelden van Zenderen
Datum:
Locatie:
Tijd:
Kosten:
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Donderdag 12 april a.s.
Dorpscentrum Sindron
10.00-13.00
Gratis

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
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
**********
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 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.
Wij verwelkomen u graag!
**********
K.P.V Dames,
Donderdagmiddag 19 april Excursie Memory Oorlogs- en
Vredesmuseum Nijverdal.
Wij vertrekken om 13:00 uur bij de kerk.
Het belooft een indrukwekkende belevenis te worden.
Geef je op voor 15 april bij Anny 074- 7074905 of bij Siny 0646695016
Het bestuur.
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Beste lezer.
Heeft u wel eens van
Percussion Live gehoord !
Percussion Live is een uniek
muzikaal showconcert waar ondermeer de melodische klanken worden gevormd door,
marimba's, xylofoons, vibrafoons, marchingbels, enz. ondersteund door diverse
slagwerkinstrumenten, geïntegreerd door elektronische drum-pads en synthesizer en
gitaar.
In deze setting kunnen wij licht klassieke muziek , en tevens, pop, rock , raggea en een
waar feestgenre op de planken brengen, u zult versteld staan.
Percussion Live wordt georganiseerd door de Melodische slagwerkgroep St. Gregorius
Hertme. Dit concert vindt zijn oorsprong in 2015 waar we tot 2 keer toe het Bornse
Kulturhus in één weekend volledig hebben uitverkocht, dit kreeg op dezelfde wijze een
vervolg in 2016.
Het publiek was euforisch en genoot van de vele diverse soorten muziek , met een
grootse gezellige afterparty als afsluiter.
Dit jaar willen we in alle facetten groots uitpakken in het openluchttheater Hertme. Er
lag een grote wens om tijdens dit concert met een groot koor te werken, een unieke
samenwerking kwam tot stand met koor Cantiamo uit Albergen Courage Langeveen,
Belcanto Fleringen, Noveau Reutum, koor Mix uit Zenderen en Contrast uit Hertme.
Deze koren vertegenwoordigen gezamenlijk een koor van 160 personen.
Het enthousiasme om aan dit muzikaal project mee te willen werken was groot, en de
samenwerking onderling loopt voorspoedig.
Ook het Bornse gitaarduo Double6 zal evenals voorgaande jaren ons weer muzikaal
ondersteunen. In diverse zettingen zal het een voortdurende afwisseling van muziek
en zang voorzien van prachtige licht en showeffecten gaan worden, wat zich zal
afspelen in een schitterende ambiance, van wat het openluchttheater in al haar
zettingen te bieden heeft.
De kaartverkoop is inmiddels gestart en ze kosten € 10.00 per stuk. Deze zijn te
bestellen via onze kaartverkoop en informatiesite http://www.percussionlive.nl
Percussion live Hertme, Zaterdag 15 september 2018, theater open 19:00u
aanvang concert 20.30u
Volg ons op facebook www.facebook.com/percussionlivehertme
We zien u graag,
Met muzikale groet,
namens de Melodische slagwerkgroep St. Gregorius Hertme
Gerard Schabbink

Uit de Vox van 50 jaar geleden
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=====================================================================

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
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