DE STEM VAN ZENDEREN
Nr. 26
Website Zenderen: www.zenderen.nl
27 april 2018
Voxbezorging: Klachten: tel. 074-2667736
KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN
28 april 2018 – 19 mei 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 …
Maak vandaag
tijd voor vriendschap.

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 29 april 8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet
Zo 6 mei 8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet
Do 10 mei 8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet
Zo 13 mei 8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet
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Parochiekerk:
Zo 29 april 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Cantorgroep
Voorganger: Jan Cuppen
Zo 6 mei 10.00 uur: Eucharistieviering verzorgd door de Karmel
Voorganger: Pater N. Hofstede
Na afloop is er gelegenheid elkaar onder het genot van een kopje koffie/thee te
ontmoeten in het zaaltje van het klooster.
Di 8 mei 19.00 uur: Mariaviering KPV
Voorganger: PW A. Oosterik
Do 10 mei 6.30 uur: Dauwtrappersviering Hertme mmv Parochiekoor
Voorganger: Pater N. Hofstede
Do 10 mei 10.00 uur: geen viering in onze kerk.
Zo 13 mei 10.00 uur: Woord- en Communieviering mmv parochiekoor
Voorganger: PW A. Oosterik
**********
Vieringenschema parochie H.H Jacobus en Johannes:
St. Stephanus Borne
H. Stephanus Hertme
Za 28 april
18.30 Pater R. v.d. vegt
Zo 29 april 09.30 Pater G. Westendorp
Za 5 mei 18.30 Gebedsviering
18.30 Pater R. v.d. Vegt
Zo 6 mei 09.30 Pastoor M. Oortman
Do 10 mei 09.30 Pastor Z. Nowara
06.30 Dauwtrappersviering
Pater N. Hofstede
Za 12 mei
18.30 Wocoviering
Zo 13 mei
09.30 Pater G. Westendorp

Zondag 29 april 10.00 uur
Koster:
H. Harink
Lector:
J. Maathuis
Acolieten:
ja
Collectanten: H. Harink
B. Nollen

Zondag 6 mei 10.00 uur
Koster:
J. v.d. Aa
Lector:
J. Cuppen
Acolieten:
nee
Collectanten: H. Koopman
M. Besselink

Dinsdag 8 mei 19.00 uur:
Koster:
J. v.d. Aa

Zondag 13 mei 10.00 uur
Koster:
H. v.d. Aa
Lector:
R. Brentjes
Acolieten:
Ja
Collectanten: H. Meulenkamp
H. Peper

Kerk openen/sluiten:
Van zondag 29 april t/m zaterdag 5 mei: J. Maathuis
Van zondag 6 mei t/m zaterdag 12 mei: J. Wolbers
Van zondag 13 mei t/m zaterdag 19 mei: M. Ikink
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 29 april t/m zaterdag 5 mei is groep 4 aan de beurt.
Van zondag 6 mei t/m zaterdag 12 mei is groep 1 aan de beurt.
Van zondag 13 mei t/m zaterdag 19 mei is groep 2 aan de beurt.
**********
Zondag 22 april jl. is Thomas Dirks gedoopt in de parochiekerk.
Zijn naam is in het doopboek geschreven.
Thomas is de zoon van Han en Coby Dirks, en het broertje van Sofie.
Namens de parochie feliciteren wij hen van harte.

Ter kennisgeving
Het tarief voor graf delven op de begraafplaats Zenderen is
gewijzigd en bedraagt nu: € 200,--.
Ilona Rikmanspoel, penningmeester
**********
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KPV Dames,
Denken jullie aan de Mariaviering?!
Op dinsdag 8 mei om 19:00u in de Parochie Kerk Zenderen.
Daarna fietsen en ergens iets drinken.
Het bestuur

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

5.
Alle parochianen van 75 jaar en ouder ontvangen een persoonlijke uitnodiging
voor een gezellig samenzijn op:
dinsdag 8 mei
We beginnen om 14.00 uur met een
Mariaviering in de parochiekerk (hier zijn ook de
jongere parochianen van harte welkom!)
Na de viering is er een gezellig samenzijn in het
kloosterzaaltje georganiseerd door de
bezoekgroep van de parochie.
I.v.m. de voorbereiding is opgave gewenst!
Kunt u niet op eigen gelegenheid komen, dan
kunt u dit ook doorgeven en wordt vervoer
geregeld.
Opgave is mogelijk bij:
Monique Mossel :
Marion Hannink:
Lidy Wolbers

074 – 266 81 52
074 - 266 93 82
074 – 266 18 44
**********
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Aanbod komende weken

www.karmeltwente.nl of 0546 -536410
Meditatieve wandeling “Open gaan”
Steeds opnieuw kan de natuur je tot stilte
en verwondering brengen en kun je opengaan
voor de heelheid van de schepping. Deze weken
barst de natuur uit haar voegen. Wat doet dit met
ons, hoe gaan wij open voor de schepping, het
mysterie van nieuw leven?? Na een meditatief
moment wandelen we in stilte. We sluiten af met
een uitwisseling over het thema van de
wandeling.
Zaterdag 28 april 9.30 -12.30 uur
Begeleiding Frida Koopman
Vanuit Karmelklooster Almelo
Opgave gewenst

Labyrint
Een labyrint is géén doolhof; in een doolhof verlies je je weg, in een labyrint
vind je je weg’ jouw weg door het leven. Het labyrint heeft een universele
betekenis. Zij is bekend in diverse religieuze-culturele tradities. Na een
introductie over de betekenis van het labyrint maken we kennis met de
werking van deze loopmeditatie in de kloostertuin van Zenderen.
Begeleiding Frida Koopman en Paula Tielemans
Karmel Zenderen, Hertmerweg 46
Zaterdag 30 september van 9.30 - 12.00 uur
Opgave gewenst

Vooraankondiging “Titus de musical
Deze zomer zal er rond de sterfdag van Titus
Brandsma geen Titusexcursie zijn. In plaats
daarvan zal er vrijdag 20 juli een bijeenkomst
zijn in de Karmel van Zenderen.
We bezinnen ons op een tekst van Titus,
met aansluitend een korte viering.
Na een broodmaaltijd zal dan de Cd van
“Titus de musical” vertoond worden.
Vrijdag 20 juli van 16.30 – 22.00 uur
Begeleiding Frida Koopman en Paula Tielemans.
Nader informatie volgt.
Natuurlijk kunt u ook hierover bellen: 0546 – 536410

9.

**********

Nationale dodenherdenking Zenderen.
Vrijdag 4 mei 2018
Het is elk jaar goed om even stil te staan bij de herdenking van burgers en
militairen die zijn omgekomen sinds het uitbreken van de tweede
wereldoorlog.
De herdenking in Zenderen zal zoals gewoonlijk plaatsvinden bij het monument
op de Vloedbelt. Medewerking zal worden verleend door Keep them rolling,
bond van wapenbroeders en de St. Gregorius fanfare.
Vanaf 19.45 uur:
Koraalmuziek.
19.59 uur:
Last Post
20.00 uur:
Stilte.
20.02 uur:
Last Post
Aansluitend bloemlegging.
De herdenking wordt afgesloten met het spelen van het Wilhelmus.
Ook dit jaar komt er een delegatie vanuit Londen om Gerald Hood te
herdenken.
De inwoners van Zenderen worden verzocht om vanaf 18.00 uur tot ca. 21.10
(zonsondergang) de vlaggen halfstok te hangen.
Comité Dodenherdenking Zenderen

10.

Lentewandeling Kloosterpad Zenderen
Op zondag 6 mei a.s. is de Lentewandeling van het Kloosterpad Zenderen.
Start vanaf 9.00 - 14.00 uur bij de Zwanenhof, Retraitehuisweg 6 .
Het Kloosterpad Zenderen is een zeer bijzondere meditatieve wandelroute die
de 3 kloosters van Zenderen (Karmelieten - Carmelitessenklooster en
Bezinningscentrum de Zwanenhof) met elkaar verbindt. Ook de kerken van
Hertme en Zenderen liggen aan de wandelroute. Tevens gaat de route door de
prachtige natuur van landgoed Weleveld. De wandelaar loopt daar over de
schouwpaden van de Bornsche en Oude Bornsche beek. Vooral in de Lente een
lust voor het oog.
De route kan ook worden gefietst (14,8 km).
De wandelroute heeft 3 afstanden: 5, 8 en
11 km. Bij de wandelingen bestaat de
mogelijkheid in de kloosters te kijken. Hier
worden rondleidingen gegeven.
In het Carmelitessenklooster (slotklooster)
is alleen het openbare gedeelte te
bezichtigen. In de grote bezoekersruimte
van het klooster wordt de film “ Leven
binnen de Kloostermuren” getoond. Deze
dvd gaat over het dagelijks leven van de
zusters. Heel bijzonder!
Aan de buitenkant van de slotmuur van het
klooster is de Kruisweg te bezichtigen.
Mensen die liever niet willen of niet
kunnen wandelen, mogen gerust meedoen
aan de rondleidingen in de kloosters.
Op het landgoed Weleveld staat een beeldengroep die de rangen en standen in
de 13e eeuw voorstelt:” Het Middeleeuws Weleveld”.
Op de terugweg staat de in Saksische stijl gebouwde veel bezochte Mariakapel
midden op de Zendersche Esch. Van hieruit zijn de 3 kloosters te zien.
Meer informatie is te vinden op de website: www.kloosterpadzenderen.nl

Afdeling voetbal

12.

Donderdag 26 april
Sportclub Overdinkel 1
Sportclub Overdinkel VR1

- Zenderen Vooruit 1
- ST: ZV/Bornerbroek VR1

Zaterdag 28 april
Zenderen Vooruit JO19-1
Zenderen Vooruit JO15-1
Zenderen Vooruit MO17-1
Zenderen Vooruit JO13-1
Zenderen Vooruit MO13-1
Zenderen Vooruit JO11-1
Fleringen JO9-1
Zenderen Vooruit JO7-1
Zenderen Vooruit JO7-2
Zondag 29 april
Rigtersbleek VE1
Zenderen Vooruit 3
Zenderen Vooruit 2
UD Weerselo VR1
RSC 1

-

aanvang:
-

vrij
vrij
vrij
avc Heracles JO13-2
11.30 uur
vrij
vrij
Zenderen Vooruit JO9-1 09.00 uur
vrij
vrij

aanvang:
19.00 uur
20.00 uur
Scheidsrechter

Robert Dries

aanvang: Scheidsrechter
09.00 uur

Zenderen Vooruit VE1
vrij
Almelo 2
11.00 uur Rene van den Berg
Zenderen Vooruit VR1 11.00 uur
Zenderen Vooruit 1
14.00 uur

Zaterdag 5 mei
Alle jeugdteams vrij
Zondag 6 mei
De Tukkers VE1
Enter 5
Zenderen Vooruit 2
ST: ZV/Bornerbroek VR1
Zenderen Vooruit 1

-

Woensdag 9 mei
Stevo VR25+

- ST: ZV/Bornerbroek VR25+

aanvang:
20.00 uur

- Zenderen Vooruit 3

aanvang:
19.00 uur

Donderdag 10 mei
MVV '29 5

Zenderen Vooruit VE1
Zenderen Vooruit 3
Fleringen 2
DTC '07 VR1
Hengelo 1

aanvang:
09.00 uur
09.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
14.00 uur

Scheidsrechter

13.
Zaterdag 12 mei
KOSC JO19-2
Sparta Enschede JO15-3
Zenderen Vooruit MO17-1
Zenderen Vooruit JO13-1
DETO MO13-1
Zenderen Vooruit JO11-1
UD Weerselo JO9-2G
Zenderen Vooruit JO7-2
Zondag 13 mei
Zenderen Vooruit VE1
Zenderen Vooruit 3
Zenderen Vooruit 2
ST: ZV/Bornerbroek VR1
Sportlust Glanerbrug 1

-

-

Zenderen Vooruit JO19-1
Zenderen Vooruit JO15-1
BWO MO17-1
vrij
Zenderen Vooruit MO13-1
SVZW JO11-3
Zenderen Vooruit JO9-1
Zenderen Vooruit JO7-1

Rigtersbleek VE1
Rood Zwart 6
vrij
BWO VR1
Zenderen Vooruit 1

Kantinedienst:
JO13-1 (28-4): Ferron Raassing
MO17-1 (12-5): Lonneke Demmer
JO11-1: (12-5): Wessel Brus
JO7-2: (12-5): Casper Formanoij

aanvang: Scheidsrechter
16.20 uur
13.00 uur
13.00 uur Johan Rolefes
09.30
10.15
09.00
09.00

uur
uur Jard Meijer
uur
uur Gijs Gierveld

aanvang: Scheidsrechter
09.00 uur Bertus Tibben
10.00 uur Victor Ragbourn
11.00 uur
14.00 uur

11.00 - 13.00 uur
12.30 - 14.30 uur
10.00 - 11.30 uur
08.30 - 10.00 uur

Vervoer:
JO9-1 (28-4): Maarten Pol
JO19-1 (12-5): Kees ten Broeke, Thijmen Hoek, Max Lutke Schipholt
JO15-1 (12-5): Teun Nollen, Job Egberts, Luan van Dienst
MO13-1 (12-5): Anouk Horstman, Maren Veldhof
JO9-1 (12-5): Jelte Jansen
PUPIL VAN DE WEEK
Zondag 6 mei is Jasper Hoek pupil van de week.
Hierbij worden Jasper en zijn ouders en de rest van de familie uitgenodigd
om bij de wedstrijd
ZENDEREN VOORUIT 1 – HENGELO 1
aanwezig te zijn. Wij wensen Jasper en zijn familie een gezellige voetbalmiddag toe.
Jasper wordt om 13.30 uur verwacht bij de kantine van Zenderen Vooruit.

14.

Meivakantie:
Van 27 april tot en met 13 mei is het meivakantie. Tijdens deze 2 weken is er
geen training voor de JO7 tot en met de JO11.
De overige teams trainen in overleg met de trainer/trainster.
**********

Sponsorloop 2018
Zaterdag 28 april om 14.00 uur zal de sponsorloop voor Z.V.
plaatsvinden op het terrein van Z.V.
Het doel van de sponsorloop is het inzamelen van geld,
te besteden aan activiteiten voor de jeugd
De deelnemers krijgen een halfuur de tijd om zo vaak mogelijk
de uitgezette ronde af te leggen, één ronde is ca. 450m.
Met vriendelijke groet,
Activiteitencommissie Zenderen Vooruit
**********

Oud ijzer en metalen.
Denkt u aan de oud ijzer actie van de IJsclub “Zenderen”?
Op zaterdag 12 mei aanstaande wordt er oud ijzer, etc ingezameld.
Op deze dag kunt u tussen 10.00 en 15.00 uur oud ijzer, accu’s, stroomkabels,
(defecte) elektrische gereedschap en andere metalen brengen naar het erf van
de familie Stamsnijder, Braamhaarsstraat 1 A. Wanneer u niet in de
gelegenheid bent om het oud ijzer te brengen dan kan het ook zaterdag 12 mei
bij u worden opgehaald. U kunt daarvoor contact opnemen met:
06-53813977 Erik Stamsnijder
06-41478459 André Wanink
074-2665953 Herman te Wierik
Of stuur een mail naar timmers.t.h@gmail.com
Alvast onze dank.
**********

Familiedag Zenderen

15.

Beste families uit Zenderen en omstreken,
Op maandag 21 mei (2e pinksterdag) wordt de Familiedag
van Zenderen Vooruit en ZEVO georganiseerd.
Voor de kinderen van 5 t/m 12 jaar wordt er van 08.30 uur tot 13.00 uur een
sportochtend georganiseerd. Jeugdleden van Zenderen Vooruit zijn
automatisch aangemeld voor deze activiteit.
Afmelden kan via www.zenderenvooruit.nl/familiedag. We
gaan er echter vanuit dat iedereen enthousiast mee zal doen
aan deze sportochtend. Kinderen die geen lid van Zenderen
Vooruit zijn en graag mee willen doen aan deze sportdag
kunnen zich via de bovengenoemde website opgeven (uiterlijk 10 mei).
’s Middags starten er om 13.00 uur ook een tweetal volleybaltoernooien. Een
toernooi voor de jeugd van 13 t/m 16 jaar en een toernooi voor senioren.
Inschrijfgeld voor de seniorenteams bedraagt € 15,-. Jeugdteams kunnen
gratis deelnemen.
Per team moeten er minimaal twee dames meespelen en mogen er niet meer
dan twee spelers meedoen die lid zijn van de NEVOBO.
U kunt uw team opgeven via www.zenderenvooruit.nl/familiedag
(uiterlijk 10 mei).
Ook zijn we nog op zoek naar personen die een aantal volleybalwedstrijden
zouden willen fluiten. Lijkt u dit wat? Stuur dan een e-mail naar Betsy Paus
(betsypaus@home.nl). Alvast bedankt!
Wij als organisatie gaan ervan uit dat ook ouders zich van de sportieve kant
laten zien en meedoen aan het volleybaltoernooi. Het moet mogelijk zijn om
met buren, vrienden of familie van binnen- of buiten Zenderen een team te
vormen en gezamenlijk een sportieve, maar vooral een gezellige dag te
beleven.
Kijk voor informatie op onze website, www.zenderenvooruit.nl/familiedag.
Wij als organisatie doen ons best om er een onvergetelijke dag van te maken
en rekenen op uw sportieve deelname.
Organisatie Familiedag Zenderen

Verlies binnen je vereniging en vrijwilligersverzekering Borne

16.

Op donderdagavond 17 mei organiseert Bureau Vrijwilligerswerk Borne de
‘Informatieavond Vrijwilligerswerk’ in het Kulturhus. Er kunnen 50
belangstellenden genieten van twee boeiende presentaties.
Het gebeurt helaas weleens, dat er binnen de vereniging of de stichting iemand
plotseling wegvalt. Marja Zandjans, ritueelbegeleider, neemt ons mee in een
actuele lezing over dit onderwerp, met veel voorbeelden uit haar dagelijkse
praktijk. ‘Heb je er al eens over nagedacht? Hoe ga je ermee om?’
De vrijwilligers in Borne zijn automatisch verzekerd tijdens hun vrijwilligerswerk.
Onze gemeente Borne heeft bij wijze van 'vangnet' een vrijwilligersverzekering
afgesloten via de VNG bij Centraal Beheer.
Albert Meijer is Accountmanager Overheid Zorg & Onderwijs bij Centraal
Beheer. Hij zal ons uitgebreid voorlichten over deze vrijwilligersverzekering.
De avond duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden,
wel is aanmelding verplicht. Dit kan via de pagina ‘Waardering van Bornse
Vrijwilligers’ op de website van Bureau Vrijwilligerswerk Borne:
www.vrijwilligerswerkborne.nl
Kijk voor meer informatie en/of aanmelding op de website
www.vrijwilligerswerkborne.nl of neem contact op met Henriëtte van den
Kieboom van Bureau Vrijwilligerswerk Borne via 074-2657211 of
bvb@kulturhusborne.nl
**********

Stomerij bij Sindron
Vanaf 25 April werken wij samen
met Stomerij Korf.
De volgende producten kunt u bij ons brengen:
Wij reinigen van kleding tot bruidsjurken, van dekbedden tot gordijnen en van
matrashoezen tot paardendekens. Kortom, alles wat in een machine past en
mag, kunnen wij reinigen.
Wij bieden ook leer en suède reiniging aan en het reinigen van vloerkleden.
Alles wat u brengt is in dezelfde week nog klaar!!
Voor vragen of prijzen bel, of kom langs.
Team Sindron,
074-7505005

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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