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Voxbezorging: Klachten: tel. 074-2667736
KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN
19 mei 2018 – 26 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 …
Een glimlach
geeft veel rendement.

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 Pinksteren
 Zusters Carmelitessen:
Zo 20 mei 8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet
Ma 21 mei 8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet


Parochiekerk:
Zo 20 mei 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. parochiekoor
Voorganger: pater G. Westendorp
Ma 21 mei 10.00 uur: geen viering

**********
Vieringenschema parochie H.H Jacobus en Johannes:
St. Stephanus Borne
Za 19 mei
Zo 20 mei 09.30 Pastor Z. Nowara
Ma 21 mei 09.30 Pastoor M. Oortman

H. Stephanus Hertme
18.30 Pastor Z. Nowara

Zondag 20 mei 10.00 uur
Koster:
J. v.d. Aa
Lector:
H. Harink
Acolieten:
ja
Collectanten: H. Schothuis en J. Stevelink
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 20 mei t/m zaterdag 26 mei: R. Wolbers
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 20 mei t/m zaterdag 26 mei 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

2.

GEEF MIJ JE HAND!!!

3.

Op zondag 27 mei a.s, is het feest voor
Jelte – Jalyssa – Wencke –
Giel – Stef
zij ontvangen de eerste heilige communie .
Maud
sluit samen met hen de voorbereiding af.
De viering begint om 10.00 uur.
Met medewerking van het kinderkoor .
U bent van harte welkom.
Aan iedereen wordt gevraagd om een houdbaar artikel mee te nemen voor
de voedselbank.
**********

Geen Vox
In de week van 27 mei t/m 3 juni zal er geen Vox verschijnen.
Derhalve kunt u volgende week copy aanleveren voor 2 weken.
De redactie

Op woensdag 6 juni 2018 organiseren Aveleijn en De Twentse Zorgcentra 5.
een dementietafel in Twente met als thema ‘starten palliatieve zorg: hoe
voeren we het gesprek met elkaar?’. Familie, mantelzorgers en
hulpverleners uit de regio die te maken hebben met mensen met een
verstandelijke beperking en verschillende vormen van
ouderdomsproblemen, waaronder dementie, zijn van harte uitgenodigd om
hun ervaringen te delen en vragen te stellen over zorg, ondersteuning en
omgang. In een open en interactieve setting wordt het gesprek gevoerd. De
toegang is gratis.
Tijdens deze avond wordt er ingegaan op de vragen:
 Wat is palliatieve zorg en terminale zorg en wat betekent dit in de
driehoek cliënt, verwant en persoonlijk begeleider?
 Hoe ga ik het gesprek voeren in de driehoek cliënt, mantelzorger en
professional?
Programma
19.00 uur
19.15 uur
19.30 uur
19.45 uur
20.00 uur
20.15 uur
21.15 uur

Inloop met koffie en thee
Korte inleiding
Ervaringsverhaal van een
mantelzorger (interview)
Hoe ga ik het gesprek voeren in de driehoek
(Jolien Bos-de Lange)
Pauze met mogelijkheid om boeken in te zien en de
verdrietkoffer en waakkoffer te bekijken
Gespreksgroepen
Afsluiting

Locatie
De bijeenkomst vindt plaats in het Kulturhus aan de Marktstraat 23 in
Borne. De toegang en parkeren zijn gratis in de parkeergarage onder het
Kulturhus of op parkeerterrein ‘De Haven’ (met parkeerschijf) .
Aanmelden
Aanmelden voor de Dementietafel kan bij Karin Padberg via
ka.padberg@aveleijn.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Marloes Hermelink via marloes.hermelink@detwentsezorgcentra.nl.

6.

Zwemmen met Jong Zenderen
Op zaterdagmiddag 19 mei organiseert Jong Zenderen weer een ZWEMMIDDAG!
Dus heb jij zin om samen met je vrienden, vriendinnen of klasgenoten een leuke
middag te hebben in een zwembad die we nog even geheim houden? En heb jij je
zwemdiploma?
Geef je dan snel op!
Wanneer:
Vertrekken vanaf:
Tijdstip: Vertrekken:
Kosten:

zaterdag 19 mei
’t Rigtershoes
om 13:00 uur en
verwachten rond 16:30-17:00 uur terug te zijn.
€ 5,00

Opgeven kan door:
- onder dit bericht te reageren,
- een persoonlijk bericht te sturen
- of het strookje met je naam en leeftijd in de brievenbus te doen
bij Laura ter Brugge, Erve Oosterveld 23.

Naam:

Leeftijd:

Nieuws van de Zonnebloem
7.
Op 5 juni staat er weer een gezellige middag gepland in
de kantine van ZV.
De middag wordt gehouden in de kantine van ZV en
begint om 15.00 uur met een kopje koffie of thee en zal
om circa 18.00 uur afgesloten worden met broodjes en
soep.
Tussentijds wordt u door dhr. Ben Kleizen vermaakt met
verhalen en anekdotes, dit vergezeld van de nodige
hapjes en drankjes.
Wij bieden u deze middag aan voor slechts €2,50.
Indien gewenst kan er voor vervoer worden gezorgd.
U kunt zich tot 27 mei opgeven bij:
Herriëtte Diepenmaat tel: 074-2668345 of bij Siny Elferink tel: 074-3579480
**********
K.P.V

SIZ TWENTE

Donderdag 24 mei om 19:30u in het clubgebouw van IJsbaan Zenderen
komt Mevr Lenneke Herben, van Stichting Informele
Zorg Twente, over het omgaan met dementie.
Zowel leden als andere belangstellenden zijn welkom.
Het Bestuur.
**********

Familiedag Zenderen

9.

Beste families uit Zenderen en omstreken,21 mei
(2e pinksterdag) is het dan zover! De 5e editie van
Familiedag Zenderen is een feit!
De Familiedag zal starten met een sportochtend en
’s middags zal er een volleybaltoernooi plaatsvinden.
Alle ouders van de kinderen die meedoen met de
sportochtend hebben inmiddels een e-mail met verdere
informatie over de Familiedag ontvangen. Mocht dit niet
het geval zijn, neem dan contact op met Elmer ter Haar (telefoon:
0651252720 / e-mail: elmerterhaar@hotmail.com).
Graag zien we alle deelnemers aan de sportochtend om 08.30 uur op het
veld bij Zenderen Vooruit. Ook hopen we dat de kinderen op de nodige
support kunnen rekenen!
De deelnemende teams bij het volleybaltoernooi zullen aan het einde van
deze week meer informatie ontvangen via de e-mail. De teams dienen om
12.45 uur bij Zenderen Vooruit aanwezig te zijn. Op dat moment kunnen de
seniorenteams ook het inschrijfgeld van € 15,- betalen.
Voor het volleybaltoernooi zijn we nog op zoek naar een aantal jeugdteams.
Je kunt je team nog opgeven tot donderdagavond 17 mei om 20.00 uur.
Daarna is inschrijving niet meer mogelijk.
Inschrijven kan via www.zenderenvooruit.nl/familiedag.
Daarnaast 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 doen ons best om er een onvergetelijke dag van te
maken en rekenen op uw sportieve deelname!
Tot maandag!
Organisatie Familiedag Zenderen

Afdeling voetbal

10.

Donderdag 17 mei
UD Weerselo JO9-2G
Vrijdag 18 mei
UDI VE1
Zaterdag 19 mei
Zenderen Vooruit JO19-1
Zenderen Vooruit JO15-1
Excelsior '31 MO17-2
Zenderen Vooruit JO13-1
Oranje Nassau MO13-1
DES JO11-4
Zenderen Vooruit JO9-1
Zenderen Vooruit JO7-1
Bentelo JO7-2
Zondag 20 mei
Zenderen Vooruit VE1
Almelo 3
Zenderen Vooruit 2
DTC '07 VR1
Zenderen Vooruit 1
Maandag 21 mei
Achilles Enschede VR25+
Woensdag 23 mei
Zenderen Vooruit MO13-1
Kantinedienst:
JO19: Stijn Annink
JO15: Joran Raassing
JO7-2: Dion Hakobian

aanvang:
18.30 uur
aanvang:
09.00 uur

- Zenderen Vooruit JO9-1
- Zenderen Vooruit VE1
-

VMC JO19-1
NEO JO15-3
Zenderen Vooruit MO17-1
vrij
Zenderen Vooruit MO13-1
Zenderen Vooruit JO11-1
Enter JO9-3
Borne JO7-3
Zenderen Vooruit JO7-2

aanvang: Scheidsrechter
14.30 uur Jos Nollen
12.30 uur H. Besselink
11.00 uur
10.30
10.00
09.00
09.00
09.30

uur
uur
uur Tom Vreeman
uur M. Ganzeboom
uur

aanvang:
-

vrij
Zenderen Vooruit 3
Enter 3
ST: ZV/Bornerbroek VR1
De Lutte 1

11.00
11.00
11.30
14.00

Scheidsrechter

uur
uur R. v. d. Berg
uur
uur

- ST: ZV/Bornerbroek VR25+

aanvang:
20.00 uur

- Stevo MO13-1

aanvang:
18.30 uur

14.30 - 17.00 uur
12.00 - 14.30 uur
08.30 - 10.00 uur

Vervoer:
MO17: Esther Westerik, Tiamo Elferink, Myrthe Huurneman
MO13: Lynn Oude Voshaar, Marije Demmer
JO11: Alec Melenhorst, Job Gierveld
JO7-2: team zelf
JO9-1 (17-5): Jelte Jansen

Stratenbal

11.

Na een geslaagd straatvoetbaljaar zijn de
voorbereidingen weer in volle gang om het dit jaar
weer net zo geslaagd te maken! Dit doen we door niet
alleen straatvoetbal te organiseren, maar ook
beachvolleybal voor de dames. Dit onder de naam:
Stratenbal 2018!
Het Stratenbaltoernooi zal worden georganiseerd op 8
juli vanaf 13.00 uur op het sportpark van ZV.
Net als afgelopen jaar is het stratenbaltoernooi bedoeld voor jong en oud,
dus wij sluiten wederom dit jaar de kameraden/vriendinnenteams uit. Het is
ook toegestaan om een mix-team op te stellen. Mannen, vrouwen, jong (14
jaar en ouder) en oud. Iedereen is welkom en mag meedoen!
De jongens en meisjes onder de 14 jaar moeten helaas nog even wachten
tot zij oud genoeg zijn. Maar degene die toch niet stil kunnen zitten, zijn van
harte welkom. Er zijn nog een aantal ballenjongens/- meisjes nodig,
aangezien er hierdoor geen sprake meer kan zijn van eventueel tijdrekken.
Tevens is er voor de kinderen een springkussen aanwezig.
De aankomende weken worden er eventuele aanvoerders benaderd voor
het samenstellen van de straatteams. Na deze samenstelling worden de
teams wederom via de VOX en Facebook bekend gemaakt.
Val je wegens omstandigheden overal buiten, ben je net uit Zenderen
verhuisd; woon je niet in een voetballende buurt of is er een andere reden
waarom je niet mee kunt doen, maar wel graag mee wilt doen? Dan kan
daar een gepaste oplossing voor gevonden worden!
Iedereen is daarom ook van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn op
zondag 8 juli op Sportpark ’t Vollenbroek te Zenderen.
Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met:
Mart Vetketel (0623758832 / activiteitencommissie@zenderenvooruit.nl) of
Daniek ten Tusscher
(0641098280/activiteitencommissie@zenderenvooruit.nl)
Activiteitencommissie Zenderen Vooruit

12.

Zomerprogramma 2018
Ook deze zomer organiseert de activiteitencommissie
weer enkele activiteiten voor jong en oud. Zie
onderstaande agenda:
Datum
Ma 21
mei
Za 16
juni
Zo 8 juli

Activiteit
Familiedag

Tijd
Start 08.30 uur

Vrijwilligersavond Start 18.00 uur
Stratenbal

Start 13.30 uur

Hopelijk tot ziens bij onze activiteiten deze zomer.
Sportieve groet,
Activiteitencommissie Zenderen Vooruit
**********

Vrijwilligersavond 2018
Dit jaar vindt er weer een vrijwilligersavond plaats, en wel op zaterdag 16
juni om 18.00 uur op Sportpark ’t Vollenbroek te Zenderen. Dit is een avond
welke speciaal in het teken staat voor onze vrijwilligers. De vrijwilligers
krijgen voor deze bijzondere avond een persoonlijke uitnodiging.
**********
PUPIL VAN DE WEEK
Zondag 20 mei is Bent Feldman pupil van de week.
Hierbij wordt Bent en zijn ouders en de rest van de familie uitgenodigd om bij
de wedstrijd
ZENDEREN VOORUIT 1 – DE LUTTE 1
aanwezig te zijn.
Wij wensen Bent en zijn familie een gezellige voetbalmiddag toe.
Bent wordt om 13.30 uur verwacht bij de kantine van Zenderen Vooruit.

mc Zenderen
Hallo motorvrienden.
Het is weer zo ver. De motoren zijn weer van stal gehaald.
Een mooie tijd breekt weer aan.
Op zondag 27 mei 2018 organiseren we weer een mooie toertocht voor
alle motorrijders uit Zenderen e.o. met aansluitend de mogelijkheid om te
eten. Er kan gestart worden tussen 9:30 en 10:15 uur.
Na een bakkie koffie kun je alleen of in groepjes de route gaan rijden.
Het is een gevarieerde route van ongeveer 200 km (geen snelwegen).
Halverwege is weer een rustpunt. En het eindpunt is natuurlijk weer in
Zenderen. Opgave kan net als vorig jaar via mczenderen@gmail.com
We vragen een kleine vergoeding voor gemaakte kosten en het eten
op het eindpunt.
De te rijden route voor de navigatie en verdere info volgen via de mail.
Groetjes, de motorclub
**********

Uit de Vox van 50 jaar geleden

15.

====================================================================

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

16.

