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KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN
9 juni 2018 – 16 juni 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 …’met een knipoog’
Wie ben ik
om aan mezelf te twijfelen?

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 10 juni 8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet


Parochiekerk:
Zo 10 juni 10.00 uur: Woord- en Communieviering
m.m.v. het parochiekoor
Voorganger: Paul Snijders

**********
Vieringenschema parochie H.H Jacobus en Johannes:
Za 9 juni
Zo 10 juni

St. Stephanus Borne
18.30 Gebedsviering
09.30 Pater G. Westendorp

Financiën: Parochiekerk
Kerkbalans
Bezoekgroep Parochie
Kerktelefoon
Onderhoud kerkhof
St. Behoud Kerkgebouw Zenderen

H. Stephanus Hertme
18.30 Wocoviering

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

Zondag 10 juni 10.00 uur
Koster:
J. v.d. Aa
Lector:
M. Ikink
Acolieten:
ja
Collectanten: H. Meulenkamp en H. Peper
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 10 juni t/m zaterdag 16 juni: H. Peper
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 10 juni t/m zaterdag 16 juni is groep 2 aan de beurt.
**********

2.

K.P.V. - Vrij Fietsen
Denken jullie aan de gezellige fietsavonden?!
De datums zijn: 12 juni, 3 juli en 17 juli.
Vertrek 19:00u bij Al Capone.
Het Bestuur
**********

Vrijwilligersavond voor de vrijwilligers van ZV
Graag willen we via deze weg de vrijwilligers van ZV uitnodigen voor de
vrijwilligersavond. Deze avond staat geheel in het teken van de vrijwilligers
en zal plaatsvinden op zaterdag 16 juni. We starten de avond om 18:00 uur
met een beach volleybalwedstrijd en een voetbalwedstrijd bestaande uit
enkel vrijwilligers. De wedstrijden zullen ongeveer tot 19:00 uur duren, om
vervolgens de avond voort te zetten in de kantine.
Aangezien we van plan zijn om te zorgen voor broodjes en drankjes, zouden
we graag van je willen horen of je aanwezig bent. Wil je daarnaast ook
meedoen aan de vrijwilligerswedstrijd, geef dit dan aan bij je aanmelding
inclusief voorkeur voor het vrijwilligers beach- of voetbalteam.
Aanmelden kan via een mail naar penningmeester@zenderenvooruit.nl of
een berichtje naar 06-10361439.
We hebben gepoogd om iedereen voor deze avond persoonlijk te
benaderen of te mailen, maar mochten wij onverhoopt toch iemand zijn
vergeten of heb je hier niets over gehoord en je zet je wel actief in voor onze
vereniging, dan is deze uitnodiging ook voor jou bestemd!
We zien de aanmeldingen graag tegemoet.
Via deze weg willen we sowieso alle vrijwilligers bedanken voor de inzet van
het afgelopen jaar en hopelijk zien we jullie zaterdag de 16e juni!
Het bestuur en de activiteiten commissie van ZV

Afdeling voetbal

6.

Zaterdag 9 juni
Zenderen Vooruit JO19-1 - VMC JO19-1
Kantinedienst:
JO19: Stijn Annink

aanvang:
14.30 uur

Scheidsrechter
Jos Nollen

14.00 - 17.00 uur

Einde seizoen:
Het seizoen 2017-2018 is zo goed als ten einde. Op 1 wedstrijd na zijn alle
wedstrijden inmiddels gespeeld en wordt er volop deelgenomen aan toernooien.
Zoals zo vaak in de sport, was het een seizoen van pieken en van dalen. ZV JO13
vierde vorige week zaterdag het kampioenschap, ZV 1 wist zich knap als
promovendus te handhaven in de 4e klasse.
Minder mooi is het feit dat het damesvoetbal bij ZV (hopelijk voorlopig)
ophoudt te bestaan.
Vorig seizoen moest er, in verband met de aantallen, al een samenwerking
worden gezocht met Bornerbroek, maar voor komend seizoen zijn er
onvoldoende dames om het seniorendamesvoetbal in te vullen.
Via deze weg willen we een ieder die zijn of haar steentje heeft bijgedragen, in
welke rol of hoedanigheid dan ook, bijzonder bedanken.
Zonder jullie hulp, steun en support geen sportvereniging.
Toernooi 4x4 (mini's)
Komende zaterdag 9 juni vind er 's ochtends het traditionele 4x4 toernooi plaats
op ons sportcomplex.
Aan dit toernooi nemen teams van TVO, Borne, BSC Unisson, Bornerbroek en ZV deel.
Het toernooi begint om 9.00 uur en eindigt om 12.00 uur. Een ieder is welkom!!!!!

**********

7.

Uit de Vox van 50 jaar geleden

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

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

8.

