
    

               

  

 
                        

 
 

DE STEM VAN ZENDEREN 
Nr. 30                  Website Zenderen: www.zenderen.nl                   15 juni 2018 
Voxbezorging: Klachten: tel. 074-2667736 

KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN 
 9 juni 2018 –  16 juni 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 …’met een knipoog’ 
 

Kijk uit met wat je denkt,  
voor je het weet, heb je het gezegd. 

 
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  
 
 
 

 

http://www.zenderen.nl/
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Weekendvieringen                 2. 

 Zusters Carmelitessen: 
Zo   17 juni  8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters 
                        Voorganger: pater Karmeliet 
 

 Parochiekerk:                              
Zo  17 juni 10.00 uur:  Woord- en Communieviering  

m.m.v. de cantorgroep 
                Voorganger: PW A. Oosterik 

 

********** 

Vieringenschema parochie H.H Jacobus en Johannes: 
 

 

 
Zondag 17 juni 10.00 uur  
Koster:  H. v.d. Aa 
Lector:  J. v.d. Aa 
Acolieten: ja 
Collectanten:  H. Schothuis en J. Stevelink 
 

Kerk openen/sluiten:                 
Van zondag 17 juni t/m zaterdag 23 juni: J. Maathuis 
 

Werkgroep onderhoud kerkhof:       
Van zondag 17 juni t/m zaterdag 23 juni is groep 3 aan de beurt. 
 

**********  

St. Stephanus Borne H. Stephanus Hertme 

Za 16 juni 
Zo 17 juni 

   
 09.30 

  
 Pastor Z. Nowara   

18.30 Pastoor M. Oortman 

         
        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 
 



 

  



                
 
 
 
  



 

 

 

 

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   
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               6. 

NOABERTOERNOOI TENNIS ZENDEREN 
 

Beste tennisser hieronder vinden jullie informatie over de noabercup. Het is 
een leuk en gezellig toernooi DUS GEEF JE OP. 
 

Er wordt gespeeld op 3 dagen, te weten: 3 juli, 4juli en 5 juli van 19.30-
22.30 uur 
Op de laatste speelavond donderdag is na afloop de prijsuitreiking. 
Het streven is om alle partijen dan op 1 park te consenteren. 
 

Je kunt je opgeven als team 
Een team bestaat uit 2 Dames en 2 Heren 
Elk team speelt 4 wedstrijd van 45 minuten: 1 dames dubbel- 1 heren 
dubbel en 2 mix dubbel. 
Je kunt je ook individueel op geven bij mij dan zorg ik dat er een team komt. 
Je mag zo vaak meedoen als je wilt ook met het zelfde team. 
De wedstrijden worden kan worden gespeeld in Almelo, Aadorp, 
Bornerbroek of in Zenderen. 
De kosten zijn € 2,50 p.p. per avond incl. kop koffie en een hapje. 

Inlichtingen en opgave bij:  

Maria Wilmink    0616954557-  maria-wilzeg@hotmail.com 

DUS GEEF JE OP EN VEEL SUCCES 

Opgeven voor 26 juni ’18 
 

Tijdens het toernooi 3-4-5 juli kan er niet vrij getennist 
worden na 19.30 
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                                                                                   8. 
Listen to the Legends of Pop  
Tetterende trompetten, swingende saxofoons, brommende bassen, 
stampend slagwerk…                                                                                                              
Luister naar de vertolkingen van gearrangeerde, ijzersterke popklassiekers 
zoals Beat it, It’s Raining Again en Sir Duke, gespeeld door de fanfares Sint 
Gregorius Hertme en Sint Caecilia Saasveld onder leiding van de bandleiders 
Bert Sleumer en Herbert Vreeman en waan u in het Paradiso van het 
Oosten.                                                                                                                      
Strijkt u neer op het gezellige terras van Hertme’s Ambacht en laat u 
onderdompelen in de ruige scene van de rockers van weleer op het nu al - 
inmiddels in korte tijd tot traditie verheven – befaamde BakkertjesConcert. 
De nieuwe uitbater, Lereau Hulsink, heet u op zondag 24 juni om 14.00 uur 
in zijn sfeervolle etablissement aan de Hertmerweg 30 in Hertme dan ook 
van harte welkom. De rockende bandleden nemen u vanaf dat moment mee 
naar de steamy world of pop music. Lets Rock! 

  

  



Uit de Vox van 50 jaar geleden         9.  
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Activiteitenagenda       10.  

  
 
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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