
    

               

  

 
                        

 
 

DE STEM VAN ZENDEREN 
Nr. 31                  Website Zenderen: www.zenderen.nl                   22 juni 2018 
Voxbezorging: Klachten: tel. 074-2667736 

KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN 
 23 juni 2018 –  30 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’ 
 

Winterpret betekent voor mij:  
‘Mijn koude tengels onder jouw warme trui’ 

 
 
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/
mailto:anita.oosterik@gmail.com


Weekendvieringen                 2. 

 Zusters Carmelitessen: 
Zo   24 juni  8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters 
                        Voorganger: pater Karmeliet 
 

 Parochiekerk:                              
Zo  24 juni 10.00 uur:  Eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor 

                Voorganger: Pater E. Koning 
 

********** 

Vieringenschema parochie H.H Jacobus en Johannes: 
 

 

 

 
Zondag 24 juni 10.00 uur  
Koster:  J. v.d. Aa 
Lector:  M. Verheijen 
Acolieten: ja 
Collectanten:  H. Harink en B. Nollen 
 

Kerk openen/sluiten:                 
Van zondag 24 juni t/m zaterdag 30 juni: J. Wolbers 
 

Werkgroep onderhoud kerkhof:       
Van zondag 24 juni t/m zaterdag 30 juni is groep 4 aan de beurt. 
 

********** 

St. Stephanus Borne H. Stephanus Hertme 

Za 23 juni 
Zo 24 juni 

   
 09.30 

  
 Eucharistieviering    

18.30 Wocoviering 

         
        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 
 



Gezinsviering           3. 
 

Van harte welkom in de gezinsviering BUITEN op  
zaterdag 30 juni om 19.00 uur  
Deze viering is in de binnentuin van het klooster.   
Via de kerk en het kloosterzaaltje kan je hier komen.  
Als het weer te slecht is voor een viering buiten,  
dan vieren we in de kerk. 
Natuurlijk is het kinderkoor er ook !   
 

Om een groot boeket van allerlei bloemen te maken,  
willen we  vragen om één bloem of tak uit de  
eigen tuin mee te nemen.  
En zo mogelijk een houdbaar product om te delen.   
Iedereen is van harte welkom!  
 
 
 

                                                                                   
Optreden koor Mix 

Op maandag 25 juni a.s. geeft Koor MIX een optreden in 't Dijkhuis in Borne. 

Ook ouderen uit Zenderen die dus niet op 't Dijkhuis wonen zijn van harte 

welkom.  

Ons optreden begint om 19.00u in de grote hal. De toegang is gratis.  

Tot ziens. 

 

 

 

  
  



Wijkagent Zenderen            4. 
 

Donderdag 28 Juni komt wijkagent Stefan Kamp naar Sindron voor een  
wijk spreekuur. Hij zal aanwezig zijn in het dorpscentrum van 13.30-14.30. 
 

Wil je kennis maken of heb je vragen voor de wijkagent?  
Kom dan 28 Juni langs. 
 

Team Aveleijn Sindron 
074-7505005 

 
September activiteit van De Zonnebloem Hertme/Zenderen 

 
Ook dit jaar hebben we weer een activiteit georganiseerd die 
garant staat voor gezelligheid. 
Noteer de datum, dinsdag 18 september, alvast in uw agenda 
en houd de VOX in de gaten voor verdere mededelingen. 
 
                              Hopelijk tot dan! 

 

 

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! 

  



             5.  

Beste lezer, 

Al eerder informeerde ik u over ons concert Percussion Live dat gehouden 

wordt op 15 september 2018 in het openluchttheater Hertme.Hierin heb ik 

u tevens vermeld dat diverse koren waaronder Belcanto Fleringen,  

Cantiamo Albergen, Mix Zenderen, Contrast Hertme, Nouveau Reutum,  

Courage Langeveen hieraan meewerken. 

Deze samenwerking is bekrachtigd tijdens 
een gezamenlijke repetitie op zondag 3 juni 
j.l. en werden alle koren voor het eerst 
samen gesmeed, tot een groot projectkoor, 
die de melodische slagwerkgroep uit Hertme 
vocaal komen ondersteunen. Aan dirigent 
Peter Löbker (foto) uit Weerselo de schone taak om er een mooi geheel van 
te smeden. Het was een prachtige dag en er werd in alle vroegte 
gerepeteerd onder perfecte weersomstandigheden in het openluchttheater 
in Hertme. De sfeer was uitstekend iedereen kwam met een brede lach naar 
de repetitie, en men zag zichtbaar uit naar deze dag, uiteindelijk was 

iedereen erg benieuwd naar het 
resultaat. Dat resultaat kwam er 
stukje bij beetje, en aan het eind 
van de repetitie stond er een koor 
van grote kwaliteit. Op maandag 28 
mei hebben een 60-tal koorleden 
van de diverse koren een bezoek 
gebracht tijdens de repetitieavond 
van de Melodische slagwerkgroep 

in het Kulturhus in Borne. Het leuke was, dat menig koorlid eigenlijk nog niet 
exact wist met wie, en welke instrumenten, en hoe het allemaal zou gaan 
klinken. Na zo'n anderhalf uur geluisterd te hebben gingen ze allemaal zeer 
enthousiast verrast naar huis, menigeen heeft nooit geweten dat deze band 
bestond en dat zoiets zo dicht bij ons in de buurt zit. "Wij wisten het niet" 
aldus menig koorlid. Kortom beste lezer het belooft wat en reden te meer 
om nu nog een kaartje te kopen en laat u evenals de koorleden eens lekker 
muzikaal verrassen. De kaartverkoop gaat hard (± 600) dus bestel nu het nog 
kan op www.percussionlive.nl     

Gerard Schabbink 

http://www.percussionlive.nl/


               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 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:0616954557-%20%20maria-wilzeg@hotmail.com


              7. 

Uit de Vox van 50 jaar geleden       

 
 

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

Af scheidsgroet pater Otto in dichtvorm 
 

 

  
   0  



Activiteitenagenda          8. 

  
 
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 

mailto:info@zenderen.nl

