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Parochie Zenderen:
Parochiesecretariaat
Pastoraal werker: mevr. Anita Oosterik
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anita.oosterik@gmail.com
Coördinator bij overlijden: mevr Lidy Wolbers
tel. 074-2661844

Van hart tot hart …’met een knipoog’
Als de tijd vliegt,
vlieg dan mee.
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 1 juli 8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet


Parochiekerk:
Za 30 juni 19.00 uur: Gezinsviering m.m.v. het kinderkoor
Voorganger: PW A. Oosterik
Zo 1 juli 10.00 uur: Eucharistieviering verzorgd door de Karmel
Voorganger: Pater G. Westendorp
Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in het zaaltje van het
klooster onder het genot van een kopje koffie/thee.
**********
Vieringenschema parochie H.H Jacobus en Johannes:
Za 30 juni
Zo 1 juli

St. Stephanus Borne
18.30 Gebedsviering
09.30 Eucharistieviering

Zaterdag 30 juni 19.00 uur
Koster:
H. v.d. Aa
Lector:
Geen
Acolieten:
nee
Collectanten: H. Peper

H. Stephanus Hertme
18.30 Pater G. Westendorp

Zondag 1 juli 10.00 uur
Koster:
H. Harink
Lector:
J. Maathuis
Acolieten:
nee
Collectanten: H. Koopman
M. Besselink

Kerk openen/sluiten:
Van zondag 1 juli t/m zaterdag 7 juli: M. Ikink
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 1 juli t/m zaterdag 7 juli is groep 1 aan de beurt.
Misintenties voor zondag 1 juli 2018.
Jan Pol; Herman Westerbeek; Jozef Silderhuis; Annie Solen
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Gezinsviering
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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!

Viering met medewerking van INPAJOKO uit Borne
Na een ‘luisterrijk’ en inspirerende medewerking van INPAJOKO aan de
vormselviering in maart jl. verleent het koor opnieuw
haar muzikale medewerking aan een viering.
En wel op:
zaterdag 7 juli om 19.00 uur in de parochiekerk in Zenderen.
Het is een woord- en communieviering.
Van harte welkom!!!
Afscheid van de dirigent van het parochiekoor
Enige tijd geleden ontvingen koor- en parochiebestuur het bericht dat
Christo Guenov, de keuze heeft moeten maken om te stoppen als dirigent
van het parochiekoor. Christo is benoemd tot dirigent van het Ulft’s
mannenkoor, een vereniging met ruim 100 leden. Het koor zingt met name
Slavische liederen uit de byzantijnse traditie. We vinden het uiteraard erg
jammer, maar wij beseffen dat er geen ruimte is om alles te blijven doen.
Zondag 8 juli om 10.00 uur is het de laatste keer dat het parochiekoor zingt
o.l.v. dirigent Christo Guenov in een woord – en communieviering.
Na afloop van de viering is iedereen uitgenodigd om samen koffie/ thee te
drinken in het kloosterzaaltje. En om Christo persoonlijk te bedanken voor
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zijn ‘bijzonder goede begeleiding’ van het parochiekoor. Hij heeft als dirigent
veel betekend voor de vieringen in onze parochie.
Over opvolging van Christo wordt u nader geïnformeerd.
Namens pastoraal team en parochiebestuur
Anita Oosterik
Viering met Inpajoko in Stephanuskerk Borne
Zaterdag 30 juni a.s. om 18.30 uur is er een gebedsviering in de
Stephanuskerk met muzikale ondersteuning van het koor Inpajoko. Meer
dan 50 jaar lang laten de koorleden met muziek en zang horen dat ze zich
laten leiden door hun christelijk geloof. Zo vlak voor de vakantieperiode
hebben ze samen met de voorganger deze viering voorbereid met als
thema: Heb vertrouwen: sta op!
Na afloop van de viering is er koffiedrinken in de Stefans-hof.
We hopen jong en oud te mogen verwelkomen en te ontmoeten in deze
viering.

Van het parochiebestuur
In de afgelopen periode zijn er wisselingen geweest in ons
parochiebestuur. Van een aantal bestuursleden zat de
benoemingstermijn erop, van Jan van der Aa (bouwzaken),
van Chantal Jansen (secretaris) en van Ilona Rikmanspoel
(penningmeester). Betsy Paus (vicevoorzitter) nam uit
eigen beweging ontslag.
Verder gaf Paul Jansink (geen lid van het bestuur maar boekhouder) vorig
jaar al aan te willen stoppen met zijn adviseurswerk op financieel gebied. Hij
heeft onlangs zijn laatste werk voor ons gedaan.
Uiteraard zijn wij hen allen zeer dankbaar voor het vele werk dat zij voor
onze parochie hebben gedaan. Ook al zijn we dan de kleinste parochie van
ons bisdom, het werk is er niet minder om. We zullen als bestuur alle
afgetreden leden op gepaste wijze hiervoor dankzeggen.
Al geruime tijd zijn we op zoek naar nieuwe leden, zoals u waarschijnlijk
gemerkt heeft in de VOX. Vele gesprekken zijn er gevoerd. We zijn blij dat
we een secretaris uit Zenderen hebben gevonden, het is ons niet gelukt een

5.
penningmeester uit ons dorp te vinden, maar wel iemand uit Almelo. Naar
een bestuurslid met portefeuille bouwzaken zijn we op zoek. Hiervoor
worden gesprekken gevoerd.
Ons bestuur ziet er nu als volgt uit:
- voorzitter pastor Eef van Vilsteren
- vicevoorzitter Maria Verheijen
- secretaris Vincent Kuipers
- penningmeester Ton Platel
Pastor Anita Oosterik is geen bestuurslid, zij is wel aanwezig bij de
bestuursvergaderingen.
Mocht u zelf zich geroepen voelen toe te treden tot ons bestuur of iemand
kennen in uw naaste omgeving, dan houden wij ons van harte aanbevolen.
Het parochiebestuur.

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

Vijverconcert fanfare St. Gregorius Hertme
Op woensdag 11 juli zal de fanfare St. Gregorius uit Hertme een
vijverconcert houden.
Locatie: Vijver Erve Oosterveld Zenderen
Aanvang concert: 19.30 uur
Meer informatie hierover vindt u in de volgende Vox.

Wijkagent Zenderen
6.
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.
Team Aveleijn Sindron
074-7505005

Hallo,
Namens de voormalig stichting Sindron bieden wij de volgende
activiteit aan:

High tea workshop
in samenwerking met theehuis de Karmeliet.
We gaan zoete en hartige gerechtjes maken onder begeleiding
van Laura Tijhof, patisserie van de Karmeliet.
Datum:
Tijd:
Locatie:
Kosten:

11 juli
10.00 tot 13.00
Dorpscentrum Sindron
Gratis

Meld je aan voor maandag 9 juli. Dit kan telefonisch of kom even
langs.
Team Aveleijn Sindron
074-7505005

DOE DAG 7 juli Zenderen Vooruit
7.
Zaterdag 7 juli a.s. wordt bij Zenderen Vooruit een extra DOE DAG
gehouden.
Doel van deze dag is om werkzaamheden met betrekking tot het
clubgebouw, het sportterrein etc., waar de maandagmorgenploeg niet aan
toe gekomen is, op te pakken.
Werkzaamheden die we dan graag gezamenlijk willen uitvoeren zijn o.a.:
Plaatsen kassahok
Onderhoud 2e veld (dugouts schilderen)
Verbreden straatwerk langs de kleedkamers
Voor het slagen van deze dag willen een beroep doen op een ieder die
Zenderen Vooruit een warm hart toedraagt en bereid is om hiervoor een
paar uur vrij te maken/houden.
We hopen natuurlijk op vele ‘handen aan de spreekwoordelijke kruiwagen’.
Mocht je bereid zijn ons te helpen en te ondersteunen op zaterdag 7 juli,
laat het s.v.p. weten.
Dit kan voor 4 juli bij Marc Wennekink op 06-53665484.
Aanvang 7.30 uur in de kantine. De koffie staat klaar.
Graag tot zaterdag 7 juli….!!!!
Bestuur Zenderen Vooruit (voetbal, handbal en tennis)

Stratenbaltoernooi

Werkgroep Verkeer en Veiligheid Zenderen.
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Aan de inwoners van Zenderen,
In de VOX in het weekend van 6, 7 en 8 april jl. en 18, 19 en 20 mei jl. heeft
de Werkgroep Verkeer en Veiligheid aan u, de inwoners van Zenderen,
gevraagd onveilige (verkeers) situaties in Zenderen te willen aangeven en
daar hebben we vele reacties op mogen ontvangen.
Daarop volgend zijn de reacties ingedeeld in de thema’s Veiligheid en
Handhaving waarna deze zijn besproken met respectievelijk de gemeente
Borne in de persoon van Herman Horsthuis en de wijkagent Stefan Kamp.
Beide hebben aangegeven dat de aangedragen onderwerpen serieuze
aandacht verdienen en ook zullen krijgen, bij de gemeente Borne in een
adviesgroep Verkeer waarin naast de gemeente Borne o.a. de Politie en een
jurist zitten.
De wijkagent heeft aangegeven de reacties te bespreken in het korps en
daarna worden deze overgedragen aan de motorbrigade welke
verantwoordelijk is voor controles in en rondom Zenderen.
Enkele reacties welke reeds tot een positief resultaat hebben geleid zijn:
- Wandelpad langs de Azelerbeek richting Bornschebeek is door het
WaterschapVechtstromen afgesloten voor motorcrossers welke dit
wandelpad ten onrechte gebruikten.
- Op verzoek van de Werkgroep Verkeer en Veiligheid heeft het
Kachelhuis bij de stoplichten meer ruimte gemaakt op de stoep voor
de overstekende schoolkinderen.
De Werkgroep heeft beide bedankt voor de snelle medewerking.
Mocht u ondertussen nog onveilige (verkeers) situaties tegen komen
waarmee de Werkgroep aan de slag kan dan kunt u reageren via e-mail
(henk.hoek1951@gmail.com) maar het kan ook telefonisch op het mobiele
nummer 06-30573280.
Met vriendelijke groet,
De actiegroep: Victor Ragbourn, Christian Sand, Jan Ganzeboom,
Matthijs oude Voshaar, Roy Kroeze, Fons Lohuis, Henk Hoek

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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