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KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN
7 juli 2018 – 14 juli 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’
Vroeger was er ook
jeugd van tegenwoordig.
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 8 juli 8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet


Parochiekerk:
Za 7 juli 19.00 uur: Woord- en Communieviering mmv Inpajoko
Voorganger: PW A. Oosterik
Zo 8 juli 10.00 uur: Woord- en Communieviering mmv parochiekoor
Voorganger: M. Verheijen en PW A. Oosterik

**********
Vieringenschema parochie H.H Jacobus en Johannes:
St. Stephanus Borne
Za 7 juli
Zo 8 juli

H. Stephanus Hertme
18.30 Wocoviering

09.30 Pater G. Westendorp
15.00 Tuinviering

Zaterdag 7 juli 19.00 uur
Koster:
H. Harink
Lector:
Geen
Acolieten:
ja
Collectanten: H. Meulenkamp
H. Peper

Zondag 8 juli 10.00 uur
Koster:
E. Westerbeek
Lector:
geen
Acolieten:
ja
Collectanten: H. Schothuis
J. Stevelink

Kerk openen/sluiten:
Van zondag 8 juli t/m zaterdag 14 juli: R. Wolbers
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 8 juli t/m zaterdag 14 juli is groep 2 aan de beurt.
Misintenties voor zondag 8 juli 2018.
Jan Pol; Johan Olthof (jgd) en Sien Olthof-Kroeze;
Overleden ouders Tinselboer-Everlo

2.

3.
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
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

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

TUINVIERING IN PASTORIETUIN STEPHANUSKERK BORNE
4.
Zondagmiddag 8 juli a.s. om 15.00 uur is er in de tuin van de pastorie van de
St. Stephanuskerk te Borne een Tuinviering.
Een viering van Woord en gebed met ondersteuning van het koor Aqua
Vitae onder leiding van Dorette Neeskens. Voorgangers in deze viering zijn
pastor Carin Timmerman, Laurens van Urk en Gustaaf Boerjan.
Het thema van de viering is ‘Geest- en Levenskracht’ Dit thema is gekozen
naar aanleiding van de lezing uit het Bijbelboek Job.
De collecte is bestemd voor stichting Hulp aan Sri Lanka, HAS.
Na afloop is er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje, om
elkaar te ontmoeten en na te praten.
Bij slecht weer wijken we uit naar de Stefans-Hof naast de St.
Stephanuskerk.
We hopen vele parochianen, ook van de andere geloofsgemeenschappen en
kerken te mogen ontmoeten. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom.

6.

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

Vijverconcert St. Gregorius Zenderen 11 juli

7.
Neem uw klapstoel en koelbox mee en kom genieten van het Vijverconcert
Zenderen. Het fanfareorkest St. Gregorius Hertme dompelt u onder in de
swingende en stomende wereld van poplegendes als Alan Parsons Project,
Supertramp en natuurlijk niet te vergeten de onuitwisbare Michael Jackson.
Van deze giganten hoort u beroemde en bekende songs die op meeslepende
wijze worden vertolkt door het orkest. Leg uw oor te luisteren bij Vijver Erve
Oosterveld, Zenderen. De muzikanten spelen voor u op woensdag 11 juli,
aanvang 19.30u. One… two… One, two, three, four…
**********

DOE DAG 7 juli Zenderen Vooruit
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)

Uit de Vox van 50 jaar geleden

8.

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

0

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

9.

10.

Zenderen heeft nu ook een eigen App
In deze App wordt veel informatie geboden
over Zenderen. Naast de activiteitenagenda
en nieuws is voor de gebruiker onder andere
informatie te vinden over verenigingen,
voorzieningen en recreatie.
Via de App (en natuurlijk ook de website van
Zenderen) kan nieuws en activiteiten gedeeld
worden met social media, om er zo meer
bekendheid aan te geven.
We proberen de App zoveel mogelijk up-todate te houden en zijn continu bezig het
gebruiksgemak te verbeteren. Daarbij zijn we
wel afhankelijk van de aangeboden informatie zoals activiteiten en
nieuws. Beiden kunnen met een invulformulier in de App of website
worden aangemeld. Dit komt dan ook bij de redactie van ons
weekblad Vox terecht.
We hopen dat u veel plezier ervaart met de App en staan altijd open
voor verbeteringen en suggesties. Laat het ons weten via het
reactieformulier in de App of website of stuur een mail naar
info@zenderen.nl
De App is te vinden in de Google Play store onder de zoekterm
“Zenderen” en is gratis te installeren voor smartphone en tablet.
De App voor in de Apple App store is nog in ontwikkeling.
Zodra deze in de store staat zullen we u daarover berichten.
De Web(en App)masters,
Ben Oude Nijhuis en Jan Verheijen

