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Parochie Zenderen:
Parochiesecretariaat

tel. 06-81730704
e-mail: info@parochiezenderen.nl
Pastor: Eef van Vilsteren
tel. 06-10472750
Pastoraal werker: mevr. Anita Oosterik
tel. 06-23082418
e-mail: anita.oosterik@gmail.com
Coördinator bij overlijden: mevr Lidy Wolbers
tel. 074-2661844

Van hart tot hart …
Grijp je geluk
zodra het voorbij komt.
Parochiesecretariaat: tel. 06 – 81730704:
Openingstijden: in de vakantieperiode alleen op
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:
Iedere zondag 8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet
 Parochiekerk:
Zo 22 juli 10.00 uur: Eucharistieviering mmv de cantorgroep
Voorganger: Pastor E. van Vilsteren
Zo 29 juli 10.00 uur: Woord- en Communieviering mmv cantorgroep
Voorganger: Jan Cuppen
Zo 5 aug 10.00 uur: Eucharistieviering verzorgd door de Karmel
Voorganger: pater Tj. van Balen
Zo 12 aug 10.00 uur: Eucharistieviering mmv cantorgroep
Voorganger: pater G. Westendorp

Zo 19 aug 10.00 uur: Eucharistieviering mmv cantorgroep
Voorganger: pater Tj. van Balen
Zo 26 aug 10.00 uur: Eucharistieviering mmv de cantorgroep
Voorganger: Paterr E. Koning
Zo 2 sept 10.00 uur: Eucharistieviering verzorgd door de Karmel
Voorganger: pater E. Koning
**********
Vieringenschema parochie H.H Jacobus en Johannes:
St. Stephanus Borne
Za 21 juli
Zo 22 juli
Za 28 juli
Zo 29 juli
Za 4 aug
Zo 5 aug
Za 11 aug
Zo 12 aug
Za 18 aug
Zo 19 aug
Za 25 aug
Zo 26 aug
Zo 2 sept

H. Stephanus Hertme
18.30 Wocoviering

09.30 Pater R. v.d. Vegt
18.30

Wocoviering

18.30

Pastor Z. Nowara

18.30

Wocoviering

18.30

Pater G. Westendorp

18.30

Wocoviering

09.30 Pastor Z. Nowara
09.30 Pastor Z. Nowara
09.30 Pater R. v.d. Vegt
09.30 Pater G. Westendorp
09.30 Pastoor M. Oortman
10.00 Parochieviering in Openluchttheater Hertme

Zondag 22 juli 10.00 uur
Koster:
H. v.d. Aa
Lector:
M. Ikink
Acolieten:
ja
Collectanten: H. Koopman
M Besselink

Zondag 29 juli 10.00 uur
Koster:
J. v.d. Aa
Lector:
H. Harink
Acolieten:
ja
Collectanten: H. Meulenkamp
H. Peper

Zondag 5 augustus 10.00 uur
Koster:
H. Harink
Lector:
J. Cuppen
Acolieten:
nee
Collectanten: H. Schothuis
J. Stevelink

Zondag 12 augustus 10.00 uur
Koster:
E. Westerbeek
Lector:
J. Maathuis
Acolieten:
ja
Collectanten: H. Harink
B. Nollen
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Zondag 19 augustus 10.00 uur
Koster:
J. v.d. Aa
Lector:
J. Cuppen
Acolieten:
ja
Collectanten: H. Koopman
M. Besselink

Zondag 26 augustus 10.00 uur 4.
Koster:
H. v.d. Aa
Lector:
R. Brentjes
Acolieten:
ja
Collectanten: H. Meulenkamp
H. Peper

Zondag 2 september 10.00 uur
Koster:
H. Harink
Lector:
H. Harink
Acolieten:
nee
Collectanten: H. Schothuis
J. Stevelink
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 22 juli t/m zaterdag 28 juli: H. Koopman
Van zondag 29 juli t/m zaterdag 4 augustus: H. Peper
Van zondag 5 augustus t/m zaterdag 11 augustus: J. Maathuis
Van zondag 12 augustus t/m zaterdag 18 augustus: J. Wolbers
Van zondag 19 augustus t/m zaterdag 25 augustus: M. Ikink
Van zondag 26 augustus t/m zaterdag 1 september: R. Wolbers
Van zondag 2 september t/m zaterdag 8 september: H. Meulenkamp
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 22 juli t/m zaterdag 28 juli is groep 4 aan de beurt.
Van zondag 29 juli t/m zaterdag 4 augustus is groep 1 aan de beurt.
Van zondag 5 augustus t/m zaterdag 11 augustus is groep 2 aan de beurt.
Van zondag 12 augustus t/m zaterdag 18 augustus is groep 3 aan de beurt.
Van zondag 19 augustus t/m zaterdag 25 augustus is groep 4 aan de beurt.
Van zondag 26 augustus t/m zaterdag 1 september is groep 1 aan de beurt.
Van zondag 2 september t/m zaterdag 8 september is groep 2 aan de beurt.
Misintenties voor zondag 22 juli 2018.
Jan Pol; Herman Westerbeek (Jgd); Jozef Silderhuis (Jgd);
Ria Wienk-Ellenbroek.
Misintenties voor zondag 29 juli 2018.
Jan Pol.

Misintenties voor zondag 5 augustus 2018.
Jan Pol; Theo Harink; Herman Westerbeek.
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Misintenties voor zondag 12 augustus 2018.
Jan Pol; Ria Wienk-Ellenbroek.
Misintenties voor zondag 19 augustus 2018.
Jan Pol; Henk en Annie Eidhof; Huub en Tiny Hermans.
Misintenties voor zondag 26 augustus 2018.
Jan Pol; Johan Harink (Jgd); Herman Groothuis.
Misintenties voor zondag 2 september 2018.
Jan Pol; Rikie Kamphuis (Jgd); Herman Westerbeek.
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

Attentie:
In de komende vakantieweken, als de VOX niet verschijnt, is het parochiesecretariaat alleen geopend op donderdagmiddag van 14.00 – 15.00 uur.
Na de schoolvakantie, dus vanaf week 36 gelden weer de normale
openingstijden: dinsdag- en donderdagmiddag van 14.00 – 15.00 uur!
We wensen u allen een mooie zomervakantie!
Werkgroep parochiesecretariaat
Bermoogst!
Oecumenische viering bij het begin van de Melbuul'ndagen 2018
Op woensdagavond 22 augustus om 19.00 uur is er aan het begin van de
Melbuul'ndagen de jaarlijkse oogstdankviering in de St. Stephanuskerk.
Voorgangers zijn pastoor Marc Oortman en dominee Johan Meijer. Muzikale
medewerking wordt verleend door Albert van Eldik (piano en orgel) en
Marije Scholtes-Schonewille (solozang).
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Als thema kozen we 'Bermoogst!'. We
oogsten onze granen en aardappelen uit
economische overwegingen. Agrariërs
leven ervan. En wij allen eten ervan. Maar
wat groeit en bloeit er nog meer,
bijvoorbeeld in de berm? 'Wat in stilte
groeit, in de luwte van tuinen, heeft Hij
bestemd voor de tafel der armen', zegt een mooi lied dat we ook zullen
zingen.
We zien uit naar een verrassende viering, die we laagdrempelig houden en
we hopen dat die velen mag inspireren.
Na de viering, die tevens de officiële opening is van de feestdagen, is er
gelegenheid om elkaar onder het genot van een hapje en een drankje te
ontmoeten.
Wees allen van harte welkom!
De folklorecommissie van de Melbuul'ndagen.
**********

Nieuws van de Zonnebloem regio “Zonnehof”
De regio Zonnehof biedt u op woensdag 3 oktober haar jaarlijkse
ontspanningsmiddag aan.
Dhr. Hans Vesterink zorgt dan voor de muzikale omlijsting.
Deze keer is er voor een andere locatie gekozen namelijk
Zalencentum Beltman, Goorseweg 22a in Diepenheim.
Er zijn voor de afdeling Hertme/Zenderen 10 kaarten
beschikbaar; deze kosten €10,- per persoon
De middag begint om 14.00 uur en zal tot ongeveer 16.45 uur duren.
De zaal gaat open om 13.30 uur. Voor vervoer kan worden gezorgd.
U kunt zich voor 15 september opgeven bij:
Berndien Mekenkamp tel. 0742665110 of Monique Mossel tel. 0742668152

Zonnebloem Hertme/Zenderen September activiteit.
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Ook dit jaar is er weer een dagje uit georganiseerd dat garant staat voor
gezelligheid. Op dinsdagmiddag 18 september gaan we naar Oldenzaal.
We vertrekken om 13.00 uur vanaf het kerkplein in Zenderen.
Eerst brengen we een bezoek aan Het Palthe Huis. Dit is een
rolstoeltoegankelijk museum van en over de familie Palthe (inderdaad, die
van de stomerijen). Daarna gaan we gezellig koffie drinken op een terrasje in
Oldenzaal. Tegen half vijf worden we verwacht bij “Klein Afrika” waar we
pannenkoek zullen eten. Eventuele drankjes komen hier voor eigen
rekening.
Uiterlijk half zeven rijden we terug naar huis.
De kosten voor dit uitje komen op € 10,00 per persoon.
Opgave uiterlijk 10 september bij:
Hennie Kemna Tel: 074-2667167 of bij
Anniek Timmers Tel: 074-2663467
Wanneer u van huis opgehaald moet worden, kunt u dat bij de opgave
aangeven.
Zonnebloem Hertme/Zenderen.
**********
Wijkagent Stefan kamp
Donderdag 26 Juli is wijkagent Stefan Kamp
weer aanwezig in Sindron.
Hij is aanwezig van 13.30-14.30.
Team Aveleijn Sindron

**********
Najaarstoertocht Motorclub Zenderen
Op 16 september rijden we onze gezellige toertocht.
Aanvang 10.00 uur
Na het succes van de voorjaarsrit met prachtig weer
hopen we dat de weergoden ons ook dit keer

voorzien van mooi weer.
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Iedereen kan meedoen, wij kennen geen lidmaatschap.
Mocht je zin hebben in een gezellige dag met allemaal motorrijders meld je
dan aan op mczenderen@gmail.com. Je ontvangt daarna alle info.
**********
Inleveren metalen etc. bij de IJsclub “Zenderen”
Ook in de vakantieperiode is er iedere maandagavond
gelegenheid om metalen, kabels, accu’s, stofzuigers,
strijkijzers, vaatwassers, elektrisch gereedschap etc. in te
leveren bij de ijsbaan tussen 18.30 en 20.00 uur, Het Hag 4
te Zenderen.
Koelkasten en vrieskisten worden niet ingenomen.
Indien je niet in de gelegenheid bent om de metalen te brengen dan halen
wij dit op afspraak op. Mail dan naar timmers.t.h@gmail.com
**********

Dames K.P.V.
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Vernieuwing Dorpsraad
De Dorpsraad is in 1979 opgericht als Stichting Gemeenschapsbelangen
Zenderen, eigenlijk met als voornaamste doel een overdekte
sportaccommodatie voor elkaar te krijgen en overleg te voeren met de
gemeente als vertegenwoordiging van Zenderen.
In 1989 zijn er nieuwe statuten gemaakt. De grootste verandering was dat de
dorpsraad een afspiegeling moest zijn van de inwoners van Zenderen . Er is
toentertijd gekozen voor het maken van clusters van verenigingen, bijv.
sport- of vrouwenverenigingen. Elk cluster stuurt een afgevaardigde naar de
Dorpsraad. Binnen de clusters zorgt men voor opvolging als iemand afscheid
neemt. Uit de groep leden wordt een dagelijks bestuur gekozen.
Al die jaren heeft de Dorpsraad geprobeerd zo goed mogelijk op te komen
voor de belangen van Zenderen. Enkele punten zonder volledig te willen zijn:
realisatie van plan Oosterveld, reconstructie Hoofdstraat met rotonde,
realisatie Sindron, plannen Azelerbeek, mede-initiator van het Kloosterpad,
kunstroute, bloembakken, website, kerstversiering, wandelpaden. Voorkomen
van een regionaal industrieterrein op de Zendersche Esch, meedenken over
de verkeerssituatie in Zenderen. We zijn betrokken geweest bij de
voorbereiding van de Postcodeloterijviering, ontwikkelingen Elhorst Vloedbelt. We hebben meegedacht met alle zaken die vanuit de gemeente
Zenderen aangingen, etc, etc.
Waarom vernieuwen?
1. Niet alle oorspronkelijke verenigingen bestaan nog, in bijna 30 jaar
kan er veel veranderen.
2. Veel mensen willen niet lange tijd gebonden zijn aan bestuurswerk.
3. Veel mensen willen zich graag inzetten voor Zenderen maar dan in
duidelijk afgebakende werkgroepen, zo leert ons het Dorpsplan Plus
Plus.

Het huidige bestuur heeft al een voorschot genomen op de a.s.
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vernieuwingen door de plekken van vertrekkende leden niet op te vullen.
Op de vergadering van 6 september nemen Jos Wolbers na 20 jaar, Ed
Mossel na 23 jaar en ondergetekende na ruim 29 jaar afscheid van de
Dorpsraad. Omdat we in een overgangsfase zitten is het van groot belang dat
er een krachtig kernbestuur overblijft dat na de vernieuwing, zo gewenst,
taken kan overdragen.
We zijn erg blij dat we erin geslaagd zijn een sterke bestuurder te vinden, die
voor een aantal jaren de taak van (interim) voorzitter op zich wil nemen, in
de persoon van Jan Kruidenier. Jan woont nu een aantal jaren op erve Escher
en heeft tijdens Dorpsplan Plus Plus veel indruk op ons gemaakt met zijn
inbreng. In zijn werkzame leven heeft Jan vele processen begeleid. Hij heeft
het volledige vertrouwen van de hele Dorpsraad. Jan zal zich binnenkort
nader introduceren.
Hoe de werkwijze wordt van de nieuwe Dorpsraad en hoe de procedures
zullen zijn wordt z.s.m. bekendgemaakt door de werkgroep bestuurlijke
vernieuwing. Ook in de toekomst kunnen we niet zonder de inbreng van alle
Zendernaren, kom naar de dorpsvergaderingen of sluit u aan bij de ruim 40
mensen in de diverse werkgroepen. Of stel u kandidaat als bestuurslid.
Bij deze wil ik Jos Wolbers en Ed Mossel bedanken voor hun enorme inzet
voor Zenderen. Als laatste wil ik u/jullie bedanken, dat ik me ruim 29 jaar,
via de Dorpsraad, heb mogen inzetten voor ons mooie Zenderen. Ik wil langs
deze weg ook mijn vrouw Hermien bedanken; zonder haar steun was het niet
mogelijk geweest dit werk te doen.
Tot ziens in het dorp of op een van de Dorpsavonden.
Vertrekkend voorzitter van de Dorpsraad Zenderen,
Gerard Welberg
**********

Vrolijk Vijverconcert als feestelijke seizoenfinale
fanfare St. Gregorius Hertme
De bewoners van Erve Oosterveld in
Zenderen werden vorige week woensdag
getrakteerd op een alleraardigst
avondconcert, verzorgd door de fanfare St.
Gregorius Hertme. Het erf van orkestlid Johan
ten Tusscher vormde de bühne. Deze swingende saxofonist had tevens
gezorgd voor statafels en een goede pot koffie voor de toegestroomde

buren die het optreden met enthousiast applaus ontvingen. Een viertal 11.
jeugdleden werd door Nardy Sok naar voren gehaald en gefêteerd op een
lovend toespraakje en presentjes wegens het behalen van hun A-diploma.
Dit diploma werd door hen met zeer hoge cijfers behaald en daarmee heeft
het orkest muzikale toppertjes in huis gehaald. De enthousiaste leerlingen
Maud, Mirte, Lisette en Michiel waren dan ook zeer in hun nopjes. Het
concert werd afgesloten met een vrolijke mars. Afgaand op de reacties van
het publiek mag Johans erf volgend jaar opnieuw worden gereserveerd voor
de fanfare. Na afloop was er voor de leden, leerlingen en hun ouders een
aangeklede borrel in de tuin van Johan ten Tusscher.
**********

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
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