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DE STEM VAN ZENDEREN 
Website Zenderen: www.zenderen.nl  

Voxbezorging: Klachten: tel. 06-51209141 

KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN               
 6 oktober 2018 – 13 oktober 2018 
 

 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 …  
 

Een mens kan nooit gelukkig zijn  
als hij zijn ziel niet evenzeer voedt als zijn lichaam. 

 
 

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:info@parochiezenderen.nl
mailto:anita.oosterik@gmail.com
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Weekendvieringen               

 Zusters Carmelitessen: 
Zo 7 okt.   8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters 
                      Voorganger: pater Karmeliet 

 Parochiekerk:                              
Zo 7 okt. 10.00 uur: Eucharistieviering verzorgd door de Karmel  
            Voorganger: pater N. Hofstede 
Na afloop is er koffiedrinken in het zaaltje van het klooster 

 

********** 

Vieringenschema parochie H.H Jacobus en Johannes: 
 

 

 

Zondag 7 oktober 10.00 uur   
Koster:  E. Westerbeek    
Lector:  R. Brentjes   
Acolieten: nee     
Collectanten: H. Harink en B. Nollen 
 
Kerk openen/sluiten:                 
Van zondag 7 oktober t/m zaterdag 13 oktober: M. Ikink 
 
Werkgroep onderhoud kerkhof:       
Van zondag 7 oktober t/m zaterdag 13 oktober zijn de groepen 3 en 4  
aan de beurt (dit i.v.m. bladruimen) 
 
Misintenties voor zondag 7 oktober 2018. 
Jan Pol; pater Constant Dolle; Tonny Hofstede; Herman Oude Lansink; Herman 
Westerbeek; Ria Wienk-Ellenbroek (jaarged.);  
Truus en Gerard Wolters; Bernard ter Haar (jaarged.); Jozef Silderhuis. 
 

 

St. Stephanus Borne H. Stephanus Hertme 

Za 6 okt  
Zo 7 okt 

 
10.00 
 
11.30 

  
Pastoor M. Oortman 
Pater G. Westendorp 
Inwijding Mariakapel 

18.30 Wocoviering 
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Theresiaviering in Stephanuskerk Borne en inzegening Theresiakapel 

Zondag 7 oktober a.s. om 10.00 uur wordt in de  
St. Stephanuskerk te Borne de jaarlijkse 
Theresiaviering gehouden. In deze speciale viering 
herdenken de parochianen de sterfdag van  
Theresia van Lisieux, karmelietes en patrones van de 
voormalige St. Theresiakerk en St. Theresia parochie.  
Zij stierf op 30 september 1897 op 24-jarige leeftijd. Haar feestdag wordt 
gevierd op 1 oktober. 
Pastoor Oortman zal samen met pater Westendorp o.carm voorgaan in deze 
Eucharistieviering en het jongerenkoor Con Brio en het dames- en herenkoor 
verzorgen samen de muzikale ondersteuning. 
Na de viering willen we iedereen uitnodigen om naar de nieuwe Theresiakapel 
te gaan, welke is gebouwd naast de voormalige Theresiakerk op het 

Theresiaplein in Borne.  
De ze kapel zal om 11.30 uur door Pastoor Oortman 
worden ingezegend.  
Na de inzegening van de kapel is er gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten in de Poort van Borne in de 
voormalige Theresiakerk onder het genot van een 
drankje en een hapje. 
Alle parochianen maar ook andere geïnteresseerden, 
jong en oud, zijn van harte welkom in de viering en bij 
de inzegening. 
 

 

         
        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 
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Verbonden In Licht 
Zaterdag 27 oktober a.s. zal het 
voor het vijfde jaar zijn dat er een  
gedachtenisavond op de 
algemene begraafplaats aan de 

Von Bönninghausen- straat in Borne plaatsvindt.  
Een gedenkmoment voor iedereen, ongeacht kerkelijke of religieuze 
achtergrond, ongeacht wie wordt gemist of is verloren, ongeacht of er wel of 
niet een persoonlijke binding is met de begraafplaats zelf. De avond is vooral 
bedoeld om de dierbare te herdenken en niet te vergeten. 
Dankzij de betrokkenheid van talrijke vrijwilligers en sponsoren is er deze 
avond gelegenheid tot samenzijn in een sfeervolle omgeving.  
Een door middel van kaarsen en fakkels verlichte route en omlijsting door 
toepasselijke muziek en poëzie.                                                                                               
Er is gelegenheid tot gesprek met gelijkgestemden onder het genot van een 
kop koffie, het schrijven van een gedachte of het ontsteken van een kaarsje 
voor dierbaren.  
 

Verbonden met elkaar, in het licht van samenzijn. Iedereen is welkom. 
De poort staat open tussen 19 en 21 uur. 

Voor meer informatie zie de Facebookpagina Verbonden in Licht 
 

 

Wijzigingen m.b.t. VOX m.i.v. deze week: 

- Copy vanaf graag inleveren bij Betsy Paus, Hoofdstraat 28.  

Uiterlijk woensdagmiddag 12 uur.  

Het liefst digitaal, maar een geschreven of een afgedrukt stukje 

kunnen ook nog steeds; 

- E-mailadres: betsypaus@home.nl; 

- Voor digitaal aanleveren graag lettertype Calibri gebruiken, 

grootte 12; 

- Abonnementswijzigingen kunnen doorgegeven worden op  

telefoonnummer: 06-51209141 (Betsy Paus); 
 

                                                  ********** 
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Gezellige middag Rode Kruis 
Zaterdag 13 oktober organiseert het Rode Kruis 
afdeling Borne een gezellige middag voor ouderen en gehandicapten in het 
Dijkhuis. Deze middag wordt verzorgd door “De Flierefluiters uit Haaksbergen 
Het begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.15 uur. 
 
Margreet Perik 074-2666219 
Wilmien ten Dam 074-2664177  
 

********** 
Uitslag kaartmiddag van kaartclub “Schoppenboer” 
Gespeeld op 16 september 
 

Kruisjassen     Jokeren 
1. Siny keur   4136 p. 1. Riek Bekhuis 53 p. 

2. Anton Pol   4078 p. 2. Willemien Tulk 61 p. 

3. Harry Busscher  4011 p. 

4. Willem Ring   3794 p. 

5. Benny Stokkingreef 3749 p. 

6. Harry Veldhof  3703 p. 

Poedelprijs:  

Gerrit Horstman  3133 p. Johan Filart  93 p. 

De volgende kaartmiddag is op 10 oktober a.s. 
 

********** 

Uitslag kaartavond ZV d.d 1 oktober 

1. T. Vlaskamp   4167 p.  

2. C. Stopel   3885 p. 

3. H. Besselink   3836 p. 

4. G. Stokkingreef  3805 p. 

Poedelprijs: R. Scholten 3208 p. 
 

Gevonden: 

Wie is vorige week haar horloge verloren op de Lidwinaweg? 
Deze is terug te bekomen bij Martijn Wintermans, tel. 0614333669 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjgjqmpn-rdAhWIzaQKHVYcDpkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Frodekruis%2Fstatus%2F1039173198502404097&psig=AOvVaw37Vn8RIytGeA5SkzhWkp-D&ust=1538655082669105
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjx0ZOCoOrdAhVF6aQKHfrJAj0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.bol.com/nl/p/extra-grote-speelkaarten/9200000021197899/&psig=AOvVaw3XXjRQLWNm0Wk4eArqnAzt&ust=1538655317189238
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SPORTVERENIGING “ZENDEREN VOORUIT” 

Schoonmaakrooster: 10 oktober:   

Annet Stamsnijder, Nicole Horstman, Miriam Raassing, 

Petra Lutke Schipholt 
 

********** 

Kantinedienst; 

Zo   7 okt.  08.00-12.00 uur Tom Vetketel/Freek Vlaskamp 

   12.00- 15.15 uur Rick Sonder/Rob Elzinga 

   15.15- 18.30 uur Job Vetketel/Tijmen Hoek 

Di   9 okt.  21.30-23.15 uur Thomas Pol 

Do  11 okt.  21.30- 23.15 uur Thomas Klaassen 

Vr. 12 okt.  20.00-24.00 uur Hennie Besselink/John Mentink 
 

********** 

Handbalprogramma zaterdag 6 oktober:     
F-jeugd: Olympia HGL F1 – BB/ZV F1            Aanvang: 17.00 uur 
Sportcentrum Hengelo (Veldwijk) 
 

C-jeugd: Combinatie ’64 DC2 – Zenderen Vooruit DC1#  Aanvang: 19.00 uur 
Sporthal de Fakkel Losser 
 

Dames A: De Lutte DA1 – BB/ZV DA1           Aanvang: 19.00 uur 
Sporthal De Luttermolen De Lutte 
 

Dames Senioren: Wijhe ’92 DS1 – ZV/BB DS1          Aanvang: 20.15 uur 
De Lange Slag Wijhe 
 

Dames senioren: Avanti Wilskracht DS2 – BB/ZV DS2      Aanvang: 20.25 uur 
Sporthal De Brug Glanerbrug 

********** 
Handbalprogramma zondag 7 oktober: 
D-Jeugd: DSVD D3 – Zenderen Vooruit D1                   Aanvang: 09.50 uur  
Sporthal ’t Hoge Vonder Deurningen 
 

C-jeugd: Borhave DC3 – Zenderen Vooruit DC 2          Aanvang: 13.00 uur 
Sporthal ’t Wooldrik 
 

B-Jeugd: RSC DB2 – ZV/BB DB 1                    Aanvang: 12.00 uur 
Sporthal ’t Trefpunt Weerselo 
 

  



 

 

- 7 - 

 

  Afdeling voetbal: 

Zaterdag 6 oktober   aanvang: Scheidsrechter 

Reutum JO17-1 - Zenderen Vooruit JO17-1 14.30 uur  
Zenderen Vooruit JO15-1 - vrij      
Zenderen Vooruit MO17-1 - SVZW MO17-2 13.00 uur W.Hakkenbroek 

Zenderen Vooruit JO13-1 - Wilhelminaschool JO13-3 11.30 uur Luan van Dienst 

Hellendoorn MO13-2 - Zenderen Vooruit MO13-1 09.45 uur  
Zenderen Vooruit JO11-1 - Oranje Nassau JO11-4 10.00 uur Gijs Gierveld 

Zenderen Vooruit JO8-1 - NEO JO8-5 09.00 uur Dries Smelt 

Zenderen Vooruit JO7-1 - Borne JO7-1 09.00 uur F. Raassing 
  

 
                                                                    ********** 

Zondag 7 oktober   aanvang: Scheidsrechter 

Zenderen Vooruit VE1 - Vasse VE1 09.00 uur Bertus Tibben 

Zenderen Vooruit 4 - NEO 6 10.00 uur  
Zenderen Vooruit 3 - TVC '28 7 11.00 uur  
Vasse 2 - Zenderen Vooruit 2 10.00 uur  
Hengelo 1 - Zenderen Vooruit 1 14.00 uur   

 
                                                                    ********** 

Kantinedienst:   

MO17: Lonneke Demmer  13.00 - 15.00 uur 

JO13: Wesel Brus  11.30 - 13.00 uur 

JO11: Hidde Smit  10.00 - 11.30 uur 

JO8: Casper Formanoij  08.30 - 10.00 uur 

 
                                                                    ********** 

Vervoer:   

JO17: Jan Heck, Jon Mossel, Douwe Welles 

MO13: Lynn Oude Voshaar    

  

 
                                                                  ********** 

 

 

 
                

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi5w9HtwejdAhVMY1AKHRihAK8QjRx6BAgBEAU&url=http://zenderen.com/agenda/179-oliebollen-bestellen&psig=AOvVaw2XEmj2MWfSs7d5uEmv5dsq&ust=1538595712229586
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DOEDAG 20 oktober ZV 
Zaterdag 20 oktober wordt bij Zenderen Vooruit de jaarlijkse  DOE DAG  
gehouden.  
Doel van deze dag is om samen de handen uit de mouwen te steken  
ten behoeve van de club, het clubgebouw, het sportterrein etc. 
    
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. 

Werkzaamheden die we die dag graag gezamenlijk willen uitvoeren zijn o.a.: 

-          Schoonmaakwerkzaamheden kantine  
-          (Algemeen) onderhoud aan het gebouw   
-          Reclame borden schoonmaken  
-          Vegen rond om het veld  
-          Etc.        

We hopen natuurlijk op vele ‘handen aan de spreekwoordelijke kruiwagen’.                       Mocht je bereid zijn ons te helpen en te ondersteunen op zaterdag 20 oktober, laat het  
Mocht je bereid zijn ons te helpen en te ondersteunen op zaterdag 20 oktober, laat   
het ons s.v.p. weten.  

Dit kan via materiaalbeheer@voetbal.zenderenvooruit.nl of persoonlijk aan  
Marc Wennekink.  

Voor de benodigde catering wordt gezorgd.       
Graag tot zaterdag 20 oktober….!!!!  
Bestuur Zenderen Vooruit (voetbal, handbal en tennis)   

 

                                                                    ********** 
 

Goede teamprestatie bezorgt ZV een driepunter 
bij Sportlust Vroomshoop 

 

Alsof er geen nieuwe competitie was gestart vorige week. ZV ging gewoon  
door, daar waar we vorig seizoen waren opgehouden, namelijk thuis punten  
verspelen en uit een puntenverzameling opbouwen. Na de zeperd tegen  
Delden, volgde een prima 1-3 uit overwinning op het altijd lastige Sportlust  
 
Vroomshoop. Vorig jaar zelfs 2 keer van verloren. 
Al na 30 seconden lag de bal in het Vroomshoopse doel.  Hun centrale  
verdediger wilde achterover koppend zijn doelman bereiken, maar had niet 
in de gaten dat Ramon on the road was en tussen beide tegenstanders in,  

mailto:materiaalbeheer@voetbal.zenderenvooruit.nl
mailto:materiaalbeheer@voetbal.zenderenvooruit.nl
mailto:materiaalbeheer@voetbal.zenderenvooruit.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi5w9HtwejdAhVMY1AKHRihAK8QjRx6BAgBEAU&url=http://zenderen.com/agenda/179-oliebollen-bestellen&psig=AOvVaw2XEmj2MWfSs7d5uEmv5dsq&ust=1538595712229586
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simpel de bal in het netje schoof. 0-1. 
Nog maar net bekomen van de schrik, een kwartiertje later, keken de  
gastheren al tegen een 0-2 achterstand aan. Na een werkelijk schitterende  
aanval over een 5-tal schijven, tikte Job Vetketel, als laatste in de range,  
de bal met zijn uitgeschoven linkerbeen binnen. 0-2. We zijn weleens  
slechter begonnen. Dit was tevens het eerste competitiedoelpunt van Job  
in ZV 1. Sportlust werd sterker en sterker en probeerde via hun behendige  
vleugelspelers het tij te keren. Myron, onze keeper, bleek echter een flinke  
sta-in-de-weg voor de Vroomshopers, middels enkele goede reddingen.  
Toch werd het nog voor de rust 1-2 door hun spits Hankamp. Dat dit  
Echter in de 51e minuut van de eerste helft gebeurde was wel heel  
bijzonder, omdat er geen redenen waren geweest voor extra speeltijd.  
Het ene horloge is het andere niet moet je maar denken. Een klein smetje  
op het blazoen van de verder prima fluitende scheids. 
Sportlust schakelde na rust een versnelling bij, nu echter wel met meer  
opportunisme, kieken wat ’t wort. Soms resulteerde dit in kansjes, maar die  
werden dan niet benut. Uit een van onze counters kwam zoals de Engelsen  
dat zeggen, die Vorentscheidung. Ramon kwam bij een lange hoge bal van  
achteruit in duel met een verdediger, dus 1 op 1 te staan. Won het  
schouderduel en schoof de bal onder de keeper door in de touwen. 1-3. 
Onze verdediging bleef de resterende speeltijd prima overeind, goed  
ondersteund door de rest van de ploeg. Kortom een elftal met perspectief,  
dat collectief spelend een leuk seizoen tegemoet kan gaan. 
 

Heel jammer was het, dat de net in het elftal teruggekeerde Bryan Sonder,  
onze voorstopper, met een vervelende schouderblessure het veld moest  
verlaten. Bryan vanaf deze plek beterschap.  
 
                                                              **********                    

Jaarprogramma activiteitencommissie ZV 
Voor dit seizoen heeft de activiteitencommissie van Zenderen Vooruit weer  

een aantal activiteiten voor u op het programma staan.  
Onderstaande data kunt u alvast noteren in uw agenda! 
In de loop van dit seizoen kunnen er nog wijzigingen worden  
aangebracht aan dit programma.  

Hopelijk zien we jullie terug tijdens een van onze activiteiten!  
Activiteitencommissie Zenderen Vooruit.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi5w9HtwejdAhVMY1AKHRihAK8QjRx6BAgBEAU&url=http://zenderen.com/agenda/179-oliebollen-bestellen&psig=AOvVaw2XEmj2MWfSs7d5uEmv5dsq&ust=1538595712229586
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Activiteit Datum: Doelgroep 

Oktoberfest 19 oktober Senioren 

Pubquiz  23 november Senioren 

Bounz Almelo 15 december 8 t/m 12 jaar  

Dolle Pret 28 december  Jeugd t/m D 

Lasergamen 29 december Jeugd C t/m A 

Zaalvoetbal jeugd 22 december Alle jeugd 

Zaalvoetbal 

senioren  

6 januari  Senioren 

Sponsorloop  16 maart Alle jeugd  

Paasactie 13 april Jeugd t/m D 

Familiedag 2e pinksterdag 

(10 juni)  

Jeugd t/m 14  

(volleybal: vanaf 14)  

Vrijwilligersavond 1 juni  Alle vrijwilligers 

Stratenbal  23 juni  Vanaf 14 jaar 

Jeugdkamp 23-24 augustus  8 t/m 14 jaar 

   

Nederlandse Brandwonden Stichting 
collecteert van 7 oktober t/m 13 oktober 2018 

De Nederlandse Brandwonden Stichting zet zich 100% 
in om brandwonden te voorkomen en leed door 
brandwonden tot een minimum te beperken. 
Brandwonden zijn één van de meest pijnlijke en 
complexe verwondingen. Zichtbare en onzichtbare 
littekens hebben bovendien een enorme impact op 

het leven van de brandwondpatiënt en zijn naasten. De Nederlandse 
Brandwonden Stichting is er voor hen. Daarnaast doet zij veel brandwonden-
onderzoek om behandelingen en littekenvorming te verbeteren. De 
Nederlandse Brandwonden Stichting ontvangt geen subsidie. Daarom is steun 
van collectanten onmisbaar voor het nastreven van onze droom: een 
toekomst zonder littekens. 
 

Steunt u ook de collectant die bij u aanbelt? 
 

Betsy Paus, coördinator collecte Hertme-Zenderen 

https://brandwondenstichting.nl/
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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  
  

http://www.zenderen.nl/
mailto:info@zenderen.nl
http://www.zenderen.nl/
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