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

Contact Vox: tel. 06-51209141/e-mail: info@zenderen.nl 

KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN 
 14 september 2019 – 21 september 2019 
 

 Parochie Zenderen: 
 Parochiesecretariaat     tel.  06-81730704 
        e-mail: info@parochiezenderen.nl 
 Pastor: Ton van der Gulik    tel.  06-83992557 

                                                       e-mail: pastor.vandergulik@gmail.com  
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 …  
 

Wat niet kan,  
is nog nooit gebeurd. 

 
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:pastor.vandergulik@gmail.com
mailto:anita.oosterik@gmail.com
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Weekendvieringen            

 Zusters Carmelitessen: 
Zo 15 sept.  8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters                     

                Voorganger: pater Karmeliet   

 Parochiekerk:  
Zo 15 sept. 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. de cantorgroep 

     Voorganger: pastor T. van der Gulik 
 

Zondag 15 september 10.00 uur     
Koster:  H. v.d. Aa    
Lector:  H. Harink   
Acolieten:  ja       
Collectanten:  H. Schothuis en J. Stevelink      
 

Kerk openen/sluiten:                
Van zondag 15 september t/m zaterdag 21 september: M. Ikink 
 

Werkgroep onderhoud kerkhof:       
Van zondag 15 september t/m zaterdag 21 september: groep 1 
 

Misintenties zondag 15 september 2019: 
Henk en Tiny Hermans-Savelkoul; Johan en Sien Olthof-Kroeze; 
Jan en Annie Paus-ten Velde. 
 

Kerkbijdrage 2019 

Door problemen met het invoeren van een nieuw programma 

voor de kerkledenadministratie met een koppeling naar de 

financiële administratie is er vertraging opgetreden met het 

incasseren van de toegezegde bedragen van de kerkbijdrage.  

De incasso's zullen nu als volgt geschieden: 

toezeggingen met 1 x incasseren: in september. 

toezeggingen met 2 x incasseren: in september en november. 

toezeggingen met 4 x incasseren: in september, oktober, november, 

december.     

Excuses voor het ongemak.   Namens het parochiebestuur, 

       De penningmeester, 

       A.T.M. Platel.   
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Pastoraal Team      
 

Sinds 1 september heeft onze parochie een nieuwe pastor, 
te weten pastor Ton van der Gulik.  
Samen met pastoraal werkster Anita Oosterik 
vormt hij het pastoraal team van onze parochie. 
 

Pastor Ton van der Gulik is voor 2 dagen aangesteld in onze parochie.  
Hij heeft nog geen vaste werkdagen. Via mail en telefoon is hij bereikbaar, 
adres en nummer kunt u vinden voor op de Vox.  
Om financiële redenen is helaas de aanstelling van Anita Oosterik in uren 
kleiner geworden en blijft een aanstelling van 5 uur per week nog mogelijk.  
Het pastoraal team is bezig een goede verdeling te maken van alle taken  
in onze parochie. 
We zijn heel blij dat we zo snel een nieuwe pastor in ons midden mogen 
verwelkomen en we hopen op een fijne en goede samenwerking.  
De installatieviering van pastor van der Gulik zal op zondag 6 oktober om 
11.00 uur zijn.  
 

Het parochiebestuur 
 

Vredesbijeenkomst in Borne 
Van 21 tot en met 29 september a.s. wordt door de landelijke organisatie 
“Pax” de jaarlijkse Vredesweek gehouden. In tijden dat de Amerika praat 
over het bouwen van een grensmuur en Europa de buitengrenzen steeds 
meer sluit voor vluchtelingen, kiest PAX als thema van de Vredesweek 2019: 
’Vrede verbindt over grenzen’. 

Om hier ook lokaal aandacht aan te besteden wordt 
in deze Vredesweek door de Raad van Kerken Borne 
e.o. op woensdag 25 september een vredesactiviteit 
georganiseerd. Deze activiteit begint om 19.00 uur 
met een viering in het Dijkhuis waarin ds. Carla 

Borgers, ds. Johan Meijer en de heer Jan Cuppen van de Raad van Kerken en 
met muzikale ondersteuning van de brass band St. Gregorius Hertme en Jos 
Beunders aan de vleugel. Daarna wandelen we samen met de band naar de 
Vredesboom bij de Oude Kerk waar een korte afsluitende bijeenkomst 
plaatsvindt.  



 

 

- 4 - 

 

De lokale Raad van Kerken nodigt iedereen, jong en oud, uit om deel ter 
nemen aan deze vredesactiviteit. Als u niet kunt of wilt deelnemen aan de 
viering maar wel aan de vredeswandeling dan kan dat natuurlijk ook; deze 
start omstreeks 19.30 uur bij de ingang van het Dijkhuis en loopt via de 
Bekenhorst en langs het Rode Kruis gebouw naar de vredesboom achter de 
Oude Kerk. 

Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen 
 

********** 

Dames K.P.V. 
Donderdag 26 september.  
Aanvang 19:30 uur in het Sindron. 
Presentatie door de schrijver en journalist van Tubantia  
Dhr. Dolf Ruesink over zijn boeiend vak. 

Wij rekenen op een mooie opkomst. 
                                       Het bestuur. 

********** 
Collecte KWF Kankerbestrijding. 
De jaarlijkse collecte van het KWF heeft in Zenderen het 
mooie bedrag van € 941,63 opgebracht!   
Alle collectanten en alle gulle gevers hartelijk bedankt.  
 

Namens KWF Borne, wijk Zenderen                             
 Betsy Paus 

 

********** 

Grote Clubactie Z.V. 2019 
Het is weer zover, de Grote Clubactie komt eraan. 
Vanaf zaterdag 14 september komen de kinderen 
uit groep 6,7 en 8, die lid zijn van Z.V., bij u aan 
de deur om loten te verkopen. 
De kosten van 1 lot zijn € 3,00 (hiervan gaat  
€ 2,40 naar de jeugd van Z.V.).   

U kunt een lot kopen via een éénmalige machtiging, dus a.u.b. de kinderen 
geen contant geld meegeven.   
Alvast bedankt, namens bestuur sportvereniging Zenderen Vooruit. 
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SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 

 

 

 

Schoonmaakrooster:  

18 sept 2019: Gonny Kolenbrander, Conny Brus, ouder Julia Vlaskamp, 

  Jeanet Oude Rengerink, Sandra Kuiphuis. 
 

 
Voetbalprogramma zaterdag 14 september    Aanvang: Scheidsrechter 
ZV JO19-1 – Quick’20 JO19-7        15.00 uur Ramon van Os 
ZV/BZSV MO19-1 – ON MO19-1                   13.00 uur Gerard Kole   
ZV JO15-1 – NEO JO15-4        11.30 uur Teun Besselink  
ZV/BZSV MO15-1 – ON MO15-4 (bij BZSV)      11.30 uur   
ZV JO12-1 – Achilles’12 JO12-3          10.00 uur Luan van Dienst 
ZV JO9-1 – avc Heracles JO9-4       09.00 uur Maxim Nijhuis    
Enter JO9-3 - ZV JO9-2         09.00 uur   
             
Voetbalprogramma zondag 15 september      Aanvang:   
ZV VE1 vrij           
ZV 3 vrij             
NEO 5 - ZV 2          09.00 uur   
ZV 1 – IJsselstreek 1         14.00 uur   
 
Kantinedienst: 
JO9-1: Bent Feldman   08.30 – 10.00 uur 
JO12: Thijn Leushuis   10.00 – 11.30 uur 
JO15: Twan Pouwel   11.30 – 13.00 uur 
MO19: Amber Hoek   13.00 – 15.00 uur 
JO19: Jard Meijer   15.00 – 17.30 uur 
 
Vervoer: 
JO9-2: Binc Hoek 
  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4_sG-yPrdAhUSalAKHfAhAJcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.hooperswar.com/free-football-vector.html&psig=AOvVaw2Vt1m5HPIAz6NU054afSLi&ust=1539215920864548
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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 

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