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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 
 21 september 2019 – 28 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 …  
 

Tel je zegeningen één voor één. 
Tel langzaam. 

 
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 22 sept.  8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters                     

                Voorganger: pater Karmeliet   

 Parochiekerk:  
Zo 22 sept. 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor 

     Voorganger: pastor T. van der Gulik 
 
Zondag 22 september 10.00 uur     
Koster:  H. Harink    
Lector:  J. Maathuis   
Acolieten:  ja       
Collectanten:  H. Harink en B. Nollen      
 
Kerk openen/sluiten:                
Van zondag 22 september t/m zaterdag 28 september: R. Wolbers 
 
Werkgroep onderhoud kerkhof:       
Van zondag 22 september t/m zaterdag 28 september: groep 2 
 
Misintenties zondag 22 september 2019: 
Overleden Fam. Welberg-Grootelaar; Ria Wienk-Ellenbroek. 
 

 

********** 

  

         
        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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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 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.  
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 

********** 

 “Kracht van het Licht” 
Rondgang door verlichte kasteeltuin met klankschalenconcert door Karin 
Millo in de kerk te Saasveld. 
 

“Kracht van het Licht” tijdens Lichtprocessieweek 
 

Jaarlijks wordt begin oktober in Saasveld de kasteeltuin prachtig verlicht ter 
gelegenheid van de Lichtprocessie. Deze sfeervol verlichte tuin mag gezien 
worden. Vanwege het grote succes van vorig jaar wordt ook dit jaar een extra 
activiteit georganiseerd.  
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Donderdagavond 3 oktober zal in het teken staan van “Kracht van het Licht”.  
De inloop in de St. Plechelmuskerk is om 19.30 uur, de aanvang van de 
bijeenkomst is om 20.00 uur.  
Tijdens deze bijeenkomst kunt u genieten van prachtige liederen en gedichten 
en natuurlijk ook van de rondgang door de verlichte kasteeltuin. Aansluitend 
volgt in de kerk een klankschalenconcert, dat uitgevoerd wordt door Karin 
Millo. Laat u verrassen door de harmonische geluiden van de klankschalen.  
Na afloop wordt u koffie en thee aangeboden en kunt u de verlichte 
kasteeltuin nogmaals bekijken. Ook bij slecht weer gaat deze bijeenkomst 
door, het programma wordt dan aangepast. 
 

Op zaterdagavond 5 oktober wordt in en 
om de St. Plechelmuskerk voor de 59e 
keer de jaarlijkse traditionele 
Lichtprocessie ter ere van Maria 
gehouden. Aansluitend aan de viering 
van 19.00 uur volgt de processie over het  
verlichte Kerkeiland. 
Dragers uit de 4 buurtschappen dragen 

het Mariabeeld, begeleid door lantaarns, toortsen en bruidjes, in een 
sfeervolle processie over het kerkplein, door de kasteeltuin en over het 
kerkhof.  
De processie wordt muzikaal begeleid door het dames- en herenkoor en de 
Koninklijke Muziekvereniging St. Caecilia uit Saasveld. Muziek en zang worden 
afgewisseld met het bidden van een tientje van de rozenkrans. Voorganger is 
pastor Sleegers. 
 
In de weken voorafgaand aan de Lichtprocessie is een grote groep 
vrijwilligers bezig geweest om de verschillende lichtjes in de tuin te plaatsen. 
Dit ziet er in het donker prachtig uit.  
Om meer mensen in de gelegenheid te stellen de verlichte tuin te bekijken, is 
er op vrijdagavond 4 oktober van 20.00-21.00 uur gelegenheid om te 
wandelen door de sfeervol verlichte tuin. Dit kan ook op zaterdag na afloop 
van de processie. 
 

Saasveld hoopt dat velen van u zullen deelnemen aan deze sfeervolle 
activiteiten. 
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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. 

 

********** 
 

Rode Kruis: Gezellige middag 
Zaterdag 12 oktober organiseert het Rode Kruis afd. 
Borne een gezellige middag voor ouderen en 
gehandicapten in het Dijkhuis 
Deze middag wordt verzorgd door: 
Dansgroep de Meerse Hopper en zanggroep Lach & Zang 

 
********** 

 
Uitslag kaartmiddag van kaartclub ‘’Schoppenboer’’ 
Gespeeld op: 11 September 
 

Kruisjassen         Jokeren 
1. Gerard Wigger 4083 p. 1. Bep Landkroon   9 p. 
2. Riet Bos  3976 p. 2. Nellie de Jong  36 p. 
3. Johan Hindriksen 3917 p.    
4. Willemien Tulk 3874 p. 
5. Hennie Pouwel 3839 p.  
6. Andre Oude Nijhuis 3838 p. 

 
Poedelprijs :  
 Willem Ring  2952 p.      Johan Filart  83 p. 
 
Volgende kaartmiddag: woensdag 25 September 
 

 

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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Fietsrondje langs de AED’s 
Op woensdag 25 september a.s. gaan we een rondje maken 
langs alle AED’s die in Zenderen hangen. 
Tevens is er de mogelijkheid om vragen te stellen en de 
apparatuur te bekijken. 

Vertrek is om 19.00u vanaf ZV, per fiets. 
Aanmelden is niet nodig maar mag wel. 
 

Hennie Zanderink, Werkgroep AED  
06-12988286 

 
********** 

Collecte Prinses Beatrix Spier Fonds 
De jaarlijkse collecte van het Spier Fonds 
heeft in Zenderen een bedrag van € 498,27 
opgebracht. 

Alle collectanten en alle gulle gevers bedankt. 
 

Namens Stichting Prinses Beatrix , wijk Zenderen 
Maria Wilmink 
 

********** 
De nieuwe dorpsraad: 
Zoals u misschien wel zult weten, is er in het kader van het Dorps Ambitie Plan 
de afgelopen tijd gewerkt aan vernieuwing van onze dorpsraad. De 
organisatie is veranderd: de leden zijn geen afgevaardigden meer van 
verenigingen (of van clusters daarvan), maar van actieve werkgroepen. 
Daarmee is de dorpsraad wat verjongd. Maar nieuwe mensen, nieuwe ideeën 
blijven welkom! 
De Dorpsraad van Zenderen is opgericht op 6 april 1979 onder de naam: 
Stichting Gemeenschapsbelangen Zenderen. Het doel en de werkwijze van de 
Stichting is vastgelegd in notarieel bekrachtigde Statuten. De bestuursleden (= 
de leden van de Dorpsraad) zijn aangemeld bij de Kamer van Koophandel.  
De Dorpsraad behartigt de belangen van de inwoners van Zenderen op 
maatschappelijk, recreatief en cultureel gebied, op ruimtelijk en 
infrastructureel gebied en op het gebied van duurzaamheid en milieu. 
Belangrijkste doel van de Dorpsraad is het in standhouden en versterken van 

https://www.bing.com/images/search?q=logo+spierfonds&id=E238D250054C53ADA5DCB11A68EB891C94011455&FORM=IQFRBA
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de leefbaarheid van Zenderen (inclusief het buitengebied). Daartoe treedt de 
Dorpsraad veelal op als intermediair tussen de overheden (gemeente Borne 
en provincie Overijssel) en de Zenderense gemeenschap. De samenwerking 
met de gemeente Borne is vastgelegd in een bestuursconvenant. De 
Dorpsraad onderhoudt intensief contact met vertegenwoordigers van de 
gemeente. Zo is er jaarlijks een overleg van de Dorpsraad met het (meestal) 
voltallige College van B en W. De Commissies en de Werkgroepen zijn in hoge 
mate zelfstandig en hebben/ontwikkelen ieder hun eigen externe contacten.  
De Dorpsraad bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester 
en een PR-functionaris. De voorzitters (kartrekkers)van de onderstaande 
commissies zijn eveneens lid van de dorpsraad: 

1. Wonen 

2. Voorzieningen 

3. Cultuur en Recreatie 

4. Verkeer en Veiligheid 

5. Duurzaamheid 

en nog de contactfunctionarissen van  de clusters “Ondernemers” en  
“Sport en Verenigingen”: ze houden contact met hun achterban, maar niet 
d.m.v. een commissie.   
 
Vanaf 11 juli 2019 is het bestuur als volgt samengesteld: 

Naam Taak/Namens werkgroep Telefoon 

1. Jan Kruidenier Voorzitter/werkgroep 
Voorzieningen en Zorg 

074-8528929    
06-11269271 

2. Henk Semmekrot Secretaris/notulist 074-2663193    
06-12477174 

3. Renate ten Broeke Penningmeester/PR  

4. Huub Welberg Duurzaamheid  

5. Martijn Wijnstra Wonen in Zenderen  

6. Martijn Jansen Contactfunctionaris 
Ondernemers 

 

7. Vacant Cultuur en Recreatie  

8. Henk Hoek Verkeer en Veiligheid  

9. Marinus Tijken Contactfunctionaris 
Sport en Verenigingen 
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Peter Geerdink en Jan Maathuis zijn de Adviseurs van de dorpsraad. Zij dragen 
geen bestuurlijke verantwoordelijkheid; zij adviseren de Dorpsraad gevraagd 
en ongevraagd over alle (potentiele) onderwerpen. 
 
Onder “de paraplu “van de Dorpsraad opereren de werkgroepen: 

 Werkgroep Kloosterpad Zenderen, contactpersoon: Lies Maathuis: (tel: 

074-2663638)) 

 Werkgroep AED Zenderen: contactpersoon: Riet Beijen (tel: 074-

3841877) 

 Werkgroep website Zenderen: contactpersonen: Jan Verheijen (tel: 

074-2664594) en Ben Oude Nijhuis (tel: 074-2670287) 

 Werkgroep Openbaar Groen: contactpersonen: Jos Wolbers (tel: 074-

2661844) en Lies Maathuis (tel: 074-2663638) 

 Om het dorp verder te verfraaien onderhouden vrijwilligers de 

bloembakken die bij de invalswegen en in het centrum van Zenderen 

staan opgesteld. Contactpersoon hiervoor is mevr. Lies Maathuis. 

De Dorpsraad vergadert ten minste eens per twee maanden op de tweede 
donderdagavond in Sindron. Wanneer u uitgenodigd wilt worden of iets hebt 
in te brengen, dan kunt u contact opnemen met de secretaris. 
 
 

*************** 

  

 
 

SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 
 

Schoonmaakrooster:  

25 sept 2019: Jeanet in ’t Veld, Wilma Meijer, 

  Chantal Kamphuis, Monique Dahlhaus. 
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Kantinedienst: 

Zo  22 sept 08.00-12.00 uur     Mart Vetketel/Bryan Sonder 

   12.00-15.15 uur     Coen Raghbourn/Henk ten Velde 

   15.15-18.30 uur     Jeffrey Elzinga/Rick Sonder 

Di 24 sept 21.30-23.15 uur     Justin Sonder 

Do 26 sept 21.30-23.15 uur     zelf regelen 

Vr 27 sept. 20.00-24.00 uur     Jordy Sonder 

 
Voetbalprogramma zaterdag 21 september Aanvang: Scheidsrechter 
ZV JO19-1 – Luctor et E. JO19-2    15.00 uur Hemmo Mulder 
ON MO19-1 - ZV/BZSV MO19-1    12.45 uur    
ZV JO15-1 – NEO JO15-4     13.00 uur Hennie Besselink  
ZV/BZSV MO15-1 – ASV’57 MO15-1       11.30 uur Teun Nollen  
Sp. Rijssen JO12-1 - ZV JO12-1    09.30 uur   
ZV JO9-1 – avc Heracles JO9-4    10.15 uur Dries Smelt    
TVC’28 JO9-3 - ZV JO9-2      11.00 uur   
  

Voetbalprogramma zondag 22 september   Aanvang:  Scheidsrechter 
Saasveldia VE1 - ZV VE1     09.00 uur         
ZV 3 – GFC 2       11.00 uur  Bertus Tibben 
Saasveldia 3 - ZV 2      09.00 uur   
ZV 1 – Phenix 1      14.00 uur   
 

Kantinedienst: 
JO9-1: Casper Formanoij  09.45 – 11.30 uur 
MO15: Isa Tijken   11.30 – 13.00 uur 
JO15: Seb Egberts   13.00 – 15.00 uur 
JO19: Jard Meijer   15.00 – 17.30 uur 
 
Vervoer: 
MO19-1: Lynn Remie, Iris Oude Rengerink, Sara Kolenbrander,  

    Julia Roetgerink 
JO12: Maarten Pol, Giovanni Bartelink 
JO9-2: Rens Veldhof 
 
  

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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