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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
18 mei 2019 – 27 mei 2019
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 …
Dromen over wie je wilt zijn,
is voorbijgaan aan wie je bent.

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 19 mei 8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet
Zo 26 mei 8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet
 Parochiekerk:
Zo 19 mei 10.00 uur: 1ste H. Communieviering m.m.v. het kinderkoor
Voorgangers: Pastor E. van Vilsteren en
PW A. Oosterik
Zo 26 mei 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor
Voorganger: pater E. Koning
Zondag 19 mei 10.00 uur
Koster:
H. Harink
Lector:
geen
Acolieten:
nee
Collectanten: H. Meulenkamp
H. Peper

Zondag 26 mei 10.00 uur
Koster:
E. Westerbeek
Lector:
H. Harink
Acolieten:
ja
Collectanten: H. Schothuis
J. Stevelink

Kerk openen/sluiten:
Van zondag 19 mei t/m zaterdag 25 mei: H. Peper
Van zondag 26 mei t/m zaterdag 1 juni: J. Maathuis
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 19 mei t/m zaterdag 25 mei: groep 4
Van zondag 26 mei t/m zaterdag 1 juni: groep 1
Misintenties voor zondag 19 mei 2019
Huub en Tiny Hermans-Savelkoul; Johan Harink; Jan Omtzigt; Annie ten VeldeHuisken; pater Herman Bruggeman; Greet van Os-Haggenburg.
Overleden:
Op 13 mei is op de leeftijd van 91 jaar overleden mevrouw Greet van OsHaggenburg uit Borne. Ze woonde de laatste tijd in het verzorgingstehuis
‘t Dijkhuis. Op vrijdag 17 mei is voor haar de afscheidsviering in onze kerk,
waarna zij naar haar laatste rustplaats zal worden gebracht op de Algemene
Begraafplaats in Borne.
Wij wensen de familie Van Os kracht en troost toe bij het afscheid van hun
dierbare moeder en oma.
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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

Eerste Heilige Communie
Zondag 19 mei ontvangen 14
jongens en meisjes de eerste
communie en 3 jongens en
meisjes zijn erbij, om de
voorbereiding die ze samen hebben gedaan, af te
sluiten in deze viering.
De viering begint om 10.00 uur.
Het kinderkoor onder leiding van Hetty
en Arthur is er ook.
Er mag een houdbaar product voor de
voedselbank worden meegebracht.

‘Kom erbij’; dat is de uitnodiging voor iedereen ! Van harte welkom.
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UITNODIGING voor alle parochianen van 75 jaar en ouder
Dinsdag 28 mei
bent u, van harte uitgenodigd voor een gezellig
samenzijn
in het kloosterzaaltje.
Er is koffie/thee en iets lekkers erbij, een hapje en
een drankje.
We beginnen om 14.00 uur met een Mariaviering.
In de loop van de week komt nog een persoonlijke
uitnodiging.
I.v.m. de voorbereiding is opgave gewenst!
Kunt u niet op eigen gelegenheid komen, dan kunt u dit ook doorgeven en
wordt vervoer geregeld.
Opgave is mogelijk bij ( graag voor vrijdag 24 mei) bij:
Marion Hannink:
074 - 266 93 82
Lidy Wolbers
074 – 266 18 44
Lies Oude Weernink
06 57 95 58 46
**********
BEZINNINGSDAGEN 2019.
Op dinsdag 4 en woensdag 5 juni 2019 worden in de Stefans-hof, Grotestraat
207, te Borne voor de 67e keer de Bezinningsdagen gehouden.
De geestelijke leiding is dit jaar in handen van Pastoor Theo van der Sman.
Ook de parochianen van Zenderen zijn van harte welkom.
Wilt u deelnemen aan deze Bezinningsdagen, dan kunt u zich voor vrijdag 24
mei 2019 opgeven bij:
Bezinningsdagen Borne
Ine Legtenberg
074-2505074
Marietje Kemper
074-2662445
Annie Nijhuis
074-2664602
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Open Kloosterdag 19 mei
Wat beweegt ons karmelieten, wat beweegt jou
zondag 19 mei van 14.00 – 17.00 uur
informatie, gesprek en ervaren
Doorlopend
ontmoeting met de Karmelfamilie;
informatie- en boekentafel;
Stilteruimte in de kapel;
loopmeditatie (labyrint) in de stiltetuin.
En verder:
14.30 en 15.30 uur: Power presentatie Karmelspiritualiteit
Spiritualiteit van Titus Brandsma
15.00 en 16.00 uur: Rondleiding door het klooster
15.30 uur: In gesprek over het kloosterleven
14.30 uur en 16.00: Het verhaal van de profeet Elia a.d.h. van schilderijen
17.00 uur: Afsluiting met Vesperviering

Verschijningsdata komende nummers van Vox:
Vox nr. 29 verschijnt op maandag 27 mei, (copy uiterlijk zaterdag 25
mei 12.00 uur aanleveren). U kunt dan copy inleveren voor 3 weken.
Vox nr. 30 verschijnt op 14 juni
NB
De Voxen voor de kinderen van groep 8 worden thuis bezorgd. Zou u ,
ouders zorg willen dragen voor de verspreiding van deze Vox?
Bij voorbaat onze dank
Redactie Vox
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Oud ijzer actie van de IJsclub “Zenderen”
Onze jaarlijkse inzameldag voor oud ijzer,
metalen, etc. is op zaterdag 1 juni
aanstaande.
Op deze dag kunt u tussen 10.00 en 15.00
uur oud ijzer, accu’s, stroomkabels,
(defecte) elektrische gereedschap,
vaatwassers, wasmachines en andere
metalen brengen naar het erf van de
familie Stamsnijder, Braamhaarsstraat 1 A.
Koelkasten en diepvriezers mogen wij niet innemen. Wanneer u niet in de
gelegenheid bent om het oud ijzer te brengen dan kan het ook zaterdag 1 juni
bij u worden opgehaald. U kunt daarvoor contact opnemen met:
06-53813977 Erik Stamsnijder
06-41478459 André Wanink
06-30319115 Jan Everlo
074-2665953 Herman te Wierik
Of stuur een mail naar timmers.t.h@gmail.com
Alvast onze dank.
**********
Op woensdag 5 juni 2019 organiseren Aveleijn en De Twentse Zorgcentra een
dementietafel in Twente met als thema
‘begeleidingsvormen van mensen met een
verstandelijke beperking en dementie’. Familie,
mantelzorgers en hulpverleners uit de regio die te
maken hebben of krijgen met mensen met een
verstandelijke beperking en verschillende vormen
van ouderdomsproblemen, waaronder dementie, zijn van harte uitgenodigd
om hun ervaringen te delen en vragen te stellen over zorg, ondersteuning en
omgang. In een open en interactieve setting wordt het gesprek gevoerd.
Programma
 19.00 uur Start van de avond
 19.15 uur Theater aan de Lijn geeft voorbeelden van lastige situaties
en mogelijkheden in de begeleiding
 20.00 uur Pauze
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20.15 uur Gespreksgroepen
21.00 uur Afsluiting

De bijeenkomst vindt plaats in het Kulturhus aan de Marktstraat 23 in Borne.
Parkeren kan gratis in de parkeergarage onder het Kulturhus of op
parkeerterrein ‘De Haven’ met parkeerschijf.
Aanmelden voor de Dementietafel kan bij Karin Padberg via
ka.padberg@aveleijn.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Marloes Hermelink via marloes.hermelink@detwentsezorgcentra.nl. De
toegang is gratis
**********
KPV Dames
Donderdag 23 mei geeft Dhr. Jan Bornebroek een lezing over
boerenmagie. Dit belooft een serieuze lezing te worden, met
heel veel humor.
Aanvang: 19:30 uur, IJSBAAN `t Hag Zenderen.
We hopen op jullie komst.
Bestuur KPV
**********

Doldraejen, doldraejen!
Je leest het goed: wij zijn op zoek naar nieuwe Draejdeerntjes! Zie jij het wel
zitten om je bij deze leuke club meisjes te voegen? Houd je van dansen én van
carnaval?
Dan zijn we misschien wel op zoek naar jou. We vragen van jou dat je vanaf
september op woensdagavond komt oefenen op de nieuwste garde- en vrije
dans. Jij staat vervolgens tijdens diverse gala-avonden te shinen op het
podium!
Ben je tussen de 13 en 15 jaar oud en woon je in Zenderen? Stuur dan voor 1
juni een berichtje naar dansmarietjes@doldraejers.nl met je naam,
telefoonnummer en leeftijd. Wij nemen contact met je op!
Groetjes, Esmée Lammers en Loes Platenkamp
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Berndien Mekenkamp 25 jaar bij de Zonnebloem
Het is toch eens een keer gelukt. Berndien werd er
stil van….want tijdens de vergadering van de
Zonnebloem afd. Zenderen/Hertme op 7 mei j.l.
werd er bij stil gestaan dat “onze”Berndien al ruim
25 jaar als een zeer betrokken vrijwilligster aan de
Zonnebloem is verbonden. Ze is bij vrijwel alle
activiteiten betrokken die voor onze deelnemers
worden georganiseerd. Ook het mede organiseren
van een boottocht voor alle gasten uit de gehele regio doet ze met veel
plezier, en zelfs loten verkopen gaat haar goed af. Bij de nodige bezoekjes die
worden afgelegd, heeft ze altijd weer een leuke attentie geregeld.
Kortom…we zijn blij met deze KANJER.
En dat werd gewaardeerd met een gouden insigne, afkomstig van het
hoofdkantoor in Breda, en een bijbehorende oorkonde. Samen met de
bloemen, helaas geen zonne….bloemen, werd haar dit overhandigd door onze
voorzitter Esther Veldhof.
**********

TENNIS ZENDEREN VOORUIT
RACKET AVOND (voor leden 18+)
We willen op de laatste woensdag van de maand weer de “racket-avond”
organiseren.
Datum
: woensdag 29 mei, 26 juni en 31 juli 2019
Tijd
: vanaf 19.00 uur, tot ca 21.00 uur
Het idee is om die avond te gaan dubbelen met de aanwezigen. Je hoeft je voor
de tijd niet aan te melden, als je tijd en zin hebt, kom dan naar de tennisbaan
en tennis gezellig mee.
Op deze avonden kan er niet vrij gespeeld worden op de banen.
Tot dan, op de mooie kunstgrasbanen van ZV !

-8-

SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Schoonmaakrooster:
22 mei 2019: Dianne Kruiper, Miranda Pol,
Chantal Jansen, Mariska Platenkamp
Kantinedienst:
Zo
19 mei

Di
Vr
Zo

21 mei
24 mei
26 mei

08.00-12.00 uur
12.00-15.15 uur
15.15-18.30 uur
21.30-23.15 uur
20.00-24.00 uur
08.00-12.00 uur
12.00-15.15 uur
15.15-18.30 uur

Mariska Slamp/Ilse Timmers
Daniek ten Tusscher/Sara in het Veld
Ellis Verheijen/Femke Kuipers
Ramon van Os
Hennie Besselink/John Mentink
Manon Scholten/Eva Tinselboer
Charlotte van Os/Daphne Sonder
Marly Oude Bekke/Judith Kamphuis

**********
Beste sponsoren en supporters,Via deze weg willen wij, ZV Handbal dames 1,
jullie bedanken voor de financiële steun en de aanmoediging in het afgelopen
seizoen. Zonder jullie was het spelen in de Tweede Divisie A niet mogelijk
geweest. Met trots kunnen wij mededelen dat wij op een zesde plek in de
Tweede Divisie A zijn geëindigd. Voor ons zit de officiële competitie er nu op
en beginnen wij aan de bekercompetitie. De volgende wedstrijden zullen nog
gespeeld worden.
Donderdag 23 mei , tijd 20.30
Zenderen Vooruit DS1 – PCA/Kwiek DS2
Sporthal ’t Wooldrik
Donderdag 6 juni , tijd 19.30
Hacol ’90 - Zenderen Vooruit DS1
Sporthal Voldersweijde
We wensen jullie vast een goede zomer en tot volgend seizoen!
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Voetbalprogramma zaterdag 18 mei
DETO JO17-2 - ZV JO17-1
ZV MO17-1 vrij
Borne JO15-1 – ZV JO15-1
Langeveen JO13-1 - ZV JO13-1
Stevo MO13-1 - ZV MO13-1
Almelo JO11-2 - ZV JO11-1
ZV JO8-1 – VMC JO8-1
ZV JO7-1 – Borne JO7-2

Aanvang:
11.00 uur

Voetbalprogramma zondag 19 mei
Vasse VE – ZV VE1
NEO 6 - ZV 4
TVC’28 7 - ZV 3
ZV 2 – Vasse 2
ZV 1 – Hengelo 1

Aanvang:
10.00 uur
09.00 uur
09.00 uur
11.00 uur
14.00 uur

Scheidsrechter

Voetbalprogramma woensdag 22 mei
ZV JO8-1 – NEO JO8-6

Aanvang:
18.30 uur

Scheidsrechter
Tom Vreeman

Kantinedienst:
JO7: Douwe Jansen

12.45
11.15
10.00
10.00
09.00
09.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

08.30 – 10.30 uur

Vervoer:
JO17: Jan Heck, Stijn Annink, Luan van Dienst
JO15: Fiets
JO13: Etienne van Loon, Wessel Brus, Thomas Ruiz
MO13: Maren Veldhof
JO11: Thijn Leushuis
**********
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Scheidsrechter

Dries Smelt
Ferron Raassing

Verdedigend Zenderen Vooruit verrast titelkandidaat RSC. 0-1.
Wat kregen de na schatting 250 opgekomen toeschouwers, vanmiddag een
heerlijke pot voetbal voorgeschoteld in het knusse Rossumse stadionnetje.
Een toeschouwers aantal waar menig hoofdklasse elftal jaloers op zal zijn.
RSC, zonder twijfel het best voetballende team in deze klasse, tegen ZV,
knokkend voor klasse behoud. Na afloop gaven de Fox statistieken een
balbezit aan van 70-30 in het voordeel van RSC. Maar dat verdedigen ook een
vak zal iedere voetbalkenner duidelijk zijn.
Vanaf aquit werd onze ploeg via de vleugels onder druk gezet, wat direct al
over rechts resulteerde in wat later de allergrootste kans voor RSC bleek te
zijn. Myrom redde op schitterende wijze. De druk werd verder opgevoerd wat
een aantal halve kansjes opleverde. Ook bij corners was RSC gevaarlijk, maar
grote kansen waren niet aan de orde. Gaande weg de eerste helft ging RSC
steeds vaker over tot de hoge bal, wat vrij zinloos was, omdat Bryan en Jordy
geen kopduel verloren. Wanneer dat wel gebeurde stond captain Mart
Vetketel klaar om de benodigde correcties uit te voeren. Ook kwamen onze
boys steeds vaker in de counter, die op zijn minst net zo gevaarlijk waren als
de RSC aanvallen. Postbode Teun, die door hoegenaamd geen balverlies, de
post goed bezorgde, met Hemmo en Freek als lopende spelers en Ramon voor
in de box, brachten RSC in grote verlegenheid. Cruciaal was vlak voor rust een
solo actie van Thomas. Vanaf zijn rechtsback positie dribbelde hij langs een
tweetal RSC spelers, om vervolgens tussen twee verdedigers door op te
stomen naar hun doelman. Als noodgreep werd hij door beiden in een
ongelooflijke sandwich gemolesteerd. De verder top leidende scheidsrechter
deed het af met 1x geel, terwijl 2x rood ook een mogelijkheid was geweest.
Rust 0-0.
De 2e helft kenmerkte zich door spanning aan beide zijden.
Het spelbeeld bleef het zelfde. Veel balbezit voor RSC en een
op de counter loerend ZV. Na een uur spelen brak ZV de ban.
Onze postbode stuurde met een fraaie diepe bal over de
linkerkant Freek naar randje 16, waarna deze de bal lobte in
de breedte naar de vrijstaande Ramon. Op zijn volley had de
Rosummer doelman geen antwoord. 0-1. RSC bleef aandringen, kleine kansjes
bleven, maar de aanvallers hadden onvoldoende rust op de juiste momenten.
Dat de scheidsrechter 10 minuten liet naspelen, hijzelf gaf aan van zes, namen
we achteraf graag op de koop/winst toe.
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>>> Weekkamp 2019! <<<
Het is alweer bijna zover! Van 15 t/m 20 juli zal het jaarlijkse weekkamp
plaatsvinden. Dit wil jij natuurlijk niet missen! Heb jij zin in een fantastische
week met je leeftijdsgenoten en zonder je ouders? Noteer dan de datum in je
agenda en geef je snel op!
Leeftijdscategorie: Vanaf groep 3, tot maximaal 14 jaar (dus ook de kinderen
van de middelbare school mogen mee)
Wanneer: 15 t/m 20 juli 2019
Kosten: € 60,- per persoon
Opgeven kan door het inleveren van het onderstaande strookje of stuur even
een mailtje.
Opgeven moet vóór 29 juni bij:
Marloes Vlaskamp, de Haar 2 in Zenderen (loesjevlaskamp@hotmail.com)
Jij gaat toch ook mee?
De kampleiding heeft er in ieder geval al zin in!
------------------------------------------------------------------------------------Ik ga mee op weekkamp!
Naam:
Leeftijd:
Adres:
Postcode:
Telefoon / mobiel ouders/verzorgers:
E-mailadres ouders/verzorgers:
Bijzonderheden:
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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
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