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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
27 mei 2019 – 15 juni 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 …
Kostbaar is de wijsheid
die door ervaring wordt verkregen

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:
Do 30 mei 8.30 uur: Hemelvaart
Eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet
Zo 2 juni 8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet
Zo 9 juni 8.30 uur: Pinksteren
Eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet
Ma 10 juni 8.30 uur: 2de Pinksterdag
Eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet


Parochiekerk:
Do 30 mei 10.00 uur: Hemelvaart: geen viering
Zo 2 juni 10.00 uur: eucharistieviering verzorgd door de Karmel
Voorganger: Pater J. Hettinga
Na afloop van de viering is er koffiedrinken in het zaaltje van het klooster.
Zo 9 juni 10.00 uur: Pinksteren:
Eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor
Voorganger: pater E. Koning
Ma 10 juni 10.00 uur: 2de Pinksterdag: geen viering
Zondag 2 juni 10.00 uur
Koster:
J. v.d. Aa
Lector:
M. Verheijen
Acolieten:
nee
Collectanten: H. Harink
B. Nollen

Zondag 9 juni 10.00 uur
Koster:
E. Westerbeek
Lector:
R. Brentjes
Acolieten:
ja
Collectanten: H. Koopman
M. Besselink

Kerk openen/sluiten:
Van zondag 2 juni t/m zaterdag 8 juni: J. Wolbers
Van zondag 9 juni t/m zaterdag 15 juni: M. Ikink
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 2 juni t/m zaterdag 8 juni: groep 2
Van zondag 9 juni t/m zaterdag 15 juni: groep 3
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Misintenties voor zondag 2 juni 2019 (karmelviering):
Thea Ganzeboom-Stege; Jan Omtzigt; Annie ten Velde-Huisken;
Pater Herman Bruggeman; Greet van Os-Haggenburg.
Misintenties voor zondag 9 juni (Eerste Pinksterdag):
Overl. fam. Welberg-Grootelaar; Henk en Annie Eidhof (Jgd.);
Overl. fam. Harink-Schothuis; Henk en Tiny Hermans-Savelkoul;
Theo Harink (Jgd.); Herman Westerbeek; Jan Elferink;
Henk Kamphuis; Johan en Sien Olthof; Jan Omtzigt;
Overl. ouders Mensink-Stroot; Greet van Os-Haggenburg.
Getrouwd
Op dinsdag 21 mei jl. zijn Casper Nijhuis en Stephanie Vollenbroek in onze
parochiekerk getrouwd. Wij wensen het bruidspaar alle goeds toe en veel
levensgeluk samen.
**********
Beste Parochianen,
Onze pastoor, pater Eef van Vilsteren, heeft bij het parochiebestuur
aangegeven dat hij met emeritaat wil gaan, omdat hij volgend voorjaar
75 jaar hoopt te worden.
Inmiddels hebben wij van het Bisdom Utrecht een afschrift van een aan onze
pastoor gestuurde brief ontvangen, waarin hem met ingang van 1 september
2019 op eervolle wijze ontslag zal worden verleend als waarnemend pastoor
van de parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen Zenderen.
Op 19 mei 2019 is een eerste aankondiging hiervan reeds via de
mededelingen in de kerkdienst gedaan. Nu willen wij dit via de VOX aan alle
parochianen kenbaar maken.
Wij zijn onze pastoor natuurlijk veel dank verschuldigd. Als bestuur en
parochie Zenderen, zullen wij op gepaste wijze afscheid van hem nemen.
Intussen zijn wij in diverse gesprekken met de Karmel en het Bisdom Utrecht,
bezig een goede opvolging voor hem te vinden.
Wij zullen u, zodra dit kan, hiervan op de hoogte brengen.
Wij hopen u hiermede voldoende te hebben ingelicht.
Het parochiebestuur van Zenderen
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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

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.
Mocht u -onverhoopt – geen uitnodiging hebben
ontvangen, en wilt u wel komen, dan is opgave nog
mogelijk bij:
Marion Hannink:
074 - 266 93 82
Lidy Wolbers
074 – 266 18 44
Lies Oude Weernink 06 57 95 58 46

**********

Dauwtrappersviering te Hertme
Hemelvaartsdag 30 mei 2019
Volgende week donderdag is het Hemelvaartsdag.
Het moment waarop veel mensen in alle vroegte
naar Hertme trekken om deel te nemen aan de
Dauwtrappersmis.
Ook dit jaar is dat weer het geval. Op het gebruikelijke
tijdstip van halfzeven in de ochtend wordt in
het Openluchttheater van Hertme de eucharistie gevierd, deze keer
ondersteund met zang van het St. Stephanus parochiekoor van Hertme.
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U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze Dauwtrappersviering.
Houd u er a.u.b. vanwege het vroege tijdstip wel rekening mee dat het ’s
ochtends op dat tijdstip nog erg fris is en de banken in de open lucht koud
optrekken. Wij raden u aan een kussen mee te nemen.
Na afloop kunt u zich opwarmen aan een warme kop koffie of thee in het
naast gelegen Theaterhoes. Daar kunt nog even na- en bijpraten.
Wij heten u van harte welkom.
Werkgroep Dauwtrappersviering Hertme
**********

Pinksteractie/Week Nederlandse Missionaris 2019: 1 t/m 9 juni
Het belang van missiewerk in de strijd tegen onrecht en armoede
Honderden Nederlandse missionarissen en
missionair werkers wereldwijd gaan elke dag
opnieuw de strijd aan tegen onrecht en
armoede.
Dit jaar staat de Week Nederlandse Missionaris
in het teken van Geloven in de ander. Ieder mens
telt mee.
Missionarissen en missionair werkers geloven in
de kracht van kwetsbare mensen in de
gemeenschap waarin zij leven. Dat geeft hoop,
kracht en moed aan die mensen om hun eigen
situatie te veranderen.
Missionarissen geven zo veel en vragen weinig. Soms kunnen zij wel wat steun
gebruiken. Daarom wordt rond Pinksteren, 9 juni, in alle parochies de
Pinksteractie gehouden om geld in te zamelen voor hun belangrijke werk.
U kunt daarin het verschil maken. Niet alleen voor de honderden
missionarissen en missionair werkers; ook voor de mensen met en voor wie zij
werken. Steun de actie en laat zien dat we in onze Nederlandse parochies
achter onze missionarissen staan.
Via de grote collectebus in het kerkportaal is er op Pinksteren een speciale
collecte. Ook kunt u uw bijdrage rechtstreeks overmaken op nummer
NL30 RABO 0171 2111 11 ten name van Week Nederlandse Missionaris.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
Werkgroep MOV
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Nieuws van de Zonnebloem
Op 17 september gaan we naar de zandsculpturen in de tuinen
van kasteel Warmelo in Diepenheim.
De route gaat over een stukje grindpad, gras en verhard bospad.
Wilt u gebruik maken van een rolstoel, geef dat dan door bij de
opgave.
Er zijn 3 rolstoelen beschikbaar mits op tijd gereserveerd.
Bij slecht weer wijken we uit naar het Oranjemuseum eveneens in
Diepenheim. Na afloop gaan we een pannenkoek eten.
De kosten voor vervoer, entree, koffie en pannenkoek met consumptie
bedragen slechts € 10,-.
De meerkosten worden betaald uit de opbrengst van de Rabo clubkas
campagne.
Vertrek om 13.30 vanaf de kerk in Zenderen
U kunt zich tot 3 september opgeven bij:
Anniek Timmers
tel. 0742663467 / 0650220817 of
Annemarie ten Dam tel. 0742662258 / 0625464605
**********
Maag Lever Darm Stichting
De collecte voor de Maag Lever Darm Stichting heeft dit jaar € 454,42
opgeleverd.
Bedankt voor uw bijdrage. Ook de collectanten bedankt voor jullie inzet!
Voor de collecte van volgend jaar van 15 t/m 20 juni 2020 ben ik op zoek naar
collectanten voor:
- Duivenslag en Lidwinaweg
- Buitengebied (Bekkingvelderweg, Strootdijk, Hertmerweg e.o)
- Het Hulscher, De Haar, De Reimer, Het Saalkinck, de Kostee
Wilt u helpen door in de week van 15 t/m 20 juni 2020 een paar uur te
collecteren? Of wilt u de coördinatie van de collecte van mij overnemen?
Ik hoor het graag,
Karin Wermelink
Hoofdstraat 127, Zenderen
074-8514652 of 06-57101105
-6-

Epilepsiefonds
De collecte van het epilepsiefonds is van 3 t/m 8 juni.
Ik zoek nog een aantal collectanten in
Zenderen, al zou het maar voor 1 jaar zijn.
Onze rol is van groot belang.
Alvast bedankt
Groetend Ida ter Keurs
074-2668204

**********
K.P.V. Dames
Dinsdag 18 juni is onze jaarlijkse fietspuzzeltocht!
Start om 19:00 uur bij de ijsbaan in Zenderen.
Opgeven graag voor 16 juni bij:
Annie Goselink 0546-441707 of bij Diny Schothuis 0546-441827
**********

Reminder
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, (defect) 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.
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SAVE THE DATE!!!!
Voor alle inwoners van Zenderen organiseert de dorpsraad op donderdag 20
juni 2019 een themabijeenkomst ‘Verkeer & Veiligheid’. De gelijknamige
werkgroep zal u de talrijke acties presenteren die zij heeft opgepakt, onder
meer n.a.v. de enquête van afgelopen november.
Ook willen wij u op de hoogte stellen van de huidige stand van zaken t.a.v. de
Verbindingsweg en van de Rondweg. Waarschijnlijk zal dit worden
gepresenteerd door een betrokken ambtenaar van de gemeente Borne.
Bovendien willen wij u informeren over de vernieuwing van de Dorpsraad en
de ontwikkeling van het Dorps Ambitie Plan (DAP), de opvolger van het
Dorpsplan uit 2008.
Vanzelfsprekend is er voor u alle ruimte om nieuwe initiatieven in te brengen.
Programma:
1. Vernieuwing Dorpsraad
2. De enquête is geweest…..wat hebben we daarmee gedaan op het
gebied van verkeer en veiligheid.
3. Stand van zaken Verbindingsweg en Rondweg.
4. Discussie
Noteer in uw agenda –> 20 juni 2019 – 19.00 uur – Sindron
**********
Goedkope Rijbewijskeuring Senioren in Borne
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige
automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten
worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij de Rijbewijs
keuringsarts op 29 mei, 5 en 19 juni, en vervolgens twee keer
per maand bij Huisartsenpraktijk de Poort van Borne,
Theresiaplein 1A01.
Informatie en een afspraak maken:
Bent u lid van de ledenservice dan neemt u contact op met Carintreggeland,
telefoon: 088 – 3677000. Bent u geen lid, dan belt u naar het landelijke
afsprakenbureau: 036-7200911. Zelf een datum reserveren kan via de
website: www.rijbewijskeuringsarts.nl
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Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E en medisch € 45,- medisch € 65,-, C/D/E (ook
voor code 95) en Taxipas € 65,Leden van Carintreggeland ledenservice en/of CNV/FNV-ouderenbonden
krijgen € 10,- korting op bovenstaande prijzen.
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.
Voordat u naar de keuring gaat, dient er eerst een Gezondheidsverklaring
gekocht te worden en deze is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op
mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD). U beantwoordt de vragen en
stuurt de Gezondheidsverklaring naar het CBR. Binnen een
week krijgt u het Keuringsverslag dat de arts moet invullen per
post of via de mail toegestuurd van het CBR. De verwerking en
beoordeling van de Gezondheidsverklaring door het CBR kan
tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten
minste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een
afspraak te maken voor een keuring. Ook inwoners uit omliggende
gemeenten zijn van harte welkom.
**********

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 !
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SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Schoonmaakrooster:
29 mei 2019: Martine Lansink, Karen Feldman,
Miralde Nijenhuis, Melanie Horstman.
5 juni 2019: Marion Hannink, Saskia Assink,
Iris Raamsteeboers, Irene Vreeman.
12 juni 2019: Karin Annink, Mariska Moller,
Jolanda Hoek, Esther Nollen.
Kantinedienst:
Di
28 mei
Vr
31 mei
Zo
2 juni

Di
Zo

4 juni
9 juni

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
21.30-23.15 uur
08.00-12.00 uur

Jeffrey Slamp
zelf regelen
zelf regelen
Charlotte van Os/Carlijn Oude Bekke
Marly Oude Bekke/Judith ten Thij
Myron Eleveld
zelf regelen

**********
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 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 1 juni
ZV MO13-1 – Hellendoorn MO13-2
ZV JO8-1 – Luctor et Emergo JO8-2

Aanvang:
10.15 uur
09.00 uur

Voetbalprogramma zondag 2 juni
Fleringen VE1 - ZV VE1
ZV 1 - Fleringen 1

Aanvang:
09.30 uur
14.00 uur

Voetbalprogramma zaterdag 8 juni
TVO/Hoeve Vooruit JO13-1 - ZV JO13-1

Aanvang:
10.00 uur

Voetbalprogramma zondag 9 juni
Rigtersbleek VE1 - ZV VE1

Aanvang:
09.00 uur

Voetbalprogramma donderdag 13 juni
Vasse VE1 - ZV VE1

Aanvang:
19.00 uur

Kantinedienst (1/6):
MO13: Giovanna Bartelink

Scheidsrechter
Tom Vreeman

09.45 – 11.30 uur
**********

Zenderen Vooruit in nacompetitie tegen Fleringen
Door de 0-2 overwinning in en tegen Vasse is Zenderen Vooruit op de 11e
plaats in de 4e klasse A geëindigd.
Deze plek houdt nacompetitie promotie/degradatie in en in
deze nacompetitie, die over 1 wedstrijd gaat, is Fleringen de
tegenstander. Fleringen pakte op de laatste speeldag de
periodetitel in 5A en mag dus hopen op promotie, waar ZV
er alles aan zal doen om 4e klasser te blijven.
De wedstrijd zal a.s. zondag 2 juni op neutraal terrein gespeeld worden. De
winnaar blijft/wordt volgend seizoen 4e klasser, de verliezer blijft/wordt 5e
klasser.
Zodra de locatie (het neutrale terrein) bekend is, wordt dit gecommuniceerd.
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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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Familiedag Zenderen
Laatste kans om je aan te melden!
Beste families uit Zenderen en omstreken,
Op maandag 10 juni (2e pinksterdag) wordt de Familiedag
van Zenderen Vooruit en ZEVO georganiseerd.
Voor de kinderen van 5 t/m 16 jaar worden er vanaf 08.30
uur tot 13.00 uur een sportochtend georganiseerd.
Jeugdleden van Zenderen Vooruit zijn automatisch
aangemeld voor deze activiteit. Afmelden kan via
www.zenderenvooruit.nl/familiedag. We gaan er echter vanuit dat
iedereen enthousiast mee zal doen aan deze sportochtend. Kinderen die
geen lid van Zenderen Vooruit zijn en graag mee willen doen aan deze
sportdag kunnen zich via de bovengenoemde website opgeven
(uiterlijk 27 mei).
’s Middags starten er om 13.00 uur een tweetal volleybaltoernooien.
Een toernooi voor de jeugd van 13 t/m 16 jaar en een toernooi voor
senioren.
Inschrijfgeld voor de seniorenteams bedraagt € 15,-. Jeugdteams
kunnen gratis deelnemen.
Per team moeten er minimaal twee dames meespelen en mogen er niet
meer dan twee spelers meedoen die lid zijn van de NEVOBO.
U kunt uw team opgeven via www.zenderenvooruit.nl/familiedag
(uiterlijk 27 mei).
Ook zijn we nog op zoek naar personen die een aantal
volleybalwedstrijden zouden willen fluiten. Lijkt u dit wat? Stuur dan
een e-mail naar Betsy Paus (betsypaus@home.nl). Alvast bedankt!
Wij als organisatie gaan er vanuit dat ook ouders zich van de sportieve
kant laten zien en meedoen aan het volleybaltoernooi. Het moet
mogelijk zijn om met buren, vrienden of familie van binnen- of buiten
Zenderen een team te vormen en gezamenlijk een sportieve, maar
vooral een gezellige dag te beleven.
Kijk voor meer informatie op onze website,
www.zenderenvooruit.nl/familiedag.
Organisatie Familiedag Zenderen
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