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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
15 juni 2019 – 22 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 …
Op zware wegen
tref je goede mensen.

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 16 juni 8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet



Parochiekerk:
Zo 16 juni 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. de cantorgroep
Voorganger: pater J. Hettinga

Zondag 16 juni 10.00 uur
Koster:
Lector:
Acolieten:
Collectanten:

J. v.d. Aa
J. v.d. Aa
ja
H. Meulenkamp en H. Peper

Kerk openen/sluiten:
Van zondag 16 juni t/m zaterdag 22 juni: R. Wolbers

Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 16 juni t/m zaterdag 22 juni: groep 4

Misintenties voor zondag 16 juni
Huub en Tiny Hermans-Savelkoul; Jan Omtzigt; Theo Ganzeboom; Mia
Monnink-Harmes (jaarged.)
**********

Overleden:
Op vrijdag 31 mei is overleden onze parochiaan en dorpsgenoot Theo
Ganzeboom op de leeftijd van 92 jaar. Hij heeft zijn hele leven gewoond aan
de Prinsenweg in Zenderen. De avondwake was op 5 juni jl. De plechtige
uitvaartdienst was op 6 juni in onze parochiekerk. Hij werd begraven op ons
parochiekerkhof. Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen sterkte bij het
overlijden van vader en opa.
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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

Buiten vieren
Van harte welkom in de gezinsviering BUITEN
op zaterdag 22 juni.
Deze viering is in de binnentuin van het klooster.
Via de kerk en het kloosterzaaltje kan je hier komen.
Als het weer te slecht is voor een viering buiten,
dan is de viering in de kerk.
Natuurlijk is het kinderkoor er ook !
In de viering is iedereen van harte welkom,
maar in het bijzonder de kinderen
die dit jaar de eerste communie hebben ontvangen.
En de jongens en meisjes die zijn gevormd.
Om een groot boeket van allerlei bloemen te maken,
vragen we jullie om één bloem of tak uit de eigen tuin mee te nemen.
En zo mogelijk een houdbaar product om te delen.
Van jong tot wat ouder: iedereen is van harte welkom!
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WIJ ZOEKEN
MEISJES EN JONGENS
die zingen leuk vinden,
maar samen zingen nog leuker.
GEZOCHT: jongens en meisjes -die willen zingen in het kinderkoor
vanaf ongeveer 7-8 jaar en ouder.
Het kinderkoor maakt deel uit van de parochie.
Dat betekent dat er wordt gerepeteerd in de kerk
op de vrijdagavond van 18.30 tot 19.30 uur.
En dat betekent dat het koor enkele keren per jaar zingt in vieringen in de
kerk.
Hetty is de dirigent en zij is steeds op zoek naar liederen, samen met de
kinderen en dat zijn echt niet alleen ‘kerk’liedjes. Vanuit de parochie wordt
ook in overleg met Hetty, ouders en kinderen, gekeken naar de mogelijkheden
van andere optredens en/of activiteiten.
Zingen is leuk, samen zingen in een koor is nog veel leuker!
Meer informatie of aanmelden: anita.oosterik@gmail.com
Twijfel je een beetje:
kom dan naar de repetitie van het koor
op vrijdag 21 juni!!
om 18.30 uur in de kerk
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Epilepsiefonds
De opbrengst van de collecte epilepsiebestrijding in Zenderen is € 394,91
Graag wil ik iedereen bedanken: alle collectevrijwilligers en iedereen die heeft
gegeven aan de collectant.
Hebt u de collectant gemist, maak dan
een bijdrage over op giro 222111 of
IBAN: NL83INGB0000222111 ten name
van het Epilepsiefonds te Houten. Voor meer informatie afd. communicatie
tel.030-6344063.
Hartelijk bedankt allen
Ida ter Keurs
**********

Opbrengst collecte Longfonds 2019
In de derde week van mei gingen 33.000 collectanten op
pad voor het Longfonds.
De opbrengst van de collecte is: Borne € 3886.94
Zenderen € 590.Het Longfonds bedankt alle gulle gevers hartelijk voor hun
bijdrage.
Dankzij uw gift en dankzij de inzet van de collectanten
komt een wereld zonder longziekten steeds dichterbij.
In Nederland zijn 1,2 miljoen mensen met een longziekte. Ademen is voor hen
niet vanzelfsprekend. Het Longfonds gaat voor een wereld zonder
longziekten. Met de opbrengst van de collecte kan het Longfonds investeren
in wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld naar het voorkomen van
longziekten bij kinderen en reparatie van kapotte longen.
Namens alle mensen met een Longziekte, wil ik alle organisatoren van Borne
en alle collectanten van Borne en Zenderen bedanken voor het organiseren en
collecteren.
Voor het komende jaar zijn wij op zoek naar nieuwe collectanten in Borne.
Wilt u zich opgeven? Ga naar longfonds.nl/collecte Wilt u meer informatie?
Mail naar collecte@longfonds.nl
Met vriendelijke groet,
Anita Wennekink, Eindverantwoordelijke Longfonds Borne / Zenderen
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Open Tuinen weekend,
ook bij de Kloostergaarde in Zenderen
Zaterdag 15 en zondag 16 juni tijdens het Open/Tuinen weekend van Groei &
Bloei zijn alle tuinliefhebbers van harte welkom in onze bijzondere tuin De
Kloostergaarde in Zenderen.
Beide dagen zijn er van 10.00 tot 17.00 gastheren en -dames die u wegwijs
kunnen maken in de verschillende delen van deze mooi tuin. Zo zijn er vaste
plantenborders, thematuinen, een klein arboretum, groentetuin, rotstuin en
wilde-groei-tuin.
Zaterdag om 13.00 geeft Irma te Kiefte, tuinarchitect die nauw betrokken is bij
de tuin, een rondleiding.
Zondag om 13.00 is de beurt aan Andre Bijkerk, ook als tuinarchitect nauw bij
de tuin betrokken.
Ook het aan de tuin gelegen theehuis de Karmeliet is geopend.
De Kloostergaarde bevindt zich aan Hertmerweg 49, 7625 RH Zenderen naast
theehuis De Karmeliet
Het afgelopen jaar hebben we niet stil gezeten; wekelijks hebben we foto’s op
onze site gezet http://www.dekloostergaarde.nl/foto-van-de-week/ en ook op
instagram kun je ons volgen (kloostergaarde)
Frank van Dam, vz SISL
voorzitter@sisl.info/+31-(0)6-54.330.197

**********

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
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KPV REISJE.
Op 10 september 2019 is het weer zover……
Ons jaarlijkse reisje staat op de agenda.
We vertrekken om 08.30u bij de RK Kerk in Zenderen en zullen rond 20.30u
weer terug zijn.
Introducees zijn van harte welkom.
De kosten bedragen voor leden en voor introducees € 65,-Dit bedrag kan voor 10 augustus overgemaakt worden op
NL 74 RABO 0309436095 t.n.v. KPV Zenderen ovv Reisje 2019.
We verheugen ons erop om er een gezellige dag van te
maken, graag tot ziens op 10 september.
Mocht u niet in staat zijn tot internetbankieren, dan
kunt u contact opnemen met de reiscommissie.
Met vriendelijke groet
De reiscommissie.
**********

Opgeven activiteiten Volksfeesten Zenderen
Nog maar een paar weken wachten en dan is het alweer zover: Volksfeesten
Zenderen! Wij zijn druk bezig om er met zijn alleen één groot succes van te
maken. Zoals altijd organiseren wij weer de nodige activiteiten en de
inschrijving voor deze activiteiten is begonnen.
Foamvolleybaltoernooi:
Op zaterdagmiddag 6 juli vindt weer het jaarlijkse
Foamvolleybaltoernooi plaats. Wil jij graag mee doen? Vorm dan een team
van 6 tot 8 personen en geef je op door een bericht te sturen naar Robert
Dries (06-42213937) of door een mail te sturen naar
volksfeestenzenderen@gmail.com. Gezien het beperkt aantal teams dat deel
kan nemen het advies om je snel op te geven voor dit te laat is. Inschrijfgeld
bedraagt € 30,- per team.
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Vossenjacht:
Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 wordt er dit jaar een spannende
Vossenjacht georganiseerd! Lijkt het jou leuk om in groepjes door het dorp te
gaan? Geef je dan snel op! Dit kan door een bericht te sturen naar Jinke
Mulder (06-47547085) of door een mail te sturen naar
volksfeestenzenderen@gmail.com. Voor deelname aan de activiteit wordt
een vergoeding van € 5,- gevraagd.

**********

Vrijwilligers gezocht!
Op 5, 6 en 7 juli vinden de jaarlijkse Volksfeesten Zenderen plaats.
Om deze editie tot een groot succes te kunnen maken zijn wij op zoek naar
vrijwilligers om bardiensten te draaien en om de muntverkoop te verzorgen.
Wij zijn op zoek naar de volgende vrijwilligers:
Vrijdag 5 juli:
2 personen: muntenkassa (22.00 – 00.30)
Zaterdag 6 juli:
2 personen: muntenkassa (22.00 – 01.00)

Zondag 7 juli:
- 2 personen: bardienst carrousel (12.00 – 15.00)
- 2 personen: bardienst tent (14.30 – 17.45)
- 5 personen: bardienst tent (17.45 – 21.00)
- 2 personen: muntenkassa (12.30 – 16.15)
- 2 personen: muntenkassa (16.15 – 20.00)
Wil jij ons helpen? Neem dan contact met ons op!
Per mail: volksfeestenzenderen@gmail.com
Per telefoon: 06-47547085 (Jinke Mulder)
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SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Schoonmaakrooster:
19 juni 2019: Annet Stamsnijder, Nicole Horstman,
Miriam Raassing, Petra Lutke Schipholt.
**********

Familiedag Zenderen
De familiedag Zenderen is zeer geslaagd.
Onder een zonnige hemel doen rond de 80 kinderen hun
uiterste best om zo goed mogelijk te scoren tijdens de
verschillende spellen. De spellen bestaan onder andere uit
een steppenparcours, een kruiwagenrace, een mega
kastelen stormbaan, een tobbedansbaan en een
hindernisbaan.
Uiteindelijk wordt bij de meisjes Pien Wijnstra sportvrouw 2019 en bij de
jongens wordt Stef Wijnstra, broer van Pien, sportman
2019. Hij levert een zeer goede prestatie. Hij heeft deze
ochtend 100 van de te behalen 104 punten gehaald.
Na deze sportochtend strijden 11 seniorenteams en
6 jeugdteams (een super aantal) om de prijzen tijdens het
volleybaltoernooi.
Uitslag jeugd: 1. The Wankers
2. De krokodillen
3. De vrienden
Na spannende halve finales en finales, waarin zeer fanatiek gevolleybald is,
mag Bolleyval voor de 3de keer de wisselbeker in ontvangst nemen.
2de worden de Greundoppers, 3de De Daltons en als 4de is geëindigd
Team Spa Goud.
Al met al een zeer geslaagde dag, mede mogelijk gemaakt door de vele
vrijwilligers die hebben geholpen, maar ook dankzij de saamhorigheid die een
klein dorp brengt.
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NOABERTOERNOOI TENNIS ZENDEREN
Beste tennisser hieronder vinden jullie
informatie over de noabercup.
Dit is een leuk en gezellig toernooi
DUS GEEF JE OP.
Er wordt gespeeld op 3 dagen, te weten: 2 juli, 3 juli en 4 juli van 19.30-22.30
uur.
Op de laatste speelavond donderdag is na afloop de prijsuitreiking.
Het streven is om alle partijen dan op 1 park te concentreren.
Je kunt je opgeven als team.
Een team bestaat uit 2 Dames en 2 Heren.
Elk team speelt 4 wedstrijden van 45 minuten:
1 damesdubbel- 1 herendubbel en 2 mix dubbel.
Je kunt je ook individueel opgeven bij mij dan zorg ik dat er een team komt.
Je mag zo vaak meedoen als je wilt ook met hetzelfde team.
De wedstrijden kunnen worden gespeeld in Almelo, Aadorp, Bornerbroek of in
Zenderen.
De kosten zijn € 2,50 p.p. per avond incl. kop koffie en een hapje.
Inlichtingen en opgave bij:
Maria Wilmink 0616954557 / maria-wilzeg@hotmail.com

DUS GEEF JE OP EN VEEL SUCCES.
Opgeven vóór 22 juni 2019
PS: Tijdens het toernooi 2-3-4 juli kan er niet vrij getennist worden
na 19.30 uur.
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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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