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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
29 augustus 2020 – 5 september 2020
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 …
Bergopwaarts loopt het zwaarst;
toch ligt het dal dan al achter je.

Parochiesecretariaat: tel. 06 – 81730704:
Openingstijden: dinsdag:
14.00 - 15.00 uur
donderdag: 14.00 – 15.00 uur

Vieringen door de week:
Kapel patersklooster: de dagelijkse viering van 9.30 uur vervalt.

Vieringen
 Parochiekerk:
Zondag 30 aug 10.00 uur:

Woorddienst m.m.v. cantoren
Voorgangers: PW A. Oosterik/M. Verheijen
Koster: H. Harink

Kerk openen/sluiten:
Van zondag 30 augustus t/m zaterdag 5 september:
zondag:
J. Maathuis
donderdag:
maandag:
H. Peper
vrijdag:
dinsdag:
J. Wolbers
zaterdag:
woensdag: H. Meulenkamp

A./R. Wolbers
V. Kuipers
S. Elferink

Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 30 augustus t/m zaterdag 5 september: groep 4

Gebedsintenties voor zondag 30 augustus ’20:
Marietje Koopman-Luttikhuis; Marietje Zanderink-Koelen.

Financiën: Parochiekerk
Kerkbalans
Bezoekgroep Parochie
Kerktelefoon
Onderhoud kerkhof
St. Behoud Kerkgebouw Zenderen
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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

MIVA - Missie Verkeersmiddelen Aktie
Missie van MIVA
In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs
onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die
het als hun bestemming zien anderen te helpen. MIVA ziet het als haar missie
om deze mensen te steunen met onmisbare vervoers- en
communicatiemiddelen.
Daarom ondersteunt MIVA al
85 jaar lokale pioniers in Afrika,
Azië en Latijns-Amerika. Zij
helpen mensen in afgelegen
gebieden voor wie medische
zorg, onderwijs en andere
basisvoorzieningen te ver weg
zijn. Het zijn de kwetsbaren,
vooral kinderen met een
handicap, die hiervan het
meest te lijden hebben.
Gelukkig zijn er mensen die het
als hun roeping zien deze kwetsbare mensen te helpen, hoe moeilijk de weg
ernaartoe ook is.

MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en
communicatiemiddelen.
Door de jarenlange ervaring en het opgebouwde netwerk kan MIVA de
pioniers voorzien van het juiste vervoers- of communicatiemiddel. Zo vergroot
MIVA hun bereik waardoor zij in staat zijn om meer mensen te helpen. Juist
op die plekken waar de hulp het hardst nodig is en levens kan redden.
Helpt u a.u.b. mee aan de MIVA-collecte door een gift over te maken naar
MIVA, IBAN nr. NL42 INGB 0000 0029 50 . Waarvoor reeds veel dank.
Werkgroep MOV
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Collecte KWF Kankerbestrijding
De collecte loopt dit jaar van zondag 30 augustus t/m zaterdag 5 september.
In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 116.00 mensen de diagnose kanker.
Dat zijn 13 mensen per uur. Dankzij wetenschappelijk
onderzoek overleven steeds meer mensen kanker.
Maar nog altijd overlijden jaarlijks zo’n 45.000
Nederlanders aan deze vreselijke ziekte. Daarom blijft KWF onverminderd
inzetten op wetenschappelijk onderzoek naar methoden om kanker beter op
te sporen en te behandelen. Hiervoor is uiteraard geld nodig.
Uw steun is belangrijk
De collecte is dit jaar extra belangrijk, want kanker ontwricht je leven – zeker
in deze tijd. Bovendien gingen vanwege de coronacrisis tientallen acties van
KWF niet door. Daardoor is er minder geld opgehaald. Dat treft de
kankerpatiënt van nu en die van de toekomst. Het is belangrijk dat onderzoek
doorgaat. Helpt u mee?
Online-collecteren
De KWF-Afdeling Borne heeft besloten om i.v.m. het coronavirus niet langs de
deuren te gaan, maar online te collecteren.
Dit gaat via een digitale QR-code of link (zie hieronder).
Via deze QR-code of link kom je in een omgeving, waarin gekozen kan worden
hoeveel geld je wilt doneren aan de KWF-Kankerbestrijding.
Het standaardbedrag is € 5,-. Dit kunt u naar eigen wens
aanpassen. Het geld komt in de digitale collectebus van
KWF-Kankerbestrijding.
Je komt in je eigen betaalomgeving door:
 de QR-code te openen met QR-scanner in je
bankapplicatie of via andere mogelijkheden zoals de
iDeal app of Google-Lens
 of via onderstaande link:
https://qr3.ideal.nl/a1dcfc11-5951-4cac-93d0-b53936125c1e
U bent niet handig met computer of app? Geen nood. Natuurlijk is het ook
mogelijk uw donatie over te maken naar het rekeningnummer van de
KWF-Kankerbestrijding Afdeling Borne: NL95 RABO 0145 6009 71 t.n.v.
KWF Kankerbestrijding o.v.v. 14062 afd. Borne wijk 9
Alvast bedankt voor uw gift
Namens KWF Zenderen
Betsy Paus
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Geen huis-aan-huiscollecte Prinses Beatrix Spierfonds
mede als gevolg van het coronavirus hebben wij
(na overleg) besloten om dit jaar niet te collecteren
in Zenderen.
Wel willen we u de mogelijkheid bieden om een
bijdrage te doneren.
Dit is mogelijk door een gewenst bedrag over te
maken op: NL02 ABNA 0548 2923 45 t.n.v. Stichting
Prinses Beatrix Spierfonds.
Hopelijk komen we met zijn allen gezond uit deze periode.
Maria en Trees

Inzamelen plastic doppen stopt!!

Jarenlang heeft onze plaatsgenoot Bennie Stokkingreef zich ingezet voor de
KNGF door het inzamelen van plastic doppen. Deze werden dan bij hem
opgehaald en zo verder getransporteerd. Met de opbrengst van deze plastic
doppen wordt de opleiding voor geleidehonden gesteund.
Heel wat plastic doppen zijn bij Bennie ingeleverd.
Bennie gaat per september stoppen met het inzamelen.
Hebt u nog doppen of deksels?
U kunt ze nog tot 1 september inleveren bij
Bennie Stokkingreef, Mastboersweg 2.
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Werkgroep AED
Beste dorpsgenoten,
Onlangs heeft één van onze leden afscheid genomen van
onze werkgroep.
Omdat wij een kleine groep mensen zijn die in Zenderen
zorgen voor het in werking houden van de AED’s en de
scholing hiervoor organiseren, zijn wij voor onze
werkgroep op zoek naar een nieuw lid.
Het betreft 4x per jaar een bespreking bijwonen en aanwezig zijn bij de
scholingen.
Ben je geïnteresseerd en wil je ons helpen, neem dan contact met ons op.
(Je hoeft niet per sé in het dorp te wonen en je hoeft ook geen medische
achtergrond te hebben)
Voor informatie of aanmelden kun je bellen met:
06-12988286 (Hennie Zanderink)
Hartelijke dank namens de werkgroep AED, Zenderen

Zumba in Zenderen!

Vanaf maandag 31 augustus starten de Zumba lessen weer in Zenderen!
Zumba is een Latin dance fitness workout op top 40/ Latin muziek.
De les wordt gegeven door Wendy Kruidenier - Bosch en is op maandag avond
van 19.00 - 20.00 uur bij De Haere!
Wil je eens een gratis proefles meedoen? Dat kan!
Stuur een berichtje naar wendybosch2605@gmail.com.
Voor meer info: 06-23018882
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SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Schoonmaakrooster:
2 september 2020: Renate ten Broeke, Anne Westendorp,
Angela de Jeu, Elise Breteler .

Het voetbalseizoen gaat weer van start!!
Onderstaand een overzicht van de wedstrijden voor aankomend weekend.
Binnen het huidige bestuur is een indeling gemaakt voor de kantine diensten
betreffende jeugdteams. Vervoerschema’s worden opgesteld in overleg met
trainers/leiders van het betreffende team.
Zaterdag 29 augustus
ZV JO19 – MVV JO19-2
Heracles JO17-2 – ZV JO17
Losser MO17-2 – ZV/BZSV MO17

Aanvang:
15.00 uur
13.30 uur
11.00 uur

Scheidsrechter
Ramon van Os

Zondag 30 augustus
ZV 1 – Hector 1
ZV 2 – Neo 4
ZV 3 – Rood Zwart 8

Aanvang:
14.00 uur
11.00 uur
09.00 uur

Scheidsrechter
(M. Landman)
Victor Ragbourn
Bertus Tibben

Kantinedienst:
JO19: Jan Heck

14.30 – 17.30 uur

Succes!!
Vriendelijke groeten,
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit
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