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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
5 september 2020 – 12 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 …
Men moet niet treurig zijn
om wat niet meer is,
maar gelukkig zijn om wat is geweest.

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 6 sept 10.00 uur:

Eucharistieviering verzorgd door de Karmel
Voorganger: pater N. Hofstede
Koster: J. v.d. Aa / lector: J. Cuppen

Kerk openen/sluiten:
Van zondag 6 september t/m zaterdag 12 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 6 september t/m zaterdag 12 september: groep 1

Misintenties voor zondag 6 september ’20:
Harrie Boomkamp; Jan Pol (jaarged.); Rikie Kamphuis (jaarged.); Marietje
Zanderink-Koelen; overl. ouders Demmer-Kortstee; Herman Westerbeek.

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

-2-

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

Kern met Pit: Heb jij een idee voor de buurt? Tijd voor actie!
De Kon. Nederlandse Heide Maatschappij (KNHM)
organiseert ook dit jaar de wedstrijd Kern met Pit.
Wil jij graag de handen uit de mouwen steken en zelf
iets aan jouw leefomgeving verbeteren? Schrijf je
dan van 1 september tot en met 31 oktober 2020 in
met jouw project.

Of het nu gaat om een buurtmusical, zorgapp, basketbalveld, speeltuin,
beweegroute, buurtmoestuin, of het starten van een kunstproject in de buurt:
door mee te doen met Kern Met Pit kunnen bevlogen burgers binnen een jaar
hun dromen waarmaken. Tijdens dit jaar staat KNHM voor hen klaar met tips,
coaching en contacten uit een groot
vrijwilligersnetwerk. Is het doel bereikt?
Dan ontvangen ze het predicaat Kern met
Pit en duizend euro. En deelnemers van
Kern met Pit krijgen krijgen gratis toegang
tot het ‘We doen het samen Festival’, hét
festival voor burgerinitiatieven.
In de wedstrijd Kern met Pit ga je aan de slag om het initiatief voor je buurt of
wijk te realiseren binnen een jaar tijd. De beste ideeën nemen deel aan de
wedstrijd. Ben je eenmaal binnen, dan opent dat deuren. Gedurende het
uitvoeringsjaar staan wij voor je klaar met advies en met ons netwerk.
Heb jij een idee voor je leefomgeving? Ga dan naar www.kernmetpit.nl of
neem contact op met KNHM via 026-4455146 !
Heb je belangstelling, laat het me weten. Of kom even langs! Ik heb meerdere
folders ontvangen ter info. Gr. Henk Semmekrot, Erve Escher 1, tel: 0742663193
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SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Schoonmaakrooster:
9 september 2020: Dianne Kruiper, Miranda Hofstede,
Chantal Jansen, Mariska PlatenkampElise Breteler .

Er komt weer een mooi voetbalweekend aan!!
Onderstaand een overzicht van de wedstrijden voor komend 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 5 september
Saasveldia 1 –ZV 1
PH JO19-2 – ZV JO19
ZV JO17 – Oranje Nassau JO17-7
ZV/BZSV MO17 – DETO MO17-1
ZV JO12 – DETO JO12-4G
ZV JO10 – Hoeve Vooruit JO10-1G
ASV’57 JO9-1 – ZV JO9
Tubantia JO8-2 – ZV JO8

Aanvang
18.00 uur
13.30 uur
10.15 uur
10.30 uur
12.00 uur
09.00 uur
09.00 uur
08.30 uur

Scheidsrechter

Zondag 6 september
Rood Zwart 3 – ZV2
Enter 5 – ZV3

Aanvang
11.00 uur
11.00 uur

Scheidsrechter

Kantinedienst 5 september:
JO17: Owen ter Wal
JO12: Nout Lansink
JO10: Bent Feldman

10.00 – 12.00 uur
12.00 – 14.00 uur
08.30 – 10.00 uur

Succes!!
Vriendelijke groeten,
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit
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Robert Dries
BIJ BZSV
Wouter van Olffen
Jort Kosse

Hoi Allen,
De zomervakantie zit er voor velen weer op en de tijd voor het
‘normale’ ritme is weer aangebroken. Gelukkig hoort hier voor
velen ook sporten bij. Wij als Zenderen Vooruit zijn dan ook blij
dat dit weer kan en mogelijk is. Wij willen jullie echter (nogmaals)
vragen om dit conform de RIVM-richtlijnen te doen, zodat wij er
alles aandoen om ook in de nabije toekomst te kunnen blijven sporten.
Zenderen Vooruit is altijd op zoek naar vrijwilligers die het mogelijk blijven
maken om te kunnen blijven sporten en het verenigingsleven in stand houden.
Op dit moment hebben wij binnen Zenderen Vooruit diverse vacatures:







Voorzitter Algemeen bestuur
Voorzitter Handbalbestuur
Secretaris Handbalbestuur
Kleding- en materiaalbeheer Handbalbestuur
Wedstrijdzaken Voetbalbestuur
Sponsorcommissie (het liefst meerdere personen)

Zou jij het leuk vinden om één van deze functies of in een andere
bestuursfunctie of hoedanigheid iets te willen betekenen voor ZV, laat het ons
dan weten via tel. 06 5106 8269 of mail naar secretaris@zenderenvooruit.nl.
Met sportieve groet,
Tom Schothuis
Secretaris Zenderen Vooruit
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Collecte KWF Kankerbestrijding

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, waarvan Zenderen deel uitmaakt, heeft besloten om
i.v.m. het coronavirus online te collecteren.
U kunt op 4 manieren doneren:
 Via de link op uw mobiel die u gekregen hebt van één van de
collectanten. Deze app kunt uzelf ook nog doorsturen (aanbevolen)
 U gebruikt de QR code die
hiernaast staat. Deze scant u vanuit
uw eigen bankomgeving in.
Het bedrag kunt u aanpassen.


Onderstaande link kunt u overnemen in uw google account:
https://qr3.ideal.nl/a1dcfc11-5951-4cac-93d0-b53936125c1e
(deze zit ook in de app)
 U bent niet handig met computer of app? Geen nood. Natuurlijk is het
ook mogelijk uw donatie over te maken naar:
rekgnr: NL95 RABO 0145 6009 71 t.n.v. KWF Kankerbestrijding
o.v.v. 14062 afd. Borne wijk 9 (niet vergeten te vermelden)
Alvast bedankt voor uw gift

Namens KWF Zenderen
Betsy Paus
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