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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
12 september 2020 – 19 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 …
Wie wil zoekt mogelijkheden,
wie niet wil
zoekt een reden.

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 13 sept 10.00 uur:

Eucharistieviering m.m.v. cantores
Voorganger: pater T. v.d. Gulik
Koster: E. Westerbeek / Lector: R. Brentjes

Kerk openen/sluiten:
Van zondag 13 september t/m zaterdag 19 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 13 september t/m zaterdag 19 september: groep 2
Misintenties voor zondag 13 september ’20:
Harrie Boomkamp; Theo Ganzeboom; Tonie Harink;
Eduard en Marie Beld; Gerard en Marie Ravers.
Overleden:
Op 27 augustus jl. is overleden onze medeparochiaan Harrie Boomkamp. Op 1
september jl. was in besloten kring het kerkelijk afscheid in het crematorium.
We wensen de familie Boomkamp veel sterkte en troost.

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

Ziekenzondag 13 september.

Zondag is het ziekenzondag en de week ervoor bezoeken we onze zieken
en/of gehandicapten van onze gemeenschap met een bezoekje en een
attentie, zowel katholiek als niet-katholiek.
Leden van de Zonnebloem samen met de parochie-bezoeksters zorgen
hiervoor.
U begrijpt dat daarvoor een (kleine) financiële bijdrage erg welkom is.
Achter in het kerkportaal staat a.s. zondag een mandje voor uw gift. U kunt
uw gift ook overmaken naar bankrekening NL86 RABO O309 4894 23 t.n.v.
bezoekgroep parochie Zenderen.
We zijn erg blij als U er even stil bij kunt staan.
Namens Zonnebloem en Parochie Zenderen: Irma Geerdink.
Ontmoetingsbijeenkomst voor naasten.
De ontmoetingsbijeenkomsten voor
ouders/naasten die georganiseerd
worden vanuit het Zelfregieteam Borne gaan weer starten.
Uiteraard houden wij rekening met de richtlijnen van het
RIVM en houden we voldoende afstand van elkaar. Deze avonden zijn bedoeld
voor naasten van kwetsbare personen. Misschien bent u ouder van een kind
met autisme of u heeft een partner met psychiatrische problematiek. Soms
kan het helpen je verhaal te delen met mensen die hetzelfde meemaken. Wij
bieden u een veilige, anonieme omgeving, waarin de uitwisseling van
ervaringen centraal staat.
De eerstvolgende contactavond is op 23 september 2020
We starten om 19.30 in het inloophuis, de Letterbak aan de Clematishof 6 in
Borne. In verband met de nieuwe richtlijnen moet u zich hiervoor aanmelden,
zodat wij het maximumaantal personen kunnen waarborgen. Dit kan via
onderstaand telefoonnummer of via een mail.
06-23291451/Mail: inloophuisborne@gmail.com www.zelfregieteamborne.nl
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Gevonden
Gevonden bij kerkhof een anatomische wandelstok (links)
Bent u de eigenaar/eigenaresse?
Dan kunt u de stok ophalen bij:

fam. Beld
‘t Stegehuis 1
tel: 074-2666282

Verlate NL Doet op zaterdag 26 sept en natuurwerkdag zaterdag 7 nov.
Beste vrijwilligers,
Ook dit jaar doen we als Kloostergaarde mee met de natuurwerkdag
op zaterdag 7 november as. van 09.30 tot 15:30. En we wilden dit voorjaar
weer een NL Doet werkdag houden maar die kon niet doorgaan vanwege
Corona. Die gaan we nu inhalen op zaterdag 26 sept, ook van 09.30 tot 15.30.
Het kappen van de bomen vorig jaar en her inplanten dit voorjaar is goed
gegaan. Alleen al komen om dat resultaat te zien is de moeite waard. Dat gaan
we op een paar andere plekken nu voortzetten. Een stuk van de derde thema
tuin maken we leeg in september, en planten we weer aan in november. De
rotstuin gaan we weer inplanten en ook weer een stukje voedselbos.
Ook gaan we weer blad ruimen, snoeien en flink spitten in de nieuwe
groentetuin. Veel te doen dus.
Natuurlijk zullen we weer goed voor de interne mens zorgen met hulp van de
Karmeliet. En afstand houden i.v.m. corona.
We hopen dat jullie weer komen, van harte welkom. Laat het ons even weten:
Voor 26 sept: graag een mailtje terug
Voor 7 nov: mailtje of
via https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/kloostergaarde-zenderen
Frank van Dam, vz SISL
voorzitter@sisl.info
+31-(0)6-54.330.197
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SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Schoonmaakrooster:
16 september 2020: Martine Lansink, Karen Feldman,
Miralde Nijenhuis, Dyane Bril.
Een weekend vol voetbal!!
Onderstaand een overzicht van de wedstrijden voor aankomend weekend.
Binnen het huidige bestuur is een indeling gemaakt voor de kantinediensten
betreffende jeugdteams. Vervoerschema’s worden opgesteld in overleg met
trainers/leiders van het betreffende team.
Zaterdag 12 september
ZV JO19 – DETO JO19-2
ZV JO17 – Rood Zwart JO17-3
ZV/BZSV MO17 – Bon Boys – HV MO17-1
AVC Heracles JO12-3G – ZV JO12
NEO JO10-4 – ZV JO10
ZV JO9 – Juventa’12 JO9-1
ZV JO8 – Achilles’12 JO8-4

Aanvang
15.00 uur
13.00 uur
11.15 uur
09.45 uur
08.30 uur
10.00 uur
09.00 uur

Scheidsrechter
Kevin Sonder
Hemmo Mulder
Wouter Koelen

Zondag 13 september
Langeveen 1 – ZV 1
ZV 2 – Delden 2
RKSV Bornerbroek 3 – ZV 3

Aanvang
14.00 uur
11.00 uur
12.00 uur

Scheidsrechter

Kantinedienst 12 september
JO8: Mick Borgerink
JO9: Rens Veldhof
MO17: Tessa Nijenhuis
JO17: Twan Pouwel
JO19: Joep ten Dam

08.30 – 10.00 uur
10.00 – 11.30 uur
11.30 – 13.00 uur
13.00 – 15.00 uur
15.00 –17.30 uur

Succes!!
Vriendelijke groeten,
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit
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Dries Smelt
Ferron Raassing

Bertus Tibben

Collecte KWF Kankerbestrijding
Beste mensen, beste collectanten
Wat hebt u/hebben jullie goed geholpen bij
Deze ongewone collecte van het KWF.
De voorlopige stand voor Zenderen staat op € 780,50.
Een super resultaat. Dit betreft alleen de online collectebus.
U kunt nog steeds doneren. De onderstaande mogelijkheden blijven nog even.
 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.


U bent niet handig met computer of app? Geen nood. Natuurlijk is het
ook mogelijk uw donatie met telebankieren 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).

Namens KWF Zenderen,
Betsy Paus
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