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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
19 september 2020 – 26 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 …
Het leven is als zeilen:
je gebruikt de tegenwind
om vooruit te komen.

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 20 sept 10.00 uur:

Woordviering m.m.v. cantores
Voorgangers: J. Cuppen/M. Verheijen
Koster: H. v.d. Aa

Kerk openen/sluiten:
Van zondag 20 september t/m zaterdag 26 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 20 september t/m zaterdag 26 september: groep 3
Gebedsintenties voor zondag 20 september 2020:
Overleden fam. Welberg-Grootelaar; Harrie Boomkamp;
Huub en Tiny Hermans-Savelkoul; Johan en Sien Olthof-Kroeze.
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

Overleden:
Op dinsdag 15 september jl. is op 85-jarige leeftijd overleden onze
medeparochiaan Ab Schiphorst. De uitvaartviering in besloten kring zal
zijn op zaterdag 19 september om10.00 uur in onze kerk, waarna de
begrafenis plaats zal vinden op ons kerkhof. We wensen de familie Schiphorst
veel sterkte en troost in deze moeilijke tijd van afscheid.
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Zondag 20 september: woorddienst 10.00 uur
Op deze zondag aan het begin van de vredesweek,
die nog duurt tot en met zondag 29 september,
wordt er aandacht gevraagd voor vrede en
vrijheid, nu we in een anderhalve-metersamenleving moeten leven.
Vreedzaam samenleven is niet gemakkelijk.
In de coronatijd lijken veel verschillen naar de
achtergrond verdreven. Het virus maakt geen
onderscheid en treft iedereen. Ook voelen we
verbondenheid en er is veel solidariteit: samen
komen we er doorheen.
In de Vredesweek kunnen we deze nieuw gevonden solidariteit vieren.
Tegelijk blijft het nodig om daar waar vrede nog ontbreekt, met hoop en
vertrouwen hieraan te werken.
De voorgangers in de woorddienst zijn Jan Cuppen en Maria Verheijen.
Cantoren verzorgen de zang.
Het is nog geen woord- en communieviering omdat deze volgens de
protocollen van de bisschoppenconferentie nog niet zijn toegestaan. We
hebben ons aan deze protocollen te houden, naast de protocollen van het
RIVM. We hopen dat er binnenkort een ander besluit wordt genomen.
Van harte welkom zondagmorgen om 10.00 uur.
Heilig Vormsel
Op zaterdag 6 februari 2021 is er een viering waarin de
jongens en meisje het Heilig Sacrament van het
Vormsel mogen ontvangen. Op dit moment is nog niet
bekend wie de vormheer is; ook is het tijdstip van de
viering nog niet bekend. In de maand oktober wordt
gestart met de voorbereiding. Deze voorbereiding is,
net als de voorgaande jaren, in samenwerking met de
Jorisparochie en de Elisa- parochie, beiden in Almelo. Deze samenwerking
betekent dat er een aantal bijeenkomsten voor alle vormelingen gezamenlijk
zijn en de ouders, zoals de kennismaking met de vormheer.
De bijeenkomsten zijn na schooltijd en in principe in Zenderen. Dit heeft weer
te maken met het aantal aanmeldingen en het corona-protocol.
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Jongens en meisjes van groep 8 en oudere tieners kunnen worden aangemeld
voor deze voorbereiding door een mail te sturen naar
anita.oosterik@gmail.com
Iedereen is van harte uitgenodigd om zich aan te melden ook als is misschien
nog niet duidelijk of je wel gevormd wilt worden.
Opgave is mogelijk tot 24 september a.s.

“Uit het Parochiebestuur”. Nr: 14
Op 10 september 2020 is een parochievergadering
gehouden: Enkele informatie punten:
1. Het parochiebestuur heeft gesproken met een
vertegenwoordiging van het bestuur van de
stichting Behoud Kerkgebouw. Diverse onderwerpen m.b.t. onderhoud
van het gebouw zijn besproken.
2. Het parochiebestuur heeft kennis gemaakt met de nieuwe eigenaar
van Restaurant Smikkel / buren. Dit was een opbouwend gesprek.
Gesproken is over de samenwerking over en weer.
3. Het bestuur is akkoord gegaan met een offerte m.b.t. het opknappen
c.q. schilderen van het hekwerk van het kerkhof.
4. Het parochiebestuur is akkoord gegaan met een offerte van BTL m.b.t.
een toekomstige bomenkap op het kerkhof te Zenderen.
5. Evaluatie coronamaatregelen in de gehouden kerkviering van augustus
2020. Coronavoorschriften blijven noodzakelijk. We moeten
voorzichtig blijven. Aanmeldingsformulieren voor de maand oktober
blijven noodzakelijk. De aanmeldingsformulieren liggen op de bekende
plaatsen.
6. Op 25 en 26 augustus heeft glaskunstenaar / glas-in-lood restaurateur
Hein van de Water en zijn team een inventarisatie gemaakt van de
oude glas-in-lood ramen van onze kerk. We wachten de rapportage
hieromtrent af. Wij houden u op de hoogte.
7. Voorzichtig is er gekeken naar het eventueel gebruiken van ruimtes in
Sindron voor onze kerkactiviteiten.
Het parochiebestuur
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Lezing Filosofiecafé Twente te Borne
Vertrouwen in instituties: waarden en politiek
Op 27 september spreekt Pieter Omtzigt, opgegroeid in Borne, in het
Filosofiecafé Twente. Hij is een van de bekendste Tweede Kamerleden door
zijn vasthoudendheid om gerechtvaardigde belangen van burgers te
verdedigen, door zijn bemoeienis met de toeslagenaffaire bij de
Belastingdienst, als ook door het zijn van running mate tijdens de verkiezingen
aankomend jaar. In deze bijeenkomst laat hij het achterste van zijn tong zien.
Waarom bijt hij zich vast in allerlei dossiers, waarom trekt hij samen op met
leden van de oppositie? Wat beweegt hem? Welke waarden zijn voor hem als
politicus belangrijk? Welke waarden zou hij graag meer zien in de politieke
arena? Wat is er nodig voor vertrouwen in de politieke instituties en waarom
gaat dat soms zo moeilijk? Een middag met een gedreven politicus over
macht, moraal en menselijke maat.
Bij de lezing worden alle RIVM voorwaarden in acht genomen.
De lezing wordt gehouden in de theaterzaal. Er worden maximaal 60
bezoekers toegelaten. Toegangskaarten kosten € 10,-- Deze kunt u verkrijgen
door contact op te nemen met het Kulturhus tel 074-2657200 of
www.kulturhusborne.nl of kom langs bij de balie, Marktstraat 23, Borne.
Het is niet mogelijk om onmiddellijk voor het begin van de lezing een
toegangsbewijs te verkrijgen
Ook is het mogelijk via live-streamen de lezing te volgen. Ook hiervoor dient u
contact op te nemen met het Kulturhus.

KPV nieuws
Ook dit jaar is er weer de Rabo ClubSupport actie!
Vanaf 5 oktober kan er gestemd worden door leden van de
Rabobank. De KPV doet dit jaar ook weer mee en zou het op
prijs stellen als u een stem op ons uitbrengt. Iedere stem is
geld waard! Stemmen kan via Rabo internetbankieren en de Rabo app.
Namens het bestuur KPV Zenderen
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Carnaval in 2020/2021 met de Doldraejers
Beste Zendernaren,
Vorige week is het definitieve besluit genomen dat alle
grote carnavalsevenementen in carnavalsjaar 2020/2021
niet doorgaan.
We hebben hierover in de afgelopen periode meermaals
gesproken met burgemeester Jan Pierik, enkele
ambtenaren van de gemeente Borne en met Stichting
Borns Carnaval, waar de Doldraejers onderdeel van is. De maatregelen en
gevolgen omtrent COVID-19 zijn de afgelopen periode al stevig geweest en
onzeker voor de voorliggende periode. We kunnen geen carnaval vieren zoals
we dat gewend zijn, als er 1.5 meter afstand gehouden moet worden en er
restricties zijn aan aantallen mensen in ruimtes.
En hoewel de huidige situatie lastig is, vinden we ook dat carnaval
ondergeschikt is aan gezondheid. Dat neemt niet weg dat we inmiddels ook
nagedacht hebben over een alternatief programma voor het komende jaar.
Want als we digitaal kunnen werken en creatieve oplossingen bedenken om
toch contact met elkaar te houden, dan betekent dit dat er ook carnaval
mogelijk is in 2020/2021.
Wat gaan we dan wel doen?
We werken hard aan een alternatief programma. Een programma dat aansluit
bij de maatregelen van de overheid en dat aanspreekt voor iedereen die het
carnaval een warm hart toedraagt. Heb jij ideeën of vragen? Dan horen we
dat graag van je. Want, dat is belangrijker dan ooit: we doen het samen. Wij
werken ondertussen door en houden jullie op de hoogte van onze plannen.
Mede namens onze hoogheden Prins Martijn & Prinses Carmen, Jonkheer
Mitch & Jonkvrouw Iris en Jeugdprins Cas & Jeugdprinses Julia wensen we
jullie veel gezondheid toe en zetten we ons in voor dit bijzondere
carnavalsjaar.
Carnavaleske groet,
Bestuur C.V. De Doldraejers
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Collecte Nierstichting van 13 t/m 19 september
Misschien hebt u het al gemerkt. Ook deze week
is er een huis-aan-huiscollecte. De Nierstichting
is deze keer aan de beurt.

Als je nieren hun werk niet doen, ga je dood. Dialyse is weliswaar
levensreddend, maar ook loodzwaar. Elk jaar overlijdt 1 op de 6
dialysepatiënten. Transplantatie is vaak de beste behandeling, maar de
wachtlijst is te lang. Elk jaar sterven onnodig veel mensen omdat een
donornier te laat komt. De Nierstichting legt zich daar niet bij neer en doet er
alles aan om het aantal donoren te vergroten en nierdonatie bij leven te
stimuleren. En zetten vol in op preventie.
Zorgen dat mensen met een nierziekte in leven blijven en ook écht kunnen
blijven leven, kost geld.
Deze week komt de collectant bij u langs voor een donatie.


Dat kan contant, maar het
mag ook via de QR-code
op de collectebus.

Hebt u de collectant gemist?
 De QR-code staat ook hiernaast afgebeeld
(het bedrag kan aangepast worden)



U kunt ook doneren door een bedrag over te maken naar:
Rekeningnr NL70 INGB 0000 0880 00 t.n.v. Nierstichting
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SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Schoonmaakrooster:
23 september 2020: Irene Vreeman, Saskia Assink,
Cristel Formanoij, Wouter Pol.
Kantinedienst:
Zo
20 sept

Di
Do
Vr

22 sept
24 sept
25 sept

08.00-12.00 uur
12.00-15.15 uur
15.15-18.30 uur
21.30-23.15 uur
21.30-23.15 uur
20.00-24.00 uur

Bart Beld/Myron Eleveld
Mart Welberg/Jordy Sonder
Jeffrey Elzinga/Ivar Hakkenbroek
Pim Keur
Mitch Wennekink
Gerben Besselink

Handbalcompetitie start met F-toernooi in Bornerbroek
Afgelopen zondag is het handbalseizoen van start gegaan met
een F-toernooi op sportcomplex ‘t Brook in Bornerbroek.
Onder perfecte weersomstandigheden werden door zes
verenigingen wedstrijden gespeeld op het kunstgrasveld.
Tussen de wedstrijden door werden de teams ook uitgedaagd
met een spelcircuit.
Aan het einde van de ochtend waren alle wedstrijden afgewerkt en gingen de
teams moe maar voldaan weer huiswaarts.
De F-jeugd speelt om de week een mini-toernooi bij één van de
handbalverenigingen, waarbij gespeeld wordt zonder scheidsrechter. De
coaches van de teams zijn tevens spelleider. Het team speelt op een
aangepast veld met klein doel en een zachtere bal. Er staan 5 spelers in het
veld, met vliegende keep.
Over twee weken start de zaalcompetitie. Dan zal ook Dames 1,
welke in de tweede divisie op landelijk niveau speelt, weer
strijden voor de titel en promotie. Dit seizoen onder leiding van
Afton Groener, die afgelopen seizoenen met Borhave succesvol was.
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Ben je nieuwsgierig geworden naar handbal of wil je ook meedelen in het
plezier van de handbalmeiden?

Bezoek dan één van de trainingen of
meld je aan via de website,
www.rksvbornerbroek.nl.

En weer een mooi voetbalweekend!!
Onderstaand een overzicht van de wedstrijden voor aankomend weekend.
Binnen het bestuur is een indeling gemaakt voor de kantinediensten
betreffende jeugdteams. Vervoerschema’s worden opgesteld in overleg met
trainers/leiders van het betreffende team.
Zaterdag 19 september
ZV JO19 – KOSC JO19-2
ZV JO17 – Oranje Nassau JO17-5
MVV ’29 MO17-1 – ZV/BZSV MO17
BZSV JO12-1 – ZV JO12
ZV JO10 – Bon Boys JO10-3G
TVC ’28 JO9-3 – ZV JO9
TVO JO8-1 – ZV JO8

Aanvang
15.00 uur
13.00 uur
14.45 uur
09.15 uur
10.00 uur
11.00 uur
09.00 uur
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Scheidsrechter
Freek Vlaskamp
Ramon van Os

Guus ten Broeke

Zondag 20 september
ZV 1 – UD Weerselo 1
ZV 2 – UD Weerselo 3
Stevo 6 – ZV 3
Fleringen 35+ 1 – ZV 35+ 1

Aanvang
14.00 uur
11.00 uur
09.00 uur
09.30 uur

Scheidsrechter

Kantinedienst 19 september
JO10: Casper Formanoij
JO17: Stijn ten Cate
JO19: Mart Ganzeboom

09.30 – 12.00 uur
12.00 – 14.30 uur
14.30 – 17.30 uur

Bertus Tibben

Succes!!
Vriendelijke groeten,
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit

Grote Clubactie Z.V. 2020
Het is weer zover, de Grote Clubactie komt eraan.
Vanaf zaterdag 19 september komen de kinderen
uit groep 6,7 en 8, die lid zijn van Z.V., bij u aan de
deur om loten te verkopen.
De kosten van 1 lot zijn €3,00 (hiervan gaat €2,40
naar de jeugd van Z.V.).
U kunt een lot kopen via een éénmalige machtiging of via scannen van de QRcode (die staat op het lot). Dus de kinderen geen contant geld meegeven!!
Vorig jaar hebben Linn Wolbers en Hidde Smit de meeste loten verkocht,
super goed!
Alvast bedankt, namens bestuur sportvereniging Zenderen Vooruit.
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