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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
26 september 2020 – 3 oktober 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 …
Beleg ieder beetje kritiek
met
twee lagen complimenten.

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 27 sept 10.00 uur:

Eucharistieviering m.m.v. cantores
Voorganger: Pastor T. v.d. Gulik
Koster: H. Harink / Lector: M. Verheijen

Kerk openen/sluiten:
Van zondag 27 september t/m zaterdag 3 oktober:
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 27 september t/m zaterdag 3 oktober: groep 4
Misintenties voor zondag 27 september 2020:
Harrie Boomkamp; Marietje Koopman-Luttikhuis; Ab Schiphorst;
Arjan Nollen.
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

Vredesweek 2020
Elk jaar wordt in september de nationale Vredesweek georganiseerd door PAX
en de landelijke Raad van Kerken, PAX staat voor vrede en brengt mensen bij
elkaar die de moed hebben om voor vrede te gaan. Samen met verschillende
partners in conflictgebieden en betrokken burgers wereldwijd werkt PAX aan
een menswaardige en vreedzame samenleving, waar plaats is voor iedereen.
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Dat dit, 75 jaar na het einde van de Tweede
Wereldoorlog helaas nog broodnodig is blijkt uit de
vele conflicten in de wereld. Van Oeigoeren in
‘heropvoedingskampen’ in China, tot onderdrukking
van de oppositie in Wit-Rusland. Van opkomend
geweld in Colombia en een dictator in Venezuela tot
aanslagen van de Taliban en ISIS in Afghanistan en
omringende landen. Conflicten in Libanon, Syrië, maar
ook dichtbij. Grote en kleine conflicten alom. Sommige
krijgen veel aandacht, andere conflicten nauwelijks,
maar zijn daarom niet minder schrijnend. En in nagenoeg alle gevallen heeft
het armste deel van de bevolking er onder te lijden. Vaak liggen verschillen in
cultuur, etnische achtergronden en religie aan de basis van een conflict. Het
accepteren van deze verschillen is een belangrijke voorwaarde voor Vrede.
Daarom ook het thema van de Vredesweek van jaar: ‘Vrede verbindt verschil’.
Belangrijk is om de cirkel van onderling wantrouwen, haat en nijd te
doorbreken en de ander onvoorwaardelijk te accepteren zoals hij of zij is.
De Vredesweek 2020, van 19 tot en met 27 september vraagt hier dan ook
extra aandacht voor.

KPV nieuws
Ook dit jaar is er weer de Rabo ClubSupport actie!
Vanaf 5 oktober kan er gestemd worden door leden van de
Rabobank. Als u wel klant bent maar geen lid, dan kunt u
alsnog gratis lid worden van de Rabobank.
Check dus even in Rabo internetbankieren of de Rabo app of U al lid bent, zo
niet, word dan lid en breng uw stem uit.
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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Landelijke Collecteweek HandicapNL van 20 t/m 26 september
De volgende collecte dient zich aan.
Het coronavirus laat ons een beetje
meevoelen hoe een beperking voelt.
Gaan en staan waar je wilt, op vakantie
gaan naar je favoriete land, dansen op een festival, afspreken met vrienden. In
al deze activiteiten worden wij, gezonde mensen, momenteel allemaal
beperkt.
Veel mensen met een handicap worden er dagelijks aan herinnerd hoe groot
hun beperking is. Zij verliezen niet alleen hun gezondheid, maar vaak ook de
bovengenoemde dingen. Voor hen is dit vaak een levenslange beperking.
Dat is onacceptabel.
Daarom wordt er geld opgehaald tijdens de
Landelijke Collecteweek van HandicapNL.

Er wordt geen huis-aan-huis collecte (met de collectebus) gehouden.
Wel zullen de meesten van u een flyer in de brievenbus vinden.
Hierop staan mogelijkheden om te doneren.

Hieronder nog even de mogelijkheden:
•

Doneren met de QR-code die hiernaast afgebeeld
staat. Deze staat ook op de flyer.
(het bedrag kan aangepast worden)

•

U kunt ook doneren door een bedrag over te maken naar:
Rekeningnr. NL89 RABO 0394 3860 00 o.v.v. donatie collecte.
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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

SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Schoonmaakrooster:
30 september 2020: Mariska Moller, Chantal Brookhuis,
Angela ter Braak, Esther Nollen.
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Kantinedienst:
Zo
27 sept

Di
Do
Vr

29 sept
1 okt
2 okt

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

Thomas Klaassen/Pim Keur
Rob Wolbers/Sander Vollenbroek
Rik Brus/Robert Dries
Justin Sonder
Kevin Sonder
Rob Elzinga

Een weekend voor de voetballiefhebber!!
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 26 september
s.v. Rijssen JO19-1 – ZV JO19
MVV ’29 JO17-2 – ZV JO17
ZV/BZSV MO17 – SVZW MO17-1
ZV JO12 – Rood Zwart JO12-1G
Enter Vooruit JO10-2 – ZV JO10
ZV JO8 – NEO JO8-4

Aanvang
11.00 uur
14.30 uur
13.00 uur
11.30 uur
08.45 uur
09.00 uur

Scheidsrechter

Zondag 27 september
SV Almelo – ZV 1
De Tukkers 3 – ZV 2
ZV 3 – Luctor Et Emergo 3
ZV 35+ 1 - Langeveen 35+ 1
Kantinedienst 26 september
JO8: Jurre Slot
JO12: Thijn Leushuis

Aanvang
14.00 uur
09.00 uur
11.00 uur
09.00 uur

Scheidsrechter

Bij BZSV
Wilma Hakkenbroek
Thijmen Kruiper

Victor Ragbourn
Stan Geerdink

08.30 – 10.00 uur
11.30 – 13.30 uur

Succes!!
Vriendelijke groeten,
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit
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Grandioze inzet ZV tegen UD beloont met een punt. 2-2.
Klopt, het veldspel van onze jongens in het potje tegen UD Weerselo kan
zeker beter, ja, moet zelfs beter, om deze klasse te kunnen overleven. Maar
dat je met strijd ook al een heel eind kunt komen bleek vanmiddag wel.
De voortekenen voor ZV deze middag, de eerste competitie wedstrijd onder
leiding van onze nieuwe trainer Marco Botterblom, waren zonder meer
matig. Dit vooral omdat een drietal sterkhouders, te weten Tom, Teun en
Thomas, om verschillende redenen niet aan de aftrap konden staan. Het werd
er niet beter op toen de sterk spelende Bart na een klein half uur ook met
klachten de kleedkamer al kon opzoeken.
Het eerste kwartier was zonder meer voor ZV. Na een tweetal kansjes voor
onze ploeg, welke net geen score opleverden, werd het in grote getalen
opgekomen publiek getrakteerd, als een fijnproever in een drie sterren
restaurant. Van achteruit lanceerde Bart met een lange trap Freek op de
linkerspits positie, deze speelde in 1 beweging de bal hoog door, richting
rechterkant van de box. De gereedstaande Ramon nam de bal in 1 keer op de
slof en knalde de 1-0 binnen, dit tot grote verrassing van Weerselo’s
verdediging. Werkelijk grandioze goal.
UD kwam langzaam maar zeker beter in de wedstrijd. Vooral ook geholpen
door ZV, dat te veel balverlies had. Brouwers ronde een mooi opgezette UD
aanval af met een droge knal. Dus 1-1. Dit was tevens de ruststand.
Na rust bleef UD de betere ploeg, vooral omdat onze spelmaker Ramon meer
dan overbelast werd. Wel bleef ZV knokken voor elke bal. Vooral onze jonkies
op de beide back posities, Ivar en Mitch, maar ook de kopsterke voorstopper
Bryan, gaven geen krimp en bleven maar strijd leveren. Maar ook zij konden
niet verhinderen dat UD uit weer een aanval over meerdere schijven, een 1-2
voorsprong nam door Zwiers.
Een openingswedstrijd zonder punt leek eraan te komen. Maar dit keer zat
het ons toch even mee. In de allerlaatste seconden van deze match ontstond
er nog een scrimmage voor het UD doel. Na ja, nee en nog eens ja, tikte Ivar
de bal binnen. 2-2 einstand. Het puntje kon worden genoteerd.
Volgende week zondag Almelo uit, altijd lastig zullen we maar zeggen.
Tot dan.
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