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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 
 3 oktober 2020 – 10 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 …  
 

Niets geeft meer geluk  
dan te merken  

dat je iets kunt betekenen  
voor andere mensen. 

 
 
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. 

http://www.zenderen.nl/
mailto:info@parochiezenderen.nl
mailto:pastor.vandergulik@gmail.com
mailto:anita.oosterik@gmail.com
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Vieringen   

• Parochiekerk:  
Zondag 4 oktober 10.00 uur:  Eucharistieviering verzorgd door de Karmel 
          Voorganger: Pater G. Westendorp 
 
Zondag 4 oktober 10.00 uur  
Koster:   J. v.d. Aa 
Lector:   J. Maathuis 
Corona coördinator:  H. Harink 

 
Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 4 oktober t/m zaterdag 10 oktober:  
zondag :  J. Maathuis   donderdag: A./R. Wolbers 
maandag:  H. Peper   vrijdag: V. Kuipers 
dinsdag: J. Wolbers   zaterdag: S. Elferink 
woensdag:  H. Meulenkamp  
        
Werkgroep onderhoud kerkhof:       
Van zondag 4 oktober t/m zaterdag 10 oktober: groep 1 en 2 

 

Misintenties voor zondag 4 oktober 2020: 
Ab Schiphorst; Benny Boswerger (jaarged.). 
 

Nieuws van de redactie: 

• Vanwege de herfstvakantie verschijnt er in de week van  

12 t/m 16 oktober a.s. geen Vox.  

U kunt daarom volgende week copy voor 2 weken inleveren!  

         
        Financiën: Parochiekerk               NL24 RABO 0309 4227 36 
                            Kerkbalans            NL37 RABO 0309 4073 70 
                            Bezoekgroep Parochie      NL86 RABO 0309 4894 23 
                            Kerktelefoon                       NL39 RABO 0145 6802 58    
                            Onderhoud kerkhof           NL35 RABO 0145 6447 31 
        St. Behoud Kerkgebouw Zenderen     NL51 RABO 0106 2487 66 
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• Automatische Incasso 

U ontvangt vandaag het 1ste nummer van de nieuwe jaargang,  

de 53ste alweer. Het abonnementsgeld bedraagt ook dit jaar  

weer € 10,-.  

Dit bedrag zal eind oktober via automatische incasso van uw  

rekening worden afgeschreven. 
 

Voor hen die ons (nog) niet gemachtigd hebben, het volgende: 

U kunt het abonnementsgeld komen betalen aan Hoofdstraat 28 of 

overmaken op rekgnr.  NL 57 RABO 0309 4847 07 t.n.v. Vox. 
 

Wilt u zo vriendelijk zijn veranderingen van uw 

banknummer of adreswijzigingen aan ons door te 

geven? (via 06 51209141 of info@zenderen.nl) 

Dit i.v.m. een juiste verwerking van de automatische incasso. 

Bij voorbaat onze dank. 

 
 

Nederlandse Brandwonden Stichting 
collecteert van 4 oktober t/m 10 oktober 2020 

 

Ieder jaar maken gemiddeld 900 personen een ernstig 
brandwondenongeval mee waarna zij opgenomen 
worden in één van de drie Nederlandse 
brandwondencentra in Beverwijk, Rotterdam of 
Groningen. Rond de 9.000 personen worden jaarlijks 

op de Spoedeisende Eerste Hulp behandeld na brandwondenletsel. En 92.000 
personen worden door een huisarts behandeld na het oplopen van een 
brandwond.  
 

De Nederlandse Brandwonden Stichting zet zich 100% in om brandwonden te 
voorkomen en leed door brandwonden tot een minimum te beperken. 
Brandwonden zijn één van de meest pijnlijke en complexe verwondingen. 
Zichtbare en onzichtbare littekens hebben bovendien een enorme impact op 
het leven van de brandwondpatiënt en zijn naasten. De Nederlandse 
Brandwonden Stichting is er voor hen. Daarnaast doet zij veel brandwonden-

https://brandwondenstichting.nl/
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onderzoek om behandelingen en littekenvorming te verbeteren. De 
Nederlandse Brandwonden Stichting ontvangt geen subsidie. Daarom is steun 
van collectanten onmisbaar voor het nastreven van onze droom: een 
toekomst zonder littekens. 
 

Ondanks de verscherpte coronamaatregelen mag er wel met de bus 
gecollecteerd worden.  
Er zijn ook collectanten met een online collectebus, Zij zullen u via de app 
benaderen. 
Steunt u ook de collectant die bij u aanbelt/die u een app stuurt? 

 
Hebt u de collectant gemist? 
U kunt ook doneren met de QR code die  
hiernaast afgebeeld staat. Deze scant u vanuit uw eigen 
bankomgeving in.  
M.b.v. de QR-scanner op uw mobiel lukt het ook. Het bedrag 
kunt u aanpassen. 

 

U bent niet handig met computer of app? Geen nood. U kunt uw donatie ook 
overmaken  naar rekgnr: NL93 RABO 0388 0132 22 
t.n.v. Nederlandse Brandwonden Stichting o.v.v. 7625 Zenderen 
 

Betsy Paus  
Coördinator collecte Hertme-Zenderen  
E-mail: betsypaus@home.nl/Tel. 06-51209141 
 
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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Collecte Nierstichting 
 
Wat fijn dat jullie weer via de collectebus gaven voor de 
Nierstichting. 
Ook het “nieuwe geven”, zoals de QR code of via 
WhatsApp wordt langzaamaan omarmd. 
 

Hoe er ook gegeven is maakt niet uit, € 498,-  is een leuk bedrag. 
 

Dank aan de gevers en collectanten! 
 

Namens de Nierstichting, 
José van Dael 

 

Collecte gemist? Doneren kan altijd via nierstichting.nl 
 

 

 

SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 
 

Schoonmaakrooster:  

7 oktober 2020: Marieke Sand, Christel Besselink,  

   Miriam Raassing, Nancy ter Wal. 
 
 
 

Handbalcompetitie is weer gestart! 

  RKSV Bornerbroek en Zenderen Vooruit hebben ook 
dit seizoen de handen ineengeslagen om volledig  
samen te werken op gebied van handbal. Hierdoor 
wordt zowel in de jeugd, als ook bij de senioren beter 

  ingespeeld op verschillen in ontwikkeling en kunnen 
teams in de competitie ingedeeld worden op passend niveau. 
Door deze samenwerking wordt aan de leden meer geboden. Door een 
bredere groep spelers is er betere differentiatie mogelijk en kan ook 
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kwalitatief betere ondersteuning worden aangetrokken. Hierdoor worden het 
spelplezier en de uitdaging verhoogd en de continuïteit beter gewaarborgd. 
Er zijn nu drie seniorenteams, waarvan het 1e team landelijk in de 2e divisie 
speelt. Daarnaast zijn er twee recreantenteams, die op de woensdagavond 
trainen en wedstrijden spelen. In de jeugdafdeling zijn nu 10 teams.  
Wekelijks zal het programma van alle teams gepubliceerd worden in dit 
weekblad. 

 

Lijkt het je leuk om te handballen en ben je nieuwsgierig 
geworden?  
Meld je dan aan voor proeftrainingen via 
bornerbroek@handbal.nl of zenderenvooruit@handbal.nl 
 

 
DS1 ZV/BB knalt het seizoen in!  
Vorig seizoen namen 4 speelsters en de coach afscheid van het Dames 1-team 
van Zenderen Vooruit/Bornerbroek na een lange carrière in de hoofdmacht. In 
de jaren ervoor waren ze meermaals gepromoveerd tot aan de tweede divisie 
op landelijk niveau. 
Van eredivisionist Borhave kwam Afton Groener over als nieuwe coach met in 
haar kielzog nieuwe speelsters. Daarnaast krijgt de jeugd van ZV/BB de ruimte 
om haar talent te laten zien.  
Afgelopen zaterdagavond was de opening van het nieuwe 
zaalcompetitieseizoen. Dames 1 mocht naar Zieuwent om te strijden tegen 
Pacelli, vorig seizoen een geduchte tegenstander. Vanaf de eerste minuut 
zaten de dames er vol op. Met aanvallend en snel handbalspel 
werd de tegenstander onder druk gezet en stond het bij rust al 
9-12.  Na een uur spelen was de eindstand 15-29. Daarmee 
beginnen de dames uitstekend aan de competitie. 
Volgende week staat in sporthal ‘t Wooldrik om 19:00 uur een 
derby tegen Bentelo op het programma. Kaarten voor de wedstrijd kunnen 
worden aangevraagd via een link die wordt gepubliceerd op de 
facebookpagina van Zenderen Vooruit DS1. Er zijn een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar, dus vraag ze op tijd aan. Er zal geen kaartverkoop aan de deur 
zijn. 
  

mailto:bornerbroek@handbal.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit_eOZj6zeAhUisqQKHUNfBBwQjRx6BAgBEAU&url=https://tvvalkenburg.tv/nieuws/regios/uitslagen-handbal-2/&psig=AOvVaw1JTY4Wuyv-Ol2fV-74u8WG&ust=1540918553038511
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit_eOZj6zeAhUisqQKHUNfBBwQjRx6BAgBEAU&url=https://tvvalkenburg.tv/nieuws/regios/uitslagen-handbal-2/&psig=AOvVaw1JTY4Wuyv-Ol2fV-74u8WG&ust=1540918553038511
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Er wordt weer gevoetbald komend weekend! 
Onderstaand een overzicht van de wedstrijden voor aankomend weekend. 
Binnen het bestuur is een indeling gemaakt voor de kantinediensten 
betreffende jeugdteams. Gezien de aangescherpte Corona-regels, lijkt het er 
op dit moment op dat de kantine gesloten is en dat kantinediensten komen te 
vervallen. Vervoerschema’s worden opgesteld in overleg met trainers/leiders 
van het betreffende team.  
 

Zaterdag 3 oktober   Aanvang Scheidsrechter 
ZV JO19 – SVZW JO19-2  15.00 uur Wouter Koelen 
ZV JO17 – Stevo JO17-2  13.00 uur Robert Dries 
NEO MO17-2 – ZV/BZSV MO17 14.00 uur 
SV Almelo JO12-1G – ZV JO12 09.00 uur 
Bentelo JO10-2 – ZV JO10  09.00 uur 
ZV JO9 – MVV ’29 JO9-3G  10.00 uur Milan Leushuis 
ZV JO8 – Wilhelminaschool JO8-2 09.00 uur Stijn ten Cate 
 

Zondag 4 oktober   Aanvang Scheidsrechter 
ZV 1 – De Tubanters 1897  14.00 uur 
ZV 2 – Stevo 4    11.00 uur Victor Ragbourn 
SV Almelo 3 – ZV 3   11.15 uur 
Vasse 35+ 1 – ZV 35+   09.00 uur 
 

Kantinedienst 3 oktober (komen waarschijnlijk te vervallen) 
JO8: Ruben te Riele    08.30 – 10.00 uur 
JO9: Binck Hoek    10.00 – 12.00 uur 
JO17: Seb Egberts    12.00 – 14.30 uur 
JO19: Elja Wennekink    14.30 – 17.30 uur 
 
 

Spektakelstuk Almelo - ZV eindigt in doelpuntenrijk gelijkspel. 5-5. 
 

Het was vanmiddag vanaf het begin echt genieten 
geblazen. Beide ploegen met goede voorhoedes legden 
direct hun troeven op tafel, te weten, alles op de 
aanval. Dit alles onder leiding van scheidsrechter 
Kamphuis uit Tubbergen, die zijn eerste wedstrijd floot 
bij de senioren. Mede door zijn subtiele manier van 
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optreden kon deze wedstrijd worden tot de wedstrijd die het werd. Chapeau 
vanaf deze plek. Volledige acceptatie van beide partijen werd zijn beloning. 
Uit een mooie Almelose aanval over rechts, gevolgd met een strakke voorzet, 
rondde Aykutlu beheerst af. 1-0. Een kwartiertje later was Ramon van Os aan 
de beurt. Vanaf een meter of 25 aan de linkerkant van het veld mocht hij een 
vrije trap nemen. Alle Zenderense aanvallers en Almelose verdedigers stonden 
klaar om de zaak aan de rechterkant van de box op te lossen. Hier was Ramon 
het niet helemaal mee eens, want hij verraste vriend en vijand door de bal 
steenhard in de linkerbovenhoek te knallen. 1-1.  ZV drukte door, vooral 
middels gebruik te maken van onze target man Freek Vlaskamp, die veel duels 
won bij hoge ballen richting 16 meter zone. Zo kon hij 10 minuten voor de rust 
de bal goed controleren en simpel inspelen naar de 5 meterlijn, naar de 
aansnellende Ramon. Die houdt wel van dit soort cadeautjes. 1-2. Bijna direct 
hierna een vergelijkbare situatie, waarbij ditmaal Freek, Hemmo Mulder 

bediende. 1-3. Rust. Binnen 5 minuten na de rust stond de 
stand al weer gelijk. Even dachten onze jongens dat de buit 
al binnen was, maar twee mooie doelpunten van Roling en 
Schorn zetten onze ploeg weer terug op aarde. 3-3. 10 
minuten later lag de bal al weer in het net van onze club. 
Almelo zette een mooie combinatie op over rechts welke 
net naast leek te gaan. Gelukkig voor hen ging Hemmo wel 

die kant op. 4-3. Op een wel heel simpele manier kwamen we weer op 4-4. 
Een Zenderense aanval leek binnen de box voor Almelo te worden opgelost. 
Echter vond een Almelose verdediger dit niet en bracht Freek ten val. De 
penalty werd door Hemmo steenhard in de rechterbovenhoek geknald. Maar 
goed dat er een net achter zat, anders was de bal ergens op de parkeerplaats 
van AH terecht gekomen. 10 minuten voor tijd leek er een beslissing te 
komen. Na goed doorzetten vanaf het middenveld van strijder Jordy Oude 
Vrielink en Tom Vetketel kwam de bal bij Freek terecht, die aannam, 
omdraaide en scoorde. Jawel 4-5. Almelo perste het laatste beetje energie er 
nog uit en zette ZV onder hevige druk. Onze achterhoede bezweek en Schorn 
scoorde met een harde knal vanaf randje zestien raak.  5-5 eindstand. 
Gelukkig waren er vanmiddag allemaal winnaars. Tot slot een compliment 
naar beide trainers, die bleven coachen zonder het vervelende geschreeuw 
langs de lijn.  
 

Zondag Tubanters thuis, altijd lastig. 


