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DE STEM VAN ZENDEREN 
Website Zenderen: www.zenderen.nl  

Contact Vox: tel. 06-51209141/e-mail: info@zenderen.com 

KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN 
 12 juni 2021 – 19 juni 2021 
 

 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 …  
 

De wegen die we nemen  
zijn belangrijker  

dan de doelen die we aankondigen. 
 

 
 
Parochiesecretariaat: tel. 06 – 81730704:              
Openingstijden:  
dinsdag: 14.00 -  15.00 uur 
donderdag: 14.00 – 15.00 uur 
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Vieringen   

 Parochiekerk:  
Zaterdag 12 juni: 19.00 uur:  Vormselviering m.m.v. cantoren 
    (Deze viering is een besloten viering) 

Voorgangers: Pastor T. v.d. Gulik 
      PW A. Oosterik 
 
Zondag 13 juni: 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. cantoren 
    Voorganger: Pastor T. v.d. Gulik 

De vieringen kunnen worden gevolgd via de kerkradio  
en het internet (www.kerkdienstgemist.nl)  
 
 
Zondag 13 juni 10.00 uur 
Koster:   H. Harink 
Lector:   J. Maathuis 
Corona coördinator: J. Stevelink 
 
 
Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 13 juni t/m zaterdag 19 juni:  
zondag :  J. Maathuis  donderdag: A./R. Wolbers  
maandag:  H. Semmekrot  vrijdag: V. Kuipers   
dinsdag: J. Wolbers  zaterdag: S. Elferink   
woensdag:  H. Meulenkamp  
 
 
Werkgroep onderhoud kerkhof:       
Van zondag 13 juni t/m zaterdag 19 juni: groep 3  
 
 
Misintenties voor zondag 13 juni 2021: 
Mia Monnink-Harmes (jaarged.); Theo Harink (jaarged); Annie en Henk Eidhof-
Hottenhuis; Tonie Harink; Benny Boswerger. 
 

  

http://www.kerkdienstgemist.nl/


 

 

 

- 3 - 

 

 

Vormselviering 
Op zaterdag 12 juni a.s. om 19.00 uur, ontvangen 9 jongens en meisjes: 
Nout, Sten, Marell, Thijn, Guus, Wieske, Alec, Joy, Giel het heilig Vormsel. 
Pastor Ton van der Gulik is namens de bisschop Vormheer.  
Een viering waarin alleen de vormelingen aanwezig kunnen zijn samen met 
hun ouders, broers, zussen. De viering is live te volgen en wordt opgenomen 
om op een later tijdstip te kijken: www.kerkdienstgemist.nl. 
Met z’n negenen hebben ze  een al een groot bedrag ingezameld voor de  
 
  
 
Hun actie is in Zenderen niet  
onopgemerkt gebleven.  
Wilt u meer informatie over het project 
waarvoor zij zich - in vuur en vlam-   
hebben ingezet, dan kan dat door de  
QR-code te scannen.  
 
 

 

 

 

En dan nog even dit......... 

Vorige week had ik het in Vox met u over  

de bloembakken en plantsoentjes in Zenderen. 

De namen van de vrijwilligers werden genoemd. 

Laat ik toch iemand vergeten zijn! Vervelend 

dat zoiets gebeurt.  

Trees Beld is degene die het plantsoentje bij de 

Bussenschuurster beheert en 2 keer per jaar 

heel wat plantjes poot.  

Natuurlijk bedank ik ook Trees voor haar inzet. 
 

Lies Maathuis 

about:blank
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SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 
 
 
 
 
Schoonmaken kleedkamers ZV 
De kantine en kleedkamers bij ZV mogen weer open! 
Dat betekent ook dat er weer schoongemaakt moet worden. 
Voor de komende weken hebben we deze planning: 
Week 23: Ilse Hoek, Jolanda Velthof, Marije Hoek, Simone Tinselboer,  
                  Anouk Slot 
Week 24: Marleen Wijnstra, Annet Kosse, Silvia Smit, Wilke Geerdink 
Week 25: Chantal Gierveld, Ida Demmer, Marleen ter Riele, Mariël Braakhuis 
Week 26: Chantal Kamphuis, Wilma Meijer, Ellen Kamp, Kim Kamphuis 
Week 27: Geri Nijhuis, Miranda Vossebeld, Ellen Oude Breuil, Esther ten dam 
 
 
 
AANKOMEND WEEKEND WEDEROM MOOIE WEDSTRIJDEN IN DE REGIOCUP!  

Onderstaand een overzicht van de wedstrijden voor aankomend weekend. Er 
mogen helaas nog geen supporters aanwezig zijn bij de wedstrijden; daarom 
blijft de kantine tijdens onderstaande wedstrijden gesloten. De kleedkamers 
zijn voorlopig ENKEL GEOPEND VOOR HET UITSPELENDE TEAM. ZV-teams die 
thuis spelen, worden verzocht om in wedstrijdkleding naar ZV te komen en 
thuis te douchen. Hiermee voorkomen we extra bewegingen in de 
kleedkamers tussen beide teams. Vervoerschema’s worden opgesteld in 
overleg met trainers/leiders van het betreffende team.  
 
Zaterdag 12 juni:    Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV JO17 – Heracles avc JO17-3  13:00  Jos Nollen 
ZV/BZSV MO17 – Saasveldia MO17-1 11:00/13:00* Robert Dries 
Oranje Nassau JO12-4 – ZV JO12  09:45 
ZV JO9 – ATC'65 JO9-4   10:00  Stijn ten Cate 
Wilhelminaschool JO8-3 – ZV JO8  08:30 
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* Aanvraag verstuurd om de wedstrijd te verplaatsen van 13.00uur naar  
   11.00uur. Op het moment van schrijven helaas nog geen bevestiging.  
   Houd a.u.b. de KNVB-voetbal app in de gaten.  
 

Succes!! 
 

Vriendelijke groeten, 
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit 
 
 
 

 
Afdeling Handbal: Samenwerking met RKSV Bornerbroek definitief! 

 
Na twee jaar succesvol samenwerken tussen de 

    handbalafdelingen van Zenderen Vooruit en  
    RKSV Bornerbroek, gaan deze komend seizoen 
    volledig samen. De nieuwe afdeling hangt onder 

                          Zenderen Vooruit én RKSV Bornerbroek.  
Beide omniverenigingen blijven dus gewoon bestaan.  
Na een ontwerpwedstrijd onder de handballeden zijn een nieuwe naam, logo 
en tenue ontstaan. Afgelopen week zijn deze binnen beide verenigingen 
bekend gemaakt. We willen dit ook nog graag delen met iedereen uit 
Zenderen.  

De nieuw naam voor de handbalafdeling is:    ZVBB’21 

   
 
 
 
 
                                   
 

 
 
Op de website van Zenderen Vooruit kun je zien hoe het nieuwe tenue en 
logo er in kleur uitzien. 
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Programma Volksfeesten Zenderen 

SAVE THE DATE: zaterdag 3 juli! 
 

Op zaterdag 3 juli heeft de organisatie van Volksfeesten Zenderen 
een veelzijdig programma opgesteld voor jong en oud. Hieronder 
lees je per activiteit informatie over deelname en tijden.  
 

 

VOLKSFEESTEN ZENDEREN | ♪ FOUTE 500 BINGOAVOND ♪ 
Houd zaterdagavond 3 juli 20:30 uur vrij in de agenda, want dan organiseert 
Volksfeesten Zenderen een Foute 500 Bingoavond. Maar, dit is niet ‘zomaar’ 
de zoveelste bingoavond waarvoor je thuisblijft. Nee, deze bingoavond is in 
samenwerking met de Bingoboys en onze organisatie zit live in de studio. Zing 
jij oude klassiekers van Elvis en The Rolling Stones 
altijd mee? Herken je de stem van Jack van Gelder 
inmiddels wel? Of kan je de hele top-40 
meezingen? Dan maak je kans op grote prijzen! Er 
gaat namelijk deze avond onder andere een 
gloednieuwe LG 55 inch Smart TV en een Tipi 
Tuinkachel de deur uit. Trommel je buren, familie 
of vrienden bij elkaar en geniet van deze gezellige 
avond! 
 

Deelnemen aan de bingoavond 
Voor de bingoavond werken we met één- en tweepersoonspakketten. Het 
eenpersoonspakket kost €15,- en het tweepersoonspakket kost €25,- Per 
persoon zit er één bingokaart in het pakket en wat lekkers. Wil je jouw kans 
op de hoofdprijzen vergroten? Dan is het mogelijk om voor €10,- een extra 
bingokaart te kopen.  
Muk hebb’n die bingokaarten!! 
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De pakketten en extra bingokaarten zijn te bestellen door te mailen naar 
volksfeestenzenderen@gmail.com of door de appen/bellen naar  
06-57296750. Bestellen* kan uiterlijk t/m vrijdag 25 juni! De organisatie 
bezorgt alle pakketten voorafgaand aan de bingoavond aan huis.  
* Betalen voor de bingoboxen gaat per betaalverzoek.  
 

Belangrijk: vermeld bij bestellen de volgende informatie duidelijk in de mail of 
app: Naam en adres; 06-nummer*; Type box (1 of 2 pers.); Aantal boxen; 
        (Optioneel) aantal extra bingokaarten. 
 

⚽ Voor de voetballiefhebbers: als Nederland deze avond moet spelen, 
houden we hier rekening mee in ons programma. Zo zorgen we ervoor dat je 
niets hoeft te missen. Alle gewonnen prijzen worden diezelfde avond door de 
organisatie langsgebracht. Hierbij houden we natuurlijk rekening met de 
coronamaatregelen. 
 

VOLKSFEESTEN ZENDEREN | ☼ IN HET ZONNETJE GEZET ☼ 
Nu alle coronamaatregelen en beperkingen 
steeds verder uit het zicht verdwijnen, kunnen 
we ons weer richten op de mooie en leuke 
dingen die we samen met vrienden, familie en 
buren kunnen doen. Omdat sommige mensen 
misschien wel een extraatje verdienen in deze 
tijd, hebben we deze volgende activiteit in het 
leven geroepen.  

Ken jij iemand die jij in het zonnetje wilt zetten met een pakket van de 
Zuivelhoeve en een persoonlijke boodschap namens jou? Laat het ons weten! 
Opgeven kan via volksfeestenzenderen@gmail.com of door te appen naar 06-
57296750. Leg in jouw e-mail of bericht in ongeveer één alinea uit waarom jij 
vindt dat jouw broer, vriendin, buurman, moeder, oud-collega of iemand 
anders een extraatje verdient.  
Belangrijk: vermeld bij aanmelding ook het adres waar wij het presentje met 
handgeschreven kaartje mogen bezorgen. De kosten* voor opgave bedragen 
€10,-. Hiervoor verzorgen wij het pakketje, de kaart en zorgen we ervoor dat 
het bij de voordeur wordt afgeleverd.  
 

Wie verdient jouw extraatje? Laat het ons weten vóór vrijdag 25 juni!  

* Betalen gaat via betaalverzoek. Laat hiervoor een 06-nummer bij ons achter.  

mailto:volksfeestenzenderen@gmail.com
mailto:volksfeestenzenderen@gmail.com
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VOLKSFEESTEN ZENDEREN | KINDERACTIVITEIT 

Geef je op voor de puzzeltocht door Zenderen! 

 
Herken jij alle fotoplekken in Zenderen en 
weet je met de gevonden letters het juiste 
woord te puzzelen? Dat win jij de puzzeltocht 
van 2021! 
 
 

Op zaterdag 3 juli organiseert Volksfeesten Zenderen voor alle kinderen uit 
Zenderen om 10:00 uur een puzzeltocht door het dorp. Om deze dag extra 
leuk te maken, zien we graag alle kinderen in zomerse, Hawaiiaanse kleding. 
Deelname aan deze kinderactiviteit is gratis. Wij zorgen ook voor drinken en 
wat lekkers.  
Voor vragen kun je bellen of appen naar 06-50987286. 
Opgeven kan t/m uiterlijk zondag 27 juni.  
Laat hiervoor onderstaande opgavebriefje achter in de  
brievenbus aan de Hoofdstraat 43A.  
Het start- en eindpunt van de puzzeltocht: Al Capone.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
IK DOE MEE AAN DE PUZZELTOCHT !! 
Naam:  ……… 
Leeftijd: ……… 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 


