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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 
 26 juni 2021 – 3 juli 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 …  
 

Als je met één vinger naar een ander wijst,  
wijzen er drie naar jezelf. 

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

 Parochiekerk:  
Zondag 27 juni: 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. cantoren 
    Voorganger: pastor T. v.d. Gulik 

De viering kan worden gevolgd via de kerkradio  
en het internet (www.kerkdienstgemist.nl)  
 
Zondag 27 juni 10.00 uur 
Koster:   E. Westerbeek 
Lector:   H. Harink 
Corona coördinator: M. Besselink 
 
Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 27 juni t/m zaterdag 3 juli:  
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 27 juni t/m zaterdag 3 juli: groep 1/2  
 
Misintenties voor zondag 27 juni 2021: 
Henk Koelen; Marietje Koopman-Luttikhuis 

 

 

         
        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 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Met het inzamelen van lege flessen, de verkoop van door hen zelf gebakken 
koekjes, het uitlaten van honden en het doen van klusjes hebben negen 
jongens en meisjes, die op 12 juni jl.  het Heilig Vormsel hebben ontvangen, 
totaal € 250,00 ingezameld voor ‘De Verjaardagsbox Borne’.  
Wat een geweldige actie door deze negen vormelingen.  
Maandag 21/6  jl hebben zij het bedrag overhandigd aan Marlies, van het 
team van de ‘De Verjaardagsbox’.  Het werd zo een mooie afsluiting van het 
ontvangen van het Vormsel, dat door de kinderen als bijzonder is ervaren. Ze 
hebben mooie herinneringen aan de voorbereiding, aan hun gezamenlijke 
actie en aan de viering in de kerk.  
 
Kom erbij! 
De  feestelijke afsluiting van de  voorbereiding op en het ontvangen van de 
eerste communie  voor de 17 jongens en meisjes is op dinsdag 29 juni a.s. 
Samen met hun ouders en broertjes, zusjes, zijn zij uitgenodigd om 18.30 uur 
op het kerkplein.  Dan is er iets te eten en te drinken.  
Iedereen die in de buurt is en of even tijd over heeft of gewoon erbij wil zijn, 
is van harte welkom: KOM ERBIJ, er is ruimte genoeg!  
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Zin in zingen? Meld je aan bij de Koorschool Borne!  
 
In september gaat de Koorschool Borne van start. De koorschool is een 
zangopleiding voor kinderen vanaf 6 jaar. Dit 
onder de bezielende leiding van de dirigent Louis 
ten Vregelaar, die al meer dan negen jaar ook de 
leiding heeft over de bloeiende  Koorschool 
Lambertus in Hengelo. De koorschool Borne zal 
optredens verzorgen binnen en buiten de kerk. 
 
Goed zingen gaat niet vanzelf. Daarom krijgen de kinderen van de koorschool 
elke week les. Daarin wordt natuurlijk veel gezongen; de kinderen leren 
liedjes in verschillende talen uit het gangbare kinderkoorrepertoire, maar ze 
maken ook kennis met koormuziek uit het verleden. Het accent ligt daarbij op 
goed stemgebruik. Maar de koorschool biedt een nog bredere muzikale 
vorming: solfège (training van het innerlijk gehoor), het leren van het 
notenschrift en ontwikkeling van het ritmisch gevoel zijn vast onderdeel van 
de lessen. Deze lessen vinden wekelijks plaats in de Stefans-hof naast de 
Stephanuskerk in Borne op donderdagmiddag om 16.30 uur. 
Deelname is niet alleen voor kinderen van parochianen van de HH Jacobus en 
Johannes parochie maar alle kinderen met passie voor zingen zijn welkom, 
ongeacht de levensbeschouwelijke achtergrond.  
 
 

Voor aanmelden kun je e-mailen 
naar  koorschoolb@gmail.com of 
bellen met de koorouder Astrid 
Hazekamp, 06 – 12 61 98 00.  
Voor informatie kan je ook bellen 
naar de dirigent, Louis ten 
Vregelaar 06 – 36 01 82 03.   
 

 
 
Werkgroep Koorschool Borne 
  

mailto:koorschoolb@gmail.com
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♫  Het complete programma van Volksfeesten Zenderen 2021 ♫ 
 

FOUTE 500 BINGO PARTY 

Op zaterdagavond 3 juli om 20:30 uur start de FOUTE 500 BINGO PARTY ♫ 
met De Bingoboys. Onze organisatie zit live in de studio in Enschede deze 
avond. De prijzenpot voor deze bingoavond tikt inmiddels 
de €3000,- aan en de hoofprijs is een gloednieuwe LG 
Smart TV van 55 inch!!  
Daarnaast gaan er meerdere, grote prijzen uit! Reden 
genoeg om mee te spelen aan deze leuke, interactieve 
muziekbingo avond! Er zijn 300 bingokaarten in omloop 
waarvan de eerste X al zijn verkocht. We verkopen bingokaarten middels 
boxen. Box 1 (€15,-) bevat één bingokaart en lekkere snacks. Box 2 (€25,-) 
bevat twee bingokaarten en lekkere snacks. Extra bingokaarten zijn bij te 
bestellen voor €10,-.  
Bestellen kan door te mailen naar volksfeestenzenderen@gmail.com of door 
te appen naar 0657296750. Belangrijk: vermeld bij bestelling je naam en 
adres, het 06-nummer waarna het betaalverzoek mag worden gestuurd, het 
type box, het aantal boxen en het aantal extra bingokaarten.  
 

☼ IN HET ZONNETJE GEZET ☼ 

Om mensen in deze rare en ongekende tijd een extraatje 

te geven, hebben we deze activiteit in het leven 

geroepen. Voor €10,- kun je bij ons een pakket van De 

Zuivelhoeve bestellen die wij samen met een persoonlijke 

boodschap namens jou afleveren bij de persoon die jij 

even extra in het zonnetje wilt zetten dit jaar. ☼ Wie verwen jij dit jaar? Mail 

of app jouw persoonlijke boodschap (circa 1 alinea) naar 

mailto:volksfeestenzenderen@gmail.com
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volksfeestenzenderen@gmail.com of 0657296750, laat jouw 06-nummer 

achter voor het betaalverzoek en vermeld het adres waar wij dit lekkere 

verwenpakket in dit feestweekend mogen bezorgen.  

 

KINDERACTIVITEIT – DE PUZZELTOCHT 😊  
Op zaterdagochtend 3 juli start de kinderactiviteit om 
10:00 uur. We hebben door heel Zenderen een 
puzzeltocht uitgezet die de kinderen in groepjes 
kunnen lopen (dit gaat incl. begeleiding). Onderweg 
krijgen ze wat lekker te eten en drinken. Het groepje 
dat als eerste het juiste woord weet te puzzelen aan 

de hand van de verzamelde letters met foto’s, wint de puzzeltocht van 
Zenderen met een leuke prijs! Opgeven kan door de naam en leeftijd van het 
kind te appen naar 0650987286. 
 

 

 
 

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 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 
 
 

mailto:volksfeestenzenderen@gmail.com
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LAATSTE 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 26 juni    Aanvang Scheidsrechter 
ZV JO17 – Oranje Nassau JO17-4  13:00  Ramon van Os 
ATC'65 MO17-2 – ZV/BZSV MO17  14:00   
ZV JO12 – avc Heracles JO12-4G  11:30  Luan van Dienst 
ZV JO9-1 – ATC'65 JO9-6   10:00  Jort Kosse 
ZV JO8 – EMOS JO8-3    09:00  Ferron Raassing 
 

 
 

 
Succes!! 

 

Vriendelijke groeten, 
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit 
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Beste kinderen,  
 
De Activiteitencommissie van Zenderen Vooruit gaat dit jaar 
(hopelijk) weer een supergaaf sportkamp organiseren. Dit 
kamp vindt plaats van vrijdag 20 t/m zondag 22 augustus.  
 
Ben jij tussen de 7 en 14 jaar en heb je zin in een onvergetelijk weekend vol 
leuke spellen en gezelligheid? Geef je dan op!  
De kosten van het kamp zijn 20,- euro p.p.  
 
I.v.m. de onzekerheden door het coronavirus, zullen wij als 
activiteitencommissie uiterlijk een maand voor het kamp definitief besluiten 
of het kamp door kan gaan.  
 
 

 
 
 
 
 
Opgeven kan door een appje te sturen 
naar 0619648588 (Sarah in het Veld). 
Vermeld hierbij even naam, leeftijd en 
eventuele bijzonderheden/allergieën! 
Opgeven kan tot 1 augustus.  

 


