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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 

11 september 2021 – 18 september 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 …  
 

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:  

 Parochiekerk:  
Zondag 19 sept: 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. cantoren  
    Voorgangers: PW A. Oosterik en M. Verheijen 
De viering kan worden gevolgd via de kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl  

http://www.zenderen.nl/
mailto:info@parochiezenderen.nl
mailto:pastor.vandergulik@gmail.com
mailto:anita.oosterik@gmail.com
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Zondag 19 september 10.00 uur    
Koster:   E. Westerbeek   
Lector:   Voorganger  
Corona coördinator: B. Nollen    
 
Gebedsintenties voor zondag 19 september 2021 : 
Tonie Harink; Herman Oude Lansink (Jaarged.)  
Overl. fam. Welberg-Grootelaar; Huub en Tiny Hermans-Savelkoul; 
Pater Antoon Korterik 
 
Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 19 september t/m zaterdag 25 september:  
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 19 september t/m zaterdag 25 september: groep 1/2  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

         
        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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 Vredesbijeenkomst in Borne 

 

Van 18 tot en met 26 september a.s. wordt door de 
landelijke organisatie “PAX” de jaarlijkse 
Vredesweek gehouden. Zoals verwoord op de 
website vredesweek.nl/thema van vredesorganisatie 
PAX kent iedereen wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden 
uitgesloten.  Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en 
dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt 
diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht 
wordt gedaan aan iedereen.  
Voor 2021 kiest PAX ‘Inclusief samenleven” als thema van de Vredesweek. 
 

Om hier ook lokaal aandacht aan te besteden wordt in deze Vredesweek door 
de Raad van Kerken Borne Hertme Zenderen op woensdag 22 september een 
vredesbijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst bestaat uit verschillende 
activiteiten en begint om 19.00 uur met een korte gebedsdienst in de 
Doopsgezinde kerk aan de Ennekerdijk. Hierna zal de vredesbijeenkomst 
worden voortgezet met een wandeling met de vredesvlag naar de Stefans-Hof. 
Hier is de gelegenheid met elkaar in dialoog te gaan en is het mogelijk een 
persoonlijke vredeswens op een vredesduif te schrijven. 
Vervolgens gaat de activiteit verder met de vredeswandeling naar de 
vredesboom bij de Oude Kerk waar een korte afsluitende bijeenkomst 
plaatsvindt. Hier kunnen dan ook de vredesduiven in de vredesboom worden 
gehangen.  
 

Als u niet kunt of wilt deelnemen aan de viering maar wel aan de 
vredeswandeling dan kan dat natuurlijk ook; deze start omstreeks 19.20 uur  
bij de Doopsgezinde Kerk.  
Uiteraard kun je op ieder ander moment tijdens de wandeling aansluiten.  
De lokale Raad van Kerken Borne Hertme 
Zenderennodigt iedereen, jong en oud, uit  
om deel te nemen aan deze vredesactiviteit.  
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Inclusief samenleven 
Deze woorden schrijf ik op 11 september, mijn gedachten zijn terug op die 
dramatische 11e september 2001, precies twintig jaargeleden.  Ik was bijna 
afgestudeerd, bezig met mijn doctoraalscriptie over de beroemde 
Herderspsalm 23. In die tijd werkte ik op het kantoor van de 
Binnenstadsoecumene, hartje centrum Groningen. Die bewuste 
dinsdagmiddag was ik ook aan het werk.  
In New York was het morgen. En toen gebeurde het...  
 

Daags erna sprak president Bush zijn volk toe en aan het einde van de speech 
citeerde hij Psalm 23: ‘Ook al gaat mijn weg door een diepdonker dal, ik vrees 
geen gevaar, want U bent bij mij’. ‘I will fear no evil ’. 
 

Woorden uit de Psalm die velen zo dierbaar is en diep in het hart zit. De Psalm 
wordt vaak gezongen en geciteerd bij uitvaarten, woorden die troostrijk 
bedoeld zijn voor wie zich in gevaar of duister bevindt:  
God is altijd bij je en geleid je met stok en staf als een ware Herder. 
 

En toch schuurde er iets toen Bush de Psalm citeerde. ‘I will fear no evil ’, 
waarbij dit ‘evil’, kwaad, slechtheid, werd toegeschreven aan de daders en 
organisatoren van de aanslagen op de Twin Towers. Zoiets bedenken en 
uitvoeren ís kwaad, ís slecht, ís evil, dat geldt voor elke vorm van geweld 
jegens anderen, ook in het klein. Maar wat gebeurde er... Opeens werden 
moslims overal ter wereld er op aangekeken dat zij als het ware 
vertegenwoordigers van dit kwaad waren. De Islam als geheel werd 
gebrandmerkt als ‘evil’. 
   

Ik hoorde deze week op de radio een ingrijpend interview met een vrouw die 
twintig jaar geleden op de basisschool zat. Ze voelde zich veilig in haar klas en 
bij haar leerkracht, tótdat zij vlak na ‘nine-eleven’ grondig, gemeen en 
geniepig gepest begon te worden, omdat zij van Islamitische afkomst was. En 
haar leraar keek weg, deed niets, greep niet in en verklaarde dat kinderen nu 
eenmaal gevoelig zijn voor het anders zijn van anderen.  
Twintig jaar later legt de inmiddels ruim volwassen vrouw uit welke 
destructieve sporen die periode van pesten heeft nagelaten!  En desgevraagd 
zegt twintig jaar later haar leerkracht van toen: “Ik zou het nu weer precies zo 
hebben gedaan.” 
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Van 18 tot en met 26 september a.s. wordt door de landelijke organisatie 
“Pax” de jaarlijkse Vredesweek gehouden.  
Zoals verwoord op de website  vredesweek.nl/thema van vredesorganisatie 
PAX kent iedereen wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden 
uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en 
dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt 
diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht 
wordt gedaan aan iedereen. Voor 2021 kiest PAX “Inclusief samenleven” als 
thema van de Vredesweek. 
 

“ Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of ergens al een wereld daagt, waar 
mensen waardig leven mogen en elk zijn naam in vrede draagt” 
 

Ds. Johan Meijer 

 

 

   Uitslag kaartmiddag van kaartclub ‘’Schoppenboer’’     

Gespeeld op: 8 September 
 
 Kruisjassen              Jokeren 

1. Cor Stoppel  4157 p.  1. Bep Landkroon 38 p. 
2. Gerard Winkel 4006 p.   
3. Sinny Keur  3977 p.   
4. Tonny Pigge  3820 p. 
5. Paulien Peper  3817 p. 

 
Poedelprijs:  
 

 Theo Boomkamp 3060 p.      J. Stern             101 p. 
 

Volgende kaartmiddag : 22 September 
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Fietsrondje langs de AED’s 
Op donderdag 23 september a.s. is er weer een fietsrondje 
langs de AED's in Zenderen. 
 
Vertrek om 19.00u bij ZV. 

Graag opgeven via mail.: h.zanderink1966@hotmail.com  
 

Collecte Nierstichting van 19 t/m 25 september 
 

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)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:h.zanderink1966@hotmail.com
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 U kunt ook doneren door een bedrag over te maken naar:  
Rekeningnr NL70 INGB 0000 0880 00 t.n.v. Nierstichting  
 

Oproep!!!!!  
De nierstichting is in Zenderen dringend op zoek naar collec-
tanten. Wie o wie wil volgende week collecteren? 

 

Meld je aan bij José van Dael: 0653292686 
 

          SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 

 

 

Schoonmaakrooster:  

Wk 38: 20 – 24 sept:  Chantal Kamphuis, Geri Nijhuis, 

    Miranda Vossebeld, Renate ten Broeke 

 
 

De laatste ronde van de poulefase bekercompetitie! 
Aankomend weekend breekt voor de junioren en de senioren de laatste 
speelronde van de poulefase van de bekercompetitie aan. Daarna gaat ook 
voor deze teams de gewone competitie van start. Onderstaand een overzicht 
van de wedstrijden voor aankomend weekend. Veel succes en plezier 
toegewenst! 
 

Zaterdag 18 september   Aanvang: Scheidsrechter: 
De Tukkers JO19-2 – ZV JO19   15:00   
ZV JO17 – Oranje Nassau JO17-3  13:00  Freek Vlaskamp 
ZV JO12 – Achilles '12 JO12-3    11:30  Thomas Klaassen 
ZV JO10 – Wilhelminaschool MO10-1 10:00  Luan van Dienst 
ZV JO9-1 – Heracles JO9-5   09:00  Dries Smelt 
ZV JO9-2 – PH JO9-2JM   10:00  Thijmen Kruiper 
BSC Unisson JO7-1 – ZV JO7-1  09:00   
ZV JO7-2 – TVO JO7-1    09:00  Wessel Brus 
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Zondag 19 september   Aanvang: Scheidsrechter: 
GSV ‘63 1 – ZV 1    14:00    
NEO 4 – ZV 2     09:00 
ZV 3 is vrij        
ZV 35+ is vrij 
Borne/ZV VR1 – Twickel VR1   12.45  Jan Otter  
 

Kantinedienst zaterdag 18 september Tijd: 
Lieke Bartelink    08:30 – 10:00 
Amber Boswerger    10:00 – 11.30 
Tygo Goppel     11.30 – 13.30 
Thijn Leushuis     13:30 – 15:30 
Kantinedienst zondag 19 september Tijd: 
Ivar Hakkenbroek/ Thomas Klaassen  08:00 – 12:00 
Cor Burink/ Peter Feldman   12:00 – 15:15 
Jan Heck/ Tim Mossel    15:15 – 18:30 
 
Vriendelijke groeten, 
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit 
 
 
Grote Clubactie Z.V. 2021 

Het is weer zover, de Grote Clubactie komt eraan. 
Vanaf zaterdag 18 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 QR-
code (die staat op het lot). Dus de kinderen geen contant geld meegeven!! 
Vorig jaar hebben Maud Steenhagen en Nout Lansink de meeste loten 
verkocht, super goed! 
 

Alvast bedankt, namens bestuur sportvereniging Zenderen Vooruit. 
 


