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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
10 oktober 2020 – 24 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 …
Elk moment is een plaats
waar je nog nooit geweest bent.

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 11 okt 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. cantoren
Voorganger: Pastor T. v.d. Gulik
Zondag 18 okt 10.00 uur: Woorddienst m.m.v. cantoren
Voorgangers: PW A. Oosterik/J. Cuppen

Zondag 11 oktober 10.00 uur
Koster:
E. Westerbeek
Lector:
H. Harink
Corona coördinator: M. Besselink

Zondag 18 oktober 10.00 uur
Koster:
H. v.d. Aa
Lector:
Voorganger
Corona coördinator: J. Stevelink

Kerk openen/sluiten:
Van zondag 11 oktober t/m zaterdag 24 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 11 oktober t/m zaterdag 17 oktober: groep 3 en 4
Van zondag 18 oktober t/m zaterdag 24 oktober: groep 1 en 2
Misintenties voor zondag 11 oktober 2020:
Johanna Harink-Schothuis (Jaargedachtenis); Huub Hermans;
Riek Groothuis-Ganzeboom; Tonie Harink; Gerard Wolters;
Overleden ouders Demmer-Kortstee; Ab Schiphorst.
Gebedsintenties voor zondag 18 okober:
Overleden familie Welberg-Grootelaar; Theo Ganzeboom;
Huub en Tiny Hermans-Savelkoul; Ab Schiphorst.
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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

Van de redactie: Automatische Incasso
Denkt u eraan??
Graag veranderingen van uw banknummer en/of
adreswijzigingen tijdig doorgeven aan de redactie.
Dit i.v.m. een juiste verwerking van de automatische incasso,
die eraan zit te komen.
Bij voorbaat onze dank.

Nederlandse Brandwonden Stichting
Ondanks de verscherpte coronamaatregelen mag er
deze week wel gecollecteerd worden.
Er zijn ook collectanten met een online collectebus, Zij
zullen u via de app benaderen.
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 rekeningnummer: 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
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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

Nieuws van de Zonnebloem
Rabo ClubSupport is de nieuwe Rabo Clubkas Campagne van de
Rabobank Centraal Twente.
Elke Raboklant kan lid worden; alleen Rabobankleden mogen stemmen.
Lid worden en stemmen kan via de Raboapp en Rabo Online bankieren.
Men kan stemmen op deelnemende clubs/verenigingen. Elk lid mag 5
stemmen uitbrengen waarvan maximaal 2 op dezelfde club of vereniging.
Hoe meer stemmen er worden uitgebracht des te hoger de bijdrage die uw
favoriete club of vereniging krijgt.
Stemt u ook op uw Zonnebloemafdeling Hertme/Zenderen?
Alvast bedankt!
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IJSCLUB

'ZENDEREN'
Secretariaat:
p/a Esweg 6
7625 SV Zenderen

Rabo ClubSupport 2020 IJsclub Zenderen”
De IJsclub “Zenderen” doet ook dit jaar weer
mee met de Rabo ClubSupport Campagne.
Meerdere verenigingen of instellingen uit
Zenderen en Borne hebben zich aangemeld.
Deze clubs staan vermeld op website van de
Rabobank. Vanaf 5 oktober tot 25 oktober kan er
worden gestemd door leden van de Rabobank.
Als u wel klant bent, maar geen lid van de
Rabobank kunt u zich gratis aanmelden als lid
daarna uw stem uitbrengen. Iedere stem is geld
waard dus laat uw stem niet verloren gaan.
Bij het stemmen willen wij natuurlijk de
Zenderense verenigingen aanbevelen en in het
bijzonder de ijsclub.

Alvast onze dank voor uw stem.
Het bestuur van de IJsclub “Zenderen”.

Rabo ClubSupport: C.V. De Doldraejers doet weer mee!
Vrienden van de Doldraejers,
We doen ook dit jaar mee met de actie van de Rabobank: ClubSupport. Met
Rabo ClubSupport biedt de Rabobank financiële ondersteuning aan clubs en
verenigingen. De leden van de Rabobank bepalen welke club een financiële
ondersteuning ontvangt. Kortom: jouw stem is geld waard.
Met de opbrengst gaan we ons dit jaar extra inzetten voor het kindercarnaval:
zij kunnen immers (zoals het er nu naar uit ziet) gelukkig wel carnaval vieren
en daar willen we wat bijzonders van maken.
Stemmen kan van 5-25 oktober in de Rabo App of online via
www.rabobank.nl/clubsupport.
Goed om te weten: Je kunt op 7 Zenderense verenigingen/clubs stemmen,
dus keuze genoeg om een lokale vereniging/club te steunen!
Carnavaleske groet,
Bestuur C.V. De Doldraejers
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Rabo Clubsupport – Zenderen Vooruit
Zenderen Vooruit doet dit jaar mee
met Rabo ClubSupport!
Kunnen wij op jouw stem rekenen?
Stemmen kan tot en met 25 oktober.
Wij willen graag de financiële bijdrage gebruiken om ons sportpark te gaan
verduurzamen, denk hierbij aan het plaatsen van zonnepanelen en
ledverlichting op en in het clubgebouw.
Stem nu direct in de Rabo App of online op www.rabobank.nl/clubsupport

Donateurskaarten St. Gregorius Hertme
Dit jaar zullen de muzikanten van de
muziekvereniging St. Gregorius in
verband met Corona niet bij u
aanbellen voor verkoop van
donateurskaarten.
Dit jaar is bewust gekozen niet bij de
inwoners van Zenderen aan de deur te
komen, immers onze en uw gezondheid is een ieders grootste zorg in deze
bizarre tijden van Corona.
Wel zijn er dit jaar gelijk met deze VOX, donateurskaarten huis aan huis
bezorgd. Op deze donateurskaart staat omschreven hoe u toch net als
voorgaande jaren onze vereniging kunt steunen.
Wij hopen dat u dit jaar, zonder persoonlijk contact ook uw bijdrage wilt
doen, waarvoor op voorhand onze hartelijke dank.
Met muzikale groet
Bestuur muziekvereniging St. Gregorius
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SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Schoonmaakrooster:
14 oktober 2020:
Anne Egberts, Annechien Aardema,
Renate Kosse, Inge Wolbers.
21 oktober 2020:
Ilse Hoek, Audrey Overklift,
Simone Tinselboer, Anouk Slot
Toch een paar mooie wedstrijden op het programma!
Onderstaand een overzicht van de wedstrijden voor aankomend weekend.
Gezien de aangescherpte Corona-regels, is de kantine op dit moment gesloten
en komen de kantinediensten te vervallen. Vervoerschema’s worden
opgesteld in overleg met trainers/leiders van het betreffende team.
Zaterdag 10 oktober
ASV ’57 JO19-1 – ZV JO19
Heracles avc JO17-3 – ZV JO17
ZV/BZSV MO17 – Achilles ‘12 MO17-1

Aanvang
12.15 uur
13.30 uur
13.00 uur

Scheidsrechter

Zondag 11 oktober
Fleringen 1 – ZV 1
Luctor Et Emergo 2 – ZV 2
ZV 3 – KOSC 5
ZV 35+ – Reutum 35+

Aanvang
14.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
09.00 uur

Scheidsrechter

Gerard Kole

Hennie Besselink
Via team zelf

Slechts 3 fantastische wedstrijden in weekend 17/18 oktober!
Zaterdag 17 oktober
Aanvang
Scheidsrechter
NEO MO17-2 – ZV/BZSV MO17
14.00 uur
Zondag 18 oktober
ZV 1 – Victoria ’28 1
EFC PW 1885 35+ – ZV 35+

Aanvang
14.00 uur
10.00 uur

Succes!!
Vriendelijke groeten,
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit
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Scheidsrechter
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