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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 …
Haal een blijde herinnering zo vaak op als u wilt,
ze verslijt nooit.
Parochiesecretariaat: tel. 06 – 81730704:
Openingstijden:
dinsdag:
14.00 - 15.00 uur
donderdag: 14.00 – 15.00 uur
Vieringen:
 Parochiekerk:
Zondag 12 sept: 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor
Voorganger: Pastor T. v.d. Gulik
De viering kan worden gevolgd via de kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl

Zondag 12 september 10.00 uur
Koster:
J. v.d. Aa
Lector:
J. Maathuis
Corona coördinator: J. Stevelink
Misintenties voor zondag 12 september 2021 :
Tonie Harink; Herman Oude Lansink (Jaarged.)
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 12 september t/m zaterdag 18 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 12 september t/m zaterdag 18 september: groep 4

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

Extra collecte op ziekenzondag 12 september
Zondag is er de landelijke aandacht voor de zieken door de
Zonnebloem op nationale ziekenzondag. In de parochie
ontvangen de zieken een attentie, namens de bezoekgroep
van de parochie en in samenwerking met de Zonnebloem,
afdeling Hertme en Zenderen.
Deze aandacht met een attentie wordt ieder jaar opnieuw erg gewaardeerd.
In de extra collecte, die staat in het teken van ziekenzondag en de attenties
voor de zieken, wordt om uw bijdrage gevraagd.
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Hiervoor staat een mand, na afloop van de viering, op de tafel bij de uitgang.
Ook kunt u een bijdrage overmaken op rekeningnummer:
NL86 RABO 0309 4894 23 ten name van Bezoekgroep Parochie
Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Een nieuw schooljaar!
Vrijdagmorgen jl. waren alle kinderen van de
basisschool in de kerk. Het was goed om met een
viering, het begin van een nieuw schooljaar weer te
kunnen markeren.
We horen allemaal ergens bij en als basisschool ben
je verbonden met de parochie. Ergens bij horen
betekent niet alleen, het betekent samen en dat is
veel mooier dan alleen.
Alle kinderen van de acht groepen hebben samen
een wens gemaakt op school en voorgelezen in de
viering.
Deze wensen voor het
nieuwe schooljaar van elke
groep hangen op de twee
prikborden naast de
zijdeuren achter in de kerk.
Heel bijzonder om te lezen.
Het gebed Onze Vader hebben veel kinderen thuis al
geleerd en op school, ook om het Onze Vader te
zingen.
De kinderen van groep 3 hebben samen met enkele
meisjes uit groep 8, het Onze Vader gezongen als
afsluiting van de viering.
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Rectificatie: Ontspanningsmiddag Zonnebloem Hertme-Zenderen
Graag willen wij u mededelen dat er woensdagmiddag
6 oktober een ontspanningsmiddag is bij het Hoogspel in Delden
voor de cliënten van de Zonnebloem afdeling Hertme-Zenderen.
Hier willen wij u graag voor uitnodigen.
De kosten voor deze middag zijn € 5,De zaal gaat open om 13.30 uur.
Graag z.s.m. opgeven bij Lidy Westerhoff.
Mail Adres: lidy.westerhoff@hotmail.com
Telefoonnummer: 074-2664645

p.p.

Met vriendelijke groet,
Zonnebloem Hertme-Zenderen

KWF Kankerbestrijding collecteert van 5 t/m 11 september
Deze week is/wordt er weer volop gecollecteerd
voor het KWF. Ook in Zenderen zijn de collectanten
op pad gegaan.

Hebt u de collectant gemist?
U kunt altijd nog via onderstaande mogelijkheden doneren:
-

-

U opent op uw mobiel de bankapp,
u scant de QR-code die hiernaast staat. →
De app vertelt daarna wat u verder
moet doen.
het is ook mogelijk uw donatie over te maken
naar het rekeningnummer van de KWF-Kankerbestrijding Afdeling
Borne: NL95 RABO 0145 6009 71 t.n.v. KWF Kankerbestrijding
o.v.v. 14062 afd. Borne wijk 9

Alvast bedankt voor uw gift
Namens KWF Zenderen
Betsy Paus
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Prinses Beatrix Spierfonds collecteert van 12 t/m 18 september
Er zijn zo’n 600 verschillende spierziekten. Sommige
zijn dodelijk, sommige erfelijk, en allemaal hebben ze
een verlammend effect op de spieren en dus op het
hele lichaam. En dus op je hele leven.
Het spierfonds wil graag een wereld zonder
spierziekten bewerkstelligen. Daar droomt ze van. En
daar wordt aan gewerkt. Uiteindelijk wil ze alle
spierziekten kunnen genezen, of in ieder geval kunnen stopzetten of
vertragen. Dat wordt bereikt door heel gericht en selectief wetenschappelijk
onderzoek te financieren. En tot alle spierziekten de wereld uit zijn, wordt een
deel van haar energie en geld in goede zorg, voorlichting en
belangenbehartiging gestoken, zodat mensen met een spierziekte een
volwaardig leven kunnen leiden.
Bovendien vindt het spierfonds het belangrijk dat ook mensen die niets met
spierziekten te maken hebben, wel snappen welke impact dit op een
mensenleven kan hebben. En er meer begrip en steun komt voor iedereen die
wel met spierziekten te maken heeft.

Het spierfonds kan dit niet alleen
U kunt helpen door te doneren tijdens de collecteweek.
Mocht u de collectant missen of gemist hebben, dan kunt u uw bijdrage
overmaken naar:
rekgnr NL02 ABNA 0548 2923 45 t.n.v. Stichting Prinses Beatrix Spierfonds
Ook kunt u met uw mobiel doneren.
Daarvoor opent u de bankapp.
U scant de QR-code die hiernaast staat.
→
De app vertelt daarna wat u verder moet doen.
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SPORTVERENIGING
Schoonmaakrooster:
Wk 37: 13 – 17 sept:

“ZENDEREN VOORUIT”

Sandra Kuiphuis, Conny Brus,
Gonny Kolenbrander, Ida Demmer

We zijn weer begonnen!
Afgelopen weekend waren na bijna 11 maanden weer de eerste officiële
voetbalwedstrijden voor de senioren op sportpark het Vollenbroek te
bewonderen. Ook bij de jeugd werd er met veel plezier weer volop in
(beker)competitieverband gevoetbald. Onderstaand een overzicht van de
wedstrijden voor aankomend weekend. Veel succes en plezier toegewenst!
Donderdag 9 september
Borne 2 – ZV 2

Aanvang:
20:00

Zaterdag 11 september
ZV JO19 – RSC JO19-2
ZV JO17 – Borne JO17-3
ZV JO12 is vrij
ZV JO10 – ATC'65 JO10-5
ZV JO9-1 – NEO JO9-5
ZV JO9-2 is vrij
ZV JO7-1 – Bentelo JO7-2
Hoeve Vooruit MO7 – ZV JO7-2

Aanvang:
15:00
13:00

Scheidsrechter:
Bart Beld
Bryan Sonder

10:00
10:00

Wouter van Olffen
Thijmen Kruiper

09:00
09:00

Seb Egberts

Zondag 12 september
ZV 1 – Borne 1
ZV 3 – Luctor Et Emergo 6
ZV 35+ is vrij
Borne/ZV VR1 – TVC '28 VR1

Aanvang:
14:00
11:00

Scheidsrechter:
H. Kiremit
Bertus Tibben

12.45

bij BVV Borne
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Kantinedienst zaterdag 11 september
Wessel de Kinkelder
Binc Hoek
Sten Feldman
Etienne van Loon

Tijd:
08:30 – 10:00
10:00 – 12.00
12.00 – 14.30
14:30 – 17:30

Kantinedienst zondag 12 september
Kees ten Broeke/ Myron Eleveld
Rick Stokkingreef/ Pim Keur
Rob Elzinga/ Ruben Elzinga

Tijd:
09:00 – 12:00
12:00 – 15:15
15:15 – 18:30

Vriendelijke groeten,
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit

PLUS Spaaractie voor Zenderen Vooruit!
Vanaf zondag 5 september start er bij de PLUS supermarkten in Borne een
spaaractie voor clubs. In totaal wordt er een bedrag van € 18.125,00 verdeeld
onder alle deelnemende clubs.
Zenderen Vooruit doet ook mee aan deze spaaractie. Bij elke 10 euro aan
boodschappen ontvangt u hiervoor een kraskaart. Deze bevat een
sponsorpunt die u via www.plus.nl/sponsorpunten kunt schenken aan de club
van uw keuze.
Hoe meer sponsorpunten een club verdient, hoe meer geld de actie
voor de club zal opleveren.
Spaart u ook mee? Dat zouden we geweldig vinden!
Vindt u het wat lastig om zelf de punten online in te voeren, dan doen wij
dat graag voor u.
U mag daarom ook uw ontvangen kraskaartjes inleveren bij:
Kim Kamphuis – de Haar 15
Nico Pol – Hoofdstraat 37
Roy de Kinkelder – Hoge Maat 40
Miranda Steenhagen – Erve Timmerman 4
De actie loopt t/m zaterdag 13 november.
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De huiskamer van Zenderen
Vanaf oktober start ons maandelijkse HUISKAMER MAAL
Samen koken en Samen eten in De Huiskamer van Zenderen.
Elke tweede woensdag van de maand.
 Kook en eet je mee dan is de start om 11.00 uur.
 Eet je mee dan is de start om 12.30 uur.
Na afloop is er tijd om gezellig samen te zijn en een kaartje te leggen.
Voor het HUISKAMER MAAL is er een maximum aantal deelnemers van 12
personen. Je kan je hiervoor aanmelden via info@sindron.nl uiterlijk op de
maandag voorafgaande aan het HUISKAMER MAAL.
Het eerste HUISKAMER MAAL vindt plaats op 13 oktober.
Het thema is dan “ SINDRON MAAL.”
Elke maand is er een ander thema.
De kosten voor het HUISKAMER MAAL zijn €7,50 inclusief water,
exclusief een drankje.
Ben je een hobbykok en denk je….hé dat is wat voor mij? Meld je dan ook aan.
Repair Café.
Elke 4e zaterdag van de maand van 10.00 uur tot 12.00 uur zijn er vrijwilligers
die kijken of er een reparatie mogelijk is. Wanneer dit kan, dan worden
daarvoor de kosten van het materiaal berekend.
Terwijl er gekeken wordt of er een reparatie mogelijk is, is er de mogelijkheid
om een kop koffie of thee te drinken.
Aanmelden voor een reparatie hoeft niet maar mag wel. Kan handig zijn, de
vrijwilligers kunnen dan rekening houden met de materialen die ze
meenemen.
Gaat het om een groot of zwaar apparaat, dat niet vervoerd kan worden, mail
ons dan ook. Dan kijken we of er iemand op die zaterdag even thuis komt
kijken. Ook dan moeten de onkosten vergoed worden.
Zenderen kent veel handige mensen. Kom jij het team van het Repair Café
versterken? Mail ons! Je hoeft niet elke maand te kunnen. Een keer per twee
maanden is ook al fijn. Bij meerdere vrijwilligers kan er een schema in overleg
worden gemaakt. Mail: info@sindron.nl
Graag tot ziens in De Huiskamer van Zenderen
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