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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 

2 oktober 2021 – 9 oktober 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 
        

 
 

Nieuws van de redactie: 

U ontvangt vandaag het 1ste nummer van de nieuwe 

jaargang, de 54ste alweer.  

Het abonnementsgeld bedraagt ook dit jaar weer € 10,-. 

Dit bedrag zal eind oktober via automatische incasso van uw rekening worden 

afgeschreven. 

Voor hen die ons (nog) niet gemachtigd hebben, het volgende: 

U kunt het abonnementsgeld komen betalen aan Hoofdstraat 28 of 

overmaken op rekgnr.  NL 57 RABO 0309 4847 07 t.n.v. Vox. 

Wilt u zo vriendelijk zijn veranderingen van uw banknummer of 
adreswijzigingen aan ons door te geven? Dit i.v.m. een juiste verwerking van 
de automatische incasso.     

      Bij voorbaat onze dank. 

http://www.zenderen.nl/
mailto:info@parochiezenderen.nl
mailto:pastor.vandergulik@gmail.com
mailto:anita.oosterik@gmail.com
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Van hart tot hart …  
 

Als er een deur gesloten wordt,  
opent ergens een andere deur. 

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

donderdag: 14.00 – 15.00 uur 

 
 
Vieringen:  

 Parochiekerk:  
Zondag 3 okt: 10.00 uur: Eucharistieviering verzorgd door de Karmel 
    Voorganger: Pater Tj. van Balen 
De viering kan worden gevolgd via de kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl  
 
 
Zondag 3 oktober 10.00 uur    
Koster:   H. Harink   
Lector:   R. Brentjes  
 
 
Misintenties zondag 3 oktober 2021 
Pater Antoon Korterik; Benny Boswerger; Bernard ter Haar (jaarged.) 
 
 
Gedoopt: 
Op zondag 26 september is Tibbe Slot gedoopt. 
Tibbe is de zoon van Henry Slot en Anouk Koelen en het broertje van Jurre, 
Fedde en Okke. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 3 oktober t/m zaterdag 9 oktober:  
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 3 oktober t/m zaterdag 9 oktober: groep 4  
 

 

 
 

 
Verandering coronabeleid  
In navolging op het bericht van de Nederlandse bisschoppen 
zullen ook wij als parochie het coronabeleid versoepelen. 
Dat houdt in dat vooraf opgeven of registreren niet meer 
nodig is. Ook de anderhalve meter afstandsregel wordt 
losgelaten. Wel wordt gevraagd om rekening met elkaar te 

houden met name bij het kiezen van een plaats in de kerk. 
 

Bij het uitreiken van de communie blijft wel het scherm gehandhaafd. Dat 
houdt in dat er door één persoon, de pastor of de voorganger, communie 
uitgereikt zal worden. Er blijft dus één rij, zoals we dat in de coronatijd 
gewend waren.  
 

         
        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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Het collecteren verandert nog niet, de collectebus staat tijdens de viering 
achter in de kerk. In de hal van de kerk vindt u aan de wand een poster met 
daarop de QR code, waarmee u ook een geldelijke bijdrage aan onze parochie 
kunt overmaken.  
 

Graag willen wij de coronacoördinatoren en de mensen van het 
parochiesecretariaat heel hartelijk danken voor hun werkzaamheden in de 
afgelopen periode. De coördinatoren voor de registratie en het geven van 
aanwijzingen bij de communie en de mensen van het parochiesecretariaat 
voor het bijhouden van de opgaven voor de vieringen.  Dankzij uw hulp 
konden onze vieringen op een goede wijze doorgaan.  
 

Het parochiebestuur 

 
 
 
Uitzwaaimoment Klimaatpelgrims 

Op donderdagmiddag 30 september komt er een 
groep van 31 pelgrims de gemeente Borne 
binnen. Zij zijn half augustus in Polen op pad 
gegaan voor een tocht van 2800 kilometer op weg 
naar de Internationale VN Klimaattop in Glasgow, 
die plaatsvindt van 1 tot en met 12 november. 

Een werkgroep van de plaatselijke Raad van Kerken Borne-Hertme-Zenderen is 
verantwoordelijk voor de ontvangst van de pelgrims. Er wordt gezorgd voor 
onderdak voor de nacht en voor maaltijden. De warme maaltijd zal genoten 
worden in de burgerzaal van het gemeentehuis, waarbij de wethouder van 
Duurzaamheid, dhr. Michel Kotterman aanwezig zal zijn. Op vrijdagmorgen 1 
oktober om 9.00 uur zullen de pelgrims vertrekken vanaf de Oude Kerk in Oud 
Borne. De organisatie zorgt voor een ‘uitzwaaimoment’ die begint om 8.45 
met een reiszegen voor de pelgrims. Loco-burgemeester Arno Spekschoor zal 
hierbij ook aanwezig zijn. U en jullie als inwoners van Borne, Hertme en 
Zenderen zijn van harte uitgenodigd om bij dit moment aanwezig te zijn. 
Opgave daarvoor is niet noodzakelijk.  

Namens de werkgroep, ds. Johan Meijer 
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Collecteweek Handicap van 26 september t/m 2 oktober 
 

Ook deze week wordt er weer gecollecteerd. 
HandicapNL komt bij u aan de deur. 
 

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 rekeningnummer: NL89 RABO 0394 3860 00  
o.v.v. donatie collecte 

 

Alvast bedankt voor uw gift 
 
 
 

 
Tja, dat er lol wordt gemaakt na ‘t uitgaan oké. 
En dat er dan wat geklierd wordt, is ook te begrijpen.  
Maar dat onze vlag van de Nierstichting wordt weggehaald, 

vind ik een beetje te ver gaan. 
Je mag ‘m wel stiekem terughangen hoor. 

José Van Dael 
Hoofdstraat 107 

 

 

 

Afwastalent gezocht 

Restaurant ’t Seminar is op zoek naar nieuwe collega’s voor in de 

afwaskeuken! 

Ben je minimaal 15 jaar, wil je werken in de horeca en ben je 

beschikbaar in het weekend, neem dan telefonisch contact op 

met ’t Seminar, tel. 074 2595979. (Vragen naar Jelle) 
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Het laatste nieuws van De HUISKAMER VAN ZENDEREN. 
 In VOX hebben we het huiskamer maal onder 

de aandacht gebracht.  Samen koken en samen eten 
in het Sindron, elke tweede woensdag van de 
maand.  

 Kook 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 de mogelijkheid om samen te 
blijven zitten, kletsen of kaartje leggen. 

 
Heeft u zich nog niet aangemeld voor 13 oktober, dat kan nog per mail via 
info@sindron.  

 

Wij weten al wie de hobby kok is op 13 oktober van het “Sindron maal”.  
Wie dat is hoort u in de volgende VOX. 
Er zijn al een paar hobbykoks die zich hebben aangemeld, maar er mogen er 
nog wel een paar bij. Aanmelden mag via bovenstaand mailadres. 

 
21 oktober: 

Energie markt van 17.00 uur tot 22.00 uur. 
De gemeente Borne organiseert in Sindron een energiemarkt. Verdere 
informatie volgt snel. 

 
23 oktober: 

Repair café voor al uw liggende klussen. 
Van knoop tot spijker, schroef en moer. 
 
Vrijwilligers kijken of zij kunnen helpen met een kleine reparatie. U moet dan 
niet alleen denken aan elektrische apparaten. Daarvoor zijn we er, maar we 
zijn er ook voor kleine reparaties aan  bijvoorbeeld een fiets of klein naaiwerk. 
 
Ook hiervoor kunnen vrijwilligers zich aanmelden via info@sindron.nl 
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MUZIEKVERENIGING ST.GREGORIUS 
HERTME 
 

Geachte inwoners van Zenderen, 
Op dinsdag 5 oktober 2021 houdt de 
muziekvereniging St. Gregorius weer haar jaarlijkse donateur collecte in 
Zenderen. Leden van de muziekvereniging komen dan huis aan huis voor een 
vrijwillige bijdrage aan deze muziekvereniging.  
Na het succes van voorgaande jaren komt ook dit jaar onze vereniging niet 
meer met een donateurslijst rond, maar zullen onze muzikanten u vragen een 
donateurskaart te kopen voor een door u bepaald bedrag. Wij hopen dat u 
allen weer een positieve bijdrage wilt leveren aan onze mooie bloeiende 
muziekvereniging St. Gregorius. 
Voor eerst willen wij u alvast danken voor uw bijdrage en hopen u te zien bij 
onze muzikale activiteiten, het jaar door. Voor informatie hierover kunt u 
altijd terecht op onze website www.stgregoriushertme.nl  
 

In 2022 bestaat onze muziekvereniging St. 
Gregorius 100 jaar. En dat laten wij niet zo 
maar voorbij gaan. Op zaterdag 18 juni 2022 
is er een groot jubileumconcert in het mooie 
openluchttheater van Hertme. Op zaterdag 26 
november 2022 zal de malletband een vierde 
editie Percussion Live organiseren, in het 
jubileumjaar speciaal in de Schouwburg van 
Hengelo. 

 
 
 
K.P.V Rabo Club support Actie 

Ook dit jaar komt de Rabobank weer met de RABO Club-
Support Actie. Van 4 tot 24 oktober kunnen leden van de 
Rabobank via de app, stemmen op onze vereniging. 

Zeker de moeite waard om weer massaal op de K.P.V te stemmen. 
 

Alvast bedankt, Het Bestuur 

http://www.stgregoriushertme.nl/
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Rabo ClubSupport 2021  
De IJsclub “Zenderen” doet ook dit jaar weer mee met de  
Rabo Club Support Campagne. Meerdere verenigingen of 
instellingen uit Zenderen en Borne hebben zich al aangemeld. 
Deze clubs staan vermeld op website van de Rabobank. Vanaf 
4 oktober tot 25 oktober kan er worden gestemd. Iedere stem 
is geld waard dus laat uw stem niet verloren gaan. 

Bij het stemmen willen wij natuurlijk alle Zenderense verenigingen 
aanbevelen. Verdeel uw stemmen en vergeet daarbij de ijsclub niet.   
 

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

 

 

   Uitslag kaartmiddag van kaartclub ‘’Schoppenboer’’     

Gespeeld op: 22 September 
 

 Kruisjassen              Jokeren 
1. Truus Workel  3957 p.  1. Nelly de Jong 54 p. 
2. Gerard Kole  3909 p.   
3. Cor Stopel  3855 p.   
4. Riet Bos  3741 p. 
5. Minie Nijhuis  3718 p. 

 

Poedelprijs :  

 Paulien Peper  2942 p.      Bep Landkroon 80 p. 
 

Volgende kaartmiddag: 6 oktober 
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          SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 

 

 

 

Schoonmaakrooster:  

Wk 40: 4 – 8 okt:  Anne Egberts, Annechien Aardema, 

    Shorea Nollen, Inge Wolbers. 
 

   

 
AFDELING HANDBAL 

 
Zaterdag 3 oktober:       Aanvang: 
Navique/SVBO DS 1 – ZVBB21 DS1  Meerdijk Emmen   13.30 uur 
 
Woensdag 6 oktober: 
ZVBB21 DMW1 – Bentelo DMW1 Sporthal IISPA Almelo  19.00 uur 
 
Donderdag 7 oktober: 
ZVBB21 DA1 – Lutte DA1  Sporthal IISPA Almelo  18.25 uur 
 
Zaterdag 9 oktober: 
ZVBB21 – BWO E2   Sporthal ’t Wooldrik Borne 16.30 uur 
ZVBB21 E1 – Avanti Wilskracht E1 Sporthal ’t Wooldrik Borne  17.25 uur 
ZVBB21 DS 1 – Bentelo DS 1  Sporthal ’t Wooldrik Borne 19.00 uur 
ZVBB21 DS 2 – Borhave DS3  Sporthal ’t Wooldrik Borne 20.20 uur 
 
Zondag 10 oktober: 
ZVBB21 DS3 – RSC DS2  Sporthal IISPA Almelo  13.30 uur 
ZVBB21 DB1 – Borhave DB1  Sporthal IISPA Almelo  12.30 uur 
ZVBB21 DB2 – Combinatie ’64 DB1 Sporthal IISPA Almelo  11.30 uur 
ZVBB21 DC1 – Borhave DC1  Sporthal IISPA Almelo  10.30 uur 
ZVBB21 D1 – Kedingen D1  Sporthal IISPA Almelo  09.45 uur 
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Woensdag 13 oktober: 
ZVBB21DMW – De Lutte DMW1 Sporthal IISPA Almelo  19.00 uur 
 
Zondag 17 oktober: 
ZVBB21 DA1 – Bentelo DA1  Sporthal IISPA Almelo  11.30 uur 
 
Zondag 24 oktober: 
Zeeburg DS 1 – ZVBB21 DS 1   Diemen    14.15 uur 
 
Woensdag 27 oktober: 
ZVBB21 DMW 1 – RSC DMW2 Sporthal IISPA Almelo  19.00 uur 
 
Zaterdag 30 oktober: 
ZVBB21 E2 – Dynamiek E2  Sporthal ’t Wooldrik Borne 16.30 uur 
ZVBB21 E1 – BWO E1   Sporthal ’t Wooldrik Borne 17.25 uur 
ZVBB21 DS1 – Foreholte DS 2 Sporthal ’t Wooldrik Borne 19.00 uur 
ZVBB21 DS2 – EHC ’95 DS1  sporthal ’t Wooldrik Borne 20.20 uur 
 
Zondag 31 oktober: 
ZVBB21 D1 – Olympia HGL D2 Sporthal IISPA Almelo  09.45 uur 
ZVBB21 DC1 – Olympia HGL DC2 Sporthal IISPA Almelo  10.30 uur 
ZVBB21 – DB2 Borhave DB2  Sporthal IISPA Almelo  11.30 uur 
ZVBB21 DS3 – Blauw Wit DS1 Sporthal IISPA Almelo  12.30 uur 
 

 

 

 

 

AFDELING VOETBAL 
 
Veel thuiswedstrijden voor de jeugd! 
Aankomend weekend spelen alle jeugdteams een thuiswedstrijd met een 
heuse clash tussen JO7-1 en JO7-2. Het wordt dus gezellig druk op het 
sportpark. Kom daarom dan ook vooral je favoriete team aanmoedigen. 
Onderstaand een overzicht van de wedstrijden voor aankomend weekend. 
Veel succes en plezier toegewenst! 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit_eOZj6zeAhUisqQKHUNfBBwQjRx6BAgBEAU&url=https://tvvalkenburg.tv/nieuws/regios/uitslagen-handbal-2/&psig=AOvVaw1JTY4Wuyv-Ol2fV-74u8WG&ust=1540918553038511
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Zaterdag 2 oktober:    Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV JO19 – Tubantia JO19-3   15:00  Tom Vetketel 
ZV JO17 – MVV '29 JO17-2   13:00  Jordy Oude Vrielink 
ZV JO12 – Juliana '32 JO12-1   11:30  Wouter van Olffen 
ZV JO10 – Borne JO10-2JM   10:00  Luan van Dienst 
ZV JO9-1 – Bornerbroek JO9-2  10:00  Jorn Kruiper 
ZV JO9-2 – NEO JO9-6    09:00  Milan Leushuis 
ZV JO7-2 – ZV JO7-1     09:00  Tom Kamphuis 
 
Zondag 3 oktober:    Aanvang: Scheidsrechter: 
De Lutte 1 – ZV 1    14:00    
NEO 3 – ZV 2     09:00   
ZV 3 – Manderveen 2    11:00  Hennie Besselink 
ZV 35+ – Vasse 35+1    09:00  Bertus Tibben 
Borne/ZV VR1 – NEO VR2   12.45  Bij BVV Borne  
 
Kantinedienst zaterdag 2 oktober  Tijd: 
Milan Hakobian    08:30 – 10:00 
Boet Besselink     10:00 – 12:00 
Giovanni Bartelink    12:00 – 14:30 
Stijn ten Cate     14:30 – 17:30 
 
Kantinedienst zondag 3 oktober  Tijd: 
Ramon van Os/Jamey Oude Breuil  08:00 – 12:00 
Rob Vetketel/ Sander Vollenbroek  12:00 – 15:15 
Thomas Pol/ Jeffrey Slamp   15:15 – 18:30 
 

Vriendelijke groeten, 
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit 
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Activiteitenagenda 
 

 
 
Kijk voor meer informatie in de Agenda van www.zenderen.nl 
Opgave nieuwe activiteiten per email naar info@zenderen.com 
of aanmelden als nieuwe agenda activiteit op www.zenderen.nl 
 

http://www.zenderen.nl/
mailto:info@zenderen.com
http://www.zenderen.nl/

