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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 

13 november 2021 – 20 november 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 …  
 

Veel mensen kun je niet echt ontmoeten,  
omdat ze in zichzelf opgesloten zijn. 

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

donderdag: 14.00 – 15.00 uur 

 
Vieringen:  

 Parochiekerk:  
Zondag 14 nov: 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  

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 14 november 10.00 uur   
Koster:  H. v.d. Aa    
Lector:  J. Maathuis  
 

Misintenties zondag 14 november 2021 
Tonie Harink 
 

Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 14 november t/m zaterdag 20 november telkens:  
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 14 november t/m zaterdag 20 november: groep 3 en groep 4   

 
Aanmelden voor de voorbereiding op het Heilig Vormsel  
 

Net als voorgaande jaren, is het mogelijk voor de 
jongens en meisjes vanaf groep 8 van de basisschool om 
het Heilig Sacrament van het Vormsel te ontvangen in 
de parochie Zenderen.   
Op dit moment is nog geen datum in 2022 bekend.  
We willen eerst graag weten of er kinderen zijn die 
willen starten met de voorbereiding op het vormsel.  

 

De voorbereiding betekent dat er een aantal bijeenkomsten zijn, na schooltijd.   
We gaan net als vorig jaar werken aan een project, zoals afgelopen jaar “de 
Verjaardagsbox”, en in gesprek over de betekenis van je laten vormen, in 
relatie met het leven van Jezus en je eigen leven en levensweg.  
 

Jongens en meisjes uit groep 8, maar ook oudere tieners, zijn van harte 
uitgenodigd om zich aan te melden ook als is misschien nog niet duidelijk of je 
wel gevormd wilt worden.   
De jongens en meisjes in groep 8 van de basisschool in Zenderen hebben een 
uitnodiging voor aanmelding op school ontvangen.  
Aanmelden kan door een mail te sturen naar anita.oosterik@gmail.com  
Opgave heel graag vóór 26 november.  
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“Kerkhofzaken”  
 
a. Reglement: Wij hebben besloten het reglement 
Kerkhof te wijziging. In het reglement zijn bepalingen 
opgenomen waarin het mogelijk wordt voor het 
parochiebestuur om graven, nadat de begraafperiode + 
evt. verlenging is verstreken ( 20 + 10 jaar), aan te merken 
als cultuur historisch graf. Uiteraard wordt een en ander besloten in 
overleg met de rechthebbende c.q. de familie. In overleg met de 
rechthebbende (n) c.q. de familie wordt het graf dan in stand gehouden. 
Het parochiebestuur wordt in principe rechthebbende van het graf, maar 
ook de familie kan de rechthebbende blijven. Dit om te voorkomen dat 
mooie graven verdwijnen en om een kaalslag te voorkomen. 
 
 

b. Criteria: Voor het bepalen c.q. het aanmerken als cultureel historisch 
graf hebben wij criteria ontwikkeld. Deze worden door het parochiebestuur 
zorgvuldig gehanteerd en uiteraard in overleg met de rechthebbende van 
het graf c.q. de familie besproken. 
 
 

c. Misverstand: Op het kerkhof zijn bij verschillende graven bordjes 
geplaatst. Deze bordjes worden geplaatst omdat voor deze graven de 
huidige begraafperiode gaat verstrijken en omdat de contactpersoon of 
rechthebbende van een graf niet altijd te bereiken is. De rechthebbende 
van het graf c.q. de familie wordt er op gewezen dat over een jaar de 
begraafperiode gaat verstrijken. Een nieuwe periode gaat in. Verlenging 
kan worden aangevraagd. Ruiming kan ook mogelijk worden. Het graf kan 
worden aangewezen als cultuurhistorisch graf. Ook wordt er een brief 
gestuurd naar de rechthebbende c.q. de familie. Het plaatsen van de 
bordjes betekent dus niet dat alle graven waar een bordje is geplaatst,  
zullen verdwijnen. Het is slechts een attenderen op een mogelijk nieuwe 
situatie.  
 
Het parochiebestuur 
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Huiskamer Zenderen Sindron 

De Huiskamer is al door verschillende mensen 
bezocht bij de activiteiten die er zijn geweest. Te 
weten ons HUISKAMER MAAL en het REPAIR CAFÉ. 
Ook heeft het bestuur verschillende tips ontvangen 
om iets te organiseren in de Huiskamer. 
Denk daarbij aan Kakelnest voor schoolverlaters, 
filmavond of teens avond, woensdag middag 
activiteiten. 
Wij zijn als bestuur heel erg blij met de tips om iets 

te organiseren. En deze tips zijn heel divers en voor elke leeftijdsgroep in 
Zenderen is er wel iets gezegd.  
Alleen kunnen wij als bestuur dit niet alleen en vragen wij dus de hulp van de 
inwoners van Zenderen.  Dus heb je een goed idee, kijk dan eens of jij dit, 
samen met iemand anders kunt gaan organiseren. De activiteiten kunnen 
eenmalig zijn of meerdere keren per jaar worden georganiseerd. 
DE HUISKAMER, VOOR EN DOOR ZENDERNAREN, DAT IS ONS DOEL. 
 

Naast de wekelijkse verenigingen die bij ons in de HUISKAMER verblijven, 
hebben we op de 2de  woensdag van de maand ons HUISKAMER MAAL en op 
de 4de zaterdag het REPAIR CAFÉ. 
 

Hartelijke groet het bestuur van de HUISKAMER VAN ZENDEREN 
  

         
        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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      Uitslag kaartmiddag van kaartclub ‘’Schoppenboer’’       
Gespeeld op: 3 November 

 
     Kruisjassen         
  

1. Siny Keur   4275 p. 
2. Tonny Pigge  4056 p.   
3. Gerard Kole  3957 p.   
4. Henk Platenkamp  3936 p. 
5. Wilhelmien Tulk  3789 p. 

 
Poedelprijs:  

          Gerard Wigger  3015 p. 

 

Volgende kaartmiddag: 17 November 

 
 
IJSCLUB 'ZENDEREN' 
De IJsclub “ZENDEREN” wil alle mensen bedanken die een stem hebben 
uitgebracht op de IJsclub in de Rabo Clubsupport. Hieruit blijkt waardering 
voor de werkzaamheden van de ijsclub en daarvoor willen wij u bedanken. 

 

Dit weekeind bestaat de mogelijkheid tot het afhalen 
van de jaarkaarten van de leden, alsmede de 
mogelijkheid tot inschrijven van nieuwe leden en 
aspirant leden (t/m 13 jaar) in het clubgebouw bij de 
IJsbaan en wel gedurende de volgende tijden: 

 

Zaterdag  13 november van 14.00 - 17.00 uur; 
Zondag   14 november van 11.00 - 16.00 uur. 
 

Bij voorbaat dank voor de medewerking namens de IJsclub. 
 

Namens het bestuur van de ijsclub "Zenderen". 
T.H. Timmers,  secretaris. 
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Enquête dorpsvlag Zenderen 
Beste inwoners van Zenderen en omgeving, 
Vanuit verschillende verenigingen is het idee ontstaan om een dorpsvlag te 
ontwikkelen voor Zenderen. Deze dorpsvlag kan met alle festiviteiten in 
Zenderen uitgehangen worden waardoor sfeer en eenheid in het dorp 
gecreëerd wordt.  
De insteek is om de vlag te ontwikkelen met 
behulp van verschillende ideeën die inwoners van 
Zenderen aanleveren, dus voor het dorp én door 
het dorp.  
Middels het beantwoorden van de onderstaande 
vragen is het mogelijk om kleurstellingen en/of 
kenmerken (zoals een wapen/logo) aan te dragen 
die Zenderen typeren. Vanuit deze informatie 
wordt een ontwerp gemaakt.  
Na enkele weken zullen we een aantal 
uitwerkingen aan jullie voorleggen waaruit een 
keuze gemaakt kan worden voor ‘de dorpsvlag’. 
We bieden de vlag natuurlijk zo gunstig geprijsd als mogelijk aan, zodat deze 
aan alle huizen kan wapperen! 
Alvast dank voor jullie input en kom maar op met die creativiteit! 
1. Wat zou een goede kleurstelling kunnen zijn voor de Zenderse dorpsvlag? 

(Kies één of meerdere kleuren) 

2. Wat zijn typische kenmerken van het dorp Zenderen, die eventueel in een 
logo / wapen verwerkt zouden kunnen worden? 

3. Heb jij naast een kleurstelling en typische kenmerken van Zenderen nog 
een ander goed idee met betrekking tot de invulling van deze vlag?  

 

Het formuleren van een antwoord is mogelijk op de onderstaande manieren: 
a. Het invullen van de online enquête, zoals gepubliceerd via de sociale 

kanalen van de verschillende verenigingen.  

b. Antwoorden per email. Dit kan door een antwoord te richten aan  

dorpsvlagzenderen@gmail.com.  

c. Antwoorden per post. Dit kan door uw antwoorden in een enveloppe te 

adresseren aan Letteboer Automatisering, gevestigd aan de  

Hoofdstraat 75 in Zenderen, met daarop de vermelding “Dorpsvlag”. 

mailto:dorpsvlagzenderen@gmail.com
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Uitslag Nationale Zonnebloemloterij 2021 
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Rabo Clubsupport – Zenderen Vooruit 
Bij deze willen we iedereen bedanken die op 
ons heeft gestemd via de actie Rabo 
ClubSupport. Wij mogen het mooie bedrag van € 1.221,51 tegemoet zien!! 
 
Wij zijn hier uiteraard super blij mee en gaan dit bedragen besteden om onze 
huidige boiler te vervangen. Onlangs is namelijk bij de jaarlijkse inspectie 
gebleken dat deze aan vervanging toe is. We gaan hem daarom vervangen 
voor een duurzamere solar (zonne) boiler. 
 
 
 
 
 
         

SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 

 

Schoonmaakrooster:  

Wk 46: 15 – 19 nov:  Mariska Moller, Chantal Gierveld, 

    Angela ter Braak, Esther Nollen. 
     

 
AFDELING HANDBAL 

 
Zaterdag 13 november 
Tijd  Thuis team  Uit team  Accommodatie 
16.30 uur ZVBB’21 E2  Tukkers E3  Sporthal ’t Wooldrik 
17.25 uur ZVBB’21 E1  D.H.V. E2  Sporthal ’t Wooldrik 
17.30 uur T.V.O. DA1  ZVBB’21 DA1  Sporthal de Pol (B) 
19.00 uur ZVBB’21 DS1  D.S.V.D. DS2  Sporthal ’t Wooldrik 
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Zondag 14 november 
Tijd  Thuis team  Uit team  Accommodatie 
09.45 uur ZVBB’21 D1#  De Tukkers D2# Sporthal IISPA 
10.30 uur ZVBB’21 DC1  D.S.V.D. DC2  Sporthal IISPA 
11.30 uur ZVBB’21 DB2  Stormvogels DB1 Sporthal IISPA 
12.30 uur ZVBB’21 DB1  R.S.C. DB1  Sporthal IISPA 
13.30 uur ZVBB’21 DS3  Cabezota DS1  Sporthal IISPA 
13.45 uur Kedingen DS1  ZVBB’21 DS2  Sporthal ‘n Dikken 

 
 
Pupillen van de week ! 

Zaterdag 13 november om 19.00 uur speelt ZVBB’21 de 
thuiswedstrijd tegen DSVD. Voor deze wedstrijd zijn Sylvie 
Holtkamp en Lisanne Groothuis van E-jeugd de pupillen van de 
week en zullen zij in de spotlights staan. Neem zoveel mogelijk 
papa’s, mama’s, broertjes, zusjes en vriendinnetjes mee en kom 
ons samen aanmoedigen. We hebben jullie support hard nodig! 

Jullie worden om 18.15 uur verwacht in de sporthal met je eigen 
sportschoenen en een sportbroekje.  

 
 
 

AFDELING VOETBAL 
 

Beperkt programma vanwege inhaalweekend! 
Vanwege een inhaalweekend zijn er maar een beperkt aantal wedstrijden 
ingepland. Bij de senioren zijn zondag geen wedstrijden op het sportpark. De 
onlangs gestaakte thuiswedstrijd van ZV 1 tegen Victoria ‘28 wordt afgewerkt 
op vrijdagavond 12 november om 20:00. Ook het eerste elftal van de vrouwen 
speelt die avond een inhaalwedstrijd in en tegen Rietmolen. Het derde elftal 
speelt zondag een bekerwedstrijd. Bij winst komt overwintering in de 
bekercompetitie heel dichtbij voor het team van Marwin Roelofs. De pupillen 
hebben zaterdag wel gewoon een competitieprogramma. 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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Vrijdag 12 november    Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV 1 – Victoria ’28 1     20:00  A. Reusink 
Rietmolen VR1 – Borne/ZV VR1  20:00   
 

Zaterdag 13 november   Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV JO19 is vrij      
ZV JO17 is vrij      
ZV JO12 – De Esch JO12-3   11:30  Wouter van Olffen 
Enter JO10-1 – ZV JO10    09:00     
ZV JO9-1 – UD W. JO9-2JM   10:00  Leiding JO9-1 
Oranje Nassau JO9-6JM – ZVJO9-2  10:00 
WVV '34 JO7-1 – ZVJO7-1   09:00    
ZV JO7-2 is vrij       
 
Zondag 14 november    Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV 1 is vrij        
ZV 2 is vrij        
Lemelerveld 7 – ZV 3    10:00    
ZV 35+ is vrij        
Borne/ZV VR1 is vrij       
 
Kantinedienst zaterdag 13 november Tijd: 
Hugo Formanoij    09:30 – 11:30 
Dion Hakobian    11:30 – 13:30 
 
Kantinedienst zondag 14 november  Tijd: 
(geen thuiswedstrijden) 
 
Vriendelijke groeten,  
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

- 11 - 

 

 

***  ACTIE Sportvereniging Zenderen Vooruit ***  
Erwtensoep, rookworst, bakleverworst, bakbloedworst 

 

De ‘R’  zit weer in de maand; tijd voor het eten van lekkerrre 
winterrrkost! Wat dacht u van erwtensoep met daarbij een 
lekkere rookworst? 
Of heerlijke oer-Hollandse baklever- of bakbloedworst?  
We gaan de bestellingen vooraf zoveel mogelijk digitaal verzamelen. 
Dat wil zeggen: in een heel aantal buurten in Zenderen hebben we een 
contactpersoon voor een buurtapp. Zij inventariseren vooraf welke producten 
u graag wilt bestellen. 
Heeft uw buurt geen buurtapp of heeft u niets ontvangen via de buurtapp? 
Dan kunt u ook uw bestelling doorgeven via de mail, WhatsApp, SMS of per 
telefoon. 
We komen dit jaar niet bij u aan de deur om te vragen wat u wilt bestellen. 
Ook is er geen losse verkoop op de dag zelf. We bezorgen alleen alle 
producten die vooraf zijn besteld, deze hangen we bij u aan de deur.  
 

Op zaterdag 20 november 2021 komen we de door u bestelde producten aan 
huis afleveren.  
 

U kunt een keuze maken uit de volgende producten:  

 Erwtensoep   1 kilogram €5,00 

 Rookworst    200 gram €2,50  3 voor €6,50                           

 Bakleverworst  1 kilogram €5,00 

 Bakleverworst  500 gram  €3,00 

 Bakbloedworst  500 gram €2,50  

Betaling kan digitaal; u ontvangt een betaalverzoek óf u kunt het bedrag 
overmaken. Contant betalen kan ook. U mag dan een envelop voorzien van 
naam, adres huisnummer, met daarin het juiste geldbedrag in de brievenbus 
stoppen bij: 
Miranda Steenhagen, Erve Timmerman 4 of Kim Sanderink, De Haar 15 
 

Bestellingen kunt u doorgeven via mail, WhatsApp, SMS of per telefoon: 
actieszv@gmail.com  
Nicole Kamphuis: 06-27231898  
We hopen dat u de moeite wilt nemen om een bestelling door te geven. 
Namens sportvereniging Zenderen Vooruit alvast heel hartelijk bedankt! 

mailto:actieszv@gmail.com
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 
Aan de Leden van Zenderen Vooruit, 
Wij zijn er ons van bewust dat deze uitnodiging aan de late kant is, maar bij 
deze willen we jullie van harte uitnodigen voor de Algemene 
Leden Vergadering van Zenderen Vooruit. 
 

Locatie: Kantine Zenderen Vooruit 
Datum en Tijd: maandag 15 november 2021 om 20:00 
 

We hopen op een grote opkomst omdat we veel nieuws met jullie willen en 
hebben te delen, maar er spelen ook een aantal belangrijke zaken waar we 
graag met jullie van gedachte over willen wisselen en waar we toestemming 
van jullie voor nodig hebben om deze uit te voeren. 
Graag tot maandag 15 november! 

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/

