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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 

10 september 2022 – 17 september 2022 

 

 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 …  
 

Wees opgewekt. 
Er zijn zonder u al genoeg zwartkijkers op deze wereld. 

 

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

donderdag: 14.00 – 15.00 uur 

 

Vieringen:  
Zondag 11 sept: 10.00 uur:  Eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor 
    Voorganger: pastor T. v.d. Gulik 
De viering is te volgen 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 11 september 10.00 uur   
Koster:  H. v.d. Aa    
Lector:  R. Brentjes     
Collectanten: H. Schothuis en J. Stevelink     
        

Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 11 september t/m zaterdag 17 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 11 september t/m zaterdag 17 september: groep 3 
 

Misintenties voor zondag 11 september 2022: 
Tonie Harink; Annie Kamphuis-Wiggers; Ria Stokkingreef-Leus; 
Herman Oude Lansink (Jgd.); Rie van der Burgt-Henst; 
Jan en Annie Paus-ten Velde. 
 

Overleden: 
Op 1 september jl. is op 92-jarige leeftijd overleden onze parochiaan Rie van 
der Burgt-Henst. Na de afscheidsviering op dinsdag 6 september in onze kerk 
vond de begrafenis plaats op ons kerkhof. We wensen de familie van der Burgt 
veel sterkte toe bij het verlies van Rie. 
 

Ziekenzondag 11 september 2022. 
In de week voor ziekenzondag brengen we de zieken een bezoekje en een 
attentie, samen met de Zonnebloem en de bezoekgroep Parochie Zenderen. 
Hiervoor wordt er een (extra)  collecte  gehouden in de kerk op die dag,                                 
ook door het jaar heen bezoeken we zieken en ouderen.                                                               
U mag ook een gift doen via één van de vrijwilligers of op                                                
Bankrekening NL86 RABO 0309 4894 23.        
We zijn U hiervoor zeer erkentelijk.  
 

Namens de Bezoekgroep   onze  hartelijke dank !!! 
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Reisje KPV Zenderen 
Dames dinsdag  13 september om 9.00 uur vertrekt de bus bij de 
Kerk!!!! 
We hopen na een hele mooie en gezellige dag rond half 8 terug te 
zijn op onze vertrekplaats. 

 
 
 
 
 
 

                            kaartclub ‘’Schoppenboer’’                                 
   

Vanaf woensdag 21 September start kaartclub ‘Schoppenboer” weer met een 

gezellige kaartmiddag in de kantine van Zenderen Vooruit. Het kaarten begint 

om 13.30 uur. Heb je ook zin om ook eens een kaartje te leggen dan ben je van 

harte welkom. 

Als je vragen hebt schroom dan niet om even te bellen naar : 

Riet Bos :   074-2662266 
Hennie Pouwel : 074-2662926 

  

         
        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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Goede Doelen Week Zenderen 
Overkomt het u ook wel eens dat u op het einde van de (werk)dag net aan 

tafel zit om te gaan eten en dat juist dan de 
voordeurbel gaat? ‘Heeft u een bijdrage 
voor……?’ Gelukkig, daar komt verandering in. Dit 
jaar is de stichting Goede Doelen Week Zenderen 
opgericht. En in plaats van 16 keer wordt er voortaan 
nog maar één jaarlijkse collecte gehouden. 

In de laatste week van september gaan we de eerste Goede Doelen Week in 
Zenderen houden. Hoe werkt het? De week voor de collecteweek gaan 
collectanten huis aan huis een brief, een invulformulier en enveloppe afgeven. 
In deze brief staat een duidelijke instructie. U kunt uw keuze maken uit 16 
Goede Doelen waar u aan kan schenken:  Reuma Nederland, Alzheimer 
Nederland, Hersenstichting, Longfonds, Hartstichting, Diabetesvereniging 
Nederland, Maag Darm Lever stichting, Nierstichting, Handicap.nl, Rode Kruis, 
Prinses Beatrix Fonds, Nederlandse Brandwondenstichting, KWF, Kinderhulp, 
Epilepsiefonds en Amnesty International. 
 

Op het invulformulier kunt u aangeven hoeveel geld u aan een bepaald doel 
wilt geven. Dit kan door contant geld in de envelop te doen. Door het 
overmaken van geld op de rekening van de Goede Doelen Week of er kan een 
betaalverzoek gestuurd worden. 
 

In de week van 26 – 30 september komen de collectanten de enveloppen 
weer ophalen. Na de telling maken we de bedragen over naar de gekozen 
Goede Doelen.  
 

Voor deze collecte week hebben we vele vrijwilligers/collectanten bereid 
gevonden om te helpen. Misschien wilt u ook enkele uurtjes helpen om van de 
eerste collecteweek een succes te maken? Spreek gerust iemand van het 
bestuur aan of stuur een mail naar: Goededoelenweekzenderen@gmail.com 
dan neemt de organisatie snel contact met u op om te bekijken wat bij u past. 

Alle hulp is welkom! 

Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van de Goede Doelen Week Zenderen 
Anita Wennekink, Maarten Kemna, Saskia van Egmond, Gea Platenkamp, Anita 
Vetketel 

mailto:Goededoelenweekzenderen@gmail.com
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Huiskamer Sindron Nieuws.  
 

Veiligheid in en om huis 
Deze avond stond gepland voor 14 september. Door 

omstandigheden kan dit niet doorgaan. We proberen 

zo spoedig mogelijk een nieuwe datum te plannen. U 
hoort van ons 
 
Repair Café  
24 september; Neem de mogelijkheid om iets na te laten kijken. En als het lukt 
dan wordt het natuurlijk gerepareerd. En dat onder het motto:  “Weggooien 
kan altijd nog, maar als het niet hoeft dan kan het nog even mee!” Dit doen 
we weer tussen 10.00 en 12.00 uur. Wel graag aanmelden via de mail. 
 
Lady’s Night 
28 oktober; Een avond met mode en beauty. Op die avond is er een 
modeshow en meerdere standhouders zijn aanwezig. Er worden tips gegeven 
over de herfst en winter mode in kleding , make-up en haarverzorging. Ook 
kan er kleding, accessoires  en verzorgingsproducten gekocht worden.  Er zijn  
standhouders voor leuke cadeautjes of iets lekkers. 
Wie zijn er zeker; 
Cluca mode – Mooi Parfumerie – Kapsalon Frederique, Erve Bokdam,  
JP van den Bent Stichting, Textielidee & meer. En nog meer standhouders 
hebben toegezegd te komen. 
 
Er wordt hard gewerkt aan het vernieuwen van onze website. Wanneer de 
nieuwe website online staat, leest u dat in VOX.  
Wilt u iets met ons delen of als vrijwilliger helpen ; dat kunt u dit doorgeven  
via: info@sindron.nl of ons bellen op 06 38540733. 
 
Ronald, Jeannine, Sandra en Gerjonne 

 
 
 
 

mailto:info@sindron.nl
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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 van 5 tot 
en met 27 september.  
 

Wij willen een kledingfonds gaan opstarten bij Zenderen 
Vooruit. Door het instellen van een kledingfonds zijn we in 
staat een uniforme uitstraling voor alle teams te realiseren, 
zowel bij de jeugd als senioren. Om het kledingfonds een 
boost te geven willen we graag meteen een grote aantal elftallen in een nieuw 
tenue gaan steken. Met het geld van de Rabo ClubSupprt actie willen we deze 
eerste grote uitgave gaan (mede) financieren.  
 

Stem nu direct in de Rabo App of online op www.rabobank.nl/clubsupport   

 
Mag de Zonnebloem uw stem ? 
 

De Rabobank organiseert al vele jaren de "Rabo Club Support" 
actie. Alle leden van de Rabobank kunnen vanaf 5 september 3 
stemmen uitbrengen op een vereniging. Elke stem is geld waard. 
De Zonnebloem Hertme/Zenderen doet ook dit jaar weer mee. 
Met de opbrengst worden er weer mooie activiteiten 
georganiseerd voor onze gasten/deelnemers.  
We gaan op bv op 20 september met de Molenberg express op pad en het 
jaarlijkse stamppotbuffet in het theaterhoes is weer gepland op 22 november. 
Om de bijdrage van onze gasten zo laag mogelijk te houden kunnen we 
opbrengst van uw stem goed gebruiken. Alvast dank je wel. 
 

Hennie Kemna,  
Penningmeester Zonnebloem Hertme/Zenderen 

 
K.P.V. Rabo Club Support Actie 

Ook dit jaar komt de Rabobank weer met de RABO club-
support actie. 
Van 5 tot 27 september 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.rabobank.nl/clubsupport
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Breng jouw stem uit op Volksfeesten Zenderen via Rabo ClubSupport! 

 
Deze maand kun je jouw favoriete club steunen via 
Rabobank. De organisatie van Volksfeesten Zenderen kijkt 
terug op de geweldige editie van dit jaar. We zijn 
vastberaden om er volgend jaar nóg een groter feest van te 
maken. Er liggen inmiddels gave, nieuwe ideeën op de plank voor de editie 
van 2023! En die willen we dolgraag realiseren voor het hele dorp!  
 
Om deze plannen mogelijk te maken, hebben we jouw stem nodig! Via de 
Rabo Clubsupport geef je financiële steun aan de Volksfeesten Zenderen. Hoe 
meer stemmen, hoe groter het feest in 2023! 
 
Ga naar https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport en selecteer de 
Volksfeesten Zenderen bij het selecteren van jouw favoriete club! 
 
Bedankt namens de hele organisatie! 
 
 

Rabo ClubSupport 2022  
De IJsclub “Zenderen” doet ook dit jaar mee 
met de Rabo ClubSupport Campagne. Meerdere 
verenigingen of instellingen uit Zenderen en 
Borne hebben zich al aangemeld. Deze clubs 
staan vermeld op website van de Rabobank. 
Vanaf 5 september tot en met 27 september 
kan er worden gestemd. Iedere stem is geld 
waard, dus laat uw stemmen 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”. 

 

IJSCLUB 
  

 
 
  
 
          'ZENDEREN' 
 
Secretariaat: 

p/a Esweg 6 

7625 SV Zenderen 

 

https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport
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SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 

 

HANDBAL: 
Handbalwedstrijd zaterdag 10 september: 
ZVBB21 DS1 – MEOS DS1 19.00 uur ’t Wooldrik te Borne 

 
VOETBAL: 
Bekercompetitie in volle gang! 
 

Bij de senioren is afgelopen weekend een vol bekerprogramma afgewerkt. Het 
derde elftal wist een punt te behalen tegen DRC 3. De debuterende coaches 
van het 2e en 1e elftal wisten helaas geen punten uit het vuur te slepen. Zij 
gaan uiteraard voor een beter resultaat aankomend weekend. ZV 35+ speelt 
een oefenwedstrijd tegen UDI 35+ om zich voor te bereiden om het nieuwe 
seizoen.  
 

Verder is bij de jeugd de 1e fase van start gegaan. Aanstaande zaterdag belooft 
een mooie drukke ochtend op ons sportpark te worden. Alle pupillenteams 
spelen namelijk een thuiswedstrijd. Kom dus op tijd naar ZV om een mooie 
plek langs te lijn te bemachtigen om u zoon/dochter of andere favoriete speler 
aan te moedigen.  
 

Afgelopen vrijdag was er een mooie opkomst bij de inloopavond voor onze 
nieuwste scheidsrechters van jeugdwedstrijden. Zij konden tijdens de 
inloopavond vragen stellen over o.a. spelregels en het wedstrijdformulier. Een 
groot aantal spelers van de senioren, JO19 en JO15 begeleiden elke zaterdag 
jeugdteams. Op deze manier kan elke jeugdteam onder leiding van een ZV’er 
de wedstrijden voetballen. 
 
Verder zijn er nog enkele bijzonderheden:  
1. Voor (ouders van) nieuwe leden wordt er een rondleiding georganiseerd in 
de kantine op vrijdag 9 september om 19:00 uur. Tijdens deze rondleiding 
krijgen zij uitleg over de werking van de kassa, hoe de kantine te openen/te 
sluiten en andere zaken.  
2. Het rookbeleid is aangescherpt. Zie berichtgeving van het algemeen bestuur 
en op onze website zenderenvooruit.nl 
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3. Goede kennis van de spelregels draagt bij aan een sportiever spel. Om die 
reden heeft de KNVB het spelregelbewijs ingevoerd. Dit seizoen is het voor de 
spelers en speelsters geboren in het jaar 2005 verplicht het spelregelbewijs te 
halen. Zij hebben tot hun eerste officiële wedstrijd in het seizoen 2022/’23 de 
tijd om het spelregelbewijs te halen. Zij krijgen een uitnodiging via de mail om 
dit bewijs zo snel mogelijk te halen.  
 
Onderstaand een overzicht van de wedstrijden voor aankomend weekend. 
Veel succes en plezier toegewenst! 
 

Zaterdag 10 september:   Aanvang: Scheidsrechter: 
TVC ’28 JO19-2 – ZV JO19   14:30   
ATC ’65 JO15-4 – ZV JO15   10:15   
ZV JO12 – Saasveldia JO12-1   11:30  Teun Besselink 
ZV JO10-1 – Hengelo JO10-1    09:00  Morris Bonthuis 
ZV JO10-2JM – NEO JO10-4   10:00  Luan van Dienst  
ZV JO8-1JM – Delden JO8-1JM  09:00  Leiding JO8-1  
ZV JO8-2JM – DOS ’37 JO8-1   10:00  Leiding JO8-2 
ZV JO7-1 – WVV ’34 JO7-1   09:00  Leiding JO7-1 
 
Zondag 11 september:   Aanvang: Scheidsrechter: 
Almelo 1 – ZV 1    14:00    
NEO 2 – ZV 2     09:00   
ZV 3 – MVV ’29 10    11:00  Peter Meefout 
ZV 35+ – UDI 35+    09:00  Victor Ragbourn 
UD W VR1 – Borne/ZV VR1   11:00     
 
Kantinedienst zaterdag 10 september Tijd: 
Ella Endeman     08:30 – 10:00 
Elin Kamp      10.00 – 11.30 
Mees Hofstede    11:30 – 13:30 
 
Vriendelijke groeten, 
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit 
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Beste leden en supporters van ZV! 
Vanaf heden, start voetbal seizoen 2022 - 2023 is ons Sportpark ‘het 
Vollenbroek’ ROOKVRIJ tijdens jeugd activiteiten, zoals op de afgelopen 
jaarvergadering unaniem is afgesproken. Dit houdt in dat wanneer de jeugd 
aan het trainen is, wedstrijden heeft of andere bijeenkomsten dan zal er niet 
meer gerookt worden op het sportpark!!! 
 

Buiten deze jeugdactiviteiten kan en mag er buiten nog gerookt worden. Dit 
echter wel graag op plekken waar andere mensen er geen last van hebben. 
Dus niet meer bij de in- en uitgang van de kantine. Tevens ook graag de 
peuken in de daar voor bestemde asbakken deponeren. 
 

Alvast bedankt voor jullie medewerking en een sportief en gezond 
sportseizoen gewenst!! 
 

Sportieve groet, bestuur Zenderen Vooruit 
 
 

Activiteitenagenda 

 
 
De volledige agenda is te zien op onze website: www.zenderen.nl 
Activiteiten graag zo spoedig mogelijk aanmelden via info@zenderen.com 
of online invulformulier op onze website. 
 

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

