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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 

24 september 2022 – 1 oktober 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 …   
 

De kleine dingen zijn het waardevolst:  
een rustig woord, een blik, een glimlach… 

 

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

donderdag: 14.00 – 15.00 uur 

 

Vieringen:  
Zondag 25 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 25 september 10.00 uur   
Koster:  H. Harink    
Lector:  B. Paus     
Collectanten: H. Meulenkamp en B. Nollen     
        

Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 25 september t/m zaterdag 1 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 25 september t/m zaterdag 1 oktober: groep 1/2 
 

Misintenties voor zondag 25 september 2022: 
Annie Kamphuis-Wiggers; Ria Stokkingreef-Leus; 
Rie van der Burgt-Henst; overleden fam. ten Velde-Huisken;  
Paulien ten Velde-Alferink; Loes Lubbers; Arjan Nollen; 
Marietje Koopman-Luttikhuis. 

 
Fietsrondje AED 

Op dinsdag 4 oktober wordt weer het jaarlijkse fietsrondje langs de 
AED'S in Zenderen gehouden.  
We vertrekken om 19.00u vanaf de parkeerplaats bij ZV. 

Opgeven kan door te mailen naar: h.zanderink1966@hotmail.com  

         
        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 
 

mailto:h.zanderink1966@hotmail.com
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Rabo Club Support 
Nog tot 27 september kan iedereen met een rekening bij de 

Rabobank meehelpen om geld in te zamelen uit het Rabo 

Clubsupport-fonds zonder dat het jezelf iets kost; hooguit een minuut om te 

stemmen op de Rabosite. 

De volgende verenigingen uit Zenderen willen graag uw stem: 
- C.V. De Doldraejers 
- Zenderen Vooruit 
- Zonnebloem Hertme/Zenderen 
- Volksfeesten Zenderen 
-  K.P.V. 
-   IJsclub Zenderen 

 
 

 

Huiskamer Sindron Nieuws. 
 

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:  “Weg gooien 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. Denkt u aan het vooraf 
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. 
Ook Lisette Salon, Nagelstudio heeft toegezegd te komen. 
Kom je ook! Reserveer de datum alvast in je agenda. 
 

We zijn druk  met het programma voor november en december. Ook dan 
willen we voor Zenderen leuke activiteiten organiseren. Hier lees je over in 
VOX.       
                                                                        Ronald, Jeannine, Sandra en Gerjonne 
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K.P.V 

Dames op dinsdag 27 september komen Ronny en Ilonka 
Kolner van "Absoute " vertellen over hun werk als 
uitvaartverzorgers. 
Aanvang  19:30u Clubgebouw IJsbaan Zenderen. 

Wij hopen dat er veel dames aanwezig kunnen zijn. 
 

Het Bestuur. 

 
Goede Doelen Week Zenderen 
Afgelopen week hebben alle inwoners van Zenderen een envelop ontvangen 

van de ‘Goede Doelen Week Zenderen collectant’ 
met daarin een informatiebrief en een 
invulformulier. Op het invulformulier staan de 16 
goede doelen waarvoor de actie bedoeld is. Hierop 
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. 
 
Het voordeel voor u als bewoner van Zenderen: Er komt nog maar één keer 
iemand langs in plaats van 16 keer. En zeker niet onbelangrijk, u kunt bewust 
kiezen aan welk goed doel u wilt schenken.  
 
In de week van 26 – 30 september worden alle enveloppen door de 
collectanten, die zich kunnen legitimeren, opgehaald in een verzegelde 
collecte-emmer. 
  
Mocht u vragen hebben, neem gerust contact op met één van de 
bestuursleden of mail via goededoelenweekzenderen@gmail.com  
 
We hopen en vertrouwen op een zeer succesvolle gezamenlijke collecteweek 
met een geweldige opbrengst als resultaat.  

Anita Wennekink, Maarten Kemna, Saskia van Egmond, Gea Platenkamp,  
Anita Vetketel 

 

mailto:goededoelenweekzenderen@gmail.com
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SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 

 

Schoonmaakrooster:  
Week 38: groep 2 van Irene Rikmanspoel 

Week 39: groep 3 van Mariska Möller 

 
 
HANDBAL: 
 

Handbalwedstrijd zaterdag 24 september: 
Westfriesland/SEW DS2 – ZVBB’21 DS1  20.45 uur      
Sportcenter de Bloesem te Wognum 

Fortissimo DS1 - ZVBB'21 DS1 27-16 
ZVBB’21 is een samenwerkingsverband van twee 
sportverenigingen, RKSV Bornerbroek en Zenderen Vooruit. 
Dames 1 (DS1) is afgelopen seizoen gepromoveerd naar de 
eerste divisie, de één-na-hoogste klasse in het Nederlandse 
dameshandbal 
 

De tweede competitiewedstrijd van DS1 was zondagmiddag om 14 uur in 
Sporthal de Rijnsloot te Cothen (provincie Utrecht). Helaas konden geen 
punten meegenomen worden naar huis. De dames konden veertig minuten 
goed meekomen met de thuisploeg, maar verloor het duel door een mindere 
openings- en slotfase. „De score is wel een beetje geflatteerd”, aldus trainer 
Afton Groener. „We begonnen niet zo goed en keken al snel tegen een 7-1 
achterstand aan. Daarna wisten we ons te herpakken en vochten we ons terug 
in de wedstrijd.” Na rust kwam Fortissimo sterk uit de kleedkamer, maar 
hielden de dames met 17-15 uitzicht op een goed resultaat. „Dat heeft ons wel 
veel kracht gekost. In de slotfase maakten we wat technische fouten en lieten 
we ook kansen onbenut. Daardoor liep Fortissimo uit naar een grote score. 
Uiteindelijk hebben we veertig minuten goed gespeeld en daar mogen we 
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trots op zijn. In de mindere fases moeten we proberen slimmer te spelen, 
zodat we de wedstrijd niet meer uit handen geven.” 
Volgende week staat SEW DS2 op het programma. Weer een uitwedstrijd, 
waar we met de bus naartoe gaan. Je bent van harte uitgenodigd om mee te 
gaan! Houdt daarvoor de facebookpagina van DS1 in de gaten. 
 
Vanaf 1 oktober begint ook de competitie van de overige teams. Deze zullen 
wekelijks worden gepubliceerd. 

 
 
VOETBAL: 
 

Einde bekerrondes betekent de start van de seniorencompetitie! 
De eerste bekerronde zit erop en het eerste elftal heeft vlak voor de start van 
de competitie een mooie overwinning geboekt. Zondag staat Phenix op het 
programma en een overwinning zou een goede start zijn van de terugkeer in 
de vijfde klasse. Het tweede elftal wacht nog wel op de eerste officiële 
overwinning, wellicht kunnen tegen MVV 3 de eerste 3 punten worden 
genoteerd. Het eerste elftal van de vrouwen hebben een gelijkspel behaald 
tegen Vasse en zijn mede hierdoor op de tweede plek in de poule geëindigd.  
 
De jeugdcompetities zijn inmiddels alweer halverwege de eerste fase. Twee 
uitslagen met dubbele cijfers in het afgelopen weekend vallen hierbij op: een 
10-1 overwinning van JO19-1 tegen ON JO19-2 en maar liefst een 23-2 
overwinning van JO12-1 op DETO JO12-3. Een schitterend resultaat en hopelijk 
kan deze lijn worden doorgezet naar aanstaande zaterdag.  
 
Bijzonderheden: Afgelopen vrijdag was er een prachtige tent op ons 2e veld te 
bewonderen. Het ging niet om een nieuwe indoorvoetbalhal voor ZV 35+, 
maar was een heuse circustent die speciaal geplaatst is door en voor de 
basisschool. De kinderen hebben vrijdagmiddag onder begeleiding van Circus 
Salto een mooie show opgevoerd voor hun ouders. Wij hopen dat deze show 
niet tot enige onrust of overlast in de buurt heeft geleid.   
 
Onderstaand een overzicht van de wedstrijden voor aankomend weekend. 
Veel succes en plezier toegewenst! 
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Zaterdag 24 september   Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV JO19 – Quick '20 JO19-5   15:00  Mitch Wennekink 
ZV JO15 – Neede JO15-2   13:00  Justin Sonder 
Heracles avc JO12-2JM – ZV JO12  09:45    
ZV JO10-1 is vrij      
Juliana '32 JO10-1 – ZV JO10-2JM  09:00    
Wilhelminaschool JO8-2 – ZV JO8-1JM 08:30     
ZV JO8-2JM is vrij   
Borne JO7-1 – ZV JO7-1   10:00   
 
Zondag 25 september   Aanvang: Scheidsrechter: 
Phenix 1 – ZV 1    14:00    
ZV 2 – MVV 3     11:00  Peter Meefout 
ZV 3 is vrij        
ZV 35+1 – Vasse 35+1    09:00  Thijs O. Rengerink 
Borne/ZV VR1 is vrij     
 
Kantinedienst zaterdag 24 september Tijd: 
Owen ter Wal     12.00 – 14.30 
Ruben Tijken     14:30 – 17:30 
 
Vriendelijke groeten, 
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit 
 
 

 
Grote Clubactie ZV 2022 
Het is weer zover, de Grote Clubactie komt eraan. 
Vanaf zaterdag 24 september komen de kinderen uit groep 6,7 en 8, die lid 
zijn van Z.V., bij u aan de deur om loten te verkopen. 
De kosten van 1 lot zijn €3,00 (hiervan gaat €2,40 naar de jeugd van Z.V.).   
U kunt een lot kopen via een éénmalige machtiging of via scannen van de QR-
code (die staat op het lot). Dus de kinderen geen contant geld meegeven!! 
Alvast bedankt, namens bestuur sportvereniging Zenderen Vooruit. 
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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. 
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