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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
5 februari 2022 – 12 februari 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 …
Als positief denken routine wordt,
verliest het leven zijn verveling.
Parochiesecretariaat: tel. 06 – 81730704:
Openingstijden:
dinsdag:
14.00 - 15.00 uur
donderdag: 14.00 – 15.00 uur
Vieringen:
• Parochiekerk:
Zondag 6 febr: 10.00 uur:

Eucharistieviering verzorgd door de Karmel
Voorganger: Pater Tj. van Balen
De viering is te volgen via de kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl

Zondag 6 februari 10.00 uur
Koster:
H. Harink
Lector:
M. Verheijen
Coronacoördinator: B. Nollen
Misintenties voor zondag 6 februari 2022
Henk Koelen; Annie en Henk Eidhof-Hottenhuis;
Johanna Harink-Schothuis.
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 6 februari t/m zaterdag 12 februari:
zondag:
J. Maathuis
donderdag:
maandag:
H. Semmekrot
vrijdag:
dinsdag:
J. Wolbers
zaterdag:
woensdag: H. Meulenkamp

A./R. Wolbers
V. Kuipers
S. Elferink

Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 6 februari t/m zaterdag 12 februari: groep 1/2

“Uit het Parochiebestuur”. Nr.: 28
Berichtgeving uit onze vergadering van 25 januari 2022
1. Noodoproep voor penningmeesterparochiebestuurHet parochiebestuur
is nog steeds op zoek naar een nieuw bestuurslid die de functie van
penningmeester wil vervullen. Destijds is iemand aangetrokken van
buiten de parochie die de functie op zich heeft genomen. Door
persoonlijke omstandigheden heeft deze besloten de termijn die
binnenkort afloopt niet te verlengen. Een van de criteria die het Bisdom
hanteert om voort te kunnen blijven bestaan als zelfstandige parochie is
een voltallig bestuur met alle functies ingevuld. Is dit niet het geval zal er
gefuseerd moeten worden met een andere parochie. Pogingen van het
bestuur om een vervanger te vinden zijn tot op heden op niets uitgelopen.
Willen wij onze parochiegemeenschap in stand houden is het van groot
belang dat wij binnen onze gemeenschap iemand vinden die de
handschoen oppakt en samen met ons de "kar'' gaat trekken.
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Mocht u zich geroepen voelen of iemand weten, die de functie zou
kunnen vervullen, wilt u dan contact opnemen met een van de
bestuursleden.
2. Gesprek met de dorpraad
De voorzitter van de dorpsraad was in een deel van onze vergadering
aanwezig. We hebben met elkaar gesproken over waar wij mee bezig zijn
(de enquête en de kerkenvisie van de gemeente Borne) en waar de
dorpsraad nu haar prioriteiten heeft liggen. Het was goed om met elkaar
te spreken en wellicht zullen we in de toekomst jaarlijks van gedachten
wisselen.
3. Enquête 2022 Parochie Zenderen
In deze moeilijke tijd is het vooral goed om plannen te maken waaraan je
je vast kunt houden. Wij zijn bezig met een beleidsplan, dat een richting
moet geven voor de toekomst van onze parochie. Maar, de invulling
hiervan moeten we samen doen. Draagvlak creëren is essentieel. Daarom
willen wij een enquête 2022 houden onder de parochianen van Zenderen.
In deze enquête worden vragen gesteld m.b.t. de toekomstplannen van
onze parochie en het kerkhof. Deze enquête willen wij in april 2022
verspreiden. Wij zijn erg gesteld op uw mening. Wij hopen dat u allemaal
mee wilt doen. Nadere berichtgeving hierover volgt nog.
4. “Voor een synodale kerk”
“Voor een synodale kerk”. Zo heet de bijeenkomst van de bisschoppen die
gehouden wordt in Rome in 2023. Synodaal betekent samen in overleg.
De paus wil dat alle parochies geloofsgesprekken houden, met als
onderwerpen: vieren, medeverantwoordelijkheid voor de missie en
dialoog in Kerk en Samenleving. Hoe wij dit in onze parochie vorm zullen
gaan geven, daarover zijn we nog in beraad.
5. Kerkenvisie gemeente Borne.
De gemeente Borne heeft het Oversticht ingeschakeld om samen met alle
parochiebesturen van Borne te praten over de toekomst van de kerken in
Borne. De resultaten worden opgeschreven in een Kerkenvisie van Borne.
Ook het parochiebestuur van Zenderen praat hierin mee.
Het parochiebestuur.
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Carnaval! Basisschool St. Stephanus
Alaaf! KBS St Stephanus viert carnaval!
Op vrijdag 18 februari vieren we carnaval op school en dit
jaar hebben we weer een mooie optocht.
Onder leiding van onze eigen Prins en Prinses en de Hoogheden van C.V. De
Doldraejers en de Draejpiepers lopen we rond 09:30 uur in een bonte stoet
door Zenderen onder leiding van TMWWB, hét dweilorkest van Zenderen. De
kinderen mogen met versierde karren/trekkers/fietsen meedoen aan deze
optocht.
Het is voor de kinderen geweldig om door zoveel mogelijk mensen toegejuicht
te worden tijdens de wandeling door Zenderen. U komt toch ook kijken?
De looproute is als volgt:

We zien jullie graag vrijdag 18 februari langs de route! Tot dan?!
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EEN GOEDE DOELEN WEEK IN ZENDEREN
Het is 5 uur in de middag, etenstijd. De bel gaat… Een
collectant aan de deur.
U herkent dit vast wel. Dat overkomt u niet 1 of 2 keer
per jaar, maar het zou zo maar 15 keer kunnen
plaatsvinden. Want dat is het aantal landelijke Goede
Doelen, waarvoor in Zenderen gecollecteerd wordt.
Eind vorig jaar heeft een aantal mensen daarom het initiatief genomen zich te
verdiepen in het realiseren van een Goede Doelen Week voor Zenderen.
Naar aanleiding hiervan heeft dit groepje initiatiefnemers de knoop
doorgehakt en besloten dat er in 2022 voor Zenderen een
Goede Doelen Week komt.
Wat houdt de Goede Doelen Week in?
Tot nu toe kwam men in het voor- en najaar voor een verschillende goede
doelen collecteren. Dat gaat nu verleden tijd worden. De krachten worden
gebundeld: er komt 1x per jaar in het najaar een huis-aan-huis collecte voor
alle goede doelen tegelijk.
Waarom een Goede Doelen Week?
Zoals hierboven al aangegeven heeft Zenderen jaarlijks 15 collectes t.b.v.
landelijke Goede Doelen. Dat betekent 15 coördinatoren die ieder op hun
beurt zorgen dat het aantal collectanten (varieert van 10 tot 15 per collecte)
benaderd wordt.
Het vinden van collectanten(vergrijzing) gaat steeds moeizamer. Is dat
uiteindelijk wel/niet gelukt, loop je tegen de volgende problemen aan:
• veel mensen zijn niet thuis;
• mensen hebben geen contant geld in huis;
• de QR-code leeft nog niet zo bij de ouderen;
• jongeren tref je bijna niet thuis en zijn vaak moeilijk te porren voor
deze Goede Doelen.
Als we al deze goede doelen bundelen, heeft dat heel wat voordelen:
• er wordt nog maar 1x per jaar voor alle doelen tegelijk gecollecteerd;
• collectanten worden niet meer overvraagd (sommige collectanten
zetten zich wel voor 3 goede doelen in, dus 3x op pad).
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•

We gaan nu voor 1 gezamenlijke collecte op pad;
donatiebereidheid is wellicht groter (de brieven worden persoonlijk
gebracht en weer opgehaald).

U snapt wel: ook voor deze Goede Doelen Week is hulp onontbeerlijk. Er zijn
heel wat klussen te doen vooraleer de brieven de deur uitgaan.
• De te gebruiken enveloppen moeten bestickerd worden
• Enveloppen moeten gevuld worden met de collectematerialen;
• Deze enveloppen moeten op alle adressen met postcode 7625
bezorgd worden;
• Na een week worden deze persoonlijk (in 2-tallen) weer opgehaald;
• Enveloppen moeten verwerkt worden: openen, bedragen splitsen
voor de verschillende doelen, contant geld tellen, automatische
incasso’s invoeren.
Bent u organisator van een Goed Doel en u bent niet benaderd door één van
de organisatoren van de Goede Doelen Week, wilt u dat dan aangeven.
Mocht u na het lezen van bovenstaand stukje denken: dat lijkt me wel wat.
Meldt u zich dan aan bij één van onderstaande personen:
Anita Wennekink
06-22288368 e-mail: anitawennekink@gmail.com
Gea Platenkamp
06-15440567 e-mail: gea.platenkamp@hetnet.nl
Riky Steenhagen
06-21684885 e-mail: rikysteenhagen@home.nl
Betsy Paus
06-51209141 e-mail: betsypaus@home.nl

We zouden het fijn vinden als u ook aan deze Goede Doelen Week
uw steentje wilt bijdragen.
Organisatie Goede Doelen Week
A. Wennekink, G. Platenkamp, R. Steenhagen, H. Semmekrot, B. Paus
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SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Schoonmaakrooster:
Wk 6: 7 – 11 febr:
Anne Egberts, Annechien Aardema,
Shorea Nollen, Inge Wolbers.
Vol voetbalprogramma met herstart van de competitie voor het eerste!
Na een korte opstartperiode zijn de competities in Categorie B weer
begonnen. De KNVB heeft weer een interessant programma voorgeschoteld.
Hoewel er een tweetal wedstrijden vanwege coronabesmettingen bij de
tegenstanders zijn uitgesteld hebben de meeste teams lekker kunnen
voetballen en daar zijn we heel blij mee. Publiek is van harte welkom om hun
zoon, dochter of kleinkind aan te moedigen.
Vanaf 20 februari worden de pupillen van de week weer van harte uitgenodigd
om het eerste elftal te ondersteunen bij de wedstrijden. Het bijgewerkte
schema is met de JO9 en JO7 gedeeld. Het team van Marco Botterblom
behaalde zondag een mooie 2-0 overwinning op Hoeve Vooruit. Hopelijk
kunnen ze eenzelfde resultaat halen in de eerste competitiewedstrijd tegen
UD. ZV1 werkt tot in juni een stampvol programma met een korte
voorbereiding af om in de vierde klasse te blijven. De steun van het publiek is
dan ook hard nodig.
De thuiswedstrijd van de vrouwen 1 staat op dit moment nog gepland bij ZV.
Het kan zijn dat deze wedstrijd in Borne op een ander tijdstip wordt gespeeld.
Informeer bij de trainer, of kijk op de voetbal.nl-app waar deze wedstrijd
wordt gespeeld.
Ook voor de andere teams geldt: houd de voetbal.nl app of
www.zenderenvooruit.nl/wedstrijdprogramma goed in de gaten voor het
actuele programma. Onderstaand een overzicht van de wedstrijden voor
aankomend weekend. Veel succes en een fijn voetbalweekend toegewenst!
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Zaterdag 5 februari
DTC '07 JO19-1 – ZV JO19
JO17 – Avanti W. JO17-2
JO12-2 – ZV JO12
Bornerbroek JO10-1 – ZV JO10
ZVJO9-1 – Bornerbroek JO9-2
Borne JO9-2JM – ZVJO9-2
ZV JO7-1 – BSC Unisson JO7-1
ZV JO7-2 – WVV'34 JO7-2

Aanvang:
14:30
13:00
09:30
10:00
10:00
09:00
09:00
09:00

Scheidsrechter:
ZV
Robert Dries SDC

Zondag 6 februari
ZV 1 – UD W. 1
ZV 2 – Bentelo 3
Stevo 6 – ZV 3
ZV 35+ – Fleringen 35+
Borne/ZV VR1 – Longa VR2

Aanvang:
14:00
11:00
09:00
09:00
12:45

Scheidsrechter:
R. Heveling
Stan Geerdink

Kantinedienst zaterdag 5 februari
Fiene Kamphuis
Vajèn Nollen
Bram Boswerger

Tijd:
08:30 – 10:00
10:00 – 12:00
12:00 – 14:30

Kantinedienst zondag 6 februari
Mitch Wennekink/ Justin Sonder
Bart Hammink/ Leon Kamphuis
Thomas Pol/ Kevin Sonder

Tijd:
08:00 – 12:00
12:00 – 15:15
15:15 – 17:00

Vriendelijke groeten,
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit
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Jorn Kruiper
Leiding JO7-1
Leiding JO7-2

Jos Nollen
G.Huisstede

Jaarprogramma activiteitencommissie ZV
Voor dit seizoen heeft de activiteitencommissie van Zenderen
Vooruit weer een aantal activiteiten voor u op het
programma staan. Onderstaande data kunnen alvast
genoteerd worden in uw agenda!
Activiteit
Datum
Doelgroep
Schaatsen
Zaterdag 5 maart (overdag)
Jeugd
Darttoernooi
Zaterdag 5 maart (avond)
Senioren
Paasactie
Zaterdag 9 april (overdag)
Jeugd
Sponsorloop /
Zaterdag 7 mei (overdag)
Jeugd
obstakelrun
Feestavond met DJ Vrijdag 20 mei (avond)
Senioren
Straatvoetbal
Zondag 26 juni (overdag)
Jeugd
Familiedag
Maandag 6 juni (2e pinksterdag)
Jeugd
Sportkamp
Vrijdag 19 t/m zondag 21 augustus
Jeugd
In de loop van dit seizoen kunnen er nog wijzigingen worden aangebracht aan
dit programma. Ook i.v.m. de constante wijzigingen in het coronabeleid kan er
nog het een en ander veranderd worden.
Hopelijk zien we u terug tijdens een van onze activiteiten!

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
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Activiteitencommissie Zenderen Vooruit
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