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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
3 september 2022 – 10 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 …
Beplant je eigen tuin
in plaats van te wachten
op iemand die je bloemen brengt.

Parochiesecretariaat: tel. 06 – 81730704:
Openingstijden:

dinsdag:
donderdag:

14.00 - 15.00 uur
14.00 – 15.00 uur

Vieringen:
Zondag 4 sept: 10.00 uur:

Eucharistieviering verzorgd door de karmel
Voorganger: pater Tj. Van Balen
De vieringen zijn te volgen via de kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl

Zondag 4 september 10.00 uur
Koster:
Lector:
Collectanten:

Kerk openen/sluiten:
Van zondag 4 september t/m zaterdag 10 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 4 september t/m zaterdag 10 september: groep 1/2

Misintenties voor zondag 4 september 2022:
Jan Pol (jaarged.); pater Antoon Korterik.

Overleden:
Op 12 juli jl. is plotseling overleden onze parochiane Mietsie Leenstra-Geelen
op de leeftijd van 66 jaar.
Wij hebben afscheid van haar kunnen nemen op maandag 18 juli, waarna zij
de volgende dag is gecremeerd.
Op 17 augustus jl. is na een kort ziekbed Ria Stokkingreef-Leus op 79 jarige
leeftijd overleden. Zij heeft een groot deel van haar hele gehuwde leven
gewoond in Zenderen. De afgelopen 5 ½ jaar heeft zij in het Dijkhuis in Borne
gewoond.
Wij wensen beide families nog veel sterkte toe bij het verlies van hun dierbare
overleden echtgenote, moeder en oma.
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Financiën: Parochiekerk
Kerkbalans
Bezoekgroep Parochie
Kerktelefoon
Onderhoud kerkhof
St. Behoud Kerkgebouw Zenderen

NL24 RABO 0309 4227 36
NL37 RABO 0309 4073 70
NL86 RABO 0309 4894 23
NL39 RABO 0145 6802 58
NL35 RABO 0145 6447 31
NL51 RABO 0106 2487 66

“Uit het Parochiebestuur”. Nr.: 33
Berichtgeving uit onze vergadering van 19 juli 2022
1. Enquête Parochie Zenderen/ conclusies
A. Vooraf:
De enquête werd beantwoord door 102 parochianen.
Een goed resultaat.
67% van de ingevulde enquêteformulieren komen van parochianen in de
leeftijd van 60 jaar en ouder.
B. Conclusies:
Algemeen:
a. 1/3 van de parochianen vindt het belangrijk zelfstandig te
blijven.
b. 3 van de 5 parochianen vinden het niet heel belangrijk dat de
parochie Zenderen zelfstandig blijft.
c. 2 van de 3 parochianen vinden het niet heel belangrijk dat het
kerkgebouw in stand wordt gehouden.
d. Bijna alle parochianen vinden dat bij opheffing van de parochie
aansluiting bij Borne/Hertme moet wordt gezocht.
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Financieel:
e. 2 van de 5 parochianen willen in de toekomst meer financieel
bijdragen i.v.m. de moeilijke financiële positie van de parochie.
f. In principe zou de extra financiële bijdrage moeten komen van
een andere groep parochianen dan de gewone naar de kerk
gaande parochianen.
Vrijwilligers:
g. 2 van de 5 parochianen willen geen vrijwilligerswerk voor de
parochie doen.

Ideeën:
Er zijn waardevolle ideeën ingebracht. Het bestuur neemt deze ideeën mee.
Kerkhof:
h. 6 van de 10 parochianen vinden het belangrijk dat het
parochieel kerkhof wordt behouden.
i. Alle parochianen zijn zeer tevreden over de staat van
onderhoud van ons kerkhof.
j. 60% van de parochianen is voor het toekomst bestendig
maken van het kerkhof voor een korte periode.
14 % van de parochianen wil het kerkhof niet toekomst
bestendig maken.
k. Er is behoefte aan het bouwen van een urnenmuur en andere
alternatieven voor urnen.
l. Een kleine groep parochianen heeft behoefte aan het realiseren
van een strooiveld om as te verstrooien.
m. De zitbanken moeten vernieuwd worden en er moeten
zitbanken bij geplaatst worden.

De geheel uitgewerkte enquête kunt u op de website van de parochie vinden:
www.zenderen.com/parochie Zenderen.
Ook liggen er een aantal exemplaren in het portaal van de kerk.
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C. Bestuursbesluiten:
Op grond van de enquête en de gehouden parochieavond komen wij tot de
conclusie dat wij t.a.v. het kerkhof, gefaseerd een aantal zaken gaan
oppakken:
a. Het realiseren van de urnenmuur op het kerkhof.
b. Het vernieuwen en bijplaatsen van zitbanken op het kerkhof.
c. Het realiseren van de herplantplicht van bomen.
d. Het realiseren van een strooiveld voor as bestemmingen.
Het bestuur besluit in september een bezoek te brengen aan aanbieders i.v.m.
het realiseren van een urnenmuur.
Er dient een plan gemaakt te worden t.a.v. de bovengenoemde acties.
Dit plan zal moeten worden goedgekeurd door het Bisdom Utrecht.
Op grond van de enquête, de financiële positie van de parochie Zenderen en
een gesprek met het Bisdom Utrecht, neemt het parochiebestuur het initiatief
om oriënterende gesprekken te starten met het Bisdom Utrecht en de
buurtparochie.
2. Gesprek Bisdom Utrecht
Het parochiebestuur heeft een gesprek gehad met het Bisdom Utrecht.
Gesproken is over de financiële positie van de parochie Zenderen en de
toekomstplannen van de parochie Zenderen.
Uit gegevens van het Bisdom Utrecht wordt geconstateerd dat
er in vergelijking met andere parochies in het Bisdom
de opbrengsten van de kerkbijdrage relatief minder zijn.
3. Parkeerproblemen aan de Hertmerweg en het Kerkplein
Het parochiebestuur heeft een gesprek gehad met de gemeente Borne over
de parkeerproblemen aan de Hertmerweg en het kerkplein. Ideeën worden nu
door de gemeente Borne uitgewerkt en zodra mogelijk aan de parochianen
medegedeeld.
Het parochiebestuur
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Tocht naar Santiago de Compostella
Ervaringen uitwisselen in café Saint Jacques
Vertellen wat je beleefd hebt, horen wat anderen
meegemaakt hebben, kortom: ervaringen uitwisselen.
Dat is de bedoeling van het café Saint Jacques dat elke
tweede donderdag van de maand van 17 tot 19 uur in
Lunchroom Nationaal (Burgemeester Jansenplein 27 in
Hengelo) wordt gehouden
Of (voor het westelijk deel van Regio Oost)
dat elke laatste donderdag van de maand van 16 tot 18 uur in lunchroom De
Eetkamer (Stationsdwarsstraat 2 in Apeldoorn) wordt gehouden.
Het café Saint Jacques is een initiatief van de Regio Oost van het Genootschap
Sint Jacob, dat landelijk ruim 10.000 leden telt van wie er ongeveer 1000 in de
Regio Oost wonen.
In al hun verscheidenheid hebben zij gemeen dat ze gegrepen zijn door het
pelgrimeren, het lopend of fietsend onderweg zijn op één van de vele
pelgrimswegen naar Santiago de Compostela, waar in de kathedraal de
reliekschrijn en het beeld staan van de heilige Jacobus (Saint Jacques).
Er zijn pelgrims die de lange weg (circa 2400 km) daarnaartoe vanuit
Nederland in één tocht afleggen (circa 90 dagen lopen, circa 30 dagen fietsen),
maar het merendeel doet dat in etappes, verspreid over meerdere
jaren/vakanties.
Ieder ervaart het pelgrimeren op eigen manier, maar voor iedereen geldt dat
de tocht tot de grotere levenservaringen behoort, waarover men graag wil
vertellen en waarvan men graag wil horen hoe anderen het beleefd hebben.
Dat blijkt telkens weer op de donderdagen dat café Saint Jacques - nu al een
aantal jaren - wordt gehouden.
Ook mensen die van plan zijn (een deel van) de tocht te lopen of te fietsen,
hebben er veel aan bij de voorbereiding, zo leert de ervaring.
Bovendien kan men er inspiratie op doen voor andere routes. Want alleen al
vanuit Frankrijk zijn er meerdere routes mogelijk, maar ook vanuit Spanje en
Portugal leiden vele wegen naar Santiago, gelegen in de noordwestelijke punt
van Spanje.
De consumpties bij café Saint Jacques zijn voor eigen rekening, de hapjes
worden aangeboden door het Genootschap.
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Huiskamer Sindron Nieuws.
Na de vakantie zijn wij alweer van start gegaan.
Het goede nieuws; we hebben iemand die ons team van
het Repair Café komt versterken. Fijn dat je erbij komt
Herman.
Veiligheid in en om huis
14 september; Wijkagent Jan Schmitz vertelt over hoe wij in Zenderen ons
huis en de buurt met elkaar veilig kunnen maken en veilig kunnen houden.
Wat kun je doen aan je huis en hoe gaan we met elkaar de buurt veiliger
maken?
We starten deze avond om 20.00 uur. Inloop is mogelijk vanaf 19.30 uur
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
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Nieuws van de Zonnebloem
Op woensdag 5 oktober organiseert de regio Zonnehof weer de jaarlijkse
ontspanningsmiddag bij restaurant ’t Maatveld. (Tusveld 31-33)
te Bornerbroek.
Hiervoor willen wij u graag uitnodigen.
De afdeling Hertme/Zenderen heeft 5 toegangskaarten tot haar beschikking.
De middag begint om 14.00 uur en zal tot ongeveer 17.00 uur duren. De zaal
gaat open om 13.30 uur.
We hebben deze middag een muzikaal duo uitgenodigd om ons gezellig te
vermaken met meezingliedjes.
Heeft u een glutenvrij dieet geef dit dan door.
De kosten van deze middag bedragen €10,- per persoon. Graag bij opgave dit
bedrag aan José te voldoen.
Opgeven voor 17 september bij:
José Oosterveld telefoon: 0646011168

Meer nieuws van de Zonnebloem
Op donderdag 22 september organiseert de afdeling Hertme/Zenderen een
uitstapje naar Café de Molenberg in Reutum. Het is de bedoeling om 14.30 uur
bij de Molenberg te starten met koffie, thee en iets erbij.
Om 15.15 uur wordt er met de Molenbergexpress een mooie, anderhalf uur
durende, route gereden door Oud Ootmarsum en het Springendal.
Halverwege wordt er gestopt om even de benen te strekken en wat te
drinken.
Na terugkomst wordt er weer wat gedronken en staat er een buffet voor u
klaar, dat afgesloten wordt met ijs.
De kosten bedragen €10,- p.p.
U kunt zich opgeven bij:
Herriëtte Diepenmaat
tel: 06-22163236 of bij
Annie Besselink
tel: 0546-823827.
Graag doorgeven of u een dieet heeft en of u opgehaald wilt worden.
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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.
Vr. groet
Hennie Kemna,
Penningmeester Zonnebloem Hertme/Zenderen
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K.P.V. Rabo Club Support Actie
Ook dit jaar komt de Rabobank weer met de RABO clubsupport 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

SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Het voetbalseizoen is weer begonnen!
Zaterdag en zondag starten na een lange, maar welverdiende zomerstop de
voetbalcompetities voor de jeugd en de senioren weer. Bijna alle teams zijn
weer druk aan het trainen om zo fit mogelijk aan de wedstrijden te beginnen.
Ook de vele vrijwilligers staan weer klaar om er een sportief jaar van te
maken. Wij heten alle nieuwe leden van harte welkom op ons sportpark.
Deze week zijn de schema’s voor het kantinerooster van de jeugd gedeeld met
de ouders. Daarnaast zijn ook de scheidsrechters ingedeeld om wedstrijden bij
de jeugd en de senioren te fluiten. De vereniging is erg blij dat deze taken door
jullie worden opgepakt. 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.
Onderstaand een overzicht van de wedstrijden voor aankomend weekend.
Veel succes en plezier toegewenst!
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Zaterdag 3 september:
ZV JO19 – Luctor et Emergo JO19-1
ZV JO15 – Borne JO15-2
Delden JO12-1 – ZV JO12
Borne JO10-2JM – ZV JO10-1
ATC ‘65 JO10-8 – ZV JO10-2JM
Saasveldia JO8-1JM – ZV JO8-1JM
Luctor et Emergo JO8-2 – ZV JO8-2JM
BSC Unisson JO7-2 – ZV JO7-1

Aanvang:
15:00
13:00
10:30
09:00
08:30
09:30
08:45
08:45

Scheidsrechter:
Hemmo Mulder
Bryan Sonder

Zondag 4 september:
ZV 1 – SDOL 1
ZV 2 – Bornerbroek 2
SV DRC 2012 3 – ZV 3
ZV 35+ is vrij
Borne/ZV VR1 is vrij

Aanvang:
14:00
11:00
11:00

Scheidsrechter:
F. te Nijenhuis
Jos Nollen

Kantinedienst zaterdag 3 september:
Giovanni Bartelink
Bram Boswergera

Tijd:
12.00 – 14.30
14:30 – 17:30

Kantinedienst zondag via kantinebeheerder Coen Ragbourn
Vriendelijke groeten,
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit
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