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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
17 september 2022 – 24 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 …
De hoop is gewoonlijk een slechte gids,
doch een voortreffelijke reisgenoot.

Parochiesecretariaat: tel. 06 – 81730704:
Openingstijden:

dinsdag:
donderdag:

14.00 - 15.00 uur
14.00 – 15.00 uur

Vieringen:
Zondag 18 sept: 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. cantoren
Voorgangers: PW A. Oosterik en M. Verheijen
De viering is te volgen via de kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl

Zondag 18 september 10.00 uur
Koster:
J. v.d. Aa
Lector:
Voorganger
Collectanten: M. Besselink en H. Koopman

Kerk openen/sluiten:
Van zondag 18 september t/m zaterdag 24 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 18 september t/m zaterdag 24 september: groep 4

Gebedsintenties voor zondag 18 september 2022:
Overl. fam. Welberg-Grootelaar; Huub en Tiny Hermans-Savelkoul;
Ria Stokkingreef-Leus; Rie van der Burgt-Henst.

Zondag 18 september – 10.00 uur:
Woord – en communieviering
Aan het begin van de Vredesweek is het thema ‘Vrede’.
Met medewerking van de cantorgroep.
Voorgangers zijn Anita Oosterik en Maria Verheijen.
Na afloop van de viering bent u van harte uitgenodigd in de
kloosterzaal voor een kop koffie/thee.

Inzameling voor de voedselbank
We horen en lezen dagelijks over de tienduizenden inwoners in onze regio
die in zwaar financiële problemen komen door de torenhoge energieprijzen.
Steeds meer mensen moeten een beroep doen op de Voedselbank omdat ze
geen geld overhouden om de dagelijkse boodschappen te kopen, die ook nog
eens weer flink duurder zijn geworden.
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Deze tijd vraagt om voor elkaar te zorgen. Dat kan door naar elkaar te
luisteren, aandacht voor de situaties, maar vraagt ook om daden.
In de parochiekerk starten wij met een inzameling van houdbare producten
die wij kunnen overdragen aan de Voedselbank. Er staat een mand achter in
de kerk, op de zondagen voor aanvang van de viering. De mand staat op de
dinsdag- en donderdagmiddag voor in de kerk, tijdens de opening van het
parochiesecretariaat. U kunt natuurlijk op elk ander moment, als de kerk
geopend is, producten in de kerk brengen.
Samen hopen we zo bij te dragen in situaties waarin mensen het niet meer
redden.
Pastor Ton van der Gulik en Anita Oosterik pastoraal werker

Raad van Kerken Vredeswandeling naar de Vredesboom te Borne
Dit jaar staat de Vredesweek 2022, van 17 t/m 25 september, in het teken van
het thema “ Generatie Vrede”
Tijdens de nationale Vredesweek, met thema ‘Generatie Vrede’,
laten duizenden mensen al meer dan 50 jaar zien dat het ook
anders kan. Grote veranderingen beginnen vaak klein. In onze
eigen straat en buurt. Samen met scholen en
studieverenigingen, kerken en moskeeën, boekhandels,
bibliotheken en gemeenten wordt vrede op de kaart gezet.
Er is een korte samenkomst die georganiseerd is door de Raad van Kerken
Borne, Hertme en Zenderen in het Atrium van Het Dijkhuis op 21 september
om 19.00 uur. Er zal stil gestaan worden bij het bovengenoemde thema door
Ds. Carla Borgers e.a.
Als vervolg op deze samenkomst gaan we lopend naar de Oude Kerk alwaar de
nieuwe Vredesboom geplant gaat worden. De vorige Vredesboom in door de
storm omgewaaid en wel precies op de dag dat Rusland Oekraïne binnenviel;
toeval??
Ter plekke is er gelegenheid om samen van gedachten te wisselen over het
bereiken van vrede. Na het planten zullen we het Dona Nobis Pacem zingen
waarna we samen zullen bidden voor Vrede.
De Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen
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“Uit het Parochiebestuur”. Nr.: 34
Berichtgeving uit onze vergadering van 6 september 2022
1. Oriënterend gesprek met Vicaris R. Cornelissen
Besloten is een oriënterend gesprek aan te gaan met Vicaris R.
Cornelissen van het Bisdom Utrecht. Welk standpunt neemt het
Bisdom Utrecht in m.b.t. het toekomstbeeld van de parochie Zenderen.
2. Oriënterend gesprek parochiegemeenschap Borne
Besloten is contact zoeken met de parochiegemeenschap in Borne
i.v.m. het organiseren oriënterend gesprek m.b.t. samenwerking
tussen de parochies uit Zenderen en Borne.
3. Kerkhof vernieuwingsplannen
Er worden werkbezoeken gepland bij verschillende bedrijven i.v.m. het
voornemen tot plaatsing van een Urnenmuur op het kerkhof. De
vrijwilligers van het kerkhof worden hierbij betrokken.
4. Dringende oproep voor een bestuurslid Parochiebestuur
Er is een vacature voor een lid in ons parochiebestuur ontstaan.
Volgens de richtlijnen van het Bisdom moet het parochiebestuur
minimaal uit 5 personen bestaan. Wordt hieraan niet voldaan dan kan
dit verstrekkende gevolgen hebben. Wij doen daarom een dringend
beroep op u als parochiaan. U kunt hiervoor contact opnemen met
onze vicevoorzitter Maria Verheijen.
Het parochiebestuur
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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

MUZIEKVERENIGING ST.GREGORIUS HERTME
Geachte inwoners van Zenderen
Op dinsdag 4 oktober 2022 houdt de
muziekvereniging St. Gregorius weer haar
jaarlijkse donateurscollecte in Zenderen.
Leden van de muziekvereniging komen dan
huis aan huis voor een vrijwillige bijdrage aan
deze muziekvereniging.
Na het succes van voorgaande jaren komt ook dit jaar onze vereniging niet
meer met een donateurslijst rond, maar zullen onze muzikanten u vragen een
donateurskaart te kopen voor een door u bepaald bedrag. Wij hopen dat u
allen weer een positieve bijdrage wilt leveren aan onze mooie bloeiende
muziekvereniging St. Gregorius.
Voor eerst willen wij u al vast danken voor uw bijdrage en hopen u te zien bij
onze muzikale activiteiten, het jaar door.

In 2022 bestaat onze muziekvereniging St. Gregorius 100 jaar. Het was een
jaar met mooie activiteiten waar onze vereniging
zich weer van zijn beste kant heeft laten zien. Op
zaterdag 26 en zondag 27 november 2022 zal de
Percussion Group een vierde editie Percussion
Live organiseren, in het jubileumjaar speciaal in
de Schouwburg van Hengelo. Hiervoor kunt u
kaarten bestellen op www.percussionlive.nl
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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.

Rabo ClubSupport: C.V. De Doldraejers doet weer mee!
Vrienden van de Doldraejers,
We doen ook dit jaar mee met de actie van de Rabobank:
ClubSupport. Met Rabo ClubSupport biedt de Rabobank
financiële ondersteuning aan clubs en verenigingen. De
leden van de Rabobank bepalen welke club een financiële ondersteuning
ontvangt. Kortom: jouw stem is geld waard.
We willen blijven investeren in het kindercarnaval, omdat carnaval voor alle
leeftijden moet zijn. Leuke activiteiten kosten soms net even wat extra's. Dat
hopen we via deze route op te halen: een zetje in de rug om ook in het
jubileumjaar bijzondere activiteiten te organiseren voor de jeugd van
Zenderen.
Stemmen kan van 5-27 september in de Rabo App of online via
www.rabobank.nl/clubsupport.
Goed om te weten: Je kunt op 7 Zenderse verenigingen/clubs stemmen, dus
keuze genoeg om een lokale vereniging/club te steunen!
Carnavaleske groet,
Bestuur C.V. De Doldraejers
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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
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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!

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

-8-

IJSCLUB

'ZENDEREN'
Secretariaat:
p/a Esweg 6
7625 SV Zenderen

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”.

SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

HANDBAL:
Handbalwedstrijd zondag 18 september:
Fortussuni DS1 – ZVBB’21 DS1
14.00 uur

Sporthal de Rijnsloot Cothen

VOETBAL:
Pupillenvoetbal zorgt zaterdag alweer voor een vol sportpark!
Afgelopen weekend stond er voor alle pupillenteams een thuiswedstrijd op
het programma met een vol sportpark tot gevolg. Met een aantal mooie
uitslagen was de stemming al super, maar de komst van veel ouders en andere
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toeschouwers zorgden voor een gezellige sfeer op het sportpark. Zaterdag
spelen de JO8-1, JO8-2, JO10-1, JO10-2 en JO12-1 allemaal weer thuis en
hopen weer een paar mooie wedstrijden te zien.
De zondag is in tegenstelling tot de dag ervoor een stuk rustiger. Alle
seniorenteams spelen uit of op het sportpark ’t Wooldrik in Borne. Het eerste
en tweede elftal gaan proberen aan het zelfvertrouwen te werken voor de
start van de reguliere competitie tegen respectievelijk Vilsteren en Bentelo. Er
is nog een kleine kans dat het derde elftal ‘doorbekert’, als ze ruim van Luctor
et Emergo 35+(!) weten te winnen, terwijl hun concurrenten tegen elkaar
gelijk spelen. De vrouwen van Borne/ZV spelen hun laatste bekerwedstrijd in
Borne tegen Vasse VR1.
Onderstaand een overzicht van de wedstrijden voor aankomend weekend.
Veel succes en plezier toegewenst!

Zaterdag 17 september:
Oranje Nassau JO19-4 – ZV JO19
Rood Zwart JO15-2 – ZV JO15
ZV JO12 – DETO JO12-3JM
ZV JO10-1 – NEO JO10-2
ZV JO10-2JM – Hengelo JO10-2
ZV JO8-1JM – NEO JO8-4
ZV JO8-2JM – Borne JO8-2
ZV JO7-1 – is vrij

Aanvang:
14:30
11:15
11:30
10:00
09:00
10:00
09:00

Scheidsrechter:

Zondag 18 september:
Vilsteren 1 – ZV 1
Bentelo 3 – ZV 2
Luctor et Emergo 35+ – ZV 3
ZV 35+ – is vrij
Borne/ZV VR1 – Vasse VR1

Aanvang:
14:00
10:30
10:45

Scheidsrechter:

12:45

- 10 -

Leiding JO12-1
Bram Boswerger
Stijn ten Cate
Leiding JO8-1
Leiding JO8-2

Kantinedienst zaterdag 17 september
Beau Lamain
Lucas Formanoij
Casper Formanoij

Tijd:
08:30 – 10:00
10.00 – 11.30
11:30 – 13:30

Vriendelijke groeten,
Voetbalbestuur 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.
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