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KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN 
 2 december 2017 –  9 december 2017 
 

 Parochie Zenderen: 
 Parochiesecretariaat     tel.  06-81730704 
 Pastoraal werker: mevr. Anita Oosterik  tel.  06-23082418  

                                                                     anita.oosterik@gmail.com 
 Coördinator bij overlijden: mevr Lidy Wolbers tel.  074-2661844 
         

 

Bezinning voor de advent 
Elke dag wordt wat korter. 

Elke dag wordt het een beetje donkerder. 
Elke dag een beetje meer nacht. 
In de donkerte van die nachten 

ontsteken we elke week een kaars meer 
tot we de krans rond zijn 

en er weer genoeg licht en warmte zal zijn 
om Hem een thuis te geven. 

Als je merkt dat duisternis en kilte 
ook in en rond mensen voelbaar zijn, 

wordt het verlangen groot 
naar ‘anders’ en ‘beter’ 

-wacht niet af -. 
Als je warmte uitstraalt, 

langzaam weer mens wordt 
meer mens met de ongeziene mens, 

dan is er groeiend licht, 
dan is er hoop, dan wordt het Advent…. 

http://www.zenderen.nl/
mailto:anita.oosterik@gmail.com


Vieringen in de maand december              2. 
Omdat in de komende weken, de dagen en tijden nogal eens afwijken, is dit een 
totaaloverzicht van de vieringen in de maand december. Ook wordt er vermeld 
als er geen vieringen zijn of als tijdstippen afwijken.  
 

o Zaterdag 2 december om  19.00 uur : gezinsviering          

met medewerking van het KINDERKOOR  
We wachten op………………………Sinterklaas 
en wachten op ……………………. de geboorte van Jezus 
Het is fijn als er veel kinderen, jong en wat ouder,  
en samen met vaders, moeders, opa’s oma’s,  

en nog veel mensen naar deze viering komen. 
Dus: van harte welkom van jong tot wat ouder, in deze viering!  
 

En ook deze keer gaan de manden rond tijdens de viering 
om de houdbare producten voor de voedselbank op te halen. 

o Zondag 3 december 10.00 uur: Karmelviering 
De voorganger is Pater  N. Hofstede. 

o Zondag 10 december 10.00 uur: Woord- en communieviering  
De voorganger is pastoraal werker Anita Oosterik.  
Met medewerking van het parochiekoor 

o Zondag 17 december 10.00 uur: eucharistieviering 
De voorganger is Pater T. van Balen.  
Met medewerking van het parochiekoor. 
 

o Zondag 24 december 11.00 uur: Kerstviering 
 

Door het kinderkoor wordt het kerstspel gespeeld en 
gezongen. En natuurlijk is daarbij de hulp nodig van engelen 
en herders en koningen. Deze kerstviering is bedoeld voor de 
kinderen die naar de basisschool gaan en ook voor de jongste 
kinderen die nog niet naar school gaan.  Alle kinderen zijn 
welkom samen met hun ouders, opa’s, oma’s en familie. Van 
harte welkom iedereen die wil horen over de geboorte van 
het kind Jezus. Na afloop van deze woordviering is er iets 

lekkers voor alle gasten.   
Niet vergeten om een houdbaar product mee te nemen om te delen!  
 



o Zondag 24 december 21.45 uur: Eucharistieviering -Nachtmis             3. 
De voorgangers in deze kerstviering zijn Pater Provinciaal Jan Brouns en 
pastoraal werker Anita Oosterik  
Met medewerking van een samengesteld koor.  
 

o Maandag 25 december 10.30 uur: Eucharistieviering Kerstmis  
De voorgangers zijn pastor Eef van Vilsteren en p.w. Anita Oosterik. 
Met medewerking van het parochiekoor. 
 

Op tweede kerstdag dinsdag 26 december is er geen viering!  
 

o Zondag 31 december 10.00 uur: oudejaarsviering  
De voorgangers in deze eucharistieviering zijn pastor Eef van Vilsteren 
en p.w. Anita Oosterik.  
Met medewerking van het kinderkoor en het parochiekoor. 

Op maandag 1 januari is er geen viering!  
 
Misintenties voor zondag 3 december 2017 
Jan Pol; Herman Westerbeek; uit dankbaarheid b.g.v. een 80ste verjaardag; 
Jozef Silderhuis. 

 

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

   donderdag: 14.00 – 15.00 uur  
 

Vieringen door de week:  
Zusters:  maandag t/m vrijdag: eucharistieviering om 17.00 uur 
   Rozenhoedje na het koorgebed van    15.00 uur 
Kapel patersklooster: maandag t/m vrijdag: eucharistieviering om   9.30 uur  
 

Weekendvieringen:                  

 Zusters Carmelitessen: 
Zo 3 dec.    8.30 uur: eucharistieviering met zang van de zusters 
                  Voorganger: pater Karmeliet 

 

Zaterdag 2 december 19.00 uur  
Koster:  B. Paus  
 
 



Zondag 3 december 10.00 uur:               4. 
Koster:  E. Westerbeek 
Lector:  J. Maathuis   
Acolieten: nee    
Collectanten:  H. Harink en B. Nollen     
 
Kerk openen/sluiten:                 
Van zondag 3 december t/m zaterdag 9 december: J. Maathuis 
 

Werkgroep onderhoud  
Van zondag 3 december t/m zaterdag 9 december zijn de groepen 1 en 2 aan de 
beurt. 
 

Voxbezorging: Klachten: tel. 074-2667736 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nieuws m.b.t. inzameling afval begraafplaats 
Met ingang van 1 januari 2018 gaat de inzameling van afval voor de 
begraafplaats veranderen. Op de begraafplaats hebben we tot nu toe de 
mogelijkheid om groenafval en restafval aan te bieden. Dit wordt nu nog 
ingezameld door Twente Milieu. 
Vanaf 1 januari kan de begraafplaats geen restafval meer aanbieden. De grijze 
restafvalcontainers worden niet meer geleegd door Twente Milieu.  
Wat vragen we van u? 
Velen van u brengen regelmatig een bloemetje/bloemstukje/tak/kaarsje naar de 
begraafplaats. Zou u de oude planten/potten/plastic omhulsels zoveel mogelijk 
weer mee naar huis willen nemen? 
 
 

         
        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 
 



          5. 
Is dat niet handig, dan verzoeken we u het afval goed te scheiden, zodat we 
schoon GFT-afval hebben en “echt” restafval. Het groenafval kan net als nu 
achter de heg gedeponeerd worden (echt alleen groenafval). De container van 
het restafval worden dan maandelijks of 2-maandelijks (ligt aan de hoeveelheid 
afval) door de kerkhofwerkgroep geleegd bij het inzamelpunt aan de 
Wegtersweg in Hengelo.  
        Het parochiebestuur 
 
 

                                                             **********  

 
                                        Van zaterdag 28 april t/m zaterdag 5 mei 2018 gaat het  

     aartsbisdom Utrecht op bedevaart naar Lourdes.  
     Net als drie jaar geleden willen wij aansluiten bij deze  
      bedevaart.  
 

      De voorbereidingen zijn in vele parochies al in volle  
      gang.  Ook in onze parochie hebben we al enkele  
      namen mogen noteren van belangstellenden voor  
      deze  bedevaart. 

 

         Wie erover denkt om mee te gaan, of nog twijfelt, of als u geïnteresseerd  
          bent in het verloop van de bedevaart naar Lourdes en het verblijf aldaar, dan  
          bent u van harte welkom op de informatieavond  
          op woensdag 6 december 2017. Aanvang: 20.00 uur . 
          Vanuit de bedevaartorganisatie zullen Ben Lokate en een afgevaardigde  
          vanuit de VNB aanwezig zijn in het parochiecentrum van de Elisaparochie – 
          Rembrandtlaan 23 in Almelo -  voor nadere informatie en om vragen te  
          beantwoorden.  
 

          Deze informatieavond is bedoeld voor belangstellenden uit de parochies van  
          Zenderen en Almelo.  Van harte welkom!  
          Aanmelden is niet noodzakelijk maar wordt wel op prijs gesteld. 
          Anita Oosterik  : 06 23 08 24 18 of anita.oosterik@gmail.com 
          Als u graag wilt komen, maar niet over vervoer naar Almelo beschikt, dan is  
          het mogelijk om vanuit Zenderen samen naar Almelo te reizen.  
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     Informatieavond voor inwoners van Zenderen                                                        7. 
     Op donderdag 7 december 2017 organiseert Rabobank Centraal Twente een  
     informatieavond voor inwoners van Zenderen. We praten u tijdens deze avond  
     graag bij over hulp bij bankzaken, inzet van onze Mobiele Adviseur en de  
     mogelijkheden die het SeniorWeb u kan bieden d.m.v. de computercursussen  
     die ze aanbieden. 
 

     Programma: 
     18.30 uur Ontvangst 
     19.00 uur Presentatie ‘Hulp bij bankzaken’ (Veilig Bankieren, Mobiele 
       Adviseur, Geldexpress) door Monique ten Dam, adviseur 

Dagelijkse Bankzaken bij Rabobank Centraal Twente                  
     20.00 uur Presentatie SeniorWeb door Gerard Wennemers  
     20.30 uur Napraten en mogelijkheid om individueel vragen te stellen aan 
                          een adviseur 
 

     Locatie: 
     MFA Sindron  Prinsenweg 9, Zenderen 
 
     Aanmelden: 
     U kunt zich nog aanmelden tot 3 december 2017 op www.rabobank.nl/ct of  
     via bijgaand aanmeldingsformulier in de VOX. Dit formulier kunt u inleveren bij  
     Marion van Dienst, Lidwinaweg 32 of Yvonne ten Tusscher, Erve Oosterveld 29. 
     Wij ontmoeten u graag op donderdag 7 december aanstaande in MFA Sindron! 
 
                                                                                              Rabobank Centraal Twente 
                                                               
                                                                ********** 
       
      K.P.V. Kerstavond 
      Donderdag 14 december in het Sindron.   
      Aanvang: 19:00u 
      Eigen bijdrage: €5,- 
      Degene, die zich nog niet heeft opgegeven kan dit alsnog doen voor  
      10 december bij Anny Espeldoorn 074-7074905 of bij Siny Leus 074-2670200 
 
                                                                                                             B.V.D. Het bestuur 
 

http://www.rabobank.nl/ct


   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Afdeling voetbal                                                                                                                9. 

Zaterdag 2 december 
  

aanvang: Scheidsrechter 

Zenderen Vooruit JO19-1 - De Esch JO19-2 14.30 uur Hennie Besselink 

Fleringen JO15-1 - Zenderen Vooruit JO15-1 11.00 uur 
 Zenderen Vooruit MO17-1 - Excelsior '31 MO17-1 12.30 uur Johan Rolefes 

Delden JO13-1 - Zenderen Vooruit JO13-1 11.45 uur 
 PH MO13-1 - Zenderen Vooruit MO13-1 10.00 uur 
 Quick '20 JO11-12 - Zenderen Vooruit JO11-1 08.30 uur 
 Zenderen Vooruit JO9-1 - MVV '29 JO9-2 09.00 uur Gijs Gierveld 

Bentelo JO7-1 - Zenderen Vooruit JO7-1 09.30 uur 
 Zenderen Vooruit JO7-2 - vrij 

    

Zondag 3 december 
  

aanvang: Scheidsrechter 

Zenderen Vooruit VE1 - Rigtersbleek VE1 09.00 uur Bertus Tibben 

Zenderen Vooruit 3 - Almelo 3 10.00 uur Victor Ragbourn 

Enter 3 - Zenderen Vooruit 2 09.00 uur 
 ST: ZV/Bornerbroek VR1 - vrij       

Zenderen Vooruit 1 - vrij 
    

Woensdag 6 december 
  

aanvang: Scheidsrechter 

ST: ZV/Bornerbroek VR25+ 1 - Stevo VR25+ 1 20.00 uur Th. O. Rengerink 

 

Kantine: 
  JO19-1: Rik Brus 
 

14.30 - 17.00 uur 

MO17-1: Tiamo Elferink 
 

12.00 - 14.30 uur 

JO7-1: Hidde Smit 
 

08.30 - 10.00 uur 
 

 

Vervoer: 
   JO15-1: Job Egberts, Jort Kosse, Teun Nollen 

 JO13-1: Roel Kolenbrander, Dries Smelt, Thijmen Kruiper 
 MO13-1: Anouk Horstman, Lynn Oude Voshaar, Giovanna Bartelink 

JO11-1: Wessel Brus, Joshua Schmit 
  

  

 
 

  
 

Zenderen Vooruit strijdend ten onder tegen Sportlust Glanerbrug 
Als in de 85e minuut een ZV supporter roept: kijk toch eens, die lui zijn gewoon 
aan het tijdrekken, zegt dat veel over de wedstrijd van deze middag. Onze voor 
elke meter strijdende dorpsclub ZV, knokte tot het bittere eind voor een  



                                                                                                                                           10. 
resultaat tegen de spelers-verzamelclub Sportlust Glanerbrug. Niks niet       
weggespeeld, maar meegespeeld dit keer. Wel weer verloren, maar dat mag 
tegen een tegenstander van hun kaliber. Ook zou je kunnen zeggen: Zenderen 
Vooruit-Desmond Holtman 1-3. Met een supersnelle rush, soms solo, soms met 
behulp van een een-tweetje , brengt hij menig vierdeklasser verdediging in hoge 
nood. Van de regionale topschutter Temmelkov en ex PEC Zwolle prof Tanda kan 
alleen worden gemeld dat zij ook meededen. 
Al vroeg in de wedstrijd kwam Sportlust op voorsprong zoals boven beschreven. 
Holtman begon aan zijn rush en Strijker mocht het laatste zetje geven. 0-1. ZV 
kreeg meer balbezit, maar onze aanvallers konden niet echt gevaarlijk worden. 
Ook viel Brian helaas nog uit met een knieblessure na een verkeerde landing bij 
een kopduel. Invaller Luc Nijenhuis liet de rest van de wedstrijd zien weer 
helemaal op de weg terug te zijn. Bij het naderen van de rust kreeg Robin binnen 
de 16 enkele schietkansen en kwam Teun na een mooie steekbal van captain 
Tom, helemaal  vrij voor de keeper. Helaas voor beiden zonder resultaat. Direct 
hierna begon Holtman, bijna altijd over rechts, aan een volgende rush, waarbij 
Strijker opnieuw als afmaker fungeerde, 0-2. 
Na de rust golfde het spel heen en weer. Sportlust met meer voetbalvermogen, 
ZV met tomeloze inzet. Dit alles onder de leiding van scheidsrechter Ten 
Nijenhuis, die de wedstrijd goed aanvoelde. In de 82e minuut werd Jelmer 
binnen de zestien onderuit gehaald, wat resulteerde in een penalty. Jelmer zelf 
voltrok het vonnis. 1-2. Mooi man, we hebben weer een penal-schutter. We 
gingen er nu helemaal goed voor zitten, maar waren Desmond Holtman net 
even vergeten. Die zette nog maar weer een keer aan, nu met een een-tweetje, 
welke hij nu zelf afrondde, 1-3. Game, set en match voor Sportlust. Beide 
ploegen bedankt voor deze mooie, maar ook sportieve sportmiddag. ZV, zoals 
het de laatste 2 potjes heeft gespeeld, gaat deze competitie nog volop 
meedoen. Zondag vrij, daarna Berghuizen thuis. Kaartjes voor deze wedstrijd 
verkrijgbaar op de bekende voorverkoop adressen. 
 

********** 
 
 
 
 
 
 



Kerstbomenplaza Zenderen                11. 
Vanaf zaterdag 2 december begint weer de verkoop van kerstbomen aan de 
Zeilkerweg 7 in Zenderen. 
Blauwsparren uitzoeken vanaf het land gezellig met het hele gezin, we hebben 
natuurlijk ook verse Nordmannen. 
Er Is warme chocolademelk en warme glühwein voor de liefhebber. 
Wij verkopen alleen op zaterdag en zondag t/m 16 en 17 december. 
We hopen u te mogen begroeten op de kerstbomenplaza. 
Bij ons is nu ook de easy fix kerstbomen standaard te verkrijgen, voor een 
aantrekkelijke prijs. 

 

Kerstbomen Plaza 

 

Mooie blauwsparren en Nordmannen  

Zelf uitzoeken vanaf het land.  

    Op zaterdag en zondag aan de  

Zeilkerweg 7 in Zenderen 

 

Voor inlichtingen over de kerstbomen tel. 0625376917. 

Verkoop vanaf 2 december 

 

********** 

 
Enthousiaste vrijwilligers gezocht!!!! 
 

Wegens het opzetten van buurtsuper Sindron, een nieuwe 

dagbestedingslocatie van Aveleijn in Zenderen.  

Zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die met onze bus cliënten 

vervoeren. 
 

Voor meer informatie mail naar: 

j.huijbens@aveleijn.nl  of kom even langs! 

mailto:j.huijbens@aveleijn.nl








Uit de Vox van 50 jaar geleden                                                                       15. 
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