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Advent , op weg naar Kerstmis
Eén ster
maakt de lucht minder dreigend
Eén kaars
maakt de nacht minder zwart
Eén hand
maakt de weg minder eenzaam
Eén stem
maakt de dag minder stil
Eén vonk
kan een begin van nieuw vuur zijn
Een noot
het begin van een lied
Eén kind
het begin van een toekomst
(Jacqueline Roelofs-van der Linden; uit Scheppende kracht 2006)

Vieringen in de maand december
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 Tj. van Balen.
Met medewerking van het parochiekoor.
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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
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!

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
10 dec. 8.30 uur: eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet
 Parochiekerk:
Zo
10 dec. 10.00 uur: Woord- en Communieviering
m.m.v. het parochiekoor
Voorganger: PW A. Oosterik
Zondag 10 december 10.00 uur:
Koster:
J. v.d. Aa
Lector:
B. Paus
Acolieten:
nee
Collectanten: H. Koopman en M. Besselink
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 10 december t/m zaterdag 16 december: J. Wolbers
Werkgroep onderhoud
Van zondag 10 december t/m zaterdag 16 december zijn de groepen 3 en 4
aan de beurt.
Voxbezorging: Klachten: tel. 074-2667736
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
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Als Dementie met ons gaat: woensdag 13 december
Dementie knaagt aan onze zekerheden.
Hoe kijk ik naar de mens met deze ziekte?
Via teksten en ervaringen proberen we in een
meditatieve sfeer zicht te krijgen hoe we de ander
en onszelf gevangen houden in beelden en
verwachtingen. Mensen met dementie laten ons
zien dat zij en wij meer zijn dan dit beeld.
Woensdag 13 december van 19.45 – 21.30 uur
Karmelklooster Zenderen
Begeleiding Paula Tielemans
Aanmelden gewenst

Icoon schilderen
Iconen worden wel ‘vensters op de eeuwigheid’
genoemd.
Al schilderend komt de icoon voor je tot leven.
In een bezinnende sfeer met op de achtergrond
Byzantijnse muziek schilderen we een icoon.
Voor de te schilderen icoon volgt later informatie.
Data 14 Maandagen: van 22 januari tot 30 april van
19.30 - 21.45 uur
Begeleiding André Bourgonje, Johan Kokenberg en Henny Leemreize
Kosten € 125,00
Karmelklooster Almelo
Aanmelden nu mogelijk
**********
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Uitnodiging
Op dinsdag 12 december
zijn de parochianen van 75 jaar en ouder,
van harte uitgenodigd voor een gezellig samenzijn.
We beginnen met een adventsviering
in de kerk om 14.00 uur.
Daarna zal de middag door muziek en zang een sfeervolle invulling krijgen.
Er is koffie/thee en natuurlijk iets lekkers erbij.
We willen zo met elkaar op weg naar Kerstmis gaan.
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De parochianen van 75 jaar en ouder ontvangen een persoonlijke uitnodiging.
Mocht u deze persoonlijke uitnodiging onverhoopt niet hebben ontvangen,
dan kan u zich opgeven bij:
Monique Mossel , telefoon 074 – 266 81 52
**********
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
**********
Actie schoenmaatje
Bij deze wil ik iedereen bedankten die mee heeft gedaan aan actie
schoenmaatje.
We hebben 23 dozen ingezameld; dat betekent 23 blije kinderen!
Hartstikke goed!
Houd uw mail in de gaten om te zien waar uw schoendoos naartoe is gegaan.
Hopelijk tot volgend jaar.
Groeten Mariska Moller
**********

Afdeling voetbal
Zaterdag 9 december
Zenderen Vooruit JO19-1
Zenderen Vooruit JO15-1
NEO MO17-1
Zenderen Vooruit JO13-1
Zenderen Vooruit MO13-1
Zenderen Vooruit JO11-1
Borne JO9-1
Zenderen Vooruit JO7-1
Zenderen Vooruit JO7-2

aanvang:
-

vrij
ASV '57 JO15-2
Zenderen Vooruit MO17-1
De Tukkers JO13-2
vrij
Oranje Nassau JO11-5
Zenderen Vooruit JO9-1
vrij
Bentelo JO7-2

Scheidsrechter

13.00 uur H. Besselink
13.30 uur
11.30 uur Fr. Vlaskamp
10.15 uur Jard Meijer
10.00 uur
09.00 uur Tom Vreeman
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Zondag 10 december
UDI VE1
Almelo 4
Zenderen Vooruit 2
ST: ZV/Bornerbroek VR1
Zenderen Vooruit 1

-

Zenderen Vooruit VE1
Zenderen Vooruit 3
Almelo 2
vrij
Berghuizen 1

aanvang: Scheidsrechter
09.00 uur
10.00 uur
11.00 uur Rene van den Berg
14.00 uur

Woensdag 13 december
Rood Zwart JO13-2
- Zenderen Vooruit JO13-1
Oldenzaal JO19-2G
- Zenderen Vooruit JO19-1
Kantine:
JO15-1: Jard Meijer
JO13-1: Etienne van Loon
JO11-1: Job Gierveld
JO7-2: Mees Hofstede

aanvang:
19.00 uur
19.30 uur

13.00 - 14.30 uur
11.30 - 13.00 uur
10.00 - 11.30 uur
08.30 - 10.00 uur

Vervoer:
MO17-1: Fiets
JO9-1: Guus Koelen
JO19-1: (13-12) Tim Mossel, Justin Sonder, Remco Russchenkamp
JO13-1: (13-12) Owen ter Wal, Twan Pouwel, Dries Smelt

**********
PUPIL VAN DE WEEK
Zondag 10 december is Siem Steenhagen pupil van de week.
Hierbij wordt Siem en zijn ouders en de rest van de familie uitgenodigd om bij
de wedstrijd
ZENDEREN VOORUIT 1 – BERGHUIZEN 1
aanwezig te zijn. Wij wensen Siem en zijn familie een gezellige voetbalmiddag toe.
Siem wordt om 13.30 uur verwacht bij de kantine van Zenderen Vooruit.

***********
Schoonmaakrooster voor 13 december:
Ilse Hoek; Mariëlle oude Voshaar; Simone Tinselboer;
Nancy Elferink.
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Kerstbomen Plaza
Mooie blauwsparren en Nordmannen
Zelf uitzoeken vanaf het land.
Op zaterdag en zondag aan de
Zeilkerweg 7 in Zenderen
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.
Voor inlichtingen over de kerstbomen tel. 0625376917.
**********

Wist u dat?
Wij verkopen bij buurtsuper Sindron het vlees van slagerij Busscher uit
Lonneker. Vanaf 1931 staat Slagerij Busscher garant voor kwaliteitsvlees van
eigen boerderij.
Bezoek ons en ervaar zelf de kwaliteit van deze producten.
**********

Genoeg nieuwe ideeën voor Zenderen: praat en doe mee!
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UITNODIGING 18 januari 2018 – Sindron om 19.30 uur
Zenderen is een mooi dorp, maar het kan natuurlijk nog beter!
Daarom waren op 18 mei 2017 al veel Zendenaren bij elkaar om te
inventariseren wat goed gaat en wat anders kan in het dorp en in het
buitengebied. Op 7 november zijn deze ideeën verder uitgewerkt tot
potentiële projecten.
We willen nu verder om de projecten tot uitvoer te brengen in werkgroepen.
Uiteraard weer samen met jullie! Graag bepalen we met jullie welke projecten
we op onze vernieuwde dorpsagenda zetten. En we horen graag aan welk
project, aan welke werkgroep, jij mee zou willen denken en werken.
Het betreft de volgende werkgroepen en (deel)projecten:
1.Wonen in Zenderen: inventariseren van woonbehoefte, structuurvisie,
klussenbank voor ondersteuning ouderen.
2.Duurzaamheid: Zenderen energieneutraal in 2025: 50 % en in 2030:
100%, zonnepanelen: verhuur dak, ondernemers zorgenvrij, Twence
ruimte geven voor duurzamer Zenderen.
3.Voorzieningen: maatschappelijk vastgoed, inclusief kerk en klooster,
Sindron, plek voor jong en oud, haalbaarheid woonzorg in kloosters,
school behoud voor de toekomst, invulling mogelijkheden kloosters.
4.Ondernemerschap: economie, bedrijven, horeca. Eigen
ondernemersvereniging of aansluiten bij BBO Borne? Ruimte voor
ondernemers.
5.Vernieuwing dorpsraad: organisatie, communicatie, statuten.
6.Communicatie: VOX, site van Zenderen, elders inspiratie en info
opdoenm.b.t. communicatie in het dorp, behoeftepeiling
communicatie.
7.Verenigingsleven: activiteiten, samenhang, wat missen we? Gesprek
verenigingen: meer afstemming en samenwerking.
8.Verkeer en veiligheid: rondweg, trillingen en veiligheid rondom
spoorlijn, hondenuitlaat overlast, onderhoud wegen en groen, buurt
en brandpreventie.
9.Recreatie en toerisme: wandelroutes, fietsroutes, horeca. Promotie
Zenderen. Zenderen kunstdorp.
Wil je je aansluiten bij een werkgroep? Meld je dan bij Henk Semmekrot:
e-mail: henksemmekrot@hotmail.com of telefoon: 074-2663193

Uit de Vox van 50 jaar geleden
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