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Een kerstlied: ‘Ze zeggen’
Ze zeggen kerstfeest is een feest van vrede.
Ze zeggen kerstfeest is een feest van licht.
Hoe blijft de boodschap overeind?
Ik zie dat oorlog nooit verdwijnt en dat de aarde onder ’t donker zwicht.
Ze zeggen Kerstfeest is een feest van leven.
Ze zeggen kerstfeest is een feest van ’t Kind,
Het is een mooi verhaal dat gaat.
Ik zie dat dood gewoon bestaat en dat het grote van het kleine wint.
Wat moet ik geloven? Dat van dat kleine Kind?
Ik zie toch met eigen ogen, dat de wereld wordt bedrogen.
Of ben ik blind?
Hoe moet ik geloven dat hoop het nooit verliest?
Of moet ik tegen beter weten toch dat Kerstkind niet vergeten
dat voor mij kiest?
Blijf zeggen kerstfeest is een feest van vrede.
Blijf zeggen kerstfeest is een feest van ’t Kind.
Herhaal de woorden zin voor zin en roep ze tegen alles in.
Blijf zeggen dat het licht van kerstfeest wint.

2.
Parochie Zenderen:
Parochiesecretariaat
Pastoraal werker: mevr. Anita Oosterik

tel. 06-81730704
tel. 06-23082418
anita.oosterik@gmail.com
Coördinator bij overlijden: mevr Lidy Wolbers
tel. 074-2661844

Vieringen in de maand december
o Zondag 17 december 10.00 uur: eucharistieviering
De voorganger is Pater Tj. van Balen.
Met medewerking van het parochiekoor.
o Donderdag 21 december: de kinderen van de basisschool brengen
een bezoek aan de kerststal in de kerk. Tussen 8.45 uur en 10.45 uur
komen de verschillende groepen. En u bent van harte welkom om elk
gewenst moment aan te sluiten of juist bij de groep van uw kind of
klein/buurkind.

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.
Ook in deze viering wordt er een inzameling gehouden van houdbare
producten voor de voedselbank.

3.
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. Opnieuw een inzameling van
producten voor de voedselbank.

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.
Niet vergeten om een houdbaar product mee te nemen voor de voedselbank.

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
17 dec. 8.30 uur: eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet
 Parochiekerk:
Zo
17 dec. 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor
Voorganger: Pater Tj. van Balen
Vieringenschema parochie H.H Jacobus en Johannes:
St. Stephanus Borne
Za 16 dec.
Zo 17 dec. 09.30 Pater N. Hofstede

H. Stephanus Hertme
18.30 Pastor M. Oortman

Zondag 17 december 10.00 uur:
Koster:
H. v.d. Aa
Lector:
J. Cuppen
Acolieten:
ja
Collectanten: H. Meulenkamp en H. Peper

4.

Kerk openen/sluiten:
Van zondag 17 december t/m zaterdag 23 december: M. Ikink
Werkgroep onderhoud
Van zondag 17 december t/m zaterdag 23 december is groep 1 aan de beurt.

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

Misintenties voor zondag 17 december 2017
Huub en Tiny Hermans; Jan Pol; Jan Paus jr. (Jgd);
Gerard Peterman (Jgd).
**********

Wie doet mee…………..?????
Zoals al vermeld in het overzicht van de vieringen is er op zondag
24 december om 11.00 uur een kerstviering in de
kerk. We hebben hulp nodig van “engelen en herders en
koningen en schapen”.
Als je mee wilt doen, laat het dan weten per
mail: anita.oosterik@gmail.com

Icoon schilderen

5.
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
**********

6.

Vrouwen van Nu houden de Kerstavond op donderdag 21 december;
deze wordt gehouden in de Stefanshof te Borne.
Aanvang 19.45 uur. Zaal open vanaf 19.15 uur.
De kosten voor de avond zijn 3 Euro.
De heer Fons Rouwhorst geeft een kerstvoorstelling: “Onderweg”.
Hij neemt ons mee op reis met verhalen, gedichten en muziek.

7.

Wij wensen iedereen een fijne kerst en goed 2018
Het bestuur.
**********
Midwinterhoorn blazen op de Zenderense Esch.
Op donderdag 21 december wordt er van 19.00 tot 19.30 uur op de Esch achter
ons Thomashuis en in onze tuin geblazen op midwinterhoorns.
De ” oale roop” zal klinken.
Ieder is van harte uitgenodigd dit in onze tuin of
op de Esch te komen beluisteren.
We zorgen natuurlijk voor een vuurtje, warme chocolademelk
en Glühwein in de tuin.
Loop maar links langs het Thomashuis naar achteren.
Van harte welkom.
Thomashuis Zenderen
Zenderensestraat 3
**********

Feestelijke Kerstkoperklanken in Hertmes kerk
Fanfare Sint Gregorius brengt u alvast in de
stemming voor het kerstverhaal. Bij uw bezoek
aan de stemmig aangeklede kerk in Hertme gaat
u genieten van een sfeervol kerstconcert.
Bekende Christmas Carols en hymnen worden
afgewisseld met het samen zingen en spelen van
het overweldigende
Joy to the World tot het ingetogen Stille nacht, Heilige nacht.
Het concert vindt plaats op zaterdag 23 december in de Stephanuskerk van
Hertme om 19.30 u. Vanaf 19.00 u. is de kerk geopend.
Muziekvereniging Sint Gregorius heet u dan van harte welkom en
wenst u alvast fijne Kerstdagen en alle goeds voor 2018.

8.

Winterprogramma 2017-2018
Ook deze winter organiseert de activiteitencommissie weer
enkele activiteiten voor jong en oud. Zie onderstaande
agenda:
Datum
16 december
23 december
29 december
07 januari

Tijd
Bounz (Almelo)
Zaalvoetbal jeugd
Dolle pret
Zaalvoetbal senioren

Activiteit
13:15 - 15:30
09:00 - 15:00
13:15 - 16:30
12:30 - 15:30

Hopelijk tot ziens bij onze activiteiten deze winter.
Sportieve groet,
Activiteitencommissie Zenderen Vooruit
**********

Opgave
via site
via leiders
via site
via leiders

Doelgroep
8 t/m 12 jr
jeugd
t/m 12 jr
senioren

**********
Afdeling voetbal
Zaterdag 16 december
De Tukkers JO19-2
Reutum JO15-1
Zenderen Vooruit MO17-1
Quick'20 JO13-4
Zenderen Vooruit MO13-1
Zenderen Vooruit JO11-1
RSC JO9-1
Zenderen Vooruit JO7-1
Zenderen Vooruit JO7-2

-

Zenderen Vooruit JO19-1
Zenderen Vooruit JO15-1
vrij
Zenderen Vooruit JO13-1
vrij
vrij
Zenderen Vooruit JO9-1
vrij
vrij

Zondag 17 december
Zenderen Vooruit VE1
Zenderen Vooruit 3
Zenderen Vooruit 2
Zenderen Vooruit VR1
De Lutte 1

-

vrij
vrij
vrij
vrij
Zenderen Vooruit 1

aanvang:
14.30 uur
14.00 uur
09.45 uur

09.00 uur

aanvang:

Vervoer:
JO19: Remco Russchenkamp, Duncan Keupink, Jon Mossel
JO15: Elia Wennekink, Luan van Dienst, Jard Meijer
JO9: Team zelf

14.00 uur

11.
Winterstop:
Komend weekend is het laatste competitieweekend van het jaar 2017. Na dit
weekend begint de winterstop. De jongste jeugdteams trainen deze week voor het
laatst. Donderdag is de laatste keeperstraining.
De oudere jeugdteams trainen in overleg met de trainer eventueel volgende week nog.

De jongste teams beginnen weer met trainen in de week van 15 - 19 januari 2018.
De oudere teams beginnen met trainen in de week 8 - 12 januari 2018, tenzij anders
besloten door de trainer.
M.u.v. de JO7 teams spelen de jeugdteams oefenwedstrijden op zaterdag 13, 20 en
27 januari en 3 februari 2018.
Het kantine- en vervoersschema voor deze wedstrijden zal binnenkort via de leiders
worden verspreid. De competitie begint weer op zaterdag 10 februari 2018.
Wij wensen een ieder fantastische feestdagen en een sportief, maar vooral
gezond 2018 toe.
Het voetbalbestuur Zenderen Vooruit

**********

Kerstbomen Plaza
Mooie blauwsparren en Nordmannen
Zelf uitzoeken vanaf het land.
Op zaterdag en zondag aan de
Zeilkerweg 7 in Zenderen
Wij verkopen alleen op zaterdag en zondag t/m 16 en 17 december.
We hopen u te mogen begroeten op de kerstbomenplaza.
Voor inlichtingen over de kerstbomen tel. 0625376917.
**********

14.

Uit de Vox van 50 jaar geleden
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