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voorspoedig 2018
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Beste mensen,
in de tijd dat Jezus geboren werd, heerste de beroemde Pax Augusta, de
Vrede van Augustus over heel de bekende wereld . Het was natuurlijk een
tot de tanden gewapende vrede. Onder zijn heerschappij vindt de ‘eerste’
volkstelling plaats, zegt evangelist Lucas. Of dat historisch klopt, is iets
anders. Maar daar ging het Lukas niet om. Tijdens dit vertoon van macht, laat
hij Jezus geboren worden. Daarin staat het Kind tegenover de heerser van de
wereld. Bovendien ‘moest’ de Messias in Bethlehem geboren worden; dat
stond in de schriften. Dus de ‘Zoon van David’ ook. Bij Lukas spelen de
herders een heel belangrijke rol. De geboorte zelf vertelt hij heel summier.
Het lijkt alsof hij de herders en de boodschap aan hen gebracht het
belangrijkste vindt. Grote vreugde, voor heel het volk. In de ‘stad van David’
is de redder (niet ‘de Koning’ maar de ware Redder) geboren. Nu is ‘God in
den hoge verheerlijkt’ en is er vrede voor de mensen van wie Hij houdt,
vooral de mensen aan de rand van de samenleving.
Dát Hij van hen houdt, wordt in deze geboorte duidelijk. Aan ons mensen
wordt gevraagd te geloven in de goedheid van de Eeuwige.
In de kleine wereld waarin we leven, is het leven dikwijls niet gemakkelijk.
Ziekte treft ons maar ook zorgen om de toekomst van onze kinderen en
kleinkinderen. Zal er voor hen een menswaardige plek zijn? Pijn en verdriet
omdat een geliefde is gestorven. Verlies van een vaste baan. Elk jaar maar
afwachten of het flex-contract weer vernieuwd wordt. In ons midden is er
armoede. Soms moeten mensen psychisch of lichamelijk verschrikkelijk
vechten om te leven.
Het einde van het jaar nadert. Ieder kijkt dan toch, vaak in stilte, terug op wat
het afgelopen jaar heeft gebracht, aan vreugde en verdriet. En we durven
misschien hoopvol uit te kijken naar dat wat komt. Het afgelopen jaar
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hebben we als geloofsgemeenschap met elkaar gewerkt aan een sfeer van
verbondenheid, waarin we elkaar nabij willen zijn in het leven. Dat was
mogelijk door de betrokkenheid en inzet van vele vrijwilligers.
We mogen hoopvol uitzien naar wat komt in het nieuwe jaar.
Namens het bestuur wensen wij u allen een Zalig Kerstfeest en een
Gezegend Nieuwjaar.
Pastor Eef van Vilsteren en pastor Anita Oosterik
Vieringen
o Zondag 24 december 11.00 uur: Kerstviering
Door het kinderkoor wordt het kerstspel gespeeld en
gezongen. 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!
Wie doet mee…………..?????
We hebben hulp nodig van “engelen en herders en
koningen en schapen”. Veel kinderen hebben zich al
opgegeven, maar heb je je nog niet opgegeven en wil je
toch meedoen, dan kan je
in de kerk aansluiten bij
het spel.

Koster:
B. Paus
Collectanten: H. Schothuis en J. Stevelink
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.
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Koster:
Lector:
Acolieten:
Collectanten:

H. Harink
J. v.d. Aa
ja
H. Harink en B. Nollen
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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.

Koster:
Lector:
Acolieten:
Collectanten:

T. Leenstra
H. Harink
ja
H. Koopman en M. Besselink

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.

Koster:
Lector:
Acolieten:
Collectanten:

E. Westerbeek
B. Paus
ja
H. Meulenkamp en H. Peper

Op maandag 1 januari is er geen viering!
o Zondag 7 jan 10.00 uur: Eucharistieviering, verzorgd door de Karmel
Voorganger: pater A. Korterik
Koster:
Lector:
Acolieten:
Collectanten:

J. v.d. Aa
J. Maathuis
nee
H. Schothuis en J. Stevelink

En toen werd het Kerstmis
5.
Lucas 2; 4-7
Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea naar de stad van David,
die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde om zich te laten
inschrijven samen met Maria zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl
ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter
wereld, haar eerstgeborene, ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een
voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

Kom, zei hij, het is tijd
we moeten gaan en hij nam haar hand
en zij legde haar ogen in de zijne
en samen gingen ze op weg
hij torste de verwondering
zij droeg een wereld in haar buik.
De tocht was lang en zwaar
en toen de tijd gekomen was
dat zij prijs moest geven
wat haar van elders was toevertrouwd
vonden zij nergens plaats
en zij werd bang
vouwde haar handen om haar buik
en keek naar hem
en woordeloos zei hij:
het zal wel goed worden –
ik zal voor JE zorgen.
En zo vonden zij een stal.
Zij brachten een zoon ter wereld
en de man keek naar de vrouw
de vrouw keek naar de man
en samen keken ze naar het kind
en wiegden het in hun liefde
en in haar pijn.

In liefde ontvangen
met liefde gedragen
uit liefde gebaard.
Jezus Messias, de Verlosser.
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Vrij vertaald door Marjo Dohmen uit het boek Woorden en verhalen die
er toe doen’ van Annemarie Wijnker-Hoedjes en Kees Maas
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
Vieringen Zusters Carmelitessen:
Zo
24 dec. 8.30 uur: geen viering
21.00 uur: Nachtmis met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet
Ma
25 dec. 8.30 uur: 1ste Kerstdag: eucharistieviering
Voorganger: pater Karmeliet
Di
26 dec. 8.30 uur: 2de Kerstdag: eucharistieviering
Voorganger: pater Karmeliet
Zo
31 dec. 8.30 uur: Oudejaarsdag: eucharistieviering
Voorganger: pater Karmeliet
Ma
1 jan. 8.30 uur: Nieuwjaarsdag: eucharistieviering
Voorganger: pater Karmeliet
Vieringenschema parochie H.H Jacobus en Johannes:
St. Stephanus Borne
H. Stephanus Hertme
Zo 24 dec 09.30 Viering Lambertus
09.30 Viering Lambertus
18.00 Pastor M. Oortman
21.00 Pater R. v.d. Vegt
20.00 Pastor M. Oortman
22.00 Ds Meijer
Ma 25 dec 09.30 Pater N. hofstede
------------- ------- -------------------------------- -------- -----------------------------
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Di 26 dec
------------Zo 31 dec
Ma 1 jan
------------Za 6 jan
Zo 7 jan

------19.00
09.30
-------

-------------------------------Pastor Z. Nowara
Pastor Z. Nowara
--------------------------------

09.30
-------19.00

Pastor M. Oortman
----------------------------Pater G. Westendorp

-------18.30

----------------------------Pastor M. Oortman

09.30 Pater R. v.d. Vegt

Kerk openen/sluiten:
Van zondag 24 december t/m zaterdag 30 december: R. Wolbers
Van zondag 31 december t/m zaterdag 6 januari 2018: H. Meulenkamp
Van zondag 7 januari t/m zaterdag 13 januari: H. Koopman
Werkgroep onderhoud
Van zondag 24 december t/m zaterdag 30 december: groep 2
Van zondag 31 december t/m zaterdag 6 januari 2018: groep 3
Van zondag 7 januari t/m zaterdag 13 januari: groep 4

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

Eerste Heilige Communie
De feestelijke viering
waarin de eerste heilige communie wordt ontvangen
is op zondag 27 mei 2018.
Aanmelden van de jongens en meisjes per mail:
anita.oosterik@gmail.com
of via Karin Annink of Martine Lansink (werkgroep)
**********

8.
Gebedsintenties voor zondag 24 dec.( Kerstviering): 11.00 uur
Ouders Hoek-Dashorst; Ria Wilmink.
Misintenties voor zondag 24 dec.(21.45 uur) en maandag 25 dec. (Eerste
Kerstdag (10.30 uur):
Overl. ouders Eidhof-Hottenhuis; Dien Booyink-Demmer;
Overl. ouders Schothuis-Stevelink; Dennis Letteboer(jgd.);
Finn Letteboer; Henk en Riek Kuipers-Droste; Herman Kemna;
Ouders Diepenmaat-Beld; Sien en Johan Besselink(jgd.);
Ouders Bartelink-Schopman; Ouders Platenkamp-Vlaskamp;
Clementine van Iersel; Sien Elferink-Kemerink op Schiphorst;
Gerard Wolters en Truus Wolters-Oude Lansink;
Overleden ouders Wolters en Oude Lansink; Herman Elferink;
Fam. Elferink-Kemerink op Schiphorst; Bennie Hoek;
Riek Elferink-Kemerink op Schiphorst(jgd); Ria Wilmink;
Overl. ouders Ganzeboom-Koelen; Marie Kemna-Sauer;
Henk Koelen; Jos Everlo; Herman Westerbeek;
Overl. fam. Nollen-Derkman; Arjan Nollen;
Ouders Hoek-Dashorst; Overl. fam. Besselink;
Fam. Oude Lansink-Vetketel; Annie Rupert; Harrie Kemna;
Overl. fam. Welberg-Grootelaar; Jan Elferink; Henk Kamphuis;
Herman en Riek Groothuis-Ganzeboom; Jan en Truus Kienhuis;
Santje Wienk-Kempers; fam.Olthof-Exterkate; fam. ter Avest;
Johan en Sien Olthof-Kroeze; Overl. fam. Goorhuis-Lansink;
Overl ouders Zonder-Elshuis; Mia Monnink-Harmes;
Herman Oude Lansink; Ben en Rosa Welberg; Jan Kiphart;
Thea Ganzeboom-Stege; Ria Wienk-Ellenbroek; fam. Olthof;
fam. ter Avest; Bernhard ter Haar; Herman ter Brugge;
pater Eligius Schothuis;Overl. ouders Mensink-Stroot;
Overl. fam. Harink-Schothuis; Jan Rikmanspoel;
Overl. ouders Zonder-Wolthuis; Overl. ouders Finkers-Lucas;
Antoon Tijhuis en Annie Tijhuis-Eidhof; Henk Zegger;
Fam. ten Velde-Huisken; Gerhard Hannink; Jozef Silderhuis;
Overl. fam. Wolbers-Everlo; Overl. ouders Schothuis-Stevelink;
Hendrik en Jan Demmer; Ouders Schothuis-Kemna.
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Misintenties voor zondag 31 december: 10.00 uur: oudejaarsviering:
Jan Elferink; Henk Kamphuis; Johan Olthof; uit dankbaarheid;
Sien Olthof-Kroeze(jgd.); Jan Pol; Marietje Koopman-Luttikhuis;
Herman Westerbeek; Henk Koelen (jgd);
Freek en Marie Besselink (jgd.).
Misintenties voor zondag 7 januari:
Jan Pol; Overl. fam. Welberg-Grootelaar; Herman Westerbeek.
Overleden:
Op woensdag 13 december jl. is onze medeparochiaan
Gerhard Welberg op 92-jarige leeftijd overleden. Hij woonde de laatste jaren
aan de Schoener in Borne. Op dinsdag 19 december heeft de
begrafenisplechtigheid in besloten kring plaats gevonden. We wensen de
familie Welberg sterkte toe met het verlies van hun vader, opa en
overgrootvader.
Bedankt:
Bij deze wil ik graag de Parochie en de Zonnebloem bedanken voor de fijne
kerstattentie, die ik mocht ontvangen.
Hr. Oude Rengerink
***********

Van harte bevelen wij deze bus collecte bij u aan. Ook kunt u uw gift
11.
Overmaken naar Adsventsactie op IBAN nummer NL89 INGB 0653100000
Hartelijk dank alvast voor uw gift.
Werkgroep MOV
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?
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 containers 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
**********

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.
**********

KPV – JAARVERGADERING
12.
Donderdag 11 januari om 19:00u in het SINDRON.
We beginnen met een gebedsviering, daarna
jaarvergadering en Bingo!
Het bestuur
**********
K.P.V. Nieuwjaarsvisite
Donderdag 25 januari in het Sindron.
Aanvang 19.30 uur.
Graag opgeven tijdens de jaarvergadering op 11 januari,
of telefonisch bij Anny Diepenmaat 0546-442028
of bij Annie Hoek 074-2661684.
Tot ziens,
De organisatiecommissie.
**********

Herinnering oproep Oranje Comité
Denk u nog aan het inleveren van uw reactie/suggesties t.b.v. het Oranje
Comité, zoals aangegeven in de bijlage van de VOX van 8 december.
Uw reacties graag inleveren of verzenden naar onderstaande adressen:
Uw suggesties en voorkeuren kunt u bij ons inleveren op de volgende
adressen:
De Reimer 4
Erve Oosterveld 18
Erve Timmerman 1
Ook kunt u uw reactie versturen naar het volgende mail adres:
OranjeComiteZenderen@gmail.com
(Reacties/suggesties graag voor 31 december inleveren)
**********

Beste leden van Zenderen vooruit,
Graag nodigen wij jullie, leden en de ouders van de jeugdleden, uit voor de
Algemene Ledenvergadering op maandag 8 januari 2018 om 20:00 uur in de
kantine van ZV.
AGENDA:
1. Opening voorzitter
2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 13 januari 2017
3. Bestuursmutaties
4. Financieel verslag + Begroting penningmeester
5. Verslag kascommissie
6. Benoeming nieuwe kascommissie
7. Contributie
8. Jaarverslag sponsoring
PAUZE
9. Jaarverslag afdeling voetbal
10. Jaarverslag afdeling handbal
11. Jaarverslag afdeling tennis
12. Rondvraag
Hopelijk zien we u dan!
Met vriendelijke groet,
Het Algemeen Bestuur Zenderen Vooruit:
Peter Geerdink – Henk ten Velde – Linsey Oosterveld – Titia Burink –
John Kamphuis – Neil oude Voshaar – Hans Breteler
**********

*********

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

Tijd
Zaalvoetbal jeugd
Dolle pret
Zaalvoetbal senioren

Activiteit
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 leiders
via site
via leiders

Doelgroep
jeugd
t/m 12 jr
senioren

**********

Uit de Vox van 50 jaar geleden
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======================================================================

Wist u dat?
Wij binnen Zenderen de boodschappen gratis aan
huis bezorgen?
Wilt u meer infromatie?
Loop even bij ons binnen en vraag naar de mogelijkheden.
**********

