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DE STEM VAN ZENDEREN 
Website Zenderen: www.zenderen.nl  

Contact Vox: tel. 06-51209141/e-mail: info@zenderen.nl 

KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN 
 16 november 2019 – 23 november 2019 
 

 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 …  
 

Vertrouw op God, 
maar zet je fiets op slot. 

 
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  
 
 

http://www.zenderen.nl/
mailto:info@parochiezenderen.nl
mailto:pastor.vandergulik@gmail.com
mailto:anita.oosterik@gmail.com
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Weekendvieringen            

• Zusters Carmelitessen: 
Zo 17 nov.  8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters                     

               Voorganger: pater Karmeliet  

• Parochiekerk:  
Zo 17 nov. 10.00 uur: Wocoviering m.m.v. de cantorgroep 

Voorgangers: Jan Cuppen en PW A. Oosterik 
 
Zondag 17 november 10.00 uur 
Koster:  H. Harink    
Lector:  J. Cuppen    
Acolieten:  ja      
Collectanten:  H. Koopman en M. Besselink    
 
Kerk openen/sluiten:                
Van zondag 17 november t/m zaterdag 23 november: H. Meulenkamp 
 
Werkgroep onderhoud kerkhof:       
Van zondag 17 november t/m zaterdag 23 november: groep 2 en groep 3 
 
Misintenties zondag 17 november 2019: 
Jan ter Beke (jgd); Huub en Tiny Hermans-Savelkoul; Henk Kamphuis;  
Ria Wienk-Ellenbroek; Truus Wolters; Johan Filart; Mirjam Ikink-Wolbers. 
 

 
 

 

         
        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 
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“Uit het Parochiebestuur”.Nr: 2. 
 

➢ In de vergadering van 7 november 2019, is verder gepraat over de 
verkoop van ’t Rigtershoes. Vanuit het parochiebestuur is het idee 
ontstaan om ’t Rigtershoes als vernieuwd Zenders 
Gemeenschapsgebouw /Parochiecentrum te gaan gebruiken, als in de 
toekomst mocht blijken dat het gebouw niet verkoopbaar is. 
In de vergadering hebben wij ook gesproken met personen uit 
Zenderen, die belangstelling hebben om ’t Rigtershoes te kopen en te 
exploiteren. Ook zij hebben deze plannen. 
De huur van het huidige Parochiehuis zou dan kunnen worden 
opgezegd. Wat is wijs? Welke beslissingen moeten worden genomen? 
Het parochiebestuur heeft besloten meer adviezen te vragen bij 
derden partijen en inwoners van Zenderen. Heeft u ideeën, dan horen 
we die graag. In de volgende vergadering wordt hierover verder 
gepraat. 

➢ Besloten is een 10-tal nieuwe kerktelefoons aan te schaffen. Deze 
nieuwe kerktelefoons worden t.z.t. aan de abonnees aangeboden. 

➢ Offertes zijn aangevraagd i.v.m. de installatie van nieuwe 
geluidsapparatuur in de kerk. Aan de hand van proefopstellingen in de 
kerk, worden keuzes gemaakt.  

➢ Naar aanleiding van een rapport van een bomenspecialist is 
geconstateerd dat er 6 Amerikaanse eiken op het kerkhof geruimd 
moeten worden. Offertes worden aangevraagd bij diverse bedrijven. 

➢ De Monumentenwacht heeft een inspectie uitgevoerd van het 
kerkgebouw. Er is een scheur geconstateerd in de onderslagbalken van 
de toren. Dit is een serieus en acuut probleem dat binnen één jaar 
verholpen moet worden. Offertes worden aangevraagd bij 
verschillende aannemers. 

➢ Het parochiebestuur heeft een aanbod gedaan om de kerk 
beschikbaar te stellen voor de viering van de stichting 
Zwanenhofviering, nu de Zwanenhof failliet is gegaan.  

          

        Met vriendelijke groeten, 
Het parochiebestuur van Zenderen. 
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Mystiek in het evangelie volgens Marcus 

Met Huub Welzen 

Het evangelie volgens Marcus is het kortste en 
meest fascinerende. Dragende thema van het boek 
is de vraag wie Jezus is. Langzaam ontvouwt zich 
het geheim van zijn identiteit. De parabel van het 
zaad en de parabel van de wijnboeren leveren de 
grondmetaforen om de mystieke laag in dit 
evangelie te verstaan. Graan en druiven, gebroken 
brood en uitgegoten wijn ontsluiten het mysterie. 
In twee bijeenkomsten volgen we de draden in de tekst die leiden tot de 
onthulling van de identiteit van Jezus. We verkennen ook wat dat betekent voor 
navolging. Onbaatzuchtige liefde is wat alles verbindt.  
 

Vrijdag 29 nov. 6 dec., van 14.40 – 17.00 uur 
Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46 

De beide bijeenkomsten vormen één geheel. 
 
 
 
De weg gaan met het labyrint  

In de kloostertuin van Zenderen is een 
labyrint aangebracht; een labyrint is géén 
doolhof: in een doolhof verlies je je weg, in 
een labyrint vind je je weg. Het biedt de 
mogelijkheid van het begaan van een 
‘innerlijke weg’, loslaten, ontvangen en 
toelaten. Op de weg naar binnen laat je los 
wat je achter je wilt laten. In het midden kun 

je dan nieuwe inzichten ontvangen. Samen maken we kennis met deze 
loopmeditatie en wisselen uit wat het voor jou betekent. 
 

Zaterdag 30 nov.  van  09.30 – 12.00 uur 
Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46 

Begeleiding: Frida Koopman of Paula Tielemans 
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    Uitslag kaartmiddag van kaartclub ‘’Schoppenboer’’  
Gespeeld op: 6 november 

 

 Kruisjassen              Jokeren 
1. Tonny Pigge  4068 p.  1. Bep Landkroon 41 p. 
2. Gerard Wigger 4043 p.  2. Reiny Ring  45 p. 
3. Gerrit Horstman 3958 p.   
4. Henk Platenkamp 3948 p.  
5. Hennie Pouwel 3935 p. 
6. Siny Keur  3833 p. 

 

Poedelprijs :  

 Bennie Zonder 2991p.           Jose Braker  95 p. 

 

Volgende kaartmiddag: woensdag 20 november 
 

 

********** 
 

Uitslag kaartavond ZV d.d. 11 november 
1. C. Stopel   4041 p.  

2. W. Ring    3929 p. 

3. G. Kole   3906 p. 

4. T. Vlaskamp   3814 p. 

5. A. Pol   3756 p. 

    H. Veldhof (poedel)  3219 p. 
 

 

********** 
Afwastalent gezocht 

Restaurant ’t Seminar is op zoek naar jongens en/of 

meisjes voor de afwaskeuken en voor de schoonmaak. 

Ben je minimaal 15 jaar, wil je werken in de horeca en 

ben je beschikbaar in het weekend of op andere dagen van de week, neem 

dan telefonisch contact op met ’t Seminar, tel. 074 2595979. (Vragen naar 

Jelle) 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjx0ZOCoOrdAhVF6aQKHfrJAj0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.bol.com/nl/p/extra-grote-speelkaarten/9200000021197899/&psig=AOvVaw3XXjRQLWNm0Wk4eArqnAzt&ust=1538655317189238
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De Gouden Pieper voor bijzondere prestaties. 
 
Het lijkt nog ver weg maar zaterdag 28 
december is het weer zover.  
De uitreiking van “De Gouden Pieper”. 
Een initiatief van De garde der Oud 
Jonkers van JR de Draejpiepers. 
De voorbereidingen zijn reeds gestart en 
het beloofd weer prachtig te worden. 

 
Deze onderscheiding is bedoeld voor een persoon die zich op bijzondere en 
verdienstelijke wijze inzet voor onze gemeenschap. 
Wij zijn op zoek naar personen die zich, op welke wijze dan ook, inzetten voor 
ons dorp, maar nooit op de voorgrond treden.  
 

Om in aanmerking te komen voor deze onderscheiding mag diegene daarom 
nog niet eerder een vergelijkbare onderscheiding hebben ontvangen. 
 

Let op: hij/zij hoeft niet betrokken te zijn bij het carnaval. 
 

Deze onderscheiding kan voor iedereen in Zenderen bedoeld zijn.  
Kent u iemand, waarvan u vindt dat deze persoon eens in het zonnetje gezet 
dient te worden?  Laat het ons dan weten.  
 

Kevin Sonder tel: 06-83094603 
Jordy oude Vrielink tel: 06-51001195 
 
 
 

De uitreiking van de 3e Gouden Pieper zal plaatsvinden op  
zaterdag 28 december 

tijdens de receptie van het nieuwe Jonkerpaar van JR de Draeipiepers. 
 
 
U bent allemaal van harte welkom! 
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SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 
 
 

Schoonmaakrooster:  

20 november 2019: Marion Hannink, Saskia Assink, 

   Iris Raamsteeboers, Irene Vreeman. 
 

 

Kantinedienst: 

Zo  17 nov  08.00-12.00 uur     Hemmo Mulder/Mart Vetketel 

   12.00-15.15 uur     Wouter Pol/Bart Hammink 

   15.15-18.30 uur     Rick Sonder/Ivar Hakkenbroek 

Di 19 nov  21.30-23.15 uur     Jeffrey Slamp 

Do 21 nov  21.30-23.15 uur     zelf regelen 

Vr 22 nov  20.00-24.00 uur     Mart Stokkingreef 

 

Pupillen van de week ! 
Volgende week zaterdag 23 november om 20.15 spelen wij de 
thuiswedstrijd tegen Geel Zwart. Voor deze wedstrijd zijn Siem 
Steenhagen, Christiaan Batawangge en Fiep Hofstede van E1 de 
pupillen van de week en zullen zij in de spotlights staan. Neem 
zoveel mogelijk papa’s, mama’s, broertjes, zusjes en 
vriendinnetjes mee en kom ons samen aanmoedigen. We 

hebben jullie support hard nodig! Jullie worden om 19.30 verwacht in de 
sporthal met je eigen sportschoenen en een sportbroekje.  

Tot zaterdag, Handbal dames 1 
 
Handbalprogramma zaterdag 16 november 2019: 
 

E-jeugd: WHC E1 – BB/ZV E1     Aanvang: 17.00 uur 
Sporthal De Marke Hengevelde 
 

Dames Senioren: DHV DS1 – BB/ZVDS2   Aanvang: 20.30 uur 
Sporthal De Reiger Delden 
 

Dames Senioren: VZV DS2 – ZV/BB DS1   Aanvang: 20.45 uur 
’t Zijveld ‘t Veld 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit_eOZj6zeAhUisqQKHUNfBBwQjRx6BAgBEAU&url=https://tvvalkenburg.tv/nieuws/regios/uitslagen-handbal-2/&psig=AOvVaw1JTY4Wuyv-Ol2fV-74u8WG&ust=1540918553038511
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Handbalprogramma zondag 17 november 2019: 
 

C-jeugd: DHV DC1 – BB/ZV DC1    Aanvang: 09.45 uur 
Sporthal De Reiger Delden 
 

D-jeugd: ZV/BB D2 – Olympia HGL D3   Aanvang: 10.00 uur 
Sporthal IISPA Almelo 
 

D-jeugd: Tukkers D2 - BB/ZV D1    Aanvang: 10.00 uur 
Sporthal De Danne Albergen 
 

Dames A: Kedingen DA1 – BB/ZV DA1   Aanvang: 10.50 uur 
Sporthal ’n Dikken Wierden 
 

C-jeugd: BB/ZV DC3 – Olympia HGL DC2   Aanvang: 10.50 uur 
Sporthal IISPA Almelo 
 

C-jeugd: Voorwaarts DC2 – ZV/BB DC2    Aanvang: 11.00 uur 
Jachtlust Twello 
 

B-jeugd: EHC ’95 DB1 – BB/ZV DB2    Aanvang: 13.00 uur 
Sporthal Diekman Enschede 
 
Handbalprogramma woensdag 20 november 2019: 
 

Midweek: ZV/BB DMW2 – DSVD DMW2   Aanvang: 19.30 uur 
Sporthal IISPA Almelo 
 
Handbalprogramma donderdag 21 november 2019: 
 

Midweek: DSVD DMW1 – BB/ZV DMW1   Aanvang: 21.00 uur 
Sporthal ’t Hoge Vonder Deurningen 
 

 
 

********** 
 
Voetbalprogramma zaterdag 16 november   Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV JO19 – DOS’37 JO19-2     15.00 uur Wouter Koelen 
DETO MO19 - ZV/BZSV MO19    11.00 uur   
ZV JO15 – Quick’20 JO15-4     13.00 uur Teun Besselink 
ZV/BZSV MO15 - Stevo MO15    11.30 uur  
SVVN JO12 - ZV JO12         09.30 uur  
ZV JO9-1 – NEO JO9-6        10.15 uur Maxim Nijhuis 
Enter JO9-3 - ZV JO9-2       09.00 uur 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit_eOZj6zeAhUisqQKHUNfBBwQjRx6BAgBEAU&url=https://tvvalkenburg.tv/nieuws/regios/uitslagen-handbal-2/&psig=AOvVaw1JTY4Wuyv-Ol2fV-74u8WG&ust=1540918553038511
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Voetbalprogramma zondag 17 november Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV VE1 vrij 
Achilles’12 4 - ZV 3      11.30 uur   
ZV 2 – Oldenzaal 4    11.00 uur Victor Ragbourn 
TVV 1 – ZV 1     14.00 uur 
 
 

Kantinedienst: 
JO19: Douwe Welles   14.30 – 17.30 uur 
JO15: Bram Boswerger  12.30 – 14.30 uur 
JO9-1: Jasper Hoek   09.45 – 11.30 uur 
 
Vervoer: 
MO19: Lynn Remie, Sara Kolenbrander, Pien ten Dam 
JO12: Joshua Schmit, Sten Feldman 
JO9-2: Ties Wolbers 
 

********** 
 

ZV kan riante voorsprong in Tilligte niet vasthouden 2-2. 
In een fijne november zon in Tilligte, waren beide ploegen 
van plan er vanmiddag wat van te maken. Alles gebaseerd op 
een tomeloze inzet. Dit bracht in de eerste helft helaas 
weinig spektakel voor zowel DTC als ZV. Je zou kunnen 
zeggen dat ZV wel de betere kansen had. Ruststand 0-0. 
In de 2e helft werden Tom, Jamie en Luuk ingebracht. Freek, 

Brian en Job mochten eerder onder de douche. Deze wissels leverden dit keer 
direct al resultaat op. Uit een lange pass van achteruit bereikte Luuk de 
sprintende Mitch, die met een directe uithaal, met een boogje, de DTC 
doelman totaal kansloos maakte. 0-1.  
ZV ging door waar het goed in was. Ramon werd aangespeeld in de box, 
draaide en draaide nog een keer en plaatste de bal simpel in de linkerhoek. 0-
2. Niets aan de hand zou je kunnen zeggen. Maar niets was minder waar. De 
toch al harde pot voetbal ontaarde steeds meer in halve vechtpartijen. Zo kon 
het gebeuren dat Thomas na een harde charge met een enkel blessure naar 
de kant moest en niet terug keerde.  En als je dan al je wissels hebt verbruikt 
ontstaat er zo maar een andere wedstrijd. ZV moest terug en het felle DTC 
rook bloed. Vanuit een meter of 25 van het ZV doel, lanceerde Hesselink een 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4_sG-yPrdAhUSalAKHfAhAJcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.hooperswar.com/free-football-vector.html&psig=AOvVaw2Vt1m5HPIAz6NU054afSLi&ust=1539215920864548
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onverwacht schot op doel. De hoge lob verraste vriend en vijand en helaas 
voor ZV dit keer ook onze altijd betrouwbare doelman Myron. 1-2 
DTC ging door. Uit een vrije bal over rechts kreeg DTC een vrije trap. De 
voorzet werd rond de penaltystip prima ingekopt door spits Hesselink. 2-2. 
Daar bleef het ook bij. 
Tot slot nog iets over grens en scheidsrechter op dit niveau. Elke week zie je 
weer partijdige grensrechters en scheidsrechters die het niet kunnen belopen. 
Logisch als je als scheids al op leeftijd bent en de bal telkens van voor naar 
achter wordt geknald. Vaak lopen wedstrijden dan ook uit de hand. Afschaffen 
van de buitenspelregel bij wedstrijden met niet 
neutrale leiding zou veel heibel kunnen 
voorkomen.  
Volgende week TVV uit. 
 

 

********** 

 

55+ en wil je energiek blijven? 
 

Meld je dan aan voor Walking Football bij Zenderen Vooruit, de nieuwe vorm 
om te (blijven) voetballen als je wat ouder bent. 

We zijn van plan begin december op 
dinsdagochtend te starten. Als je je aan wil 
melden, geef dan je naam, leeftijd, 
telefoonnummer door per mail aan Paul 
Jansink. En als je niet kunt op 
dinsdagochtend, ook graag de dagen waar- 
op je wel kunt. 

Stuur voor meer informatie ook een mail naar Paul Jansink: 
jansinkpas@gmail.com 
 

Graag tot bij ZV Walking Football! 
  

mailto:jansinkpas@gmail.com
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Activiteitenagenda 

           

Kijk voor meer informatie in de Agenda van www.zenderen.nl 
Opgave nieuwe activiteiten per email naar info@zenderen.nl 
of aanmelden als nieuwe agenda activiteit op www.zenderen.nl 
  

mailto:info@zenderen.nl
http://www.zenderen.nl/
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