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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 
 30 november 2019 – 7 december 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 …  
 

Uw leven is kort;  
maak het vol. 

Jean d’Arnoux 
 

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 1 dec.  8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters                     

            Voorganger: pater Karmeliet  

• Parochiekerk:  
Zo 1 dec. 10.00 uur: Eucharistieviering verzorgd door de Karmel 

          Voorganger: Pater J. Hettinga 
 

Zondag 1 december 10.00 uur 
Koster:  H. Harink    
Lector:  M. Verheijen    
Acolieten:  geen      
Collectanten:  H. Schothuis en J. Stevelink   
 

Kerk openen/sluiten:                
Van zondag 1 december t/m zaterdag 7 december: H. Peper 
 

Werkgroep onderhoud kerkhof:       
Van zondag 1 december t/m zaterdag 7 december: groep 2 en groep 3 
 

Misintenties zondag 1 december 2019: 
Jan Omtzigt; Mirjam Ikink-Wolbers; Jan en Annie Elferink-Degger. 
 

********** 
 

Adventsactie 2019 
Kinderen brengen hoop 
 

Wie moeder is geworden, weet dat je leven daarmee wezenlijk verandert. 
Opeens maak je deel uit van iets groters. In onze kinderen wordt geschiedenis 
zichtbaar, maar ook toekomst. Zo brengen ze hoop. Hoop dat ze een verschil 
ten goede zullen maken. Hoop op een betere toekomst voor iedereen. Hoop 
ook, dat zij het Licht van de wereld in zich zullen dragen, net als destijds die 
kleine baby in Bethlehem… 
 

Jaarlijks voeren we campagne tijdens de vier weken voor Kerstmis:  
de Adventsperiode.  
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Centraal in de Adventsactiecampagne staan moeders en kinderen. Slechte 
economische omstandigheden, oorlogen en klimaatverandering veroorzaken 
problemen die vooral vrouwen en kinderen treffen. Daarom steunt 
Adventsactie dit jaar vier projecten die zich richten op hulp aan deze 
kwetsbare groepen. 
 

Een van deze projecten komt ten goede aan de gezondheidskliniek Ana 
Manganaro. Deze kliniek biedt medische zorg en educatie aan de inwoners 
van Guarjila op het platteland van El Salvador, Midden Amerika.  
Zij zet zich ervoor in de gezondheid van moeders en jonge kinderen te 
verbeteren door goede geboortezorg te bieden en gezonde voeding te 
stimuleren. 
Dit project heeft zo tot doel de gezondheid en voeding van (aanstaande) 
moeders en jonge kinderen (tot 2 jaar) te bevorderen en sterfte van moeders 
en kinderen bij de bevalling terug te dringen.  
 

De komende weken zullen wij ook iets meer vertellen over drie andere 
projecten waar hulporganisatie Adventsactie steunt aan verleent en waar wij 
samen aan kunnen meehelpen. 
Wij willen deze projecten steunen. Uw bijdrage hiervoor is enorm welkom. 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 
t.n.v. Adventsactie. 
 

Ook de grote collectebus staat hiervoor tijdens de Advent rond de 
weekendvieringen weer in ons kerkportaal.  
Van harte bevelen wij deze buscollecte bij u aan.  
Hartelijk dank alvast voor uw gift.     

Werkgroep MOV 

********** 
Adventsvesper in de Doopsgezinde Kerk te Borne 
De Raad van Kerken van Borne, Hertme en Zenderen 
houdt op de eerste advent de traditionele 
adventsvesper op zondag 1 december a.s. om 17.00 
uur in de Doopsgezinde Kerk aan de Ennekerdijk te 
Borne. 
Vol verwachting kijken we uit naar de geboorte van Christus.  
We verlangen naar licht in deze donkere dagen.  
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Mevrouw R. Doornbusch, pastoraal werker van de parochie HH. Jacobus en 
Johannesparochie en mevrouw A. Oosterik, pastoraal werker van de parochie 
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Zenderen, zullen voorgaan.  
De cantorij van de Doopsgezinde Gemeente zal een muzikale bijdrage leveren 
aan de viering.  
De muzikale begeleiding wordt verleend door de heer Oosterveen, organist 
van de Doopsgezinde Kerk.  
De Raad van Kerken nodigt u hierbij van harte uit. 
Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen 
 

********** 
Uitnodiging Kerk en Ouderen 
Op dinsdag 10  december is er voor onze parochianen van 75 jaar en ouder,  
een gezellig samenzijn, op weg naar Kerstmis. 
 
We beginnen met een adventsviering in de kerk  
om 14.00 uur: alle parochianen van harte welkom om 
mee te vieren.  
Daarna zal de middag een sfeervolle invulling krijgen. 
De parochianen van 75 jaar en ouder ontvangen een persoonlijke uitnodiging.  
Mocht u deze onverhoopt niet ontvangen, dan is opgave tot uiterlijk vrijdag 6 
december nog mogelijk bij:  
Lidy Wolbers   074 – 266 18 44 (ook voor meer informatie)  

 

********** 
Mystiek bij Marcus 
Het klinkt misschien onverwachts of vreemd, maar ook in 
de Bijbel vind je een mystieke laag.  
Huub Welzen, karmeliet in Boxmeer en verbonden aan het 
Titus Brandsma Instituut in Nijmegen geeft twee middagen 
een inleiding in het Marcus evangelie. Huub Welzen 
is auteur van (onder meer) het boek “Tasten naar het 
Geheim - een leerboek in Bijbelse spiritualiteit.” Hij weet je op een nieuwe 
manier te kijken naar de teksten van de Bijbel, waardoor diepere lagen 
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zichtbaar worden. En dat is dan niet alleen in het Marcus Evangelie; ook in 
andere teksten ga je zelf de diepere lagen ontwaren. 
Vrijdag 29 november en 6 december van 14.30 – 17.00 uur 
Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46 
De beide bijeenkomsten vormen één geheel en kosten samen €10,-  
(incl. koffie/thee). 

U kunt zich hiervoor nog aanmelden op: 
 karmeltwente@karmel.nl  of 074 -2659590   

 
 
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 
 

********** 
KPV Graftakken Kerstmarkt 2019 
We willen u even laten weten dat we op 6 december a.s. aanwezig zijn op de 
Kerstmarkt in het Sindron te Zenderen. 
 

Dames KPV-sters, willen jullie woensdagmiddag 4 december a.s. vrijhouden 
om ons te helpen graftakken af te werken? 
We gaan ook op donderdagmiddag 5 december a.s. verder afwerken. Kies je 
voor de woensdag, dan graag even bellen naar:074 2665887. 
Beide middagen starten we om 13.00 uur. 

mailto:karmeltwente@karmel.nl
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Mocht er nog geruimd worden in de tuin en u hebt voor ons product nog 
bruikbaar groen, dan horen wij dat graag en komen wij het ophalen. 
 

Het groen dat onze leden inbrengen, willen we graag op dinsdagmorgen 3 
december tegemoetzien bij fam. Kamphuis aan de Brakeweg 1. 
 

Uw bestelling kunt u doorgeven t/m woensdag 4 december 2019 via  
onderstaande nummers: 
Annie Diepenmaat                                              Marianne Oude Nijhuis 
05646-442028                                                     074-2663297 
 

Dinie Schothuis                                                   Gerda Tijhuis 
0546-441827                                                        074-2665887 

 
********** 

“IJSCLUB 'ZENDEREN' 
In december 2019 bestaat de IJsclub “Zenderen” 100 jaar.  
Dit heuglijke feit vieren we met een receptie op zaterdag  
7 december a.s. vanaf 15.00 uur. De receptie wordt gehouden 
in het clubgebouw bij de ijsbaan. Alle leden van de IJsclub 
“Zenderen” zijn van harte welkom op de receptie.  
 

Tevens bestaat er de mogelijkheid om het boek “100 jaar IJsclub Zenderen” te 
bestellen. Hiervoor kan vanaf vandaag contact worden opgenomen met André 
Wanink, bereikbaar op telefoonnummer 074-2662484, of via de mail 
aawanink@gmail.com  De prijs voor het boek bedraagt € 2.50. 
 

We verwelkomen u graag op 7 december. 

Het bestuur van de “IJsclub Zenderen” 
 

********** 
Uitslag kaartavond ZV d.d. 25 november 

1. R. Scholten   4162 p.  

2. M. Nijhuis    4048 p. 

3. F. Pouwel   3847 p. 

4. A. Pol   3802 p. 

5. G. Kole   3723 p. 

6. W. Ring   3659 p. 

mailto:aawanink@gmail.com
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     Uitslag kaartmiddag van kaartclub ‘’Schoppenboer’  
Gespeeld op: 20 November 

 
 Kruisjassen              Jokeren 

1. Andre oude Nijhuis 4366 p.  1. Nelly de Jong 24 p. 
2. Gerard Wigger 4197 p.  2. Bep Landkroon 31 p. 
3. Bennie Stokkingreef 3965 p.   
4. Henk Platenkamp 3952 p. 
5. Truus Workel  3926 p. 
6. Anton Pol  3699 p. 

 
Poedelprijs :  

 Johan Hindriksen 2951p.           Harold Vlaskamp 88 p. 

 

Volgende kaartmiddag: woensdag 4 December 

 
 

********** 
 

 

 
Beste dorpsgenoten. 

op 11 december wordt er in en achter de tuin van het 
Thomashuis Zenderen weer midwinterhoorn geblazen. 
We vinden het leuk om aan deze Twentse traditie mee te doen. 

Vanaf 19 uur bent u van harte welkom om te komen 
luisteren onder het genot van glühwein en warme 
chocolademelk 

  

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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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 30 november 
 

 

********** 
 
 

SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 
 
 

 

Schoonmaakrooster:  

4 december 2019: Annet Stamsnijder, Christel Besselink, 

   Miriam Raassing, Marieke Sand. 
 

 

Kantinedienst: 

Zo  1 dec.  08.00-12.00 uur     Teun Besselink/Job Vetketel 

   12.00-15.15 uur     Rob Wolbers/Gerben Besselink 

   15.15-18.30 uur     Pim Olthof/Ruud Platenkamp 

Di 3 dec.  21.30-23.15 uur     Jamey Oude Breuil 

Do 5 dec.  21.30-23.15 uur     zelf regelen 

Vr 6 dec.  20.00-24.00 uur     Robert Dries 
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Pupillen van de week ! 
Volgende week zaterdag 7 december om 19.00 uur spelen wij 
de thuiswedstrijd tegen PCA Kwiek. Voor deze wedstrijd zijn 
Maud Steenhagen, Phileine Verweij en Jalyssa Schmitt 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 18.15 uur verwacht in de 
sporthal met je eigen sportschoenen en een sportbroekje.  

Tot zaterdag, Handbal dames 1 
 
 
Handbalprogramma zaterdag 30 november 2019: 
 

C-jeugd: Voorwaarts DC2 – BB/ZV DC1    Aanvang: 12.25 uur 
Jachtlust Twello 
 

Dames Senioren: Wijhe ’92 DS1 – ZV/BB DS1  Aanvang: 20.15 uur 
De Lange Slag Wijhe 
 
Handbalprogramma zondag 1 december 2019: 
 

E-jeugd: Vasse E1 – BB/ZV E1     Aanvang: 09.00 uur 
Sportcentrum De Vlaskoel Tubbergen 
 

D-jeugd: DHV D2 - BB/ZV D1      Aanvang: 09.55 uur 
Sporthal De Reiger Delden 
 

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

B-jeugd: Kwiek (R) DB1 – ZV/BB DB1    Aanvang: 11.00 uur 
Sporthal Tijenraan Raalte 
 

C-jeugd: Borhave DC1 – ZV/BB DC2    Aanvang: 11.00 uur 
Sporthal ’t Wooldrik Borne 
 

B-jeugd: Dynamiek DB2 – BB/ZV DB2    Aanvang: 11.50 uur 
Sporthal De Mossendam Goor 
 

Dames A: BB/ZV DA1 – Lutte DA1    Aanvang: 12.10 uur 
Sporthal ’t Wooldrik Borne 
 

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
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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Dames Senioren: Kedingen DS1 – BB/ZV DS2  Aanvang: 12.45 uur 
Sporthal ‘n Dikken Wierden 
 
Handbalprogramma dinsdag 3 december 2019: 
Midweek: De Lutte/Comb ’64 DMW1 – BB/ZV DMW 1 Aanvang: 19.00 uur 
Sporthal De Luttermolen De Lutte 
 
Handbalprogramma woensdag 4 december 2019: 
Midweek: ZV/BB DMW2 – Borhave/Olympia Hgl DMW1 Aanvang: 20.45 uur 
Sporthal ’t Wooldrik Borne 
 
 

********** 
 
Voetbalprogramma donderdag 28 november  Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV 2 – Stevo 4         20.00 uur Stan Geerdink 

 
Voetbalprogramma zaterdag 30 november   Aanvang: Scheidsrechter: 
avc Heracles JO19-3 - ZV JO19    16.00 uur   
ZV MO17 – TVC’28 MO17     13.15 uur Freek Vlaskamp  
ZV JO15- KOSC JO15-2     11.30 uur Teun Nollen   
ZV/BZSV MO15 vrij 
ZV JO12 – Achilles’12 JO12-5G    10.00 uur Mart Ganzeboom 
Achilles’12 JO9-3 - ZV JO9-1       08.30 uur   
ZV JO9-2 – Bentelo JO9-2      09.00 uur Maxim Nijhuis  
 
Voetbalprogramma zondag 1 december Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV VE1 – EMOS VE1    09.00  uur Bertus Tibben 
Rood Zwart 5 - ZV 3      09.00 uur    
ZV 2 vrij 
ZV 1 – Manderveen 1    14.00 uur 
 
Kantinedienst: 
MO19: Tessa Nijenhuis  13.30 – 16.00 uur 

JO15: Owen ter Wal   11.30 – 13.30 uur 

JO12: Jorn Kruiper   10.00 – 11.30 uur 

JO9-2: Rens Veldhof   08.30 – 10.00 uur 

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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Vervoer: 
JO19: Fiets 

JO9-1: Casper Formanoij, Tiem Smelt 

 
Pupil van de week: 
Zondag 1 december is Hugo Formanoij pupil van de week.  
Hierbij worden Hugo en zijn ouders en de rest van de familie uitgenodigd om 
bij de wedstrijd       aanwezig te zijn. 
          Zenderen Vooruit 1 – Manderveen 1 
Wij wensen Hugo en zijn familie een gezellige voetbalmiddag toe. 
Hugo wordt om 13.30 uur verwacht bij de kantine. 

 
 

********** 
 

Zenderen Vooruit laat dik verdiend punt in De Lutte liggen. 4-2 
Vanmiddag was er sprake van een echte kraker in de 5e 
klasse A. Koploper De Lutte, nog steeds zonder puntverlies, 
de ploeg heeft zich in de afgelopen transferperiode 
behoorlijk weten te versterken en nummer 3 van de ranglijst 
ZV. Beide ploegen voelden vanaf het begin de druk die er op 
het potje stond. Vooral daardoor was en bleef het een 

rommelige, felle wedstrijd met over en weer vele overtredingen. Gelukkig was 
er de hele middag wel een scheidsrechter die aanvoelde wat er bij een 
voetbalgevecht nodig is. Petje af voor deze 73 jarige krijger.  
 

ZV speelde weer in een totaal andere opstelling dan vorige week, een gegeven 
waar trainer Ruud Ottenhof zo zijn redenen voor zal hebben gehad. Na een 
minuut of tien kwam ZV aan de leiding, door een werkelijk prima combinatie 
over rechts tussen de beide spitsen Hemmo en Job, waarbij de laatste de 
instormende Teun op maat bij de 2e paal bediende. 0-1. Na enkele 
persoonlijke fouten achterin kwam De Lutte op een nogal goedkope manier, 
binnen tien minuten, aan een tweetal doelpunten. 2-1. Doelpuntenmakers 
waren Vreijsen en Koertshuis. ZV toonde voldoende weerbaarheid want nog 
net voor de thee, was de stand weer gelijk. Dit maal was het Hemmo, die fraai 
afrondde na een prima voorzet, van de weer met tomeloze inzet spelende 
Mitch. 2-2. 
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De 2e helft zelfde spelbeeld. Ergens midden in de 2e helft kreeg De Lutte een 
vrije trap toegewezen, ongeveer 25 meter van het doel. De met veel gevoel 
genomen vrije trap van Grashof, was Myron te machtig. 3-2. ZV gooide alles 
wat het kon in de strijd, maar de verdiende gelijkmaker kwam er niet. 
Integendeel, vlak voor tijd wist De Lutte zelfs nog het verschil op twee 
doelpunten te maken middels een intikker van Roord. 4-2. 
 

Uithuilen en volgende week Manderveen thuis. Altijd lastig. 
 

********** 
 

Lasergamen 2020! 
De kerstvakantie komt er weer aan! Daarom vonden wij het als 
activiteitencommissie van Zenderen Vooruit weer tijd voor een leuke 
activiteit. Op zaterdag 4 januari vanaf 13:15 uur 
organiseren wij een leuke middag voor de jeugd van 
10 tot 15 jaar. We gaan laser gamen bij de Tapperij in 
Hengelo. Na het laser gamen staat er een lekkere 
snack klaar met wat frietjes. Lijkt jou dit leuk en wil je 
ook graag meedoen? Geef je dan snel op via de 
website www.zenderenvooruit.nl bij het kopje 
Activiteitencommissie. 
 
Meer informatie:  

- De kosten voor deze middag bedragen € 10,- (betalen bij aanvang van 
de activiteit). 

- Het is handig om makkelijke schoenen aan te trekken. 
- We verzamelen om 13:00 uur bij ZV. Het vertrek is om uiterlijk  

13:15 uur.  
- We zullen +/- 17:30/18:00 uur terug zijn. 
- Ook hebben we auto’s nodig om in Hengelo te kunnen komen, dus het 

zou fijn zijn als we ouders kunnen vinden die ons hiermee willen 
helpen. Dit kun je invullen op de site bij het aanmelden. 

  

Tot zaterdag 4 januari, wij hebben er al zin in! 
 

De Activiteitencommissie 

http://www.zenderenvooruit.nl/
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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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