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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 
 14 december 2019 – 21 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 …  
 

Hoe kun je van gedachten wisselen 
als we niet  

hardop durven te denken. 
 

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

               Voorganger: pater Karmeliet  

 Parochiekerk:  
Zo 15 dec. 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. de cantorgroep. 

             Voorgangers: M. Verheijen en PW A. Oosterik 
 

Zondag 15 december 10.00 uur 
Koster:  H. v.d. Aa    
Lector:  Voorganger    
Acolieten:  ja      
Collectanten:  H. Koopman en M. Besselink   
 

Kerk openen/sluiten:                
Van zondag 15 december t/m zaterdag 21 december: J. Wolbers 
 

Werkgroep onderhoud kerkhof:       
Van zondag 15 december t/m zaterdag 21 december: groep 2 en groep 3 
 

Misintenties zondag 15 december 2019: 
Huub en Tiny Hermans-Savelkoul 
 
 

********** 

 
Adventsactie 2019 
Kinderen brengen hoop 
 

Jaarlijks voeren we campagne tijdens de vier weken voor Kerstmis: de 
Adventsperiode.  
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. 
 

Verbeteren van de geboortezorg in Somalië 
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Wat is er aan de hand? 
Somalië is aan het herstellen van twintig jaar burgeroorlog en een recente 
hongersnood. Droogte, overstromingen en gebrek aan voedsel ontwrichten 
de economie. Bijna een derde van de inwoners kan niet voorzien worden in 
zijn levensonderhoud en die mensen zijn afhankelijk van humanitaire hulp.  
Werkloosheid, droogte en bestaansonzekerheid hebben ertoe geleid dat ruim 
een miljoen mensen ontheemd zijn geraakt in eigen land.  
Daarnaast keren maandelijks honderden Somalische vluchtelingen terug uit 
Ethiopië en Jemen. Veel van deze ontheemden verblijven in kampen. De 
kwaliteit en bereikbaarheid van de gezondheids- en geboortezorg zijn in het 
hele land ronduit slecht.  
De meeste zwangere vrouwen maken gebruik van traditionele vroedvrouwen. 
Dit leidt, samen met de gebrekkige voorzieningen, tot een extreem hoog 
sterftecijfer van moeders en pasgeboren baby’s. In de kampen is de situatie zo 
mogelijk nog erger. 
 

Wat wil Adventsactie bereiken? 
Het belangrijkste doel van dit project is het verminderen van de moeder- en 
babysterfte in de kampen van de ontheemden in de stad Dolow, in het zuiden 
van Somalië. Adventsactie wil professionele geboortezorg en -begeleiding 
bieden aan 720 zwangere vrouwen, 360 jonge moeders en 360 pasgeborenen. 
 

Hoe wil men dat gaan doen? 
Om levens te redden van moeders en hun pasgeborenen worden 
professionele vroedvrouwen opgeleid. De verloskundige afdeling in het 
gezondheidscentrum van Dolow wordt uitgebreid en krijgt de beschikking 
over medische hulpmiddelen. Het centrum wordt maandelijks gemonitord 
door het Somalische ministerie van Gezondheid. 
 

Adventsactie wil dit project steunen. Uw bijdrage hiervoor is erg 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 weekend-
vieringen weer in ons kerkportaal.  
Van harte bevelen wij deze buscollecte bij u aan.  
Hartelijk dank alvast voor uw gift.    Werkgroep MOV 
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Nieuws van de redactie: 
- Volgende week kunt u copy aanleveren voor 3 weken. Vanwege de 

kerstvakantie verschijnt de 1ste Vox in het nieuwe jaar op vrijdag 10 
januari. 

- Copy voor Vox graag aanleveren in een word document op A5 formaat 
in Calibri 12. 

- Tot nu toe was de aanlevertijd tot woensdag middag 12.00 uur. In het 
nieuwe jaar gaat dat veranderen. Sluitingstijd van inleveren is 
dinsdagavond 24.00 uur. 

Hebt u vragen of opmerkingen dan hoor ik die graag, 
 

Betsy Paus, tel 06-51209141 of per mail: betsypaus@home.nl 
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    Uitslag kaartmiddag van kaartclub ‘’Schoppenboer’’  
Gespeeld op: 4 December 

 

 Kruisjassen              Jokeren 
1. Gerard Winkel 4154 p.  1. Bep Landkroon 22 p. 
2. Truus Workel  4080 p.  2. Nellie de Jong 34 p. 
3. Diny Besselink  4063 p.   
4. Anton Pol  3998 p. 
5. Johan Hindriksen 3823 p. 
6. Bennie Stokkingreef 3793 p. 

 
Poedelprijs:  
 Wilhelmien Tulk 2930p.           Riek Bekhuis 86 p. 
 
Volgende kaartmiddag: woensdag 18 december 
 
 

********** 
 
 
Uitslag kaartavond ZV d.d. december 

 

1. T. Vlaskamp   4034 p.  

2. H. Besselink   3981 p. 

3. R. Scholten   3920 p. 

4. M. Nijhuis   3066 p. 
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K.P.V. 
Kerstavond, donderdag 19 december aanvang 19:00 uur in het Sindron. 

Eigen bijdrage: €5,- 
 
Dames, die zich nog niet hebben opgegeven kunnen dit 
alsnog doen voor 13 december. 

Bij Anny Espeldoorn 074-7074905 of  
bij Siny Leus 0646695016 
 
Degene die de kerst-attenties rondbrengen.  
Dinsdag 17 december ophalen tussen 14:00 uur en 15:00 uur in het Parochie 
Centrum. 

                                                                              Het bestuur 
 

********** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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Lichtjestocht Almelo 
Het kerstverhaal levensecht in beeld gebracht. 

 
Op kerstavond, dinsdag 24 december 2019, 
verandert het Beeklustpark dit jaar voor de 
negende keer in een wereld die lijkt op die van 
2000 jaar geleden. 
Kom binnen en wandel door de bekendste 
geschiedenis van de wereld:  

de aankondiging en geboorte van Jezus. Het feest dat we met kerst vieren. 
Tientallen vrijwilligers spelen de gebeurtenissen na in historische kostuums. 
Duizenden mensen (vorige jaren méér dan drieduizend) volgen de lichtjes 
langs het pad en wandelen langs taferelen als: de Romeinse soldaten, de 
profeten, de overvolle herberg, de engelen, de herders, het paleis van 
Herodes en natuurlijk uiteindelijk de stal. 
 
Een tipje van de sluier: 
De bezoekers worden verwelkomd door tromgeroffel om zich vervolgens, net 
als tweeduizend jaar geleden bij de volkstelling, in te laten inschrijven bij de 
Romeinse soldaten. En dan gaan ze op weg….. het pad omzoomd door 
honderden lichtjes...waar het kerstverhaal zich voor hun ogen ontvouwt. 
De tocht eindigt bij de muziekkoepel waar het Almelose koor ‘Inspiration’ 
kerstliederen zingt en de vuurkorven branden. 
Er is gratis warme drank en voor wie dat wil, tijd voor een gesprekje en een 
gratis citybijbel! 
 
Gezamenlijk initiatief. 
De Lichtjestocht Almelo wordt dit jaar alweer voor de negende keer 
georganiseerd. Een mooi interkerkelijk project dat de verbondenheid aangeeft 
tussen de kerken in Almelo.  
 
Algemene info: 
Start: tussen 18.00 en 19.30 uur 
Duur: ongeveer 45 minuten 
Waar: Beeklustpark Almelo (ingang Ledeboerslaan) 
Kosten: gratis (vrijwillige gift bij de kraampjes bij de uitgang) 
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Stand van zaken rond de mestverwerkinginstallatie op de Elhorst/Vloedbelt 
Het is op dit moment rustig rond de procedures van de mestverwerking  
op de E/V. 
Door de op deze procedure van toepassing zijnde Crisis- en Herstelwet moest 
binnen 6 maanden een Besluit door de Raad van State genomen worden. 
Deze uitspraak had dan ook omstreeks Oktober 2019 plaats moeten vinden.  
Dit is niet gelukt. 
Oorzaak is de uitspraak van de Raad van State van 29 Mei 2019 inzake de 
stikstofregeling (PAS). Deze uitspraak had o.a. grote gevolgen voor de 
mestverwerking. Allerlei maatregelen werden onderzocht en getracht deze op 
tijd door te voeren doch men is nog niet tot een definitief besluit gekomen.   
Naar verwachting zal een hoorzitting in den Haag pas over een aantal maanden 
plaats vinden. 

  
Een ander probleem vormt het feit dat de voor financiering aangetrokken 
banken het liefst uitgaan van langjarige mestcontracten van wel 10 jaar. 
Daarnaast heeft Twence als harde eis gesteld dat zij 80% van de beschikbare 
verwerkingscapaciteit van 250.000 ton moet hebben gecontracteerd alvorens  
zij de eerste paal in de grond zetten.  
Dit alles om verzekerd te zijn van continue aanvoer van varkensmest. Het is 
begrijpelijk dat varkenshouders hiertegen aan hikken omdat zij zich hierdoor 
verplichten om in hun contractjaren de afgesproken hoeveelheid varkensmest 
te leveren met alle risico’s van dien.  Deze 80% is bij lange na nog niet gehaald. 
O.a. de zgn. warme sanering zal hierin een belangrijke rol kunnen spelen.  

https://www.rtvoost.nl/nieuws/309253/Provincie-Overijssel-moet-documenten-mestvergister-Zenderen-openbaar-maken
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Bij het niet afsluiten of niet nakomen van deze mestcontracten kan ook de 
economische haalbaarheid van de mestverwerkingsinstallatie in gevaar komen. 
Er wordt dan een onzekere wissel op de toekomst getrokken welke niet of 
onvoldoende gedekt is.   
Al deze perikelen kunnen tevens een probleem vormen voor de reeds 
verkregen toezegging van de SDE-plus subsidie die echter onder voorwaarden 
is verleend en waarbij men aan een bepaalde datum gebonden is. Zonder 
deze subsidie is het niet mogelijk om deze installatie rendabel te houden. 
 

Uiteraard spelen ook de door ons aangevoerde beroepsgronden een 
belangrijke rol. O.a. de gegevens die wij hebben ontvangen via de WOB-
procedure bieden ook perspectieven terwijl ook hogere stikstofuitstoten 
vanwege de varkensmest op de Natura-2000 gebieden niet zijn onderzocht en 
meegenomen door de Provincie. 
 

Dit alles en nog veel meer zal aan de orde moeten komen in de nog te 
verwachten hoorzitting volgend jaar waarna de Raad van State haar uitspraak 
zal doen.  
Men kan dus nog steeds vraagtekens zetten over het al dan niet doorgaan van 
een mestverwerkinginstallatie op de locatie Elhorst/Vloedbelt in Zenderen. 
 

E.J.A. Mossel  

 

SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 
 
 

Schoonmaakrooster:  

18 december 2019: Miranda Steenhagen, Chantal Brookhuis, 

   Angela ter Braak, Ouder Renske Boersma, Anita Pol. 
 

 

Kantinedienst: 

Zo        15 dec.  08.00-12.00 uur     zelf regelen 

Di 17 dec.  21.30-23.15 uur     zelf regelen 

Do 19 dec.  21.30-23.15 uur     zelf regelen 

Vr 20 dec.  20.00-24.00 uur     zelf regelen 
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Handbalprogramma zondag 15 december 2019: 
 

C-jeugd: Borhave DC3 – BB/ZV DC3     Aanvang: 09.00 uur 
Sporthal ’t Wooldrik Borne 
 

C-jeugd: Bentelo DC1 – ZV/BB DC2    Aanvang: 10.00 uur 
Sporthal De Pol Bentelo 
 

D-jeugd: DHV D2 – ZV/BB D2     Aanvang: 10.00 uur 
Sporthal De Reiger Delden 
 

E-jeugd: Tukkers E1 – BB/ZV E1    Aanvang: 10.55 uur 
Sporthal De Danne Albergen 
 

C-jeugd: Borhave DC1 – BB/ZV DC1    Aanvang: 10.55 uur 
Sporthal ’t Wooldrik Borne  
 

Dames A: Bentelo Da2 – BB/ZV DA1    Aanvang: 11.00 uur 
Sporthal De Pol Bentelo 
 

B-jeugd: Borhave DB2 – BB/ZV DB2     Aanvang: 11.05 uur 
Sporthal ’t Wooldrik Borne 
 

Dames Senioren: VVW DS1 – ZV/BB DS1   Aanvang: 13.00 uur 
Sporthal De Dars Wervershoof 
 

B-jeugd: Hurry Up DB1 – ZV/BB DB1    Aanvang: 13.35 uur 
Sporthal De Eendracht Zwartemeer  
 

Dames Senioren: Borhave DS3 – BB/ZV DS2    Aanvang: 16.15 uur 
Sporthal ’t Wooldrik Borne 
 
 
Handbalprogramma dinsdag 17 december 2019: 
Midweek: WHC DMW1 – ZV/BB DMW2   Aanvang: 21.00 uur 
Sporthal De Marke Hengevelde 
 
 
Handbalprogramma woensdag 18 december 2019: 
Midweek: BB/ZV DMW1 – TVO DMW1   Aanvang: 19.30 uur 
Sporthal IISPA Almelo 
 
 
 

 
 

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 zaterdag 14 december   Aanvang: Scheidsrechter: 
Excelsior’31 JO19-3 – ZV JO19    12.45 uur   
ON MO19 – ZV/BZSV MO19     12.45 uur      
ZV/BZSV MO15 – DETO MO15    11.30 uur Wilma Hakkenbroek 
ZV JO9-2 – WVV’34 JO9-1     10.15 uur Wouter van Olffen 
 
 
Voetbalprogramma zondag 15 december Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV VE1 – Manderveen VE1     09.00 uur Bertus Tibben 
 
 
Kantinedienst: 
MO15: Wieke Kamphuis  11.30 – 13.30 uur 

JO9-2:  Team zelf   09.45 – 11.30 uur 

  
 

Vervoer: 
JO19: Jan Heck, Pim Keur, Elia Wennekink, Luan van Dienst 

MO19: Lynn Remie, Iris Roetgerink, Sara Kolenbrander, Julia Roetgerink 
 

 
********** 

 
Duur puntverlies Zenderen Vooruit 
In het weekend, nadat bekend werd dat hoofdtrainer Ruud Ottenhof aan het 
eind van het seizoen vertrekt naar 3e klasser MVV’29, ontving zijn ploeg 
SVV’91 uit Enschede. 
 

Op een winderig veld op sportpark Het Vollenbroek was het Zenderen Vooruit 
dat het beste uit de startblokken kwam. Er werd van achteruit gecombineerd 
en er werd vooral vanaf het begin volop druk gezet op de wat twijfelende 
achterhoede van de gasten uit Enschede. 
Het vroeg en hoog druk zetten bracht de tegenstander ertoe om voortdurend 
de lange bal te hanteren. Door de straffe wind, SVV’91 had deze de 1e helft 
tegen, kon de bal vaak vroeg worden opgevangen door de verdedigers en 
middenvelders van ZV.  

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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Het was dan ook geen verrassing dat ZV de score opende. In de 15e minuut 
was het Teun Besselink die vrij kwam in de hoek van 16 meter en doeltreffend 
uithaalde in de verre hoek. 1-0. 

Ook na de openingstreffer was het de thuisploeg die de 
druk erop hield en op zoek ging naar de 2-0. 
Na een half uur temperde de dadendrang van ZV, werd er 
ogenschijnlijk gas terug genomen en dit leek SVV’91 in de 
kaart te spelen. De ploeg uit Enschede beschikt over 
technisch vaardige spelers en wanneer je deze spelers de 

tijd geeft, combineert de ploeg makkelijk richting het doel van de 
tegenstander. Het kwartier voor rust was dan ook voor de bezoekers en dit 
overwicht leverde de ploeg vlak voor rust de 1-1 op. Dit was tevens de 
ruststand. 
 
De 2e helft ging verder waar de 1e helft geëindigd was. SVV’91 kreeg alle 
gelegenheid te combineren en ZV bracht niet de energie van het 1e half uur. 
Het overwicht werd dan ook door de bezoekers omgezet in een doelpunt, er 
werd van buiten de 16 meter loepzuiver raak geschoten, 1-2. 
Pas na een uur spelen leek ZV zich te realiseren dat er meer arbeid geleverd 
moest worden en mede door de aanvallende wissel van Kees ten Broeke voor 
Bryan Sonder ging ZV hartstochtelijk op zoek naar de gelijkmaker.  
In het resterende half uur liet ZV zien dat het een ploeg in de 5e klasse prima 
haar wil kan opleggen door vol de strijd aan te gaan. Dit betekent niet elke bal 
blind naar voren en er achteraanrennen, maar met combinerend, afwisselend 
en slim spel. 
ZV kreeg in het laatste deel van de wedstrijd levensgrote 100% kansen om te 
scoren, maar onder andere Kees (op de paal) en Job (lobje net over) misten en 
zo bleef de verdiende gelijkmaker uit en eindigde het duel teleurstellend in 
een 1-2 nederlaag. 
 

Zo eindigt ZV het voetbaljaar 2019 met een kater. Volgend weekend is ZV vrij. 
Het eerstvolgende competitieduel in 2020 is gelijk een belangrijke, dan komt 
nr. 2 ’t Centrum naar Zenderen. 
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Beste ouders, leiders en trainers,  
Ook dit jaar is er voor de jeugd van ZV weer een zaal afgehuurd om te kunnen 
voetballen. Er wordt per leeftijdscategorie, zoals voorgaande jaren, een kleine 
competitie gehouden of een partij gespeeld (eigen keuze).  
  

Dit zal plaatsvinden op zaterdag 21 december 2019. 
  

De teamverdeling en tijdsindeling is als volgt: 
 

JO7 09:00 – 10:00 Gerben Besselink 

JO9-1/JO9-2 10:00 - 11:00 Nico Pol & Peter Feldman 

JO12 11:00 – 12.00 Maikel van ’t Reve  

JO15-1 12.00 – 13.00 Chris Hoek 

JO19-1 13.00 – 14.00 Jos Pol 

Uitloop 14:00 – 15:00 - 
 

Indien de teams tot en met JO12 een aantal trainingsoefeningen willen naast 
de partijvorm, dan is het materiaal hiervoor aanwezig. Dan kunnen de leiders 
evt. i.p.v. wedstrijdvorm een training uitzetten.  
De zaalvoetballen zijn ook geregeld.  
Locatie: 't Wooldrik 3 7621 AH Borne 
 

Er wordt gezorgd voor ranja / frisdrank en snoep. 
  

Wij willen de teams verzoeken om voor eigen vervoer te zorgen. 
  

Wij vragen de trainers ons te informeren over de hoeveelheid personen / 
kinderen die per team aanwezig zullen zijn.  
 

Zouden jullie voor woensdag 18 december kunnen doorgeven met hoeveel 
ieder team aanwezig is. Dit is mogelijk bij Pim Olthof (06 24636310) of Tim 
Mossel (06 20864389). Dit vragen wij om eventueel de tijdsindelingen nog te 
kunnen wijzigen. 
 

Hopelijk tot zaterdag 21 december 2019! 
 

Met vriendelijke groet, 
De activiteitencommissie Zenderen Vooruit 
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Oliebollenactie Zenderen Vooruit 
Over een paar weken is het weer 31 december! Dat betekent 
dat u vanaf nu de heerlijke oliebollen van bakker Nollen weer 
kunt bestellen. Hieronder vindt u wat u kunt bestellen. 

5 oliebollen naturel of krenten/ rozijnen €4 

10 oliebollen naturel €8 

10 oliebollen krenten/ rozijnen €8 

Pakket: 40 oliebollen 
U bepaalt zelf de samenstelling (per tientallen) 

€27 

 

Dit jaar komen wij langs de deuren om uw bestelling op te nemen. Bestellen 
via mail kan ook. Mail dan naar n.kamphuis@hotmail.com . Bestellen per 
telefoon kan door te bellen, sms’en of appen naar 06-50606759.  
 

LET OP!: In het vorige bericht stond een mailadres dat helaas niet werkt. U 
kunt uw bestelling opnieuw mailen naar n.kamphuis@hotmail.com.  
Excuses voor het ongemak! 
 

Op dinsdag 31 december komen wij tussen 09:30 en 12:00 langs de deuren 
om de bestelde oliebollen langs te brengen.  
Wij wensen u alvast een fijne jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2020! 

           

          Namens het handbalbestuur van Zenderen Vooruit 

 
Winteractiviteit discozwemmen 

Tijdens de winterstop gaan wij dit jaar als winteractiviteit met de 
jeugd van Zenderen Vooruit discozwemmen in Borne, deze 
activiteit is voor kinderen tot 12 jaar. Op vrijdag 10 januari 
verzamelen we om 18.15 op de parkeerplaats bij ZV. Rond 21.00 

zullen we na het zwemmen weer terug op de parkeerplaats bij ZV zijn.  
Opgeven om mee te gaan kan via de website van Zenderen Vooruit en 
bedraagt 5 euro per kind. Geen lid van ZV, maar wil je toch graag met je 
broertje, zusje of vriendje mee, dan kan je je ook opgeven. Om bij het 
zwembad in Borne te komen zullen ook een aantal lieve ouders nodig zijn die 
mee willen rijden, ook dit kan je opgeven via de website tijdens het 
aanmelden van uw kind. 
     Met vriendelijke groet,  
     Activiteitencommissie Zenderen Vooruit  

mailto:n.kamphuis@hotmail.com
mailto:n.kamphuis@hotmail.com
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFrYCnt4ffAhWDsKQKHWQ6BoUQjRx6BAgBEAU&url=https://loemedia.nl/excelsior-oostendorp-verkoopt-17-november-weer-oliebollen/&psig=AOvVaw3QZ4l7RDNA1dbJ5njHTjv-&ust=1544056047811800


 

 

 

- 15 - 

 

 

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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Feestelijke Kerstkoperklanken in 

Hertme’s kerk                                                                                       
                                                                                                                                                     

Fanfare St. Gregorius, onder leiding van haar dirigent Bert Sleumer, 

en vocaliste Eline Scholten brengen 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 waar bekende 

en geliefde Christmas Carols en hymnen zullen opklinken. Het 

concert vindt plaats in de Stephanuskerk in Hertme op zondag 22 

december om 15.00 u. Vanaf 14.30 u. is de kerk geopend.                                                                                                               

De muzikanten van St. Gregorius heten u van harte welkom en 

wensen u fijne Kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2020.   

 

 


