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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
23 november 2019 – 30 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 …
Hoe langer je leeft,
hoe minder toekomst je hebt
om je zorgen over te maken.
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 24 nov. 8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet
 Parochiekerk:
Zo 24 nov. 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor
Voorganger: Pastor T. v.d. Gulik
Zondag 24 november 10.00 uur
Koster:
J. v.d. Aa
Lector:
R. Brentjes
Acolieten:
ja
Collectanten: H. Meulenkamp en H. Peper
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 24 november t/m zaterdag 30 november: H. Koopman
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 24 november t/m zaterdag 30 november: groep 4 en groep 1
Misintenties zondag 24 november 2019:
Johan Filart; Mirjam Ikink-Wolbers; Marietje Koopman-Luttikhuis;
Overleden leden parochiekoor, dit jaar in het bijzonder voor
Theo Ganzeboom, die 31 mei jl. overleden is; huidige leden van het koor.
Dankbetuiging
De ontelbare kaarten, berichtjes en bloemen die wij mochten ontvangen en
de overweldigende belangstelling tijdens de afscheidsviering van Mirjam
hebben ons heel goed gedaan en ook heel erg gesteund.
Wij willen iedereen daar heel hartelijk voor bedanken.
Harry Ikink
Annerieke
Luuk en Lize
Marloes en Sebastiaan
Teun, Maud en Doeke
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Adventsvesper in de Doopsgezinde Kerk te Borne op 1 december 2019
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.
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
**********

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.
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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
**********

Nieuws van de Zonnebloem
Vrijdag 24 januari heeft de eigenaar van HenZom keukens 30
gasten van de Zonnebloem uitgenodigd voor een etentje in zijn
zaak. Van de afdeling Hertme/Zenderen mogen 10 personen
deelnemen. Het etentje begint om 17.00 uur en er zijn geen
kosten aan verbonden.
Bij opgave graag doorgeven of er rekening moet worden
gehouden met een dieet en of u met rolstoel of rollator komt.
Graag zelf vervoer regelen; als dit niet mogelijk is zorgen onze vrijwilligers
hiervoor.
U kunt zich opgeven bij Akke Louwerman tel. 074-2660360

**********
K.P. V. Bowlen
Herinnering:
Dames die zich hebben opgegeven,
Donderdag 28 november om 19:30 uur bij Het Wapen van
Delden.
Het bestuur
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Kerst met Ad Fundum
Ad Fundum uit Bornerbroek is na een succesvol jubileumconcert op
27 oktober jl. alweer bezig met de voorbereidingen van een
prachtig Kerstconcert.
In een kleine intieme sfeer
kunt u op 15 december om
19.30 uur genieten
van de mooiste kerstsongs
van Ad Fundum met een
klein uitstapje naar
Barkel & CO, Gerrie Barkel en
Ronny Cloesmeijer.
Bent u er ook bij op 15 december om 19.30 uur in het Kulturhus te Borne?
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Kerstbomenplaza Zenderen
Vanaf zaterdag 30 november begint weer de verkoop van kerstbomen aan de
Zeilkerweg 7 in Zenderen.
Blauwsparren uitzoeken vanaf het land gezellig met het hele gezin, we hebben
natuurlijk ook verse Nordmannen.
Er Is warme chocolademelk en warme glühwein voor de liefhebber.
Wij verkopen alleen op zaterdag en zondag, laatste verkoop dag is zaterdag
21 december
We hopen u te mogen begroeten op de kerstbomenplaza.
Bij ons is nu ook de easy fix kerstbomen standaard te verkrijgen,
voor een aantrekkelijke prijs.

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
**********
Racketavond
Met ingang van dinsdag 26 november houdt de tennisvereniging iedere
laatste dinsdag van de maand een racketavond voor haar leden van 18 jaar
en ouder
Deze avond begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur.
Op deze avonden kan er niet vrij gespeeld worden op de banen.
Tot dan op de mooie kunstgrasbanen van ZV.
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SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Schoonmaakrooster:
20 november 2019: Mariska Moller, Natasja Bijen,
Jolanda Hoek, Esther Nollen.
Kantinedienst:
Zo
24 nov

Di
Do
Vr

26 nov
28 nov
29 nov

08.00-12.00 uur
12.00-15.15 uur
15.15-18.30 uur
21.30-23.15 uur
21.30-23.15 uur
20.00-24.00 uur

Bryan Sonder/Jordy Oude Vrielink
Robert Dries/Stan Platenkamp
Ramon van Os
zelf regelen
Gerben Besselink

Pupillen van de 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
Kaart- en lotenverkoop zaterdag 23 november:
Annet Oude Bekke en Maria Zegger
Handbalprogramma zaterdag 23 november 2019:
D-jeugd: ZV/BB D2 – Avanti - Wilskracht D2
Sporthal ’t Wooldrik Borne

Aanvang: 18.15 uur

B-jeugd: ZV/BB DB1 – Combinatie ’64 DB1
Sporthal ’t Wooldrik Borne

Aanvang: 19.00 uur
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Dames Senioren: ZV/BB DS1 – Geel Zwart DS1
Sporthal ’t Wooldrik Borne

Aanvang: 20.15 uur

Handbalprogramma zondag 24 november 2019:
E-jeugd: BB/ZV E1 – Stormvogels E1
Sporthal IISPA Almelo

Aanvang: 09.30 uur

D-jeugd: BB/ZV D1 – WHC D2
Sporthal IISPA Almelo

Aanvang: 10.25 uur

C-jeugd: BB/ZV DC3 – Lutte DC1
Sporthal IISPA Almelo

Aanvang: 11.10 uur

C-jeugd: BB/ZV DC1 – Tukkers DC1
Sporthal IISPA Almelo

Aanvang: 12.10 uur

Dames A: DSVD DA2 – BB/ZV DA1
Sporthal ’t Hoge Vonder Deurningen

Aanvang: 15.05 uur

**********
Voetbalprogramma zaterdag 23 november
ZV JO19 – NEO JO19-4
ZV/BZSV MO19
vrij
Fleringen JO15 - ZV JO15
ZV/BZSV MO15
- PH MO15
De Zweef JO12-3 - ZV JO12
ZV JO9-1 – BWO JO9-4
Enter Vooruit JO9-2 - ZV JO9-2
Voetbalprogramma zondag 24 november
Quick’20 VE1 - ZV VE1
ZV 3 – TVO 3
ZV 2 – Luctor et Emergo 2
De Lutte 1 – ZV 1
Kantinedienst:
JO19: Douwe Welles
MO15: Marije Demmer
JO9-1: Dion Hakobian

Aanvang:
15.00 uur
14.00 uur
11.30 uur
11.00 uur
10.15 uur
08.45 uur

Mart Ganzeboom
Ferron Raassing

Aanvang:

Scheidsrechter:

09.00 uur
11.00 uur
14.00 uur

Hennie Besselink
Gerwin Maathuis

14.30 – 17.30 uur
11.30 – 13.30 uur
09.45 – 11.30 uur
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Scheidsrechter:
Hemmo Mulder

Vervoer:
JO15: Seb Egberts, Etienne van Loon, Stijn ten Cate
JO12: Cas Wolbers, Hidde Smit
JO9-2: Mees Hofstede
**********
Zenderen Vooruit verrast TVV in spannend potje voetbal 0-1
Een lekker potje voetbal in de kelder van de KNVB, was een
positieve verademing na vervelende toestanden in Den
Bosch en de slaapverwekkende wanvertoning in Belfast. Het
voor ons totaal vernieuwde TVV maakte samen met ons
eigen sterrenensemble er 90 minuten een zeer vermakelijke
uitvoering van. De eerste helft kenmerkte zich door de
diverse lange en vooral ook snelle solo’s van de gastheren. Aangekomen in de
buurt van de zestien resulteerde dat meestal in een verkeerde eindpass, of
een gemakkelijk te verwerken schotje op doel, een eitje voor Myron, onze
keeper in vorm. Ook Zenderen Vooruit kreeg in de eerste helft zijn kansen,
maar acties van de hardwerkende jonkies, Jamie en Mitch misten net even de
rust in de afronding. Gaan ze bewaren voor volgende week. Maar omdat er 45
minuten voor de beide doelen genoeg te doen was en de stand 0-0 bleef,
overheerste langs de kant het uitzien naar de 2e helft.
Nou, je zou kunnen zeggen dat de 22 acteurs en de 3 leidinggevende zorgden
voor een top vermakelijke 2e deel van deze wedstrijd. De kansen aan beide
kanten stapelden zich op. Mooie acties, grote missers en foutieve beslissingen
passeerden de revue, maar wel allemaal met respect voor elkaar. Een
einduitslag van 5-5 bijvoorbeeld had zo maar gekund. Een kwartier voor het
einde viel de uiteindelijke beslissing. De zoals altijd hardwerkende Freek zette
een snelle aanval op door het midden. Speelde de bal direct de diepte in voor
de al startende Job. Hun achtergebleven linksback hief een buitenspel situatie
op, waardoor Job op een schitterende wijze, langs de grond, hun
voortreffelijke doelman verschalkte. 0-1.
Na afloop in de gezellige kantine van TVV, waren de gastheren uit Enschede
inmiddels wel van een ding volledig overtuigd, namelijk dat afronden in het
voetbal niet geheel onbelangrijk is, om maar een understatement te maken.
Zondag aanstaande De Lutte uit, altijd lastig.
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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
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