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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
7 december 2019 – 14 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 …
Liefhebben is
ophouden met vergelijken.

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 8 dec. 8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet
 Parochiekerk:
Zo 8 dec. 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor.
Voorganger: Pastor T. van der Gulik
Zondag 8 december 10.00 uur
Koster:
E. Westerbeek
Lector:
H. Harink
Acolieten:
ja
Collectanten: H. Harink en B. Nollen
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 8 december t/m zaterdag 14 december: J. Maathuis
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 8 december t/m zaterdag 14 december: groep 4 en groep 1
Misintenties zondag 8 december 2019:
Hermanus Olthof (Jgd.); Truus Wolters (Jgd.);
Herman Westerbeek; Jan Paus (Jgd.); Annie Paus-ten Velde.

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.
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Venezolaanse vluchtelingenkinderen in Peru
Meer dan twee miljoen Venezolanen hebben hun land verlaten vanwege de
politieke en humanitaire crisis in dat land. Ruim een half miljoen van hen
vluchtten naar Peru, waaronder veel gezinnen met jonge kinderen en
alleenstaande moeders. De meesten verblijven in de hoofdstad Lima, waar de
toestroom van vluchtelingen leidt tot spanningen en zelfs vreemdelingenhaat.
De Venezolanen kwamen aan in Peru met niets, wonen in primitieve
omstandigheden en leven veelal van straatverkoop. Kinderen van 0-5 jaar zijn
het meest kwetsbaar voor de hele situatie.
In Lima heeft een liefdadigheidsinstelling een hulpproject opgezet voor jonge
kinderen (0-5 jaar) uit Venezuela. Veel van deze kinderen zijn ondervoed,
hebben last van emotioneel traumatische ervaringen en lijden aan
gezondheidsproblemen zoals bloedarmoede. Ook hebben ze een achterstand
in hun emotionele en motorische ontwikkeling.
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
weekendvieringen weer in ons kerkportaal.
Van harte bevelen wij deze buscollecte bij u aan.
Hartelijk dank alvast voor uw gift.
Werkgroep MOV
**********
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
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Nieuws van de redactie:
Komende week zal het abonnementsgeld via automatische incasso van uw
rekening afgeschreven worden.
U ziet op uw afschrift in 1ste instantie Parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt
Ontvangen staan. Als u verder leest of als u dit bericht openklapt, ziet u dat
het om het abonnement van de Vox gaat.
Hebt u vragen of opmerkingen dan hoor ik die graag
Betsy Paus,
tel 06-51209141 of per mail: betsypaus@home.nl
**********
K.P.V.
Kerstavond, donderdag 19 december aanvang 19:00 uur in het Sindron.
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 kerstattenties rondbrengen:
Dinsdag 17 december ophalen tussen 14:00 uur en 15:00 uur in het
Parochie Centrum.
Het bestuur
**********

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.
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Bent u er ook bij op 15 december om 19.30 uur in het Kulturhus te Borne?
Kaarten a € 7,50 zijn te koop bij:
Gerrie Barkel, Sniedershof 7, 7627 MG Bornerbroek
U kunt ook kaarten bestellen via: g.barkel@gmail.com
Bellen kan ook: 06-14281534 / 074-3842278

**********

Beste inwoners van Zenderen,
Daar gaan we weer! Piepersbal 2019
staat voor de deur!
De voorbereidingen zijn al in volle gang
en onze nieuwe hoogheden staan nu al te
trappelen om toe te treden tot het
'illustere rijtje'!
Het spektakel zal plaatsvinden op vrijdagavond 13 december 2019, vanaf
19:30 gooien wij de deuren los van onze verwarmde feesttent om samen met
jullie een grandioos feest te gaan beleven.
De avond zal zoals gebruikelijk beginnen met het aftreden van onze
hoogheden Jonkheer Robert l en zijn Jonkvrouw Anique, zij zullen plaats gaan
maken voor onze nieuwe hoogheden van "de Draejpiepers” en gaan regeren
over het “Dolle Doarp”.
Wij hopen wederom op uw komst in onze residentie op vrijdag 13 december!
Piepersbal 2019
Aanvang: 19:30
Locatie: Lidwinaweg 40 te Zenderen
Met vriendelijke carnavalsgroet,
J.R. “DE DRAEJPIEPERS”
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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:
11 december 2019: Anne Egberts, Annechien Aardema,
Renate Kosse, Inge Wolbers.
Kantinedienst:
Zo
8 dec.

Di
Do
Vr

10 dec.
12 dec.
13 dec.

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

Michael van ’t Reve/Kees ten Broeke
Mart Stokkingreef/Stan Geerdink
Thomas Pol/Jamey Oude Breuil
Myron Eleveld
zelf regelen
Roy de Kinkelder

Kaart- en lotenverkoop zaterdag 7 december:
Titia Burink en Geralda Brus
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Pupillen van de 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 7 december 2019:
Dames Senioren: ZV/BB DS1 – Kwiek (R) DS2
Sporthal ’t Wooldrik Borne
Dames Senioren: BB/ZV DS2 - Vasse DS1
Sporthal ‘Dikken Wierden

Aanvang: 19.00 uur
Aanvang: 20.15 uur

Handbalprogramma zondag 8 december 2019:
C-jeugd: BB/ZV DC3 – BWO DC1
Sporthal IISPA Almelo

Aanvang: 11.40 uur

E-jeugd: BB/ZV E1 – Borhave E1
Sporthal IISPA Almelo

Aanvang: 10.00 uur

D-jeugd: ZV/BB D2 – WHC D2
Sporthal ’t Wooldrik Borne

Aanvang: 10.55 uur

B-jeugd: BB/ZV DB2 – Kedingen DB1
Sporthal IISPA Almelo

Aanvang: 12.45 uur

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

Aanvang: 10.55 uur

Dames A: BB/ZV DA1 – Langeveen DA1
Sporthal IISPA Almelo

Aanvang: 13.50 uur

B-jeugd: ZV/BB DB1 – DFS Arnhem DB1
Sporthal ’t Wooldrik Borne

Aanvang: 12.30 uur
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Voetbalprogramma zaterdag 7 december
ZV JO19 – DETO JO19-3
ASV’57 MO19 – ZV/BZSV MO19
ZV JO15- BWO JO15-4
ZV/BZSV MO15
- MVV’29 MO15
Twenthe JO12 - ZV JO12
ZV JO9-1 – Tubantia JO9-3
Bornerbroek JO9-2 - ZV JO9-2

Aanvang:
15.00 uur
10.15 uur
13.00 uur
10.30 uur
11.15 uur
10.15 uur
09.00 uur

Scheidsrechter:
Ramon van Os

Voetbalprogramma zondag 8 december
Fleringen VE1 - ZV VE1
ZV 3 – Tubantia 3
TVC’28 4 - ZV 2
ZV 1 – SVV’91 1

Aanvang:
09.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
14.00 uur

Scheidsrechter:

Kantinedienst:
JO19: Joep ten Dam
JO15: Joran Raassing
JO9-1: Casper Formanoij

Jos Nollen

Dries Smelt

Victor Ragbourn

14.30 – 17.30 uur
12.00 – 14.30 uur
09.45 – 12.00 uur

Vervoer:
MO19: Rinske Breteler, Anouk Horstman, Linde van Faassen, Amber Hoek
JO12: Maarten Pol, Nout Lansink
JO9-2: Douwe Jansen
Pupil van de week:
Zondag 8 december is Mick Borgerink pupil van de week.
Hierbij worden Mick en zijn ouders en de rest van de familie uitgenodigd om
bij de wedstrijd
aanwezig te zijn.
Zenderen Vooruit 1 – SVV’91 1
Wij wensen Mick en zijn familie een gezellige voetbalmiddag toe.
Mick wordt om 13.30 uur verwacht bij de kantine.
Zenderen Vooruit op de valreep langs Manderveen. De gehele ochtend leek
de mist spelbreker te worden, vanaf de middenlijn kon je onmogelijk beide
doelen waarnemen. Gelukkig werd het vanaf 12.00 uur in ieder geval
dusdanig, dat spelen verantwoord werd. Manderveen parkeerde vanaf de
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eerste minuut de bus. Ergens hadden ze blijkbaar vernomen dat dit niet de
favoriete speelwijze was van onze ploeg. En gelijk kregen
ze. ZV probeerde via de vleugels met de opkomende backs,
Ivar Hakkenbroek over links en Luuk Nijenhuis over rechts,
met hoge ballen, de Manderveen defensie in verlegenheid
te brengen. Maar laat nou het wegkoppen van hoge ballen
het sterke punt te zijn van hun defensie. En als er een
keertje iets van een kans zich aandiende, misten onze spitsen scherpte en
overzicht. Rust 0-0.
Naar mate de wedstrijd vorderde kregen de Manderveners steeds meer
energie, omdat er een kostbaar punt voor hen in het verschiet lag. Ook kregen
zij enkele kansen. Maar gelukkig veranderde ook ZV van spelstijl door de
combinatie te zoeken. We kregen enkele dotten van mogelijkheden, maar hun
doelman deed een aantal fantastische reddingen op schoten van Job Vetketel,
Hemmo Mulder en Teun Besselink. Langs de kant sloeg de stemming van ”het
komt wel goed”, om naar “het zal toch niet”. Gelukkig gebeurde het laatste
niet. Uit een strak aangesneden corner van Hemmo Mulder, kopte Freek
Vlaskamp, als was hij een spits uit de premier league, met een echte header,
binnen. Eindelijk 1-0.
Punten bijschrijven en volgende week tegen SVV Enschede, ook thuis,
proberen het beter te doen dan vandaag. De huidige 2 e plek in onze
competitie is echter best wel geflatteerd, gezien het aantal wedstrijden van
concurrerende ploegen.

Dolle pret 2020
We gaan alweer richting het einde van het jaar en daarom is het weer tijd
voor een leuke activiteit. Op vrijdag 3 januari staat voor de jeugd t/m 12 jaar
het uitje naar Dolle Pret in Almelo weer gepland. We vertrekken om 13.15 uur
bij ZV, en zijn rond 17.15 uur weer terug bij ZV.
Heb je zin in een middag vol gezelligheid, geef je dan snel op!
Je kunt je aanmelden via de website: zenderenvooruit.nl bij het kopje
activiteitencommissie.
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Meer informatie:
De kosten voor deze middag bedragen: €5,- p.p.
(betalen bij aanvang van de activiteit)
We verzamelen om 13.00 uur bij ZV, vertrek is om uiterlijk 13.15 uur.
We zijn terug om +/- 17.15 uur bij ZV.
We hebben auto’s nodig die ons naar Almelo kunnen brengen en ons
weer op kunnen halen. Het zou fijn zijn als we ouders kunnen vinden
die ons hiermee willen helpen! Je kan dit invullen op de site bij het
aanmelden.
Tot vrijdag 3 januari! Wij hebben er weer zin in!
De activiteitencommissie
**********

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:
€27
- 40 oliebollen
U bepaalt zelf de samenstelling (per tientallen)
Dit jaar komen wij langs de deuren om uw bestelling op te nemen. Bestellen
via mail kan ook. Mail dan naar actieszenderenvooruit@gmail.com. Bestellen
per telefoon kan door te bellen, sms’en of appen naar 06-50606759.
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
- 10 -

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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