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KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN 

4 december 2021 – 11 december 2021 
 

 

 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 …  

 

 
Omdat ik nooit ergens naar verlangde 

had ik juist alles 
 
 
Parochiesecretariaat: tel. 06 – 81730704:              
Openingstijden:  dinsdag: 14.00 -  15.00 uur 

donderdag: 14.00 – 15.00 uur 

 
 
 

http://www.zenderen.nl/
mailto:info@parochiezenderen.nl
mailto:pastor.vandergulik@gmail.com
mailto:anita.oosterik@gmail.com
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2de zondag van de Advent 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vieringen:  

 Parochiekerk:  
Zondag 5 dec: 10.00 uur: Eucharistieviering verzorgd door de Karmel 
         Voorganger: pater N. Hofstede 
De viering kan worden gevolgd via de kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl  
 

Zondag 5 december 10.00 uur   
Koster:  E. Westerbeek    
Lector:  H. Harink  
 

Misintenties zondag 5 december 2021 
Jan Omtzigt; Jan Westerik; Martin van der Burgt. 
 

Overleden: 
Op 23 november jl. is op 95-jarige leeftijd overleden onze mede-parochiaan 
Martin van der Burgt. Hij woonde in Borne. Na een afscheidsviering in onze 
kerk op zaterdag 27 november jl. is hij begraven op het parochiekerkhof in 
Zenderen. Wij wensen de familie van der Burgt veel sterkte en troost in deze 
moeilijke tijd van afscheid. 
 

Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 5 december t/m zaterdag 11 december telkens:  
zondag :  J. Maathuis  donderdag: A./R. Wolbers  
maandag:  H. Semmekrot  vrijdag: V. Kuipers  
dinsdag: J. Wolbers  zaterdag: S. Elferink  
woensdag:  H. Meulenkamp 
  
Werkgroep onderhoud kerkhof:   
Van zondag 5 december t/m zaterdag 11 december: groep 1/2   

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Adventsactie 2021 
Iedere twee minuten overlijdt een moeder 
 
Jaarlijks voeren we campagne tijdens de vier weken voor Kerstmis, de 
Adventsperiode.  
 
Zorg tijdens zwangerschap in de Gazastrook 
 
De Gazastrook is een smalle strook land, ingeklemd tussen de Middellandse 
Zee en Israël. De mensen in de Gazastrook lijden onder een combinatie van 
problemen: een slepend politiek conflict, instabiliteit, hoge werkeloosheid, 
diepe armoede en beperkingen in hun gaan en staan. Ze leven veelal van 
humanitaire hulp die momenteel echter fors afneemt, onder andere door 
covid-19 beperkingen.  
Zwangere vrouwen en jonge kinderen zijn extra kwetsbaar. Bijna 20% van de 
zwangere vrouwen is ondervoed en meer dan 30% lijdt aan bloedarmoede en 
heeft aanvullende voeding nodig. Ook een groot deel van de kinderen tot één 
jaar kampt met bloedarmoede.  
 
Wat willen we bereiken?    
Het doel van het project is om zwangere vrouwen in het Wadi Al Salga-district 
medische zorg te bieden en om de gezondheid van moeders en jonge kinderen 
te verbeteren. In het gebied is geen medisch centrum en veel zwangere 
vrouwen moeten naar een ander district reizen om medische zorg te krijgen. 
De meeste gezinnen kunnen zich de reiskosten en de medische behandelingen 
echter niet veroorloven en krijgen dus geen enkele medische ondersteuning 
tijdens en na hun zwangerschap. De lokale caritasorganisatie Caritas 
Jeruzalem voert het project uit met hulp Adventsactie. 
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Hoe doen we dat? 
Het medische team van Caritas Jeruzalem zal 
zo’n 200 zwangere vrouwen in het district 
Wadi Al Salga uitgebreide prenatale zorg 
bieden. Daarbij komen de vrouwen voor ze 
bevallen ten minste vier keer op consult bij het 
medische team.  
Caritas zal ook 1.400 zieke kinderen tot vijf jaar 
behandelen. Verder leren zij de ouders 
(meestal de moeders) hoe ze thuis hun zieke 
kinderen het best kunnen verzorgen. 
 

Wij kunnen daarbij helpen. Uw bijdrage hiervoor is erg welkom. U kunt uw 
gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. 
Adventsactie. 
 
Ook staat er hiervoor tijdens de Adventsperiode rond de weekendvieringen 
weer een speciale collectebus klaar op het tafeltje achter in de kerk.  
Van harte bevelen wij deze extra collecte bij u aan.  
 
Hartelijk dank alvast voor uw gift. 
Werkgroep MOV 
 
 
 
Verslag halfjaarlijks groenoverleg met de gemeente, d.d. 9 nov. ‘21 
2 x in het jaar (in het voorjaar en in het najaar) hebben 2 voormalige leden van 
de dorpsraad (Lies Maathuis en Jos Wolbers) een gesprek met de gemeente 
(en Twente Milieu) over het noodzakelijke onderhoud van de openbare ruimte 
in en rond Zenderen. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde: 
1. Groenvoorzieningen:  

 De vijver aan de Erve Oosterveld moet uitgebaggerd worden. Binnen 
het nieuwe gemeentelijke Waterplan is daar in 2022 ruimte voor. Na 
het baggeren zal er weer ecologisch beheer worden gevoerd, waarbij 
een deel van het riet jaarlijks blijft staan 
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 De buxusstruiken op de rotonde zijn aan vervanging toe i.v.m. de 
buxusmot. Ook bij de bussenschuurster zijn de struiken aangetast. 
Zenderen heeft gevraagd om hierin mee te denken. Omdat er 
bezuinigingen gelden voor de groene parels van Borne worden 
gesprekken hierover afgewacht. 

 Bij de koningslinde zullen rododendrons, die het niet gered hebben 
door de droogte, bij geplant worden. 

2. Overige zaken beheer en onderhoud: 

 Er zijn momenteel geen klachten over het gat in de asfaltverharding ter 
hoogte van het klooster aan de Carmelitessenweg. Meldingen hierover 
kunnen worden doorgegeven aan Twente Milieu. 

 Bij de Boumanslaan 18 is de weg uitgereden door vrachtwagens, 
waardoor een particulier muurtje op omvallen staat. Op dit moment is 
er geen aanleiding vanuit de gemeente om groot onderhoud te plegen. 

 Het hoogteverschil tussen wegdek en putdeksel in Het Hulscher is van 
4 putten opgemeten. De verschillen vallen binnen de norm. Er is 
nauwelijks verbetering mogelijk. 

 Bij de Bussenschuurster zijn aan de straatkant biggenruggen 
aangebracht tegen het verkeer dat de wijk indraait. 

3. Verkeerszaken: 

 De aansluiting van Erve Oosterveld op de Lidwinaweg levert soms 
gevaarlijke situaties op. De haag aan de kant van het 
bedrijventerreintje wordt netjes op hoogte gehouden door het 
aangelegen bedrijf. De gemeente laat weten, dat er geld is 
aangevraagd voor het aanpassen van de inritten op de Lidwinaweg. 

 Er zijn verzoeken ingediend voor de aanleg van zebra’s op de 
Hoofdstraat ter hoogte van ZV en op de Albergerweg ter hoogte van de 
Prinsenweg. Dit is een zaak voor de provincie. Er zijn gesprekken 
gaande met de provincie over een veilige oversteek naar de 
Prinsenweg. 

 Er is een verzoek binnengekomen van ZV voor het plaatsen van 
parkeerborden. De afdeling beheer kijkt naar de mogelijkheden. 

 Meldingen in verband met onderhoud kunnen rechtstreeks worden 
doorgegeven via bbenschede@twentemilieu.nl of via een appbericht 
naar de buurTman Richard Pieterson: 06-20815934 
 

mailto:bbenschede@twentemilieu.nl
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4. Nieuwbouw/herinrichting 

 Geen opmerkingen 
5. Groene Poort(nieuwe ontwikkelingen): 

 Het pad op De Baken/De Berg wordt onderhouden door de Regio 
Twente. Het maaien door Twente Milieu en het onderhoud door de 
Regio was naar wens. 

 De vraag/wens of er langs de Riesakkers een half verhard pad kan 
worden aangelegd, kan worden ingebracht via thema’s in het 
Dorps(Ambitie)Plan 

 Onderhoud van hekjes e.d. in de wandelroutes loopt nog via het 
(beperkte) budget voor de Groene Poort. 

 Het onderhoud rond de TOP is nu structureel opgenomen in de DVO 
met Twente Milieu. De toegang naar de parkeerplaats is onlangs 
afgesloten met een slagboom. Vanuit het belang van de inwoners en 
de toeristen kunnen de dorpsraad en het bestuur van het Kloosterpad 
hierover in gesprek gaan met de eigenaar. Ook de Regio heeft hier een 
duidelijk belang in. De gemeente is over verschillende zaken in gesprek 
met de eigenaar. De werkgroep Kloosterpad heeft plannen voor een 
informatiebord bij de zichtheuvel aan de Oude Bieffel. 

 Het contract voor het beheer van de Kloostergaarde met SISL is 
inmiddels verlengd. Frank van Dam is de contactpersoon. Het beheer 
door SISL wordt gewaardeerd, er zijn veel nieuwe initiatieven en de 
tuin ligt er prima bij. 

 Op de onderdoorgang van het Kloosterpad bij het spoor blijft na regen 
of hoog water in de beek langere tijd water staan. In overleg met het 
Waterschap wordt bekeken wat hieraan te doen valt. 

 Er wordt een visie op gebruik en functie van kerken en kloosters 
gemaakt met behulp van het Oversticht. Men is op zoek naar 
contactpersonen van de verschillende kerken. Het beheer en de 
ontwikkelingen rond het Karmelietessenklooster lopen via Rome. 

 

  Jos W. & Henk S. 
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Geen opkomstweekend in december! 
 

Vrienden van de Doldraejers, 
We annuleren het opkomstweekend dat gepland staat op 10-11-12 
december aanstaande. Met de aangescherpte regels rondom COVID-19 is het 
simpelweg onmogelijk en ook onwenselijk om een opkomstweekend te 
organiseren.  
 

Hoe nu verder?  
Het opkomstweekend, waarin de opkomst van de Hoogheden van de 
Draejpiepers én de Doldraejers stond gepland gaat niet door. Maar wat wel 
doorgaat, weten we simpelweg nog niet. We richten onze pijlen nu op 2022, 
maar moeten ook daar nog een slag om de arm houden.  
 

De komende periode moet duidelijk worden wat de mogelijkheden zijn. 
Gezondheid staat altijd voorop. Daarnaast stemmen we continu af met de 
Stichting Borns Carnaval en de gemeente Borne. Samen met alle betrokkenen 
en natuurlijk in navolging van landelijke richtlijnen en regels, proberen we het 
juiste te doen. Het liefst vieren we carnaval, maar dat moet dan wel 
verantwoord zijn. De tijd zal het leren. 
 

We wensen iedereen een fijne en vooral gezonde decembermaand toe en 
hopelijk tot snel! 
 

Met carnavaleske groet, 
Bestuur C.V. De Doldraejers 
Bestuur J.R. De Draejpiepers 

 
 

K.P.V Corona maatregelen. 
 

De geplande kerstavond op donderdag 16 december 2021, 
kan in verband met de nieuwe corona maatregelen helaas 
niet doorgaan. 
 

Meer informatie 
www.kpv-zenderen.nl 

http://www.kpv-zenderen.nl/
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Kerstbomenplaza Zenderen 
Vanaf zaterdag 27 november begint weer de verkoop van kerstbomen aan de 
Zeilkerweg 7 in Zenderen. 
Blauw sparren 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  
18  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 27 november vanaf 9 uur ‘s morgens. 
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SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 

 

Schoonmaakrooster:  

Wk 49: 29 nov – 3 dec: Kim Kamphuis, Ellen Kamp,  

Miranda Steenhagen. 

 
 

AFDELING VOETBAL 

 
Coronamaatregelen hebben grote gevolgen voor amateursport. 
Vrijdag 26 november heeft het kabinet bepaald dat met de nieuwe 
coronamaatregelen sporten na 17:00 uur niet is toegestaan. Voor het 
amateurvoetbal betekent dit dat wedstrijden in het weekend wel mogelijk 
blijven, maar dat er doordeweeks niet of nauwelijks getraind kan worden. 
Gelukkig wordt er op woensdagmiddag nog getraind door enkele teams omdat 
zij het geluk hebben een beschikbare trainer voor de groep te hebben. Helaas 
kan dit niet voor elk team worden geregeld, vanwege werk of andere 
verplichtingen.  
 

De KNVB heeft een besluit genomen over de vraag of de competities dan wel 
door kunnen blijven gaan. Dit besluit is maatwerk per team en betreft alleen 
het aankomend weekend. Zo is het eerste elftal aankomend weekend al 
afgelast, maar gaan de andere wedstrijden en dus ook de kantinediensten 
vooralsnog door. Wij houden een vinger aan de pols tot hoelang het 
verantwoord is om zonder training een wedstrijd te voetballen in het 
weekend. Over het weekend van 11/12 december is door de KNVB overigens 
nog geen besluit genomen.  
 

Houd de voetbal.nl app of www.zenderenvooruit.nl/wedstrijdprogramma 
goed in de gaten voor het actuele programma. 
 

Onderstaand een overzicht van de wedstrijden voor aankomend weekend. 
Veel succes en een fijn Sinterklaasweekend toegewenst! 
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Zaterdag 4 december    Aanvang: Scheidsrechter: 
NEO JO19-2 – ZV JO19    14:30     
VMC JO17 – ZV JO17     14:00     
SDC JO12-2 – ZV JO12     09:30   
ZV JO10 – Victoria JO10-2   10:00  Thomas Klaassen 
Quick JO9-6JM – ZVJO9-1   08:30   
Quick JO9-8 – ZVJO9-2   08:30   
ZV JO7-1 – Hoeve Vooruit JO7-1  09:00  Leiding JO7-1 
ZV JO7-2 – Delden JO7-1   09:00   Leiding JO7-2 
    
Zondag 5 december    Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV 1 is vrij          
ZV 2 – Rood Zwart 3     11:00  Gijs Vogelaar 
ZV 3 is vrij           
Heracles 35+1 –  ZV 35+    10:45    
FC Eibergen VR3 – Borne/ZV VR1)  11:15      
 
Kantinedienst zaterdag 4 december  Tijd: 
Noud Snijders     08:30 – 10:00 
Douwe Jansen     10:00 – 12:00 
 
Kantinedienst zaterdag 5 december  Tijd: 
Ramon van Os/Jamey Oude Breuil   08:00 – 12:00 
Cor Burink/ Peter Feldman   12:00 – 15:15  
Robert Dries/ Rob Elzinga   15:15 – 17:00 
 
 

Vriendelijke groeten, 
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit 
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UPDATE ACTIVITEITENCOMMISSIE 

DECEMBER/JANUARI  
 

Hallo allemaal,  
Hierbij een update over de komende activiteiten die 
wij met de activiteitencommissie georganiseerd 
hebben voor december en januari.   
 
Zondag 5 december: schoentje zetten, afgelast! 
Wij hebben helaas besloten om het schoentje zetten dit jaar niet te laten 
doorgaan. De coronaregels zijn te streng om hier een leuke activiteit van te 
maken. Hopelijk kan deze activiteit volgend jaar wel weer doorgaan! 
 
Wel hebben we weer een aantal leuke en sportieve activiteiten 
georganiseerd voor in de kerstvakantie!  
Dinsdag 28 december: schaatsen ijsbaan Twente 

- 13.00 uur verzamelen bij ZV, rond 17.00 uur weer terug.  
- €7,- per persoon. De betaling zal via een tikkie verlopen.  
- Leeftijd: 8-14 jaar. 
- Neem je schaatsen mee! Mocht je geen eigen schaatsen hebben, dan 

kost het huren van een paar schaatsen €6,-. 
- Aanmelden kan bij Sarah in het Veld: 0619648588. Vermeld hierbij: 

o Naam 
o Leeftijd 
o Wel/geen eigen schaatsen? 
o Schoenmaat, wanneer je schaatsen wilt huren 

- Mochten er ouders zijn die eventueel mee willen/kunnen rijden, dan 
horen we dit graag! 

 
In de week van 3-7 januari: bowlen en lasergamen voor de jeugd 
Verdere informatie volgt binnenkort in de VOX. 
 
Zondag 2 januari: hoge hoed toernooi senioren 
Verdere informatie volgt vanuit leiding van de teams.  
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Zaterdag 8 januari: zaalvoetbaltoernooi jeugd  
Verdere informatie volgt vanuit leiding van de teams.  

 
Natuurlijk is alles nog steeds onzeker in verband met het coronavirus, maar 
we hopen ontzettend dat we alle activiteiten door kunnen laten gaan en jullie 
te zien!  
 
Activiteitencommissie Zenderen Vooruit    

 

 

 

Activiteitenagenda 
 

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

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

