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KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN 

18 december 2021 – 25 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 …  

 

 
Het leven is als een scheurkalender:  

niet elke dag kun je er even hard om lachen. 
 
 
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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4de zondag van de Advent 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vieringen:  

 Parochiekerk:  
Zondag 19 dec: 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. cantoren 
            Voorgangers: P. Snijders en PW A. Oosterik 
De viering kan worden gevolgd via de kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl  
 
Zondag 19 december 10.00 uur   
Koster:  J. v.d. Aa    
Lector:  Voorganger 
 
Misintenties zondag 19 december 2021 
Huub en Tiny Hermans-Savelkoul; Martin van der Burgt 
 
Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 19 december t/m zaterdag 25 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 19 december t/m zaterdag 25 december: groep 4   

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Aanmelden voor vieringen Kerstmis 
In onze kerk mogen voorlopig na 17.00 uur geen vieringen 
worden gehouden, geen avondwakes of afscheidsvieringen,  
maar ook geen vieringen voor Kerstmis. 
Dit houdt in dat er op Eerste Kerstdag een 
Eucharistieviering is om 10.00 uur en ook op zondag 26 
december, op Tweede Kerstdag is er een Eucharistieviering om 10.00 uur. 
In onze kerk is er volgens de coronamaatregelen ruimte voor ongeveer 60 
kerkgangers. Daarom is vooraf aanmelden noodzakelijk. 
Om aanwezig te mogen zijn bij één van deze vieringen kunt u zich op de 
volgende manieren opgeven:  

- Vanaf zondag 19 december liggen er achter in de kerk 
aanmeldformulieren. Deze kunt u achter in de kerk inleveren in een 
daarvoor bestemde bus of bij het parochiesecretariaat.  

- U kunt zich ook telefonisch aanmelden bij het parochiesecretariaat op 
dinsdagmiddag 21 of donderdagmiddag 23 december van 14.00 uur tot 
15.00 uur. Het telefoonnummer is 06-81730704. 

Uiteraard kunt u de vieringen ook online volgen via de kerkradio of 
www.kerkdienstgemist.nl 
 

 

Adventsactie 2021 
 

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

Extra zorg voor kinderen in El Salvador 
 

In het noorden van El Salvador, in de provincie Chalatenanago, ligt de 
plattelandsgemeente Guarjila. Tijdens de burgeroorlog (van 1979-1992) werd 
deze plaats volledig verwoest en vluchtte de bevolking naar buurland 
Honduras.  
Na hun terugkeer bouwden de inwoners Guarjila weer op. Het is nog steeds 
een gebied met weinig mogelijkheden, hoge werkeloosheid en grote armoede. 
De Amerikaanse zuster en kinderarts Ana Manganaro zette hier een 
ziekenhuis op en legde daarmee een goede basis voor de gezondheidszorg  

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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in het gebied.  
Het ziekenhuis richt zich op medische zorg – vooral aan zwangere vrouwen en 
jonge kinderen – voorlichting en educatie. Tegenwoordig beschikt het 
ziekenhuis over een team van artsen en andere zorgverleners. Het ziekenhuis 
heeft echter weinig middelen en de overheid is niet in staat te voorzien in de 
behoeften van het ziekenhuis. 

 

Wat willen we bereiken? 
Het doel van het project is vanuit het 
ziekenhuis in Guarjila een bijdrage te leveren 
aan de armoedebestrijding in het 
departement Chalatenango door een integrale 
benadering van de gezondheid van de 
kinderen. Er is niet alleen oog voor hun 
lichamelijke welzijn, maar het project wil 
eraan bijdragen dat ze volledig tot hun recht 
kunnen komen.  

 

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 
 

 

Nieuws van de redactie 

Volgende week zal er wel een Vox verschijnen, ook al zijn de 

scholen gesloten. 

De bezorgertjes krijgen hun pakketje thuisbezorgd. 

U kunt volgende week voor 3 weken copy aanleveren. Dit vanwege de 

reguliere Kerstvakantie. 

Onze eerstvolgende Vox verschijnt op 14 januari.  
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Het parochiekoor viert 2 keer Caeciliafeest 

22 november is het feest van de heilige Caecilia, de 
patrones van de koren. Rond deze tijd worden jubilarissen 
in het zonnetje gezet.  
Zo ook bij ons parochiekoor St. Caecilia. 

Het feest is officieel gehouden op 21 
november. Op het eind van de viering is 
Cornelis Loohuis toen gehuldigd voor zijn 40-jarig 
lidmaatschap van het koor. 
Hij kreeg de versierselen overhandigd van pastoraal werker 
Anita Oosterik.  
 

Op het eind van de viering kwam er echter een (luide) 
opmerking/kreet: “Ie bint er één vergettn”. Wat blijkt? Er 

was nog een jubilaris, die het bestuur totaal over het hoofd heeft gezien. 
 

Daarom was er op 28 november nogmaals Caeciliafeest in onze kerk met nu 
de vergeten jubilaris, Wim Olthof, die ook 40 jaar koorlid was.  
Het bestuur heeft in allerijl de versierselen voor hem kunnen regelen.  
 
Voorzitter Herald Lucas zei in zijn woordje:  
“Laten we het er maar op houden dat jij ook wat later bij 
het koor bent gekomen, Wim.”  
Wim kreeg de versierselen opgespeld door pastor Ton van 
der Gulik.  
Voor beide jubilarissen was er een prachtige plantenbak, 
waar ook de vogeltjes van kunnen smullen. 
 

 
Ach, ieder nadeel heeft z’n voordeel en op deze wijze kregen beide 
jubilarissen ieder afzonderlijk de volle aandacht en kon er ondanks corona na 
afloop nog even nagebabbeld worden onder het genot van een kop 
koffie/thee met gebak.  
  
Namens bestuur parochiekoor St. Caecilia, 
Betsy Paus, secretaris 
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    De HUISKAMER VAN ZENDEREN.  
 
 
 
KERSTWANDELTOCHT.                   
Lopend door Zenderen zijn er veel vrolijk versierde huizen en tuinen te zien. 
Hiervan kan iedereen genieten. Dus kan ook iedereen meedoen aan de 

KERSTWANDELTOCHT. Natuurlijk is ook de boom te zien die 
heel Zenderen samen heeft versierd en staan de 
Kerstwensen bij de boom.. 
Deze wandeling kan gelopen worden vanaf 18 december 
tot 1 januari. 
Op 18 december opent DE HUISKAMER SINDRON, de 
KERSTWANDELTOCHT.  

Vanaf 15.30  kan iedereen vanaf zijn eigen huis de route oppakken en gaan 
lopen. Alleen op deze middag zijn er plekken waar iets lekkers wordt 
uitgedeeld, kleurplaten of een letterpuzzel. (het uitdelen duurt tot 17.00 uur 
i.v.m. de geldende regels) 
De hele periode zijn er bij alle vrolijke lichtjes ook knuffels verstopt, die kijken 
graag naar iedereen die langs komt. 
Ook hebben wij bij huizen en bedrijven letters verstopt. Deze letters vormen 
een zin. Lever de gevonden zin in en maak een mooie slagzin erbij waarin je 
vertelt wat DE HUISKAMER  voor Zenderen betekent. Na 1 januari maken wij 
de winnaar bekend! Inleveren kan in de brievenbus van DE HUISKAMER 
SINDRON of via info@sindron.nl 
Wij houden ons aan de geldende regels van het RIVM. En vragen aan iedereen 
die de wandeltocht gaat lopen dat ook te doen.  Samen willen we;   
EEN GEZOND EN PRETTIG KERSTFEEST EN EEN HEEL MOOI 2022 WAARIN WE 
ELKAAR WEER VEEL GAAN ONTMOETEN. 
Jeanine, Ronald, Sandra en Gerjonne 
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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 27 november vanaf 9 uur ‘s morgens. 
 
        

SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 

 

Kampioenswedstrijd JO19 vlak voor de winterstop! 
De door corona geteisterde eerste seizoenshelft zit er bijna op. De meeste 
spelers, scheidsrechters en andere vrijwilligers genieten al van hun 
welverdiende rustperiode. Dit weekeinde worden er nog wel 4 wedstrijden 
gespeeld. Op zaterdag kan zelfs JO19 kampioen worden in hun competitie als 
ze weten te winnen van Rood-Zwart. Er is een verzoek ingediend om de 
wedstrijd om 12:00 te spelen, maar dit is op moment van schrijven nog niet 
zeker. Houd de voetbal.nl app of 
www.zenderenvooruit.nl/wedstrijdprogramma goed in de gaten voor het 
actuele programma en de laatste stand van zaken.  
 

Onderstaand een overzicht van de wedstrijden voor aankomend weekend. 
Veel succes en alvast fijne kerstdagen en een mooie jaarwisseling toegewenst! 
 
Zaterdag 18 december   Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV JO19 – Rood Zwart JO19-2  14:30/12:00 Hemmo Mulder 
Stevo JO17-2 – ZV JO17   14:30      
ZV JO10 – ATC'65 JO10-3   10:00  Job Vetketel 
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Zondag 19 december    Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV 2 – Stevo 4      11:00  Stan Geerdink 
     

Kantinedienst zaterdag 18 december Tijd: 
Fleur Koelen      09:30 – 11:30* 
Pepijn van Loon    14:00 – 16:00** 
Morris Bonthuis    16:00 – 17:00** 
*afwijkend van schema  
**Kan nog wijzigen, graag overleggen met Chris Hoek 
 

Kantinedienst zaterdag 19 december Tijd: 
Robin Sonder/Job Vetketel    09:30 – 12:00* 
Ruben Elzinga/ Elmer ter Haar  12:00 – 15:15  
Pim Olthof/ Thijs Oude Rengerink  15:15 – 17:00 
*afwijkend van schema  
 

Vriendelijke groeten, 
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit 
 
 

Actie Plus supermarkt 

Op vrijdag 3 december werden we uitgenodigd door de Bornse Plus 

supermarkten om een cheque met daarop de uiteindelijke opbrengst van de 

sponsoractie op te halen. 

Dankzij alle mensen in Zenderen die deze sponsorpunten aan ZV hebben 

gegeven, hebben we een recordbedrag van €1166,00 ontvangen! We zijn als 

club op de 3e plaats geëindigd, net onder BVV Borne  en  Neo. Via deze weg 

willen we jullie allemaal heel hartelijk bedanken!  
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Winterkostactie  
Zo’n 3 weken geleden was de winterkostactie van Zenderen Vooruit 
Er zijn dit jaar weer heel wat potten soep (130), rookworsten (230), 
bakleverworsten (150) en bakbloedworsten (40) verkocht. Graag willen we 
alle inwoners van Zenderen enorm bedanken 
voor het kopen van deze producten en het 
steunen van de vereniging bij deze actie! 
 
 

Oliebollenactie! 

Van de winsterkostactie gaan we door naar de 

     jaarlijkse oliebollenactie. Wilt u ook dit jaar weer 

   oliebollen bestellen, gebakken door Bakkerij  

   Nollen? Geef dit dan door voor vrijdag 24 dec. aan  

   Nicole Kamphuis: 06-27231898 (bellen, sms/whatsApp)  

   of via actieszv@gmail.com 

 

 

Oliebollen naturel    10 stuks €8,50  5 stuks €4,50 

Oliebollen krenten/rozijnen 10 stuks €8,50  5 stuks €4,50 

Oliebollen mix (5 om 5) 10 stuks €8,50 

OliebollenACTIE  4 zakken voor €34,00   €28,50 

 

Nieuw dit jaar: Grote appelbeignets/appelflappen  1 voor €2,-  /  4 voor €6,50 

 

Betaling gaat via Tikkie. Wilt u liever contant betalen? Dat mag ook.  

Dan graag een envelop voorzien van naam en adres in de brievenbus 

deponeren bij Kim Kamphuis (de Haar 15) of Miranda Steenhagen (Erve 

Timmerman 4) 

 

Wij bezorgen deze heerlijke oliebollen en appelflappen bij u thuis op  

vrijdag 31 december tussen 9 en 12 uur. 

 

mailto:actieszv@gmail.com
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Activiteitencommissie. 
Als aanvulling op het vorige bericht over de activiteiten in de 
kerstvakantie. 
 
Woensdag 5 januari: lasertag bij zero 55 in Enschede. 

o 13.30 uur vertrek bij ZV, uiterlijk tussen 
16.00u en 16.30u terug.  

o €11,- per persoon. De betaling zou via een 
tikkie verlopen.  

o Leeftijd: 8-14 jaar  
o Eten en drinken is inbegrepen deze middag  
o Aanmelden kan bij Daniek ten Tusscher: 0641098280. 

Vermeld hierbij: 
- Naam 
- Leeftijd 

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

 
Ter herinnering:  
Dinsdag 28 december: schaatsen ijsbaan Twente.  

o Leeftijd: 8-14 jaar.  
o €7,- per persoon. 
o Aanmelden kan bij Sarah in het Veld: 0619648588 

 
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  


