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DE STEM VAN ZENDEREN
Website Zenderen: www.zenderen.nl
Contact Vox: tel. 06-51209141/e-mail: info@zenderen.com
KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN
20 november 2021 – 27 november 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 …
Er is regen en zon nodig
om de regenboog te laten zien.

Parochiesecretariaat: tel. 06 – 81730704:
Openingstijden:
dinsdag:
14.00 - 15.00 uur
donderdag: 14.00 – 15.00 uur

Vieringen:
 Parochiekerk:
Zondag 21 nov: 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. parochiekoor
Voorgangers: PW A. Oosterik en M. Verheijen
Deze zondag viert het parochiekoor het feest van de H. Caecilia,
patrones van het koor.
De viering kan worden gevolgd via de kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl
Zondag 21 november 10.00 uur
Koster:
H. Harink
Lector:
Voorganger
Gebedsintenties zondag 21 november 2021
Jan ter Beke (Jgd.); Huub en Tiny Hermans-Savelkoul;
Henk Kamphuis; Truus Wolters; Jan Westerik
Overleden
Op donderdag 11 november 2021 is op 87-jarige leeftijd overleden onze
voorkeursparochiaan Jan Westerik. De uitvaartviering voor Jan was op
woensdag 17 november, waarna de begrafenisplechtigheid volgde op ons
parochiekerkhof.
We wensen de familie veel sterkte in deze tijd van afscheid en bij het dragen
van het verlies van hun dierbare.
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 21 november t/m zaterdag 27 november 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 21 november t/m zaterdag 27 november: groep 1/2
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Coronamaatregelen
Als gevolg van de oplopende besmettingen hebben de Nederlandse
bisschoppen de parochies gevraagd om een aantal coronamaatregelen, die al
eerder golden, opnieuw toe te passen.
De volgende maatregelen gelden weer:
 Ontsmetten handen bij binnenkomst kerk
 1,5 meter afstand in de banken, de zitplekken zijn weer gemarkeerd
 Ook bij het ter communie gaan 1,5 meter afstand houden
 Mondkapje op bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk;
bij het ter communie gaan is het aan u al dan niet een mondkapje op te
doen
 Koren mogen blijven zingen met onderling 1,5 meter afstand
 Volkszang is toegestaan

Een aantal regels blijft nog gehandhaafd:
 Geen handen schudden bij vredeswens
 Collectebus staat achter in de kerk
 Blijf thuis bij klachten

Vooralsnog is aanmelden of registreren niet nodig. Maar uiteraard kan dit nog
veranderen.
Het blijft een lastige situatie, maar de gezondheid gaat voor. Laten we met
elkaar de regels en onze naaste medemens respecteren. Mochten er opnieuw
maatregelen worden aangekondigd, dan brengen wij u zo snel mogelijk op de
hoogte.
Het parochiebestuur
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Aanmelden voor de voorbereiding op het Heilig Vormsel
Net als voorgaande jaren, is het mogelijk voor de
jongens en meisjes vanaf groep 8 van de basisschool om
het Heilig Sacrament van het Vormsel te ontvangen in
de parochie Zenderen.
Op dit moment is nog geen datum in 2022 bekend.
We willen eerst graag weten of er kinderen zijn die
willen starten met de voorbereiding op het vormsel.
De voorbereiding betekent dat er een aantal bijeenkomsten zijn, na schooltijd.
We gaan net als vorig jaar werken aan een project, zoals afgelopen jaar “de
Verjaardagsbox”, en in gesprek over de betekenis van je laten vormen, in
relatie met het leven van Jezus en je eigen leven en levensweg.
Jongens en meisjes uit groep 8, maar ook oudere tieners, zijn van harte
uitgenodigd om zich aan te melden ook als is misschien nog niet duidelijk of je
wel gevormd wilt worden.
De jongens en meisjes in groep 8 van de basisschool in Zenderen hebben een
uitnodiging voor aanmelding op school ontvangen.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar anita.oosterik@gmail.com
Opgave heel graag vóór 26 november.

Financiën: Parochiekerk
Kerkbalans
Bezoekgroep Parochie
Kerktelefoon
Onderhoud kerkhof
St. Behoud Kerkgebouw Zenderen
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NL24 RABO 0309 4227 36
NL37 RABO 0309 4073 70
NL86 RABO 0309 4894 23
NL39 RABO 0145 6802 58
NL35 RABO 0145 6447 31
NL51 RABO 0106 2487 66

Enquête dorpsvlag Zenderen
Beste inwoners van Zenderen en omgeving,
Vanuit verschillende verenigingen is het idee ontstaan om een dorpsvlag te
ontwikkelen voor Zenderen. Deze dorpsvlag kan met alle festiviteiten in
Zenderen uitgehangen worden waardoor sfeer en eenheid in het dorp
gecreëerd wordt.
De insteek is om de vlag te ontwikkelen met
behulp van verschillende ideeën die inwoners van
Zenderen aanleveren, dus voor het dorp én door
het dorp.
Middels het beantwoorden van de onderstaande
vragen is het mogelijk om kleurstellingen en/of
kenmerken (zoals een wapen/logo) aan te dragen
die Zenderen typeren. Vanuit deze informatie
wordt een ontwerp gemaakt.
Na enkele weken zullen we een aantal
uitwerkingen aan jullie voorleggen waaruit een
keuze gemaakt kan worden voor ‘de dorpsvlag’.
We bieden de vlag natuurlijk zo gunstig geprijsd als mogelijk aan, zodat deze
aan alle huizen kan wapperen!
Alvast dank voor jullie input en kom maar op met die creativiteit!
1. Wat zou een goede kleurstelling kunnen zijn voor de Zenderse dorpsvlag?
(Kies één of meerdere kleuren)
2. Wat zijn typische kenmerken van het dorp Zenderen, die eventueel in een
logo / wapen verwerkt zouden kunnen worden?
3. Heb jij naast een kleurstelling en typische kenmerken van Zenderen nog
een ander goed idee met betrekking tot de invulling van deze vlag?
Het formuleren van een antwoord is mogelijk op de onderstaande manieren:
a. Het invullen van de online enquête, zoals gepubliceerd via de sociale
kanalen van de verschillende verenigingen.
b. Antwoorden per email. Dit kan door een antwoord te richten aan
dorpsvlagzenderen@gmail.com.
c. Antwoorden per post. Dit kan door uw antwoorden in een enveloppe te
adresseren aan Letteboer Automatisering, gevestigd aan de
Hoofdstraat 75 in Zenderen, met daarop de vermelding “Dorpsvlag”.
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SPORTVERENIGING
Schoonmaakrooster:
Wk 47: 15 – 19 nov:

“ZENDEREN VOORUIT”

Marleen ter Riele, Mariël Braakhuis,
Lieke van Iersel, Annerie Hofstede.

AFDELING HANDBAL
Zaterdag 20 november:
ZVBB21 DS1 – U.S. DS1

Sporthal ’t Wooldrik Borne 19.00 uur

Zondag 21 november:
Bentelo D1 – ZVBB21 D1
ZVBB21 DC1 – T.V.O. DC1
Stormvogels E1 – ZVBB21 E2
ZVBB21 DB1 – T.V.O. B1
De Lutte DS2 – ZVBB21 DS3
Borhave DA1 – ZVBB21 DA1
E.H.C.’95 DB1 – ZVBB21 DB2

Sporthal de Pol Bentelo
Sporthal Schelfhorst Almelo
Sporthal de Els
Sporthal Schelfhorst Almelo
De Luttermolen de Lutte
Sporthal ’t Wooldrik Borne
Sporthal Diekman Enschede

09.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
11.00 uur11.15 uur
12.50 uur

Dinsdag 23 november:
ZVBB21 DC1 – D.S.V.D. DC2

Sporthal IISPA Almelo

18.00 uur

Woensdag 24 november:
ZVBB21 DMW1 – W.H.C. DMW 1

Sporthal IISPA Almelo

19.00 uur

Donderdag 25 november:
ZVBB21 DS2 – Avanti Wilskracht DS2 Sporthal IISPA Almelo
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19.20 uur

Pupillen van de week !
Zaterdag 13 november om 19.00 uur speelt ZVBB’21 de
thuiswedstrijd tegen U.S. Voor deze wedstrijd zijn Alyssa van der
Velde en Puck Voshaar van de E-jeugd 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.

AFDELING VOETBAL
Nieuwe coronamaatregelen hebben gevolgen voor het amateurvoetbal
Vorige week heeft de overheid nieuwe maatregelen afgekondigd om het
aantal coronabesmettingen terug te dringen. Op onze website
(zenderenvooruit.nl) hebben we een overzicht gezet van de belangrijkste
gevolgen voor de voetbal bij ZV. Er mag bijvoorbeeld geen publiek meer
aanwezig zijn bij de wedstrijden. De kantinediensten gaan wel door, omdat we
spelers, scheidsrechters en leiders een kop koffie, thee en/of ranja willen
blijven aanbieden. Strikt noodzakelijke rij-ouders van het uit-team laten wij
wel toe op het terrein. Dit kan bij andere verenigingen anders zijn. Check
vooraf de website van die club. Hopelijk duren deze maatregelen maar een
aantal weken en kunnen we snel weer terug naar de normale situatie.
Bijzonderheden: de actie van PLUS loopt af. Dien uw spaarpunten snel in via
de QR-codes onder de kraslaag. Wij danken alle spaarders voor de bijdrage en
we hopen op een mooie sponsoring.
Onderstaand een overzicht van de wedstrijden voor aankomend weekend en
donderdagavond. Veel succes en plezier toegewenst!
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Donderdag 18 november
DTC JO12-1 – ZVJO12-1

Aanvang:
18:30

Scheidsrechter:

Zaterdag 20 november
ZV JO19 is vrij
Juventa '12 JO17-2 – ZV JO17
Victoria '28 JO12-4 – ZV JO12
Diepenheim JO10-2JM– ZV JO10
ZV JO9-1 – Berghuizen MO9-1
NEO JO9-6 – ZVJO9-2
ZVJO7-1 – BSC Unisson JO7-2
ZV JO7-2 – Bentelo JO7-1

Aanvang:

Scheidsrechter:

13:15
10:45
09:30
10:00
08:30
09:00
09:00

Owen ter Wal

Zondag 21 november
ZV 1 – UD W. 1
ZV 2 – Stevo 4
DTC ’07 3 – ZV 3
Saasveldia 35+1 – ZV 35+
MEC/ Bredevoort VR2 – Borne/ZV VR1

Aanvang:
14:00
11:00
09:30
09:00
12:00

“Duimelot” pupil van de week
Morris Endeman/Jurre Slot

Aanwezig:
13:30

Kantinedienst zaterdag 20 november
Noah Kruidenier
Beau Lamain

Tijd:
08:30 – 10:00
10:00 – 12:00

Kantinedienst zondag 21 november
Ivar Hakkenbroek/Thomas Klaassen
Coen Ragbourn/Henk ten Velde
Jeffrey Slamp/Rick Stokkingreef

Tijd:
08:00 – 12:00
12:00 – 15:15
15:15 – 18:30

Vriendelijke groeten,
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit
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Leiding JO7-1
Leiding JO7-2
Scheidsrechter:
Stan Geerdink

Door blessureleed geteisterd ZV moet de punten nu ook op Het Hulsbeek
laten, 3-1 verlies tegen Oldenzaal.
Abnormaal grote ziekenboeg, sinds gisteren weer 9
basisspelers, maakt punten scoren wel heel erg moeilijk.
We waren vooraf al blij dat we onze verdediging eindelijk
weer grotendeels op de plaats hadden. Vreugde die
helaas niet langer dan een half uur mocht duren, want
onze centrumverdediger Bart, gaf aan niet verder te
kunnen. Tot die tijd was er sprake van een gelijkwaardige
partij, met kansen voor beide elftallen. Toch kwamen we op slag van rust op
een onverdiende achterstand, omdat ons nieuwe centrum nog even aan
elkaar moest wennen. 1-0 voor Oldenzaal.
Na de pauze werd Oldenzaal sterker en slimmer. Hun centrumspits werd veel
vaker aangespeeld en deze zorgde met goede tempowisselingen dat ons
middenveld en verdediging in moeilijkheden kwam. Uit een van die acties
scoorde hun centrumspits.2-0. ZV bleef loeren op kleine kansjes, maar tot
echt concreet gevaarlijk worden voor het Oldenzaalse doel leidde dit niet. De
gastheren gingen door en zorgden met een goed uitgespeelde aanval zelfs
voor 3-0.
Het potje was gespeeld. Alleen was Justin Sonder een van de weinigen die hier
andere gedachten over had. Op snelheid wist hij zich recht voor het doel vrij te
spelen, in een kluts de bal mee te nemen en simpel in te tikken. Meer zat er
niet in. 3-1 dus. Justin gaf hier mee aan dat voetbal eigenlijk helemaal niet zo
moeilijk is.
Tot slot nog iets over de prima leidende, zeer jeugdige scheidsrechter. Hij was
overal op het veld waar hij wezen moest. Zelfs alle buitenspelposities kon hij
zelf waarnemen en dus goed belopen. Het is lang geleden dat ik dit in de
vierde klasse heb gezien.
PS
De gestaakte wedstrijd Zenderen Vooruit-Victoria Boys, dit vanwege de
beenbreuk van Luuk Nijenhuis en de zware blessure die Mart Vetketel opliep,
werd afgelopen vrijdag uitgespeeld.
Ramon maakte zijn eerste doelpunt van dit seizoen, maar dit was niet genoeg
voor een driepunter. 1 minuut voor tijd kregen we nog, via een counter, de 11 te verwerken. Soms zit het mee en soms valt het tegen.
Volgende week thuis tegen UD Weerselo dan maar de eerste zege.
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*** ACTIE Sportvereniging Zenderen Vooruit ***
Erwtensoep, rookworst, bakleverworst, bakbloedworst
De ‘R’ zit weer in de maand; tijd voor het eten van lekkerrre
winterrrkost! Wat dacht u van erwtensoep met daarbij een
lekkere rookworst?
Of heerlijke oer-Hollandse baklever- of bakbloedworst?
We gaan de bestellingen vooraf zoveel mogelijk digitaal verzamelen.
Dat wil zeggen: in een heel aantal buurten in Zenderen hebben we een
contactpersoon voor een buurtapp. Zij inventariseren vooraf welke producten
u graag wilt bestellen.
Heeft uw buurt geen buurtapp of heeft u niets ontvangen via de buurtapp?
Dan kunt u ook uw bestelling doorgeven via de mail, WhatsApp, SMS of per
telefoon.
We komen dit jaar niet bij u aan de deur om te vragen wat u wilt bestellen.
Ook is er geen losse verkoop op de dag zelf. We bezorgen alleen alle
producten die vooraf zijn besteld, deze hangen we bij u aan de deur.
Op zaterdag 20 november 2021 komen we de door u bestelde producten aan
huis afleveren.
U kunt een keuze maken uit de volgende producten:
 Erwtensoep
1 kilogram
€5,00
 Rookworst
200 gram
€2,50 3 voor €6,50
 Bakleverworst
1 kilogram
€5,00
 Bakleverworst
500 gram
€3,00
 Bakbloedworst
500 gram
€2,50
Betaling kan digitaal; u ontvangt een betaalverzoek óf u kunt het bedrag
overmaken. Contant betalen kan ook. U mag dan een envelop voorzien van
naam, adres huisnummer, met daarin het juiste geldbedrag in de brievenbus
stoppen bij:
Miranda Steenhagen, Erve Timmerman 4 of Kim Sanderink, De Haar 15
Bestellingen kunt u doorgeven via mail, WhatsApp, SMS of per telefoon:
actieszv@gmail.com
Nicole Kamphuis: 06-27231898
We hopen dat u de moeite wilt nemen om een bestelling door te geven.
Namens sportvereniging Zenderen Vooruit alvast heel hartelijk bedankt!
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Schoen zetten bij ZV
Hoi allemaal!
5 december is het weer zover, pakjesavond. ZV wil dit jaar de jonge leden de
gelegenheid geven om de schoen te zetten op 4 december tussen 18 en 19
uur in de kantine van ZV. De gevulde schoentjes kunnen dan zondag 5
december tussen 10 en 14 uur opgehaald worden met
aanwezigheid van zwarte pieten. Er zijn geen kosten verbonden
aan deze activiteit. We hopen veel schoentjes te zien op 4
december, tot dan!
Groetjes Sam Gierveld

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
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