
  
  

55ste jaargang 
nr. 02 

7 oktober 2022 
 

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 

8 oktober 2022 – 15 oktober 2022 

 

 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 …   
 

Wat je met liefde plant,  
raakt nooit uitgebloeid. 

 

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

donderdag: 14.00 – 15.00 uur 

 

Nieuws van de redactie: 
Volgende week (week 41) kunt u copy aanleveren voor  

2 weken. In week 42 verschijnt Vox niet vanwege de   

herfstvakantie (17 tot 22 oktober) van de schooljeugd.  

 

http://www.zenderen.nl/
mailto:info@parochiezenderen.nl
mailto:pastor.vandergulik@gmail.com
mailto:anita.oosterik@gmail.com
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Vieringen:  
Zondag 9 okt: 10.00 uur:  Eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor 
    Voorganger: pastor T. v.d. Gulik 
De viering is te volgen via de kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl  

 
Zondag 9 oktober 10.00 uur   
Koster:  H. v.d. Aa    
Lector:  H. Harink   
Collectanten: H. Schothuis en J. Stevelink     

        
Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 9 oktober t/m zaterdag 15 oktober:  
zondag :  J. Maathuis  donderdag: A./R. Wolbers  
dinsdag: J. Wolbers  vrijdag: V. Kuipers  
woensdag:  H. Meulenkamp zaterdag: S. Elferink  

 
Werkgroep onderhoud kerkhof:   
Van zondag 7 oktober t/m zaterdag 15 oktober: groep 4 

 
Misintenties voor zondag 9 oktober 2022: 
Tonie Harink; Johanna Harink-Schothuis (jaarged.); Annie Kamphuis-Wiggers; 
Benny Boswerger; Henk Semmekrot. 
 
 
Overleden: 
Op vrijdag 30 september is door een tragisch ongeval plotseling onze 
medeparochiaan Henk Semmekrot overleden. Henk was een zeer bekende 
persoon in Zenderen, die zich jarenlang heel actief voor zowel de 
dorpsgemeenschap als voor de parochie heeft ingezet. 
Wij wensen zijn vrouw Riki, hun kinderen, kleinkinderen en de beide families 
heel veel kracht en troost toe in deze moeilijke  periode van afscheid. 
 
 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Inzameling voor de Voedselbank  
In onze kerk staat op gezette tijden een mand voor 
houdbare producten voor de Voedselbank. Veel 
mensen verkeren momenteel immers in financiële 
problemen door de hoge voedsel- en energieprijzen. 
 

 
De mand staat elke zondag voor de aanvang van de viering achter in de kerk. 
Op de dinsdag- en donderdagmiddagen staat hij tijdens de zitting van  het 
parochiesecretariaat voor in de kerk. 
Samen hopen we zo bij te dragen in situaties waarin mensen het niet meer 
redden. Van harte bevelen wij deze actie bij u aan. 

 
 
 
Goede Doelen Week Zenderen 

Afgelopen week is er gecollecteerd voor de 
Goede Doelen Week Zenderen. We zijn heel blij 
met alle donaties en willen alle inwoners voor 
hun bijdrage bedanken. Natuurlijk ook veel dank 
aan alle collectanten en andere vrijwilligers voor 
hun geweldige inzet. 
 

 
De collecte-opbrengst is nu nog niet bekend. Het contante geld is inmiddels 
wel geteld. Het bestuur is bezig om alle formulieren voor de betaalverzoeken 
accuraat te verwerken. Zodra deze  daadwerkelijk hebben plaatsgevonden 
wordt het totaalbedrag en de verdeling voor de 16 Goede Doelen bekend 
gemaakt via de Vox en de site Zenderen.nl 
 
Mocht u de collectant gemist hebben, dan kunt u de envelop alsnog inleveren 
bij de Kostee 16. Of uw bijdrage overmaken op rekening nummer  
NL 55 RBRB 8836 5567 44 ten name van Stichting Goede Doelen Week 
Zenderen 
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De Bag2School kleding inzamelactie komt er weer aan. Van 30 

september tot 10 oktober kun je bij school weer zakken 
met kleding inleveren. De kleding wordt ingezameld 
voor hergebruik. Dus WEL:  
* Dames-, heren en kinderkleding.  
* Schoenen (per paar).  
* Handtassen en riemen.  
* Lakens en knuffels. De Bag2School organisatie keurt 

de zakken na het ophalen. Als er te veel zaken van slechte kwaliteit bij zitten 
kan het afgekeurd worden.  
 
Daarom graag GEEN:  * Bedrijfskleding  

* Uniformen  
* Kussens en dekbedden  
* Vieze of natte kleding  

 

Zo maken we er samen een succes van en kunnen we elk jaar extra leuke 
activiteiten in school organiseren door onze kasten op te ruimen. Wil je bij het 
opruimen van de kledingkast weer denken aan onze actie?  
 

Alvast bedankt,  
Ouderraad St Stephanusschool 
 

 
 

 

 
Uitnodiging natuurwerkdag 5 november a.s. 
 

Beste Vrijwilligers, 
Ondanks de droogte van dit jaar is er weer veel werk te doen dit najaar en 
daarom doen we weer mee met de natuurwerkdag op 5 november. 
  

Denk aan grote najaarsklussen als blad ruimen, najaarssnoeibeurten, 
herschikken van stukken voedselbos. Bovendien gaan we een kapschuur 
bouwen. 
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Ook komt er een nieuw wandelpad; daarvoor moeten we snoeien en struiken 
verplaatsen. 
  

Naast het stevige werk is het altijd gezellig en zorgen we samen met het 
theehuis voor lekkere koffie en een goede lunch. 
We beginnen om 09.00 met koffie en een rondleiding. rond 15.00 stoppen we. 
  

Aanmelden kan via : https://www.natuurwerkdag.nl/klus/kloostergaarde-
zenderen/2022-11-05 
Of door op deze mail te antwoorden. 
  

Graag weer tot ziens!   

Frank van Dam, vz SISL 
voorzitter@sisl.info/+31-(0)6-54.330.197 

 
 
 
 
Oktoberfest 2022  
Op vrijdag 21 oktober is het weer tijd voor het 
jaarlijkse oktoberfest! De kantine van ZV zal worden 
omgetoverd tot een ware Duitse Bierstube. De beste 
schlagers komen voorbij, bier wordt geschonken in 
grote pullen en er wordt voor een spetterend 
optreden gezorgd. Gepaste kleding maakt dit 
natuurlijk helemaal af, maar is niet verplicht.  
 
Waar:   kantine ZV 
Wanneer: vrijdag 21 oktober  
Aanvang:  20.00 uur  
 
We hopen jullie allemaal te zien!! 

De activiteitencommissie 
 

  

https://www.natuurwerkdag.nl/klus/kloostergaarde-zenderen/2022-11-05
https://www.natuurwerkdag.nl/klus/kloostergaarde-zenderen/2022-11-05
mailto:vandam@yaalt.nl
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JONGENS- EN MEIDENMIDDAG ⚽️💅🏻 
 

Wanneer:  8 oktober 2022 
Tijd:   14.30 – 18.30 
Kosten:  €10.00 p.p. 
Waar:   ZV en …. 
 
 
Ben jij tussen de 7 en 14 jaar én heb je zin in een échte meidenmiddag? 
Of heb je nou zin om mee te doen aan de jongensmiddag samen met je 
vrienden en alle leiding van Jong Zenderen?!  
Dan is dit iets voor jou! 
 
Voor de jongens organiseren we een sportieve en gezellige middag, waar de 

jongens van échte mannen onderscheiden.🥇🏆💪🏼 
De meiden kunnen zich helemaal laten optutten door de dames van de 

leiding! 💄💅🏻  
 
Tot slot gaan we gezamenlijk naar onze nieuwe sponsor, de Smikkel, voor hun 
overheerlijke pannenkoeken! Hier zullen we de gezellige middag afsluiten.🥇 

Geef je nu op❗️❗️👊 
 
Meld je snel aan bij een van deze leiding! 
Stijn Annink: 0612443087 
Charlotte van Os: 0615300641 
 
 
Naam:……………………………………………………….. 
Leeftijd:……………………………………………………… 
Of... 
Geef je op via facebook. Graag ook daar de naam EN leeftijd vermelden!  
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SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 

 

Schoonmaakrooster:  
Week 40: groep 4 van Marleen ter Riele 

Week 41: groep 5 van Anne Westendorp 

 
HANDBAL: 
 

Handbalwedstrijd  
 

Woensdag 5 oktober: 
Langeveen DWM1 - ZVBB’21 DMW1    20.00 uur Sporthal de Ransuil Geesteren 
 
Zaterdag 8 oktober: 
Misker/E&O DS1 - ZVBB’21 DS1    19.00 uur    Angelslo te Emmen 
De Lutte DS 2 - ZVBB’21 DS3     19.00 uur    Luttermolen de Lutte  
Avanti Wilskracht DS 2 - ZVBB’21 DS2 20.30 uur    Sporthal de Brug Enschede  
 
Zondag 9 oktober: 
ZVBB’21 E1 – B.W.O. E1 10.00 uur Sporthal IISPa te Almelo 
D.H.V. D3 - ZVBB’21 D1 10.00 Uur Sporthal de Mors te Delden 
Langeveen/Vasse DB1 – B2 10.45 uur Sporthal de Ransuil Geesteren 
ZVBB’21 B1 – B.W.O. B1 11.00 uur  Sporthal IISPA te Almelo 
Combinatie C1 - ZVBB’21 C1 11.10 uur Sporthal de Fakkel te Losser 
 

 
VOETBAL: 
 

Laatste ronde van de eerste fase en een rustig weekend op het sportpark! 
Het aankomende weekend staat in het teken van de laatste competitieronde 
voor de herfstvakantie. De KNVB gaat de resultaten van de jeugdwedstrijden 
doorrekenen en op basis van de behaalde resultaten wordt er een nieuwe 
competitieindeling gemaakt. Deze indeling wordt pas op 23 oktober bekend 
gemaakt door de KNVB. Dat betekent automatisch dat zowel de 
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kantinediensten als het scheidsrechterschema pas na deze datum kunnen 
worden opgesteld. Het bestuur probeert dit uiteraard zo snel mogelijk voor de 
eerste speeldatum te publiceren, zodat men niet te laat verrast wordt met een 
eventuele kantinedienst tijdens de eerste nieuwe speelronde op 30 oktober.  
 

Zondag speelt het eerste elftal van de mannen een uitwedstrijd tegen 
Langeveen 1. Hopelijk kunnen dan de eerste 3 punten van het seizoen worden 
genoteerd. Het tweede elftal heeft ook een bijzondere wedstrijd op het 
programma, want het team van Floris Besselink speelt een uitwedstrijd tegen 
Oldenzaal 1 (!). Op papier was dit vorig jaar nog de tegenstander van ZV 1. 
 

Dit weekend zal het overigens vrij rustig zijn op het sportpark, want de gehele 
jeugdafdeling speelt een uitwedstrijd en op zondag staat alleen een wedstrijd 
van ZV 35+ ingepland in Zenderen. Dat betekent dus ook dat er geen 
kantinedienst op zaterdag gedraaid wordt.  
 

Onderstaand een overzicht van de wedstrijden voor aankomend weekend. 
Veel succes en plezier toegewenst! 
 

Zaterdag 8 oktober    Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV JO19 – is vrijdag     
Rood Zwart JO15-2 – ZV JO15  11:15   
Wilhelminaschool JO12-2 – ZV JO12  09:40    
ATC'65 JO10-7 – ZV JO10-1    08:30   
Tubantia JO10-4 – ZV JO10-2JM  08:30    
BWO JO8-3 – ZV JO8-1JM   09:45     
PH JO8-2JM – ZV JO8-2JM   08:30   
Delden JO7-1– ZV JO7-1   08:30   
 

Zondag 9 oktober    Aanvang: Scheidsrechter: 
Langeveen 1 – ZV 1    14:00    
Oldenzaal 1 – ZV 2     10:00   
ZV 3 is vrij       
ZV 35+1 – avc Heracles   09:00  Bertus Tibben 
SDC ’12 – Borne/ZV VR1    12:30     
 
Vriendelijke groeten, 
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit 
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Hard werkend Zenderen Vooruit, onderuit tegen Het Centrum 
Enschede. 0-2. 
Optimisme was er zeker vanmiddag. Tom Vetketel 
meldde zich terug in de basis, na een jaartje 
afwezigheid. Ook Freek Vlaskamp gaf aan, na ongeveer 
een vol jaar niet voetballen, het een halve partij aan te 
kunnen. Positieve start zou je kunnen zeggen. Maar was 
het maar waar. Want Bart Beld en Brian Sonder  gingen 
na 1 potje voetballen weer terug naar de ziekenboeg. En 
daar zaten ook nog een handvol geblesseerden. Langs de 
lijn wordt de laatste tijd door menigeen gezegd dat ons kunstgrasveld hier 
debet aan is. Wie het weet mag het zeggen. 
De eerste helft ging eigenlijk gelijk op. Aan beide kanten werd er echter weinig 
openingen gevonden. En als die er al kwamen was de afwerking slordig en of 
gehaast. Ruststand 0-0. 
In de 2e helft kwamen de mannen uit Enschede beter in hun spel dan de onze. 
Dit kwam mede doordat zij alles, maar dan ook alles inzetten om te winnen. 

Maakt niet uit  hoe. Dit leverde hen 2 doelpunten op, 
waarbij vooral de 2e een beauty was, waarbij hun 
aanvaller, een viertal van de onzen verschillende 
kanten opstuurde en de bal meesterlijk achter Myron 
deponeerde. 
Uithuilen en opnieuw beginnen. Dit kan aanstaande 
zondag al in de uitwedstrijd tegen koploper 
Langeveen. De competitie is nog lang, wat betekent 

dat er nog van alles mogelijk is. Ook zal voor ZV ooit een keer de ziekenboeg 
leeg zijn. 
Tot volgende week. 
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Activiteitenagenda 

 
 
 
De volledige agenda is te zien op onze website: www.zenderen.nl 
Activiteiten graag zo spoedig mogelijk aanmelden via info@zenderen.com 
of online invulformulier op onze website. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

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

