
  
  

55ste jaargang 
nr. 08 

25 november 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 

26 november 2022 – 3 december 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 …   
 

Jij stuurt het leven niet,  
het leven stuurt jou.   

 

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

donderdag: 14.00 – 15.00 uur 

 

Vieringen:  
Zondag 27 nov: 10.00 uur:  Eucharistieviering m.m.v. parochiekoor 
    Voorganger: Pastor T. v.d. Gulik 
De viering is te volgen via de kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl  

 

http://www.zenderen.nl/
mailto:info@parochiezenderen.nl
mailto:pastor.vandergulik@gmail.com
mailto:anita.oosterik@gmail.com
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Zondag 27 november 10.00 uur      
Koster:  H. v.d. Aa        
Lector:  P. Tielemans        
Collectanten: H. Schothuis en J. Stevelink 
        

Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 27 november t/m zaterdag 3 december:  
zondag :  J. Maathuis  donderdag: A./R. Wolbers  
maandag: G. Welberg   vrijdag: V. Kuipers 
dinsdag: J. Wolbers  zaterdag: S. Elferink  
woensdag:  H. Meulenkamp   
 

Werkgroep onderhoud kerkhof:   
Van zondag 27 november t/m zaterdag 3 december: groep ½ 
 

Parochiesecretariaat: 
Gastheren: J. Wolbers en H. Harink 
 

Missintenties voor zondag 27 november 2022: 
Marietje Koopman-Luttikhuis; overl. ouders Luttikhuis;  
Annie Kamphuis-Wiggers. 
 

Gedoopt: 
Zondag 20 november jl. is Hidde Pol gedoopt en opgenomen in onze 
geloofsgemeenschap. Hidde is een zoon van Stephan en Leoniek Pol-Kemna 
en broertje van Luca. 
 

Inzameling voor de voedselbank; 
In onze kerk staat elke zondag een mand klaar voor 
houdbare producten voor de Voedselbank.  
Ook op de dinsdag- en donderdagmiddagen staat 
hij tijdens de zitting van het parochiesecretariaat 
voor in de kerk. 
 

Zo hopen wij samen om te zien naar onze medemensen die het momenteel 
moeilijk hebben. 
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Bericht van het Parochiesecretariaat 
Op dinsdag 8 november hebben wij, leden van het Parochiesecretariaat, samen met 
de beide pastores weer ons jaarlijks overleg gehad. Dat was twee keer overgeslagen 
door de lang durende Coronacrisis. 
Het overleg heeft nu vervroegd plaats gehad doordat ons erg gewaardeerd medelid 
Henk Semmekrot nog maar kortgeleden ons op zeer tragische wijze ontvallen is. 
Vanzelfsprekend hebben we Henk in onze samenkomst op gepaste wijze herdacht en 
elkaar verhaald wat hij in de loop der jaren voor ons allemaal betekend heeft. 
Vanwege het wegvallen van Henk hebben we besloten in drie koppels in plaats van 
vier verder te gaan, te weten: Irma Geerdink en Els Wolbers, Ilona Rikmanspoel en 
Siny Elferink, Hennie Harink en Anny Schothuis of Jos Wolbers. 
 
Een andere belangrijke wijziging is dat de donderdagmiddag zitting per 1 januari a.s. 
komt te vervallen.   
Dus vanaf 1 januari is het parochiesecretariaat alléén open op dinsdagmiddag, nog 
steeds van 14.00 tot 15.00 uur.  
Eén van de redenen is de daling van het aantal parochianen dat ons secretariaat 
bezoekt. Men kan immers dagelijks een misintentie bezorgen in de brievenbus in de 
kerk of men doet per e-mail een verzoek of stuurt een bericht als het een ander 
onderwerp betreft. Maar een zeer belangrijke reden is ook het terugbrengen van de 
stookkosten; daar zult u hopelijk begrip voor hebben in deze dure energietijden. 
 
Graag willen wij benadrukken dat wij, leden van het Parochiesecretariaat, u graag van 
dienst blijven in uw contacten met de parochie en dat u altijd welkom bent voor een 
praatje met een kopje koffie of thee. 
 
Pastores en de leden van het Parochiesecretariaat. 

 

 
 

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

De ontwikkeling van kinderen in hun eerste 
levensjaren bepaalt hun kans op een goede toekomst. Ieder kind heeft recht 
op een goede start in het leven, maar de kansen hierop zijn nogal ongelijk 
verdeeld in de wereld. 
Adventsactie wil bijdragen aan het verminderen van deze ongelijkheid en 
steunt in 2022 vier verschillende projecten rond het thema ‘kinderen en 
gezondheid’. Het gaat daarbij om projecten in Sierra Leone (Afrika), El Salvador 
(Midden-Amerika), Congo (Afrika) en Somalië (Afrika). 
 

Volgens het Verdrag van de Rechten van het Kind van de VN hebben alle 
kinderen het recht in leven te blijven en zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. 
Met name hun eerste vijf levensjaren zijn essentieel voor hun lichamelijke, 
emotionele, verstandelijke en mentale ontwikkeling.  
Ondervoeding vormt een ernstige bedreiging voor die ontwikkeling en 
veroorzaakt bijna de helft van alle sterfgevallen van kinderen tot vijf jaar. 
Wereldwijd lijden zo’n 250 miljoen kinderen aan ondervoeding. Hun mogelijke 
talenten komen dan niet of slechts beperkt tot ontwikkeling. 
 

Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes 
De sterfte van kinderen tot vijf jaar daalde van 12,6 miljoen in 1990 tot 5 
miljoen in 2020. Ook het aantal jonge kinderen met een groeiachterstand nam 
sterk af, met 27 procent. 
De risico’s zijn ongelijk verdeeld. Zo liggen de sterftecijfers in Afrika 
bijvoorbeeld bijna tien keer zo hoog als in Europa. 
Mede daarom hebben de Verenigde Naties zich ten doel gesteld voor 2030 
een einde te maken aan de extreme armoede en ongelijkheid in de wereld.  
 

Wat doet Adventsactie? 
Adventsactie ondersteunt deze ontwikkelingsdoelen van harte en gunt alle 
kinderen een goede start in het leven. In 2022 steunt Adventsactie daarom de 
vier genoemde projecten die elk op hun eigen manier bijdragen aan een 
betere toekomst voor jonge kinderen 
 

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. 
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Ook staat er hiervoor in de komende Adventstijd rond de vieringen weer de 
grote 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 
 
 

Huiskamer Sindron Nieuws. 
 
Repair Café   
26 november is er weer een Repair Café;  Als het kan, 
dan wordt er ter plekke  gerepareerd. En dat onder het 
motto:  “Weg gooien kan altijd nog, maar als het niet 
hoeft dan kan het nog even mee!” Dit doen we weer 
tussen 10.00 en 12.00 uur. Wilt u niet te lang wachten 
dan, aanmelden via de mail. 
In december is er geen Repair Café. 
 
Op 15 december is er een avond met de wijkagent. 
Deze avond geeft Jan Schmitz uitleg over inbraakpreventie, veiligheid om je 
huis en in ons dorp.  We hopen op een goede opkomst om samen te horen en 
te bespreken wat wij kunnen doen aan veiligheid. 
De aanvang van deze avond is 20.00 uur. Inloop vanaf 19.45. 
 
 
Wilt u iets met ons delen, als vrijwilliger helpen, of aanmelden voor het  
Repair Café ; dat kunt u doorgeven  via:  info@sindron.nl        of  

ons bellen op 06 38540733. 
Volg je ons al op Facebook? 
 
Ronald, Jeannine, Sandra en Gerjonne 
  

mailto:info@sindron.nl
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    Uitslag kaartmiddag van kaartclub ‘’Schoppenboer’’  
Gespeeld op : 16 November 

 

Kruisjassen 
1. Andre oude Nijhuis 3907 p. 
2. Richard Scholten  3838 p. 
3. Bennie Koning ter Hege 3833 p. 

 
Poedelprijs :    Gerrit Stokkingreef      3020 p. 
 

Volgende kaartmiddag: 30 november 

 
Kerstbomenplaza Zenderen 
Vanaf zaterdag 26 november begint weer de verkoop van kerstbomen aan de 
Zeilkerweg 7 in Zenderen. 
Blauwsparren 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 verkoopdag is zaterdag  
17  december. We hopen u te mogen begroeten op de Kerstbomenplaza. 
Bij ons is nu ook de easy fix kerstbomenstandaard 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 26 november 9 uur ‘s morgens. 
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SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 

 

Schoonmaakrooster:  
Week 47: groep 10 van Anouk Slot 

Week 48: groep 11 van Jolanda Veldhof 
 

HANDBAL: 
 

Zaterdag 26 november: 
De Tukkers DS1 – ZVBB21 DS1 19.00 uur       Sporthal de Danne  Albergen 
Cabezota DS1 – ZVBB21 DS3  19.00 uur       Sporthal U.T. te Enschede 
 

Zondag 27 november: 
ZVBB21 D1 – B.W.O. D2  10.00 uur       Sporthal IISPA te Almelo 
Stormvogels E1 – ZVBB21 E1  10.55 uur       Sporthal de ElsHaaksbergen 
Combinatie B1- ZVBB21 B2  11.00 uur       Sporthal de Fakkel te Losser 
De Tukkers C1 – ZVBB21 C1  11.50 uur       Sporthal de Danne Albergen 
Kedingen DS1 – ZVBB21 DS2  11.55 uur       Sporthal ‘n Dikken Wierden 
Combinatie A1 – ZVBB21 A1  12.05 uur       Sporthal de Fakkel te Losser 
Borhave B1 – ZVBB21 B1  12.45 uur       Sporthal ’t Wooldrik Borne 
 
Dinsdag 29 november: 
Combinatie DMW2 – ZVBB21 DMW 1   19.00 uur   Sporthal de Fakkel te Losser  

 
VOETBAL: 

 

Floris Besselink boekt eerste overwinning van het seizoen met ZV 2! 
Na een moeizame eerste fase van de competitie heeft ZV2 
met een 1-3 overwinning op Oldenzaal 1 de eerste 
driepunter van dit seizoen kunnen noteren. Dit smaakt 
ongetwijfeld naar meer en tegen TVC 5 liggen er zeker 
kansen om het puntenaantal te verdubbelen aankomend 
weekend. ZV 3 is met de nederlaag tegen Luctor hun 

ongeslagen status helaas kwijtgeraakt. Het werd in Almelo maar liefst 5-1. Het 
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eerste elftal heeft afgelopen zondag tegen Buurse de kleinst mogelijke 
nederlaag geleden en blijft daarmee steken op de 10e plaats in de competitie. 
Tegen directe concurrent Rietmolen kan zondag met een overwinning 
aansluiting gezocht worden met de onderkant van de middenmoot. 
 

Op zaterdag heeft ZV JO15 een mooie 7-2 overwinning behaald. Hiermee 
bezet het team onder leiding van Jos Pol en Martine Lansink een mooie derde 
plek in de 4e klasse.  
 

Zaterdag spelen alle jeugdteams, met uitzondering van JO15, een 
thuiswedstrijd. Dit betekent dat het weer extra gezellig wordt op het 
sportpark.  
 

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

Zaterdag 26 november   Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV JO19 – ATC'65 JO19-2   15:00  Tom Vetketel  
Heracles avc JO15-4 – ZV JO15   13:30   
ZV JO12 – De Esch JO12-2   11:30  Wouter van Olffen 
ZV JO10-1 – Oranje Nassau JO10-6  09:00  Thijmen Kruiper 
ZV JO10-2JM – Oranje Nassau JO10-8 10:00  Pepijn van Loon 
ZV JO8-1JM – De Esch JO8-1   10:00  Leiding JO8-1 
ZV JO8-2JM – Heracles avc JO8-2  09:00  Jorn Kruiper  
ZV JO7-1 – Borne JO7-2   09:00  Leiding JO7-1 
 

Zondag 27 november    Aanvang: Scheidsrechter: 
Rietmolen 1 – ZV 1    14:00    
TVC '28 5 – ZV 2    10:45   
ZV 3 – Rood Zwart 9    11:00  Peter Meefout 
ZV 35+1 – EMOS 35+1   09:00  Bertus Tibben  
Hector VR1 – Borne/ZV VR1    11:00 
 

Kantinedienst zaterdag 26 november Tijd: 
Riff Nollen     08:30 – 10:00 
Maren Pol      10.00 – 11.30 
Kobe Pol     11:30 – 13:00 
Stijn ten Cate     14:30 – 17:30  
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***  ACTIE Sportvereniging Zenderen Vooruit ***  
Erwtensoep, rookworst, bakleverworst, bakbloedworst 

 
Beste mensen uit Zenderen, 
Afgelopen weekend was de winterkostactie van ZV. Het weer 
hadden we mee; een heerlijke koude ochtend, prima weer 
voor de verkoop van winterkostproducten! Wat ons betreft 
was het een geslaagde actie. We hopen dat iedereen zijn bestelde producten 
heeft ontvangen. 
We hebben in totaal zo'n 500 producten rondgebracht. Namens Zenderen 
Vooruit willen we jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor jullie 
bestellingen! 

 

 

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

