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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 

10 december 2022 – 17 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 …   
 

Een slecht humeur  
kost je een hoop energie. 

 

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

donderdag: 14.00 – 15.00 uur 

 

Vieringen:  
Zondag 11 dec: 10.00 uur:  Eucharistieviering m.m.v. het parochiekoorl 
    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 11 december 10.00 uur      
Koster:  H. Harink        
Lector:  J. Kokenberg        
Collectanten: H. Meulenkamp en B. Nollen 
        

Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 11 december t/m zaterdag 17 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 11 december t/m zaterdag 17 december: groep 4 
 

Missintenties voor zondag 11 december 2022: 
Tonie Harink; Annie Kamphuis-Wiggers 
 
 
 

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. 

 
Op weg naar Kerstmis 2022 

 Zondag 11 december 10.00 uur:  3de zondag van de Advent 

Eucharistieviering – voorganger pastor T. van der Gulik 

 Zondag 18 december: 4de zondag van de Advent  

Woord- en communieviering – voorgangers Anita Oosterik en Maria 

Verheijen  
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 Zondag 18 december 16.00 uur 

De kerk is versierd, de kerststal is er: we zijn klaar voor het feest van de 

geboorte van het kindje Jezus. Rondom de kerststal is iedereen van 

harte uitgenodigd  

Het kerstverhaal wordt verteld. De kinderen mogen meedoen in een 

kerstspel als herder, koning, engel of schaap. 

Het parochiekoor is erbij om samen met alle aanwezigen mooie 

bekende kerstliederen te zingen. 

Voor het naar huis gaan is er chocolademelk, ranja, koffie, thee met 

iets lekkers. 

Welkom: kinderen,  

van jong tot wat ouder,  

peuters, kleuters,  

kinderen van de basisschool  

samen met jongere of oudere  

broertjes en zusjes, samen 

met  ouders, met opa, oma, 

familie, buren!  

Vanaf  15.30 uur is de kerk geopend en kunnen kinderen zich al verkleden.  
Heel graag aanmelden, ivm de inkoop en alles klaarleggen:   
stuur een mail naar anita.oosterik@gmail.com vóór 15 december. 
 

•    Zaterdag 24 december 20.00 uur: Kerstmis nachtmis 
       Eucharistieviering: voorganger pastor T. van der Gulik 
•     Zondag 25 december 10.00 uur – Kerstmis dagmis 
       Eucharistieviering: voorganger pastor T. van der Gulik 

 Maandag 26 december is er geen eucharistieviering in de 

parochiekerk  

 Zaterdag 31 december: oudejaarsavond is er geen viering in de 

parochiekerk 

 Zondag 1 januari 10.00 uur: Nieuwjaarsdag  

Karmelviering-  voorganger Pater T. van Balen 
 

 

mailto:anita.oosterik@gmail.com
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Midwinterhoornblazen bij het Thomashuis 
Beste dorpsgenoten, 

op donderdag 15 december wordt er in en achter de tuin van 
het Thomashuis Zenderen weer midwinterhoorn geblazen. 

We vinden het leuk om aan deze Twentse traditie 
mee te doen. 

 
Vanaf 19 uur bent u van harte welkom om te komen luisteren onder het genot 
van glühwein en warme chocolademelk. 

 
 

Huiskamer Sindron Nieuws. 

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 met 
een kop koffie of thee is vanaf 19.45  
 
Op 26 januari is er een avond met als thema: Samenhang in de wijk. Meer 
informatie leest u hierover in de volgende VOX 
 
Repair Café 
Let op! In december is er geen Repair Café, maar wanneer er iets echt niet kan 
wachten… mail ons dan op info@sindron.nl   
We zijn er weer op 28 januari 2023 
 
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
mailto:info@sindron.nl
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K.P.V Kerstavond. 
Onze jaarlijkse kerstavond is op donderdag 15 december in 
het clubgebouw van de ijsbaan in Zenderen. 
Aanvang 19:30u. 
Eigen bijdrage €5,-  

Met een optreden van Double 2, hopen we deze kerstavond samen met vele 
dames te mogen vieren. 
Opgeven voor 10 december bij  Anny Espeldoorn: 074-7074905 of bij 

 Siny Leus 0646695016 
 
Het bestuur. 

 

 

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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    Uitslag kaartmiddag van kaartclub ‘’Schoppenboer’’  
Gespeeld: 30 November 

 
Kruisjassen 

1. Paulien Peper  4194 p. 
2. Gerard Kole  4050 p.   
3. Irma Geerdink  3843 p.   

 
Poedelprijs :          Bennie Zonder  2944 p. 

 

Volgende kaartmiddag:  14 december 

 

 

Opkomstweekend C.V. Doldraejers & J.R. De Draejpiepers  

Het is dubbelop feest dit jaar, want naast dat C.V. De 
Doldraejers het 44-jarig jubileum viert, is het ook een 
jubileumjaar voor J.R. De Draejpiepers. 11 jaar geleden zijn zij 
namelijk gestart. Pak je agenda er daarom maar vast bij, want 
dit jubileumjaar wil je niet missen. 
 
Vrijdag 9 december 

Piepersbal J.R. De Draejpiepers met de opkomst van de nieuwe hoogheden.  
Leeftijd 18+  
Locatie: feesttent aan de Lidwinaweg  
Tijd: tent opent om 19.30 uur 
 
Zaterdag 10 december 
Opkomst van de nieuwe hoogheden van C.V. De Doldraejers. 
Leeftijd 18+ 
Locatie: feesttent aan de Lidwinaweg  
Tijd: tent opent om 19.30 uur 
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Zondag 11 december 
Receptie C.V. De Doldraejers en J.R. De Draejpiepers en uitreiking Gouden 
Pieper door de Oud-Jonkergarde van J.R. De Draejpiepers. (alle leeftijden) 
Locatie: feesttent aan de Lidwinaweg  
Tijd: tent opent om 12.30 uur en uitreiking Gouden Piepers om 16.00 uur. 
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SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 

 

 

Schoonmaakrooster:  
Week 49: groep 12 van Wilke Geerdink 

Week 50: groep 13 van Simone Tinselboer 
 

 
HANDBAL: 
 

Zaterdag 10 december: 
Voorwaarts DS1 – ZVBB21 DS1  20.00 uur Sporthal Jachtlust te Twello 
 
Zondag 11 december: 
Bentelo E1 – ZVBB21 E1  09.00 uur  Sporthal de Pol te Bentelo  
ZVBB21 D1 – De Lutte D1  10.00 uur  Sporthal IISA te Almelo 
R.S.C. B1 – ZVBB21 B1  10.40 uur ’t Trefpunt te Weerselo 
ZVBB21 C1 – Langeveen/Vasse C1 10.45 uur Sporthal IISPA te Almelo 
D.H.V. B2 – ZVBB21 B2  11.45 uur Sporthal de Mors te Delden 
Bentelo DS3 – ZVBB21 DS2  14.00 uur Sporthal de Pol te Bentelo 
 
Dinsdag 13 december: 
Stormvogels DMW2 – ZVBB21 DSMW 2 20.00 uur Sporthal de Els Haaksbergen 
 
 

VOETBAL: 

 

Alle seniorenteams ongeslagen het Sinterklaasweekend door! 
Er werden ondanks het Sinterklaasweekend weinig 
cadeautjes weggegeven door de seniorenteams van 
Zenderen Vooruit. De eerste elftallen van zowel de mannen 
als de vrouwen behaalden een gelijkspel en ZV2, ZV3 en 
ZV35+ pakten allen drie punten. Hiermee was het een zeer 
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geslaagd voetbalweekend en kunnen de seniorenteams al uitkijken naar de 
winterstop. Aankomend weekend is er namelijk vanwege de 
carnavalsactiviteiten een beperkt programma op zondag. ZV heeft voor alle 
mannenteams in de B-categorie een baaldag aangevraagd en de wedstrijd van 
het eerste elftal is verplaatst naar 29 januari 2023. Wij gaan er van uit dat de 
KNVB deze B-categorie wedstrijden niet alsnog laat inhalen op 18 december, 
maar houd voor de zekerheid de voetbal.nl app in de gaten voor wijzigingen.    
 
Bij de junioren waren de resultaten wat wisselvalliger: met een 3-1 
overwinning staat JO19-1 stevig op de 3e plek van de 2e klasse. Met nog 2 
wedstrijden te gaan lonkt er zelfs nog een heus kampioenschap voor de 
talenten. Hiervoor moeten dan wel beide wedstrijden winnend worden 
afgesloten om niet afhankelijk zijn van de andere teams. ZV JO15 kon helaas 
net geen gelijkspel tegen BWO behalen, maar weet zich met nog 1 wedstrijd 
voor het einde van de tweede fase wel knap staande te houden in de 4e 
klasse. JO12 gaat aanstaande zaterdag proberen het einde van de 2e fase 
positief af te sluiten met een overwinning op Sparta Enschede.  
 

Bij de pupillen zijn JO10-2 en JO10-1 hard op weg naar promotie. ZV JO10-2 
rijgt de ene na de andere club aan hun zegekar en zijn klaar voor een grotere 
uitdaging na de winterstop. JO10-1 liet afgelopen zaterdag ook zien toe te zijn 
aan een hogere klasse: met een 21-0 overwinning werd er in ieder geval flink 
aan het doelsaldo gewerkt.  
 

Houd het programma goed in de gaten. Dit kan via de website van ZV of via de 
voetbal.nl-app. Onderstaand een overzicht van de wedstrijden voor 
aankomend weekend. Veel succes en plezier toegewenst! 
 

Zaterdag 10 december   Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV JO19 – BSC Unisson JO19-1  15:00  Mart Vetketel  
Oranje Nassau JO15-2 – ZV JO15  08:30   
Sparta E. JO12-1 – ZV JO12   08:30     
Bon Boys JO10-3JM – ZV JO10-1  10:15     
NEO JO10-4 – ZV JO10-2JM   08:30   
ZV JO8-1JM – DSVD JO8-1   09:00  Leiding JO8-1 
ZV JO8-2JM – Reutum JO8-1   09:00  Leiding JO8-2  
ZV JO7-1 – Delden JO7-3   09:00  Leiding JO7-1 
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Zondag 11 december    Aanvang: Scheidsrechter: 
Enter VR1 – Borne/ZV VR1   11:45   
 
Dinsdag 13 december   Aanvang: 
Barbaros JO19-1 – ZV JO19   19:00 
 
Kantinedienst zaterdag 10 december Tijd: 
Liam Welberg     08:30 – 10:00 
Luan van Dienst    14:30 – 17:30  
 
Vriendelijke groeten, 
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit 

 

ZV en Haaksbergen delen de punten na spectaculaire pot voetbal.  
Ook voetbal in de kelder van de standaard elftallen, lees 
5e klasse, zorgden vanmiddag voor een warme pot 
voetbal. Beide ploegen hadden zich voorgenomen 
vanmiddag in iedere geval niet te verliezen, om het 
contact met de middenmoot in zicht te houden. Dat lukte 
beiden met de 1-1 eindstand. Er werd letterlijk geknokt 
voor elke meter. De weer volop aanwezige toeschouwers 
genoten van deze strijd om de bal. Voetbalvereniging 

Haaksbergen, ooit in betere tijden spelend in de 1e klasse KNVB, kwam het 
eerste kwartier goed van start, maar onze verdediging en keeper Myron 
wisten hier wel raad mee. ZV kwam beter in de strijd, vooral over de vleugels 
waar onze backs Tim Mossel over links en Mitch Wennekink aan de andere 
kant, met hart en ziel landje probeerden te veroveren. Bij een van deze 
uitvallen kwamen onze jongens op voorsprong. Job speelde zich over de 
middenlijn vrij en lanceerde Bart, die keurig de bal binnen knalde. Rust 0-1. 
Beide ploegen stapten over naar het zogenaamde hotse knotse begonia 
voetbal, maar de tomeloze inzet van beide partijen compenseerden alles. 
Voor ons jammer genoeg kwam Haaksbergen een kwartier voor tijd op de 
gelijkmaker, middels een penalty, die velen van ons bestreden. Echter was er 
sprake van een zuivere elfmeter. Naast ons langs de lijn, stond een arbiter die 
de piep jonge scheidsrechter moest beoordelen. Niet alleen de scheids, maar 
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ook de beoordeellaar stelden een 100% penalty vast. Er was een tikje 
uitgedeeld. 
Dit ZV is op de goede weg, uiteraard met onze trainer Tim. Nu maar hopen dat 
er nog een aantal geblesseerden de strijd kunnen hervatten. Concurrentie 
zorgt voor punten. 
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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. 
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