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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 

17 december 2022 – 25 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 …   
 

Je kunt beter het goede nastreven  
dan het kwade bestrijden. 

 

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

donderdag: 14.00 – 15.00 uur 

 

Vieringen:  
Zondag 18 dec: 10.00 uur:  Woord- en Communieviering m.m.v. cantors 
    Voorgangers: PW A. Oosterik en M. Verheijen 
    16.00 uur: Viering rondom de kerststal m.m.v. cantors 
De vieringen zijn 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 18 december 10.00 uur 16.00 uur 
Koster:  E. Westerbeek       Koster:  H. v.d. Aa 
Collectanten: D. Schothuis en I. Geerdink 

        
Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 18 december t/m zaterdag 24 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 18 december t/m zaterdag 24 december: groep 1/2 

 
Gebedsintenties voor zondag 18 december 2022: 
Tonie Harink; Huub en Tiny Hermans-Savelkoul 

 
Bezetting parochiesecretariaat 
Vanaf 1 januari 2023 is het parochiesecretariaat alleen open op 
dinsdagmiddag, nog steeds van 14.00 tot 15.00 uur. 

 
 
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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Op weg naar Kerstmis 2022 

 Zondag 18 december: 4de zondag van de Advent  

Woord- en communieviering – voorgangers Anita Oosterik en Maria 

Verheijen . Koffie/thee wordt ons na afloop aangeboden in het 

kloosterzaaltje door de Karmelcommuniteit.  

 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. 

De cantors zijn 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!  

         
        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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Vanaf  15.30 uur is de kerk geopend en kunnen kinderen zich al verkleden.  
Heel graag aanmelden, i.v.m. de inkoop en alles klaarleggen:   
stuur een mail naar anita.oosterik@gmail.com uiterlijk 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 Tj. van Balen 

 
 
 
Kindje Wiegen op 2de  Kerstdag 10.00 u in Stephanuskerk Borne 

Op maandag 26 december a.s., Tweede Kerstdag, om 10.00 
uur is er weer het traditionele Kindje Wiegen in de 
Stephanuskerk in Borne. De afgelopen 2 jaren kon het door 
corona niet doorgaan, maar dit jaar dus gelukkig wel. 
Tijdens het Kindje Wiegen spelen we het kerstverhaal na. 
Alle kinderen die dat willen zijn van harte welkom om hier 
aan deel te nemen. Zorg dan dat je Tweede Kerstdag op 
tijd, omstreeks 9.15 uur, aanwezig bent in de Stefans-hof 

zodat we de rollen kunnen verdelen en we op tijd kunnen beginnen. Voor 
iedereen is er een rol en een kostuum; de kleintjes kunnen bijvoorbeeld 
schaap of engel zijn en de oudere kinderen, die al kunnen lezen, kunnen de 
grotere rollen op zich nemen. 
Voor de grotere rollen is het handig dat je je hiervoor aanmeldt zodat je de 
tekst thuis alvast kunt oefenen. Je kunt je hiervoor aanmelden via de e-mail: 
kindjewiegenborne@gmail.com . 
Al met al dus een mooi gebeuren; we hopen dan ook dat veel kinderen en 
ouders komen meedoen en kijken. 

mailto:anita.oosterik@gmail.com
mailto:kindjewiegenborne@gmail.com
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Even minderen voor een ander 
 

Een eerlijke verdeling van welvaart en beschikbare bronnen. Daar kunnen wij 
allen aan meewerken. Bijvoorbeeld door te doneren aan een van de projecten 
van Adventsactie. 
 
Om ons doel te bereiken, werft Adventsactie fondsen in Nederland waarmee 
we jaarlijks vele kleinschalige ontwikkelingsprojecten steunen. 
Deze projecten zijn voor iedereen, ongeacht religie, sekse of afkomst. 
Wereldwijd. 
 
Het is goed om ook eens te zien wat gezamenlijke inspanning oplevert. 
 
Wat hebben wij samen bereikt in 2021? 
 
In 2021 hebben we 70 projecten gesteund voor in totaal  
€ 1.628.000. Hiermee hebben we samen meer dan 200.000 mensen kunnen 
helpen.  
 

Opleiding en training: 6.813 mensen 

Schoon water en sanitatie: 19.600 mensen 

Gezondheidszorg: 90.104 mensen 

Noodhulp: 54.300 mensen 

Land- en mensenrechten: 200 mensen 
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Welzijn en rehabilitatie: 3.340 mensen 

Landbouw en voedselzekerheid: 29.775 mensen 
  

 
Doe ook mee! 
 

Wij kunnen daadwerkelijk 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 in deze 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 

 
 
 
 
Midwinterhoornblazen bij het Thomashuis 

Vanavond, 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. 
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Huiskamer Sindron Nieuws. 

VANAVOND 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.  
 
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


 

 

 

- 8 - 

 

 

Goede Doelen Week Zenderen 
Het is al weer een tijdje geleden, de Goede Doelen 
Week Zenderen.  Maar eindelijk is de eindopbrengst 
bekend!  
Ondanks sombere berichten van stijgende energieprijzen en toenemende 
inflatie hebben de inwoners van Zenderen tijdens de Goede Doelen Week 
ruimhartig gegeven aan onze deelnemende fondsen.  

Als stichting GDWZ zijn we 
ontzettend blij dat we 
kunnen melden dat de 
eerste Goede Doelen Week 
Zenderen een totaalbedrag 
van bijna € 11.000,- heeft 
opgebracht! Het geld is 
inmiddels overgemaakt 
naar de zestien Goede 
Doelen. Hierbij willen wij 
alle inwoners van 
Zenderen, alle vrijwilligers, 
betrokken organisaties en 
sponsoren heel hartelijk 
danken. Door uw steun 
kunnen de fondsen weer 
veel van hun plannen en 
onderzoeken realiseren. 
Hiernaast ziet u hoe dit 
bedrag is verdeeld.  

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Anita Wennekink, Gea Platenkamp, Saskia van Egmond, Maarten Kemna, 

Anita Vetketel 

Goede Doelen Week Zenderen 
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UITNODIGING 2e informatieavond 
Dorpsambitie Zenderen: Voor, door en met elkaar!! 

 
Na een goed bezochte 1e informatieavond, waarna er door diverse bezoekers 
waardevolle ideeën, opmerkingen, aanvullingen zijn ingebracht, willen we 
graag een volgende stap zetten op het Dorpsambitiepad.  
Hiervoor willen wij alle inwoners en betrokkenen van/binnen Zenderen 
opnieuw uitnodigen om jullie te informeren over de inbreng en voortgang van 
de Dorpsambitie. 
 
Dit zullen we opnieuw doen met ondersteuning van bureau ODIN 
Landschapsontwerpers. Zij zullen de ingebrachte wensen, ideeën, 
opmerkingen nader toelichten waarna er met elkaar gesproken kan worden 
over deze aanpassingen en er vragen gesteld kunnen worden. 
 
Zoals al eerder aangegeven, wij (de Dorpsraad) hebben de inwoners nodig 
om tot een gezamenlijk pad naar te toekomst te komen. Dus we hopen 
opnieuw op jullie komst, inbreng en interesse!!!!  
 
Wanneer? 
De bijeenkomst vindt wederom in 3 blokken plaats op:  Woensdag 18 januari 
2023 
Van 16.00 – 17.30 uur 
Van 18.00 – 19.30 uur 
Van 20.00 – 21.30 uur 
 
Waar? 
De bijeenkomsten vinden plaats in Het Sindron, Prinsenweg 10 te Zenderen 
 
Aanmelden: 
Graag weten we op hoeveel inwoners we kunnen rekenen op deze avond. 
Meld s.v.p. aan door een mail te sturen naar Dorpsraad@zenderen.com en 
vermeld daarin met hoeveel u komt en op welk tijdstip. 
 
Alvast fijne feestdagen en we zien u graag op woensdag 18 januari 2023!!  

mailto:Dorpsraad@zenderen.com
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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. 
 

Oliebollenactie Zenderen Vooruit  

Ook dit jaar zullen ze weer worden gebakken; heerlijke oliebollen van bakkerij 
Nollen!  
Wij bezorgen ze graag bij u thuis, zodat u niet zelf met de auto weg hoeft en in 
een lange rij moet  wachten.  Uw bestelling mag u doorgeven aan : 
Nicole Kamphuis: 06-27231898 (bellen, sms of WhatsApp) of via 
actieszv@gmail.com  
 
Oliebollen naturel   10 stuks  €9,50  5 stuks €5,00 

Oliebollen krenten/rozijnen  10 stuks  €9,50  5 stuks €5,00 

Oliebollen mix (5 om 5)  10 stuks  €9,50  

OliebollenACTIE 4 zakken voor   €32,00 (= €6,00 korting) 

Grote appelbeignets 1 voor €2,50 / 4 voor €8,00 euro.  
 

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 

appelbeignets bij u thuis op zaterdag 31 

december tussen 9 en 12 uur. 
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SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 

 

 

Schoonmaakrooster:  
Week 50: groep 13 van Simone Tinselboer 

 
HANDBAL: 
 
Zaterdag  17 december: 
ZVBB21 DS1 – DSS DS1  19.00 uur Sporthal ’t Wooldrik 
ZVBB21 DS2 – D.S.V.D. DS3 20.35 uur Sporthal ’t Wooldrik 
 
Zondag 18 december: 
Vasse D1 – ZVBB21 D1  09.00 uur Sporthal de Vlaskoel te Tubbergen 
ZVBB21 E1 – de Tukkers E1 10.00 uur Sporthal IISPA te Almelo 
ZVBB21 B2 – D.H.V. B2 10.55 uur Sporthal IISPA te Almelo 
B.W.O. C2 – ZVBB21 C1    11.05 uur Sporthal Hasseler Es te Hengelo 
ZVBB21 A1 – Olympia HGL A1  11.55 uur Sporthal IISPA te Almelo 
ZVBB21 DS3 – Bentelo DS4    13.05 uur Sporthal IISPA te Almelo 
 
Dinsdag 20 december: 
ZVBB21 DMW1 – D.M.W. 1 20.00 uur Sporthal Windmolenbroek Almelo 
 

 
VOETBAL 

 

Zenderen Vooruit 1 speelt toch  
en JO19 net geen kampioen van de tweede klasse! 
ZV JO19-1 is er dinsdagavond net niet in geslaagd kampioen te worden van de 
tweede klasse. Het team, onder leiding van Robert Morsink, pakte zaterdag 
wel 3 belangrijke punten door met 5-2 van BSC Unisson te winnen, maar 
kwam helaas niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Barbaros JO19. Hierdoor 
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blijft JO19 plakken in de tweede klasse. Desondanks is het voetbalbestuur 
bijzonder trots op de prestaties van JO19. In de tweede seizoenshelft kan een 
nieuwe poging worden gedaan om alsnog kampioen van de tweede klasse te 
worden. 
 

Het eerste elftal beleefde wel een uitermate prettig 
afsluiting van de eerste seizoenshelft. Allereerst was er 
aan het eind van vorige week de teleurstelling dat er 
uiteindelijk toch gevoetbald moest worden, maar door de 
ruime 4-1 overwinning op TVV1 werd het missen van de 
carnavalsreceptie voor een groot gedeelte 

gecompenseerd. ZV1 kan nu uitkijken naar een welverdiende winterstop. Na 
een tweetal oefenwedstrijden zal de competitie hervat worden op zondag 5 
februari met een thuiswedstrijd tegen Phenix 1.  
 
Voor de rest van de voetbalvereniging zit de eerste seizoenshelft er nu ook 
officieel op. De KNVB heeft de volgende data bekend gemaakt (o.v.) ten 
aanzien van de jeugdcompetities: 

- Publicatie competitieindeling 3e fase: 11 januari 2023 

- Publicatie wedstrijdschema 3e fase: 12 januari 2023 

- Start 3e fase competitie JO8 t/m JO12: 21 januari 2023 

- Start 3e fase competitie JO15, JO19: 4 februari 2023 

Het voetbalbestuur probeert zo snel mogelijk na bekendmaking de 3e fase-
roosters van de kantinediensten en scheidsrechters te delen met de teams.  
 
Mocht er behoefte zijn om een oefenwedstrijd te spelen in de winterstop, 
meld dit dan zo snel mogelijk bij de wedstrijdsecretarissen voor de 
beschikbaarheid van het kunstgrasveld.  
 
Houd het programma goed in de gaten. Dit kan via de website van ZV of via de 
voetbal.nl-app. Hele fijne kerstdagen toegewenst en een alvast een gelukkig 
nieuwjaar! 
 
Vriendelijke groeten, 
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit 
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ZV op weg naar middenmoot na 4-1 overwinning op TVV 
Ook vandaag was er, ondanks de ijzige koude, weer veel 
te beleven op Sportpark Het Vollenbroek. Helaas kozen 
vele dorpelingen voor de carnaval en de warme kachel, 
uitgezonderd natuurlijk onze echte ZV die hearts. Bryan 
Sonder, Mitch Wennekink en Hemmo Mulder konden niet 
starten of helemaal niet beginnen. Trainer Tim Meijerink 
koos verrassend voor Teun Kamphuis en Tim Olthof in de 

basis opstelling. Zonder een geheim te verklappen, kan ik melden dat deze 
jongens vanaf de start prima functioneerden. Dat er in ons dorp nog veel meer 
jong voetbal talent aankomt, blijkt wel uit het feit, dat ons A1 elftal 
aanstaande dinsdagavond, bij winst, het kampioenschap kan vieren in hun 
klasse. Kom even langs als je durft. TVV Enschede was in de eerste helft de 
fysiek betere ploeg, wat resulteerde in een aantal hachelijke momenten voor 
het Zenderense doel. Evenals zo vaak dit seizoen hield Myron Eleveld, niet 
bepaald telg uit een voetbalfamilie, zijn doel schoon. Pim Olthof brak door 
over rechts, zette de bal strak voor het doel langs, waar Ivar Hakkenbroek de 
bal met de punt van zijn schoen, binnen tikte. 1-0 voor ZV. Vlak voor rust werd 
het helaas weer gelijk 1-1 ,zeker ook wel verdiend, voor onze tegenstander uit 
Enschede. 
 
Na de pauze kwam er een nieuw ZV uit de kleedkamer, een ZV, die we dit 
seizoen nog niet hadden gezien. Freek Vlaskamp zette met zijn gezwoeg en 
inzet, liefst in de buurt van de box, onze gehele ploeg aan het draaien. Teun 
Besselink, balvast, werd door Freek bediend, die met een strak schot, ZV op 2-
1 zette. We gingen door, dit keer was het weer Freek, die Bart Beld bediende, 
dit keer middels een prachtige kopbal. 3-1. Het feestje was nog niet voorbij, 
want de in de ploeg gekomen Hemmo Mulder, lanceerde Freek Vlaskamp over 
rechts en jawel, Freek wist ook hier wel raad mee. Eindstand 4-1. Wat hadden 
we een mooie middag gehad. Jammer is het wel, dat er nu onze ploeg steeds 
beter functioneert, voorlopig geen competitie meer is. Ergens in Februari is er 
een vervolg. 
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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. 
 

 

Nieuws van de redactie 
U kunt volgende week voor 3 weken copy aanleveren. Dit 

vanwege de reguliere Kerstvakantie. 

 

Onze eerstvolgende Vox verschijnt op 13 januari. 

 

UITERSTE INLEVERDAG EN TIJD VOOR VOX VAN DEZELFDE WEEK IS 

DINSDAGAVOND 22.00 UUR 

 
 
 

 
 
 
 
 

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

