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KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN 

24 december 2022 – 13 januari 2023 

 

 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 …   
 

Heb je al ontdekt  
hoe in de ogen van mensen vrolijkheid komt  

als je iets aardigs tegen ze zegt? 
 

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

donderdag: 14.00 – 15.00 uur 

 

Vieringen:  
Zaterdag 24 dec: 20.00 uur:  Kerstnachtmis m.m.v. het parochiekoor 
    Voorganger: pastor T. v.d. Gulik 
Zondag 25 dec:    10.00 uur:  Kerstdagmis m.m.v. het parochiekoor 
    Voorganger: pastor T. v.d. Gulik 
Zondag 1 jan:        10.00 uur: Eucharistieviering verzorgd door de Karmel. 
    Voorganger: pater Tj. van Balen 
Zondag 8 jan:        10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor 
    Voorganger: pastor T. v.d. Gulik 
 
De vieringen zijn te volgen via de kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl  

 
 

mailto:info@parochiezenderen.nl
mailto:pastor.vandergulik@gmail.com
mailto:anita.oosterik@gmail.com
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Zaterdag 24 dec 20.00 uur Zondag 25 dec 10.00 uur 
Koster:  J. v.d. Aa       Koster:  H. Harink 
Lector:  M. Verheijen  Lector:  P. Tielemans 
Collectanten:  H. Meulenkamp Collectanten: D. Schothuis 

B. Nollen    I. Geerdink 

     
Zondag 1 januari 10.00 uur Zondag 8 januari 10.00 uur 
Koster:  E. Westerbeek      Koster:  H. v.d. Aa 
Lector:  H. Harink  Lector:  B. Paus 
Collectanten: H. Schothuis   Collectanten: M. Besselink  

J. Stevelink    H. Koopman 
    

Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 25 december t/m zaterdag 14 januari telkens:  
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 25 december t/m zaterdag 31 december: groep 3 
Van zondag 1 januari t/m zaterdag 7 januari: groep 4 
Van zondag 8 januari t/m zaterdag 14 januari: groep 1/2 
 

Misintenties voor Kerstmis 24 en 25 december 2022 
Annie en Henk Eidhof-Hottenhuis; Jan Omtzigt; Overl. fam. Omtzigt-Huiskes; 
Jan Elferink; Henk Kamphuis; Jan en Truus Kienhuis; Tonie Harink (jaarged.); 
Marietje Koopman-Luttikhuis; Matthijs Voskamp; Mia Monnink-Harmes; 
Overl. fam. Welberg-Grootelaar; fam. Wolbers; Annie Kamphuis-Wiggers; 
Overl. ouders Zonder-Elshuis; Overl. fam. Goorhuis-Lansink;  
Herman Westerbeek; Overl. ouders Ganzeboom-Koelen; Bennie Hoek;  
Jan en Marie Kemna-Sauer (jaarged.); Hendrik en Annie Demmer-Kortstee;  
Jan Demmer; Thea en Theo Ganzeboom-Stege;  
Herman en Riek Groothuis-Ganzeboom; Herman Elferink;  
Riek Elferink- Kemerink op Schiphorst (jaarged.);  
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Gerard Wolters en Truus Wolters-Oude Lansink; Jozef Silderhuis; Henk Zegger; 
Harry Kemna; Harrie Oude Nijhuis (jaarged.) Bennie Boswerger;  
Overl. ouders Zonder- Wolthuis; Herman en Truus Oude Weernink-Kemna; 
Fam. Oude Lansink-Vetketel; Overl. fam. ten Velde-Huisken;  
Paulien ten Velde-Alferink; Ralf en Loes Lubbers; Dennis Letteboer (jaarged.) 
Gerard Hannink; Santje Wienk-Kempers; zr. Elia Straathof;  
Fam. Nollen-Derkman; Arjan Nollen; Bernard ter Haar; Overl. fam. Besselink; 
Dien Booijink-Demmer; fam. Schothuis-Stevelink; Ouders Schothuis-Kemna; 
Jan Waaijer.  
 

Misintenties zondag 1 januari 2023: 
Jan Omtzigt; fam. Omtzigt-Huiskes. 
 

Misintenties zondag 8 januari 2023: 
Annie Kamphuis-Wiggers; Overl. fam. Welberg-Grootelaar;  
Mia Monnink-Harmes. 
 

Bezetting parochiesecretariaat 
Vanaf 1 januari 2023 is het parochiesecretariaat alleen open op 
dinsdagmiddag, nog steeds van 14.00 tot 15.00 uur. 
 
Dinsdag 3 januari zijn Irma Geerdink en Els Wolbers aanwezig 
Dinsdag 10 januari zijn Ilona Rikmanspoel en Siny Elferink aanwezig 

 
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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        Kerstmis 2022 
•    Zaterdag 24 december 20.00 uur: Kerstmis nachtmis 
       Eucharistieviering: voorganger pastor T. van der Gulik 
       Met medewerking van het parochiekoor  
•     Zondag 25 december 10.00 uur: Kerstmis dagmis 
       Eucharistieviering: voorganger pastor T. van der Gulik. 
        Met zang en muziek van het parochiekoor.  

 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 
 

Kerstmis gaat over het Licht dat schijnt in de duisternis 
Licht dat terugkomt.  

Hoop die niet sterven wil.  
Vrede die bij ons blijft.  

 

In een donkere duistere wereld, is het verlangen naar licht groot,  
naar een toekomt vol licht voor iedereen. 

Dit licht is niet te koop,  
maar moeten we zelf maken in de gewone dingen van elke dag.  

Op zoek naar lichtpuntjes, opdat we de hoop niet kwijt raken  
en het licht brengen aan elkaar.  

Wij wensen u een zalig Kerstmis en een gezegend Nieuwjaar! 
Pastor Ton van der Gulik en Anita Oosterik, pastoraal werker 

         
        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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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. 

 
Een aantal mooie foto’s van de viering rondom de kerststal 
  

mailto:kindjewiegenborne@gmail.com
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WIJ ZIJN DE TIJDEN EN DE TIJDEN VERANDEREN 
In het kader van de synodale raadpleging in de kerk, zijn er dit jaar ook in 
Almelo en Zenderen geloofsgesprekken gevoerd. We vertelden elkaar wat ons 
als gelovigen bezielt en gaande houdt. 
En hoe wij gaan en staan in onze geloofsgemeenschappen.  
Het vertellen en het luisteren naar elkaars verhaal deed goed.  
Daarom is er nu een vervolg voor wie eerder meedeed en voor wie nu wil 
aansluiten.  
Onder de professionele leiding van Chris ’t Mannetje gaan wij met elkaar in 
gesprek over veranderingen die ons (zijn) overkomen.  
Zowel in ons persoonlijk geloofsleven als in ons samen geloven.  
We vertellen elkaar het verhaal van welke woorden, teksten, liederen, 
symbolen en vormen we daarbij steeds meenemen of die we nieuw hebben 
gevonden: om ons leven in het licht van God uit te drukken. Hoe vind ik, hoe 
vinden wij als gelovige houvast in een tijd die voortdurend verandert.  
We komen samen op 25 januari 2023  in het kloosterzaaltje van het 
Karmelietenklooster in Zenderen. Aanvang 19.30 uur.  
Opgave is noodzakelijk: want we sturen u ter voorbereiding enkele vragen. 
Hiervoor, en voor verdere informatie kunt u terecht bij pastoraal werkster 
Anita Oosterik (anita.oosterik@gmail.com) 
 
Anita Oosterik  
Ton van der Gulik 

 
 
 

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. 
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Kinderen slachtoffer van mensenhandelaren 
Een van de projecten betreft het opvangen van kinderen die bevrijd zijn uit 
handen van mensenhandelaren zoals het jongetje Kalala (12 jaar oud), een 
straatkind uit een stad in het zuiden van Congo, Afrika. Het duurde vijf lange 
jaren voordat hij durfde ontsnappen aan de mensenhandelaren die hem 
hadden weggelokt van huis. 
Kalala is niet het enige kind dat op straat zwerft. Naar schatting zijn het er 
tussen de 30.000 en 35.000, alleen al in de hoofdstad Kinshasa. Een 
onvoorstelbaar aantal!  
Ndako Ya Biso, de partner van Adventsactie in Congo vangt deze kinderen op 
en zorgt voor een veilig thuis, drie maaltijden per dag en een opleiding.  
Wij allen kunnen ook meehelpen! Zo bedraagt het schoolgeld voor een 
trimester voor één kind € 23 en kunnen zes kinderen voor € 36 gedurende één 
week drie maaltijden per dag ontvangen! 
 

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 hiervoor gedurende de komende Kerstdagen 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 
 
 

K.P.V Dames 

DINSDAG 10 januari gebedsviering, jaarvergadering en 
daarna bingo. 
Aanvang 19:30 uur in het clubgebouw van de ijsbaan Zenderen. 
Eigen bijdrage €5,- 
We hopen in het nieuwe jaar met veel dames er een gezellige avond van te 
maken. 
                                    Fijne Feestdagen 

                         Het bestuur 
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    Uitslag kaartmiddag van kaartclub ‘’Schoppenboer’’  
Gespeeld op : 14 December 

 

Kruisjassen 
1. Rietje Bos   4132 p. 
2. Gerrit Stokkingreef 4015 p.   
3. Gerard Kole  3777 p.   

 
Poedelprijs :          Irma Geerdink  2769 p. 
 

Volgende kaartmiddag :  4 januari 2023 
 

Nieuws van de Zonnebloem 
Op dinsdag 7 februari wordt u door de carnavalsverenigingen 
van Zenderen en Hertme een carnavalsbingo aangeboden in  
’t Rigtershoes te Zenderen. De avond begint om 17.30 uur.  
De Zonnebloem zorgt voor soep en een broodje beenham.  
Het eerste drankje krijgt u van de Zonnebloem.  
Er wordt een bijdrage van €5,- gevraagd. 
Opgave voor deze avond voor 22 januari bij;  

Annie Besselink tel: 0546-823827 of bij  
Berndien Mekenkamp tel: 074-2665110 
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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. 
 

mailto:Dorpsraad@zenderen.com


 

 

 

- 13 - 

 

 

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. 

 

 

 

SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 

 

Schoonmaakrooster:  
Week 2: groep 14 van Conja Schothuis 

Week 3: groep 15 van Anne Egberts 
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SCHAATSEN IJSBAAN TWENTE - 28 DECEMBER 
Met de activiteitencommissie hebben wij weer leuke 
activiteiten voor de jeugd bedacht, voor in de 
kerstvakantie! Heb je zin om met ons mee te gaan 
schaatsen op woensdag 28 december? Meld je dan aan! 
 

- 12.15 uur verzamelen bij ZV, rond 16.30 uur weer 
terug.  

- € 5,- per persoon. De betaling zal via een tikkie verlopen.  
- Leeftijd: 7-14 jaar. 
- Neem je schaatsen mee! Mocht je geen eigen schaatsen hebben, dan 

kost het huren van een paar schaatsen € 6,-. 
- Aanmelden kan bij Sarah in het Veld: 0619648588. Vermeld hierbij: 

o Naam 
o Leeftijd 
o Wel of geen eigen schaatsen? 
o Schoenmaat, wanneer je schaatsen wilt huren 

- Mochten er ouders zijn die eventueel mee willen/kunnen rijden, dan 
horen we dit graag! 

We hopen jullie te zien op 28 december! 
 
De activiteitencommissie 
 

Winteractiviteit jeugd – 14 januari  
Als activiteitencommissie organiseren wij ook 14 
januari een gezellig uitje voor de jeugd van 7 tot 14 
jaar. Binnenkort zal er meer informatie op onze 
facebookpagina van Sportvereniging Zenderen 
Vooruit verschijnen over dit uitje en hoe laat dit zal 
plaatsvinden. Houd de facebookpagina dus in de 
gaten de komende tijd! 
 
De Activiteitencommissie 
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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
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