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DE STEM VAN ZENDEREN 
Website Zenderen: www.zenderen.nl  

Contact Vox: tel. 06-51209141/e-mail: info@zenderen.nl 

KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN 
 22 augustus 2020 – 29 augustus 2020 
 

 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 …  
 

Dankbaarheid maakt het leven lichter 
Wees dankbaar  

voor de problemen die je niet hebt. 
 

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

 

 
Vieringen door de week:  
Kapel patersklooster: de dagelijkse viering van 9.30 uur vervalt. 
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Vieringen   

 Parochiekerk:  
Zondag 23 aug 10.00 uur:  Eucharistieviering m.m.v. cantoren 

         Voorganger: Pastor T. v.d. Gulik 
   Koster: H. v.d. Aa / Lector: H. Harink 
 

Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 23 augustus t/m zaterdag 29 augustus:  
zondag :  J. Maathuis   donderdag: A./R. Wolbers 
maandag:  H. Peper   vrijdag: V. Kuipers 
dinsdag: J. Wolbers   zaterdag: S. Elferink 
woensdag:  H. Meulenkamp  
        

Werkgroep onderhoud kerkhof:       
Van zondag 23 augustus t/m zaterdag 29 augustus: groep 3  
 

Misintenties voor zondag 23 augustus 2020:  
Johan Harink (jgd) ;  Theo Ganzeboom; Herman Groothuis;  
Marietje Zanderink -Koelen; Paulien ten Velde – Alferink; 
Overleden familie Ten Velde – Huisken. 
 

Overleden: 
Op 11 juli is Broeder Jan Tibben overleden op de leeftijd van 84 jaar.  
Op 15 juli hebben we in onze parochiekerk afscheid van hem genomen en op 
het kloosterkerkhof te rusten gelegd. 
 

Op 5 augustus hebben we afscheid genomen van  
Marietje Zanderink – Koelen; ze is 85 jaar geworden. De avondwake en 
afscheidsviering op 11 aug waren in besloten kring. 
We wensen de families van de overledenen veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

         
        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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1e zondag van de maand blijft voorlopig een Eucharistieviering 
Beste mensen,   
De afgelopen maanden was er in de Karmelgemeenschap  
als gevolg van het coronavirus onzekerheid of de maandelijkse Karmelviering 
een eucharistieviering zou kunnen zijn.  
Er lag een besluit dat het gebedsvieringen zouden worden. 
Maar met de tijd, en het opnieuw bezien van de mogelijkheden kunnen we 
meedelen dat zo mogelijk de Karmelviering een eucharistieviering blijft. 
De viering van september zal daarom in plaats van de aangekondigde 
gebedsviering een eucharistieviering zijn. 
 

Karmelgemeenschap Zenderen. 
 
 

 

 

“Uit het Parochiebestuur”. Nr: 13 
 

Op 16 juli 2020 is een parochievergadering gehouden: 
Enkele informatie punten: 
 

1. Evaluatie coronamaatregelen in de gehouden 
kerkviering begin juli 2020. 
Tot nu toe zijn er twee vieringen gehouden. Bezoekersaantallen: 37 en 
49 personen. In z’n algemeenheid kijken we met tevredenheid en een 
goed gevoel terug op de kerkvieringen en de ingestelde 
coronamaatregelen. 

 
2. De coronavoorschriften zijn inmiddels wel iets versoepeld. Maar, we 

moeten voorzichtig blijven. Vanwege de geringe zitplaatsencapaciteit 
in onze kerk is aanmelding nog steeds noodzakelijk. Dit geldt in ieder 
geval nog voor de maand september 2020. 
 

3. Graag willen wij aan enkele parochianen een herinnering geven voor 
de betaling van de toegezegde kerkbijdrage 2020. I.v.m. de 
Coronaperiode maakt de kerk een moeilijke financiële tijd door. 
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4. Offertes zijn aangevraagd bij aannemers i.v.m. de 
restauratiewerkzaamheden van de kerktoren en de 
herstelwerkzaamheden van de vloer van de Sacristie. Wij gaan er  
vanuit dat na de vakantieperiode de werkzaamheden zullen beginnen. 
 

5. Recentelijk heeft onze parochie weer de beschikking gekregen over 
een 40-tal oorspronkelijke  kleine glas-in lood ramen van onze kerk. 
Deze oorspronkelijke ramen zijn in de jaren 60 uit onze kerk 
verwijderd en vervangen door blank glas-in-lood ramen. De 
oorspronkelijke glas-in-lood ramen werden destijds verkocht. We 
hebben deze ramen weer in ons bezit gekregen en wij zouden het een 
uitgesproken kans c.q. aanwinst vinden om deze ramen weer terug te 
plaatsen in onze kerk. De gedachten gaan hierbij uit naar een 
voorzetraam in de oorspronkelijke zetting. Wij hebben hiertoe een 
glasrestaurateur benaderd om een inventarisatie te maken van de 
bruikbaarheid van de aanwezige glas-in-lood ramen en om 
mogelijkheden hiertoe aan te geven en te bespreken. Met dit project 
leveren wij een bijdrage aan het herstel van het religieus cultureel 
erfgoed van onze kerk. 

 

Het parochiebestuur 

 
 
Mestverwerking op de Elhorst/Vloedbelt via een PIP-procedure met de 
daarbij behorende omgevingsvergunning. 

 

Even in het kort ter verduidelijking; de 
Provincie heeft de gem. Borne buiten 
spel gezet door zelf een Provinciaal 
Inpassingsplan op te stellen (PIP), een 
alternatief voor een gemeentelijk 
bestemmingsplan. 
 

De reeds eerder, vanwege de 
Stikstofcrisis, uitgestelde hoorzitting naar 

16 April 2020 werd opnieuw uitgesteld vanwege het Corona-virus. De Raad 
van State had besloten om vanaf 17 Maart 2020 t/m 28 April geen 
hoorzittingen plaats te laten vinden.  
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Uiteindelijk heeft zij besloten om de fysieke hoorzitting te laten plaats vinden 
op 21 Juli 2020 zij het met beperkingen. 
 

De zitting begon om 10.30 uur. Dit betekende vroeg op, de trein van 07.00 
nemen en daarna naar de Raad van State. 
Als gevolg van de Corona-crisis was de zittingzaal lang niet zo vol als op  
18-10-2017 bij het hoger beroep van de Omgevingsvergunning behorende bij 
het Bestemmingsplan Elhorst/Vloedbelt waarbij de Raad van State ons in het 
gelijk stelde.  
 

Het bleek een lange zitting te worden, van ’s morgens 10.30 uur tot ca.  
16.00 uur. De 3 Staatsraden hadden zich goed in de materie verdiept wat ook 
bleek uit de vele vragen die beantwoord moesten worden. 
 

Over een groot aantal door ons aangevoerde beroepsgronden werden door 
de 3 Staatsraden nadere informatie gevraagd. 
Deze nadere toelichtingen hadden o.a. betrekking op de navolgende 
argumenten: 

 De verkeersmaatregelen die Twence wilde nemen om het verkeer 
door de Hoofdstraat te weren vielen niet in goede aarde bij de R.v.S.  

 De officiële bekendmakingen van de procedures die niet op de juiste 
wijze hadden plaatsgevonden.  

 De keuze van Twence om enkel en alleen varkensmest te gaan 
verwerken met alle gevolgen van dien. 

 Het door ons aangevoerde grootste varkensmestproductiegebied  in 
Overijssel nl. de gemeente Hof van Twente. 

 De alternatieve locatie ’t Rikkerink in de gemeente Hof van Twente. 
 Een nieuwe afstemming met de Natuurbeschermingswet als gevolg 

van het uitsluitend en alleen verwerken van varkensmest.  
 De reeds in Mei 2017 toegekende SDE+ subsidie van 21 miljoen 

waarvan de vereiste ingebruiksnemingdatum van de installatie in 
Mei 2021 niet gehaald zal worden. 

 Het feit dat zonder deze SDE+subsidie volgens Twence de 
mestverwerkingsinstallatie niet rendabel te exploiteren is.  

 De verplichting aan de boeren om voor 80% mestcontracten af te 
sluiten voor de lange termijn om de financiering rond te krijgen welk 
percentage naar verwachting bij lange na niet gehaald zal worden. 
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 Geen voldoende alternatieve locaties aangevoerd voor de MER-
procedure o.a. het Rikkerink in de gem. Hof van Twente.  

 Een uitgebreide verwijzing naar het WOB-verzoek waarin vele 
gegevens waren zwartgelakt. 

 De veel te lage hoogte van de geplande schoorsteen. 
 Er is sprake van belangenverstrengeling bij de Omgevingsdienst 

Twente (ODT) als adviseur en besluitvorming inzake de ingediende 
milieuneutrale aanpassing. 

 De in 2004 aangelegde tijdelijke geluidswal zorgt bij verwijdering 
voor onjuiste geluidscontouren.  

 De financieel-economische haalbaarheid van de exploitatie van de 
installatie. 

 De exploitatieduur van de locatie E/V. (2084) etc. etc. 
 

Ook werd ons de vraag gesteld waarom wij geen contra-onderzoeken hadden 
aangevoerd om o.a. de geur-geluids-verkeersrapporten te weerleggen. Ons 
antwoord was dat wij als burgers niet beschikten over het kapitaal dat 
hiervoor benodigd was. Het betreft hier honderdduizenden euro’s die Twence 
wel beschikbaar had. 
De burger is dus altijd op dit gebied in het nadeel. De grootste kostenpost 
voor de Stichting zijn de griffierechten bij de Raad van State. Voor een hoger 
beroep dient b.v. aan griffierecht € 532,00 betaald te worden. 
  

Het probleem in ons rechtssysteem vooral bij het Bestuursrecht is echter het 
feit dat veel aangevoerde argumenten, ook al worden ze gegrond verklaard, 
afgedaan worden als “verschoonbaar” omdat naar hun mening onze belangen 
niet geschaad worden. 
 

Voor wat betreft het storten van afval op de stortlocatie E/V het volgende: 
In deze procedure is tevens aangevraagd de verlaging van de hoeveelheid te 
storten afval van 190.000 ton/j naar 95.000 ton/j. Dit betekent bij acceptatie 
dat de stortvergunning voor afval voor onbepaalde tijd blijft bestaan ook al is 
er geen afval meer voorhanden.  
Ter informatie, de stortlocatie E/V is geopend in 1994 en vanaf 2000 is er zo 
goed als niet meer gestort. Bij de opening van de stortlocatie werd toen al 
door de toen verantwoordelijke portefeuillehouders van Twence aangegeven 
dat in feite de stortlocatie overbodig was.  
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Dit is de laatste fase van de mestverwerkingsprocedures op de locatie 
Elhorst/Vloedbelt die al vanaf 2014 in gang is gezet tenzij de R.v.S.  met 
aanpassingen zou komen waarbij eventueel nog weer bezwaar- en 
beroepsmogelijkheden kunnen worden aangevoerd.  Rest ons dus niet anders 
dan de uitspraak af te wachten die normaliter binnen 6 weken na de 
hoorzitting moet plaatsvinden. Echter de mogelijkheid is niet uitgesloten dat 
deze uitspraak met nog eens 6 weken verlengd kan worden.  
 

Stichting behoud Elhorst/Vloedbelt, 
E.J.A. Mossel 
 
 
 
Inzamelen plastic doppen stopt!! 

Jarenlang heeft onze plaatsgenoot Bennie Stokkingreef zich 
ingezet voor de KNGF door het inzamelen van plastic 
doppen. Deze werden dan bij hem opgehaald en zo verder 
getransporteerd. Met de opbrengst van deze plastic doppen 
wordt de opleiding voor geleidehonden gesteund.  
Heel wat plastic doppen zijn bij Bennie ingeleverd.  

Bennie gaat per september stoppen met het inzamelen.  
Hebt u nog doppen of deksels?  
U kunt ze nog tot 1 september inleveren bij  
Bennie Stokkingreef, Mastboersweg 2  

 

 

 

 

 

 

SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 
 

Schoonmaakrooster:  

26 augustus 2020: Heidi Leushuis, Cindy Diepenmaat,  

   Karin Lamain, Monique Boswerger. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmetvolleteugen.blogspot.com%2F2018%2F05%2Fplastic-doppen-sparen-voor-geleidehonden.html&psig=AOvVaw0s9QvA_wHQts26hNLGLsS8&ust=1597829118339000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjI1ci3pOsCFQAAAAAdAAAAABBb
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Sindron, Stichting Huiskamer van Zenderen 
 

Het is nog niet zo lang geleden 
Dat Zenderen een “centrum” kreeg:  
een prachtzaal, kamertjes, een winkel! 
Maar die ruimtes staan weer leeg…… 

 
    En na een mooie, warme zomer 

valt dat veel Zendernaren hard! 
    En dus kwam de vraag naar boven:  

wat vinden we van een nieuwe start? 
 

Zoveel enthousiaste mensen! 
Wat kunnen we doen voor jong en oud? 
Wat heeft ons Zenderen te wensen? 
Sindron is niet voor niets gebouwd!! 

 
We moeten eens iets nieuws beleven voor 
hobby’s, kletsen, knutselen, sport, 
ontmoetingen, gym: een heel nieuw leven! 
Aan de slag, kiek’n wat ’t wordt! 

 
Er is nu een enthousiaste groep  
die mogelijkheden aan wil dragen,  
van alles in het leven roept  
om zo’n mooi plan te laten slagen!! 

 
    We gaan er samen mee aan ’t werk  

en zullen vast wel gaan bereiken  
dat Sindron “de Huiskamer van Zenderen” wordt 
En dat het binnenkort zal blijken! 

 
 

De werkgroep 


