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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
30 mei 2020 – 6 juni 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 …
Denk niet aan alle ellende,
maar aan de schoonheid van de rest.
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.
Vieringen
 Parochiekerk:
Vanwege het corona virus zijn er t/m Pinksteren geen vieringen.

Eucharistieviering Pinksteren
Op zaterdag 30 mei wordt er via de kerkradio en de “live stream” vanuit de
parochiekerk weer een eucharistieviering uitgezonden. De uitzending is om
19.00 uur en kan worden teruggezien op kerkdienstgemist.nl.
Voorganger is pastor van der Gulik.
Eucharistievieringen op radio en televisie:
Elke zondag is de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00
uur op NPO 2. Verder zendt radio Maria iedere ochtend en avond een
Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 31 mei t/m zaterdag 6 juni:
zondag:
J. Maathuis
dinsdag:
J. Wolbers
donderdag: A./R. Wolbers
zaterdag:
S. Elferink

maandag:
woensdag:
vrijdag:

H. Peper
M. Verheijen
V. Kuipers

Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 31 mei t/m zaterdag 6 juni: groep 3
Dankbetuiging
Graag willen we iedereen bedanken voor het medeleven, de prachtige
bloemen en troost die we hebben mogen ontvangen na het overlijden van
mijn vrouw, onze (schoon)moeder en oma Paulien ten Velde - Alferink.
Familie ten Velde
Financiën: Parochiekerk
Kerkbalans
Bezoekgroep Parochie
Kerktelefoon
Onderhoud kerkhof
St. Behoud Kerkgebouw Zenderen
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NL24 RABO 0309 4227 36
NL37 RABO 0309 4073 70
NL86 RABO 0309 4894 23
NL39 RABO 0145 6802 58
NL35 RABO 0145 6447 31
NL51 RABO 0106 2487 66

Pinksteractie
Jaarlijkse actie voor de missie
Het belang van missie
Elke dag opnieuw gaan honderden Nederlandse
missionarissen en missionair werkers wereldwijd
de strijd aan tegen onrecht en armoede. Hierbij
kunnen zij rekenen op financiële steun van de
Week Nederlandse Missionaris (WNM) zodat zij
zich kunnen blijven inzetten voor de meest kwetsbaren. Gesterkt door deze
uiting van solidariteit, zetten zij zich met overgave in voor anderen. De steun
van donateurs is daarbij onmisbaar.

Geloven in de ander. Samen één missie
Missionarissen en missionair werkers geven zó veel en vragen zó weinig. De
Week Nederlandse Missionaris (WNM) steunt deze bevlogen mannen en
vrouwen financieel zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen blijven inzetten
voor hun medemens. Gesterkt en geïnspireerd door het geloof maken zij zich
sterk voor de meest kwetsbare mensen. Zij leven samen met hen en strijden
tegen onrecht, armoede en uitsluiting. Bij hun werk hebben zij ook uw steun
nodig!
Gedreven door geloof en rechtvaardigheidsgevoel gaan missionarissen en
missiewerkers op pad. Zij geven zekerheden in Nederland op om elders in de
wereld lijden te verlichten en te bouwen aan een rechtvaardige wereld. De
Week Nederlandse Missionaris voert elk jaar campagne voor de
missionarissen en missiewerkers.
Helaas gaan in deze tijd van de coronacrisis de vieringen in onze kerk nog
steeds niet door waardoor u geen gift kunt doen in de grote collectebus. Wel
blijft het mogelijk om rechtstreeks een bijdrage over te maken naar het
banknummer van
Week Nederlandse Missionaris: NL 30 RABO 0171 2111 11.
Dank alvast voor uw bijdrage.
Werkgroep MOV
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“Uit het Parochiebestuur”.Nr: 9
1. Coronacrisis.
In de vergadering werd kort stilgestaan en gesproken
over de gebeurtenissen van de afgelopen tijd.
Een aantal mensen is ons ontvallen vanwege het coronavirus.
Het bestuur heeft besloten dat er 2x per maand een viering zal worden
gestreamd. Het parochiebestuur neemt alle kosten hiervan op zich. Dit zullen
we blijven doen tot het moment dat groen licht wordt gegeven m.b.t. het
toelaten van 100 bezoekers in de kerk. De richtlijnen van het Bisdom en van
Regeringswege zijn hierin bepalend.
In de volgende Vox zult u hierover meer horen.
Voor speciale diensten zoals begrafenissen, enz. zullen we
parochianen/families een vast bedrag vragen van € 75-,- voor een gestreamde
dienst.
2. Verkoop ‘t Rigtershoes.
De verkoopakte is maandag 25 mei 2020 gepasseerd. Dit betekent dat het
pand is verkocht en is overgegaan naar een nieuwe eigenaar.
De nieuwe eigenaars zijn Bart en Geertje Hammink uit Almelo.
Korte terugblik:
De Stichting Jeugd en Jongerenwerk Zenderen hield op te bestaan. In overleg
met het parochiebestuur kwam het pand in eigendom van de parochie. De
parochie nam de afbetaling van de schuld over van de stichting.
Drie jaar geleden werd door het vorige parochiebestuur in samenspraak met
de parochianen en het Bisdom Utrecht besloten het pand Bouwmanslaan 1,
’t Rigtershoes te koop te zetten. In de tussentijd werd het pand verhuurd aan
Tom Hilderink en Noortje van de Kolk van de Barrique, voor feestjes en
partijen, enz. Twee jaar geleden kwam hier een eind aan. Het pand kwam leeg
te staan.
In de beginperiode van de verkoop werd het pand voor een bedrag van
+ € 250.000,- aangeboden. Dit bleek echter geen haalbare kaart te zijn.
Het pand heeft een “maatschappelijke bestemming”.
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Potentiële kopers wilden voor dit bedrag ook een woonbestemming op het
pand. Het parochiebestuur heeft in twee gesprekken met de gemeente Borne
geprobeerd een “woonbestemming” op het pand te krijgen, om het pand
zodoende tegen een goede prijs en snel te kunnen verkopen. Dit is echter niet
gelukt. De gemeente wilde geen medewerking verlenen.
Er kwam belangstelling voor het pand van inwoners uit Zenderen. Na enkele
gesprekken heeft het parochiebestuur besloten niet met hen verder te gaan.
De bruikbare materialen in ’t Rigtershoes werden om niet aangeboden aan de
voetbalvereniging ZV en Jong Zenderen.
De restmaterialen neemt de nieuwe eigenaar over.
Uiteindelijk bood zich een nieuwe koper aan.
De nieuwe eigenaren willen in eerste instantie het pand intern opknappen en
het daarna op dezelfde manier verhuren voor kleine feestjes en partijen, enz.,
zoals dat jarenlang is gedaan.
Uiteindelijk kijken wij terug op een geslaagde verkoop.
Wij wensen de nieuwe eigenaren veel succes toe.
3. Bestrijding Eikenprocessierups.
In opdracht van het parochiebestuur zijn 2 bestrijdingsmomenten uitgevoerd
aan de eikenbomen op het kerkhof. We hopen dat de processierupsen
hiermee bestreden zijn.
Het parochiebestuur

Nieuws uit de dorpsraad:
Op zaterdag 9 mei jl. is Jan Kruidenier afgetreden als voorzitter
van de dorpsraad. Sinds september 2018 bekleedde hij deze
functie. Met volle inzet heeft hij bijgedragen aan het
behartigen van de belangen van de inwoners van Zenderen.
We danken Jan voor alles wat hij voor de dorpsraad heeft gedaan.
Marinus Tijken, al jaren lid van de dorpsraad, is bereid om voorlopig als
interim-voorzitter te fungeren. We zijn blij dat hij deze functie op zich wil
nemen. De dorpsraad maakt een profielschets en gaat op zoek naar een
nieuwe voorzitter. We wensen Marinus veel succes.
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Lotenverkoop Zonnebloem
Beste inwoners van Hertme en Zenderen,
Via deze ongebruikelijke manier willen wij u vragen om loten
voor de Zonnebloem te kopen.
De loten kosten 2 euro per stuk, driekwart van de opbrengst
gaat naar de plaatselijke afdeling, in dit geval de
Zonnebloemafdeling Hertme/Zenderen.
Hiermee kunnen wij activiteiten organiseren voor mensen
die door ziekte of invaliditeit dreigen te vereenzamen.
De loten kunt u bestellen door het bedrag over te maken naar
NL23RABO0309463882 ten name van de Zonnebloem afdeling
Hertme/Zenderen. Vergeet niet uw adres en het aantal loten erbij te
vermelden, zodat wij weten bij wie we de loten in de brievenbus kunnen
doen.
Voor vragen en/of informatie kunt u bellen naar tel: 0742660360
Door de coronamaatregelen zien wij ons genoodzaakt om dit op deze manier
te doen. Wij hopen op uw begrip.

Met vriendelijk groet,
De vrijwilligers van de Zonnebloem Hertme/ Zenderen

St. Zelfregieteam Borne
Op 11 mei, de eerste
schooldag na de sluiting i.v.m.
het Corona-virus, hebben alle
basisscholen in de gemeente
Borne uit handen van Ben v.d.
Weide, voorzitter van het
Zelfregieteam Borne het spel:
“is dat raar?” mogen
ontvangen.
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Het Zelfregieteam staat voor de gemeente Borne opgesteld om preventie en
vroegtijdige signalering in het kader van de lokale aanpak van personen met
onbegrepen gedrag handen en voeten te geven.
Het spel is uitermate geschikt om vooroordelen weg te halen en gesprekken
met kinderen op gang te krijgen. Zo krijgen ze meer begrip voor elkaar. De
uitgave van het spel was op een eerder moment gepland, maar i.v.m. het
corona-virus uitgesteld. Nu de scholen weer begonnen zijn, lijkt het een goed
moment om het spel te verspreiden, aangezien kinderen vast en zeker
verhalen en vragen hebben over deze vreemde situatie waarin ze allemaal
zitten. De leerkrachten en de kinderen waren erg nieuwsgierig naar het spel,
hoe het eruit ziet en gaven aan het zeker te zullen gebruiken.
Kledinginzameling bij de St Stephanusschool
De Bag2School actie gaat weer van start!
Als ouderraad organiseren wij de inzameling en samen
met de organisatie "bag2school" wordt dit verscheept
naar in West- en Oost-Europa, Afrika en Azië. Daar
wordt deze tweedehands kleding op de markt gebracht.
Door hergebruik van kleding die nog wel goed is maar
(door ons) niet meer wordt gedragen helpen we onszelf
(minder afval), het milieu (minder afval) en de mensen
in ontwikkelingsgebieden (lagere prijs kleding).
Daarbij levert deze actie elk jaar een mooie aanvulling aan het budget van de
ouderraad. Dat helpt ons om de leuke extra's van de schooltijd zoals
bijvoorbeeld het schoolreisje, Sinterklaasviering, Kerst en de avond 4-daagse
voor iedereen betaalbaar te houden.
Wilt u ons hierbij helpen? Dan zouden we het erg op prijs stellen als u zich ook
in wilt zetten voor onze actie door oude maar nog bruikbare kleding/textiel
van u en uw kinderen in een zak af te leveren bij school.
Vanaf 25 mei zal er weer een inzamelingswagen bij de ingang van school
staan. De inzameling duurt tot en met 2 juni. De volgende dag wordt het
opgehaald.
Behalve kleding is ook ander textiel (zoals lakens en dekens) en zijn oude maar
nog bruikbare schoenen en riemen erg welkom.
Alvast dank voor uw bijdrage,
Ouderraad St Stephanusschool Zenderen
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Activiteitenagenda
Er zijn vanwege de coronavirus voorlopig geen activiteiten in Zenderen.
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws en belangrijke
mededelingen dan is het belangrijk dat u regelmatig op de website van
Zenderen kijkt. Op www.zenderen.nl wordt steeds het nieuws geactualiseerd.
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