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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 
 7 november 2020 – 14 november 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 …  
Laat aan je vrienden en dierbaren zien  

hoeveel ze voor jou betekenen. 
 
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:  
Zondag 8 nov 10.00 uur:  Eucharistieviering m.m.v. cantoren 
            Voorganger: Pastor T. v.d. Gulik 

http://www.zenderen.nl/
mailto:info@parochiezenderen.nl
mailto:pastor.vandergulik@gmail.com
mailto:anita.oosterik@gmail.com
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Zondag 8 november 10.00 uur    
Koster:   H. v.d. Aa   
Lector:   H. Harink   
Corona coördinator:  M. Besselink   

 

Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 8 november t/m zaterdag 15 november:  
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 8 november t/m zaterdag 15 november: groep 3 en 4 
 

Misintenties voor zondag 8 november 2020: 
Tonie Harink; Pater Sergius Brandehof. 
 

Overleden: 
Op 1 november jl. is in het Karmelietenklooster in Zenderen op 94-jarige 
leeftijd overleden pater Sergius Brandehof. De uitvaart en begrafenis vinden 
plaats op zaterdag 7 november. We wensen de communiteit van de Karmel en 
de familie Brandehof veel sterkte en troost bij dit afscheid. 

 

Corona maatregelen in onze kerk 

Voor het afmelden van het bijwonen van de vieringen is het 

volgende van belang: 

- u kunt u telefonisch afmelden bij het parochie-
secretariaat tot donderdagmiddag 15.00 uur. Buiten 
openingstijden kunt u de voicemail inspreken, op 
dinsdag- en donderdagmiddag tussen 14.00 uur en 15.00 uur zal een 
van de secretariaatsmedewerkers u te woord staan.  
Het telefoonnummer is 06-81730704. 

- na donderdagmiddag kunt u zich afmelden bij de vicevoorzitter Maria 
Verheijen. Haar telefoonnummer is 2664594 of 06-12938792. 

Verder willen wij u dringend verzoeken bij binnenkomst en bij weggaan uit 
de kerk een mondkapje te dragen. Gezondheid en veiligheid staat immers 
voorop.   
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Willibrordzondag 8 november 2020 
Zondag voor de Oecumene 

Oecumene is een kostbare gave aan én 
opdracht van de kerken in de 21e eeuw. 
Sinds het midden van de 20e eeuw is in de 
verhoudingen tussen de grote en kleine 
christelijke kerken en stromingen veel ten 
goede veranderd.  
Dankzij de oecumenische beweging is op 

veel plaatsen vriendschap ontstaan waar eerder onverschilligheid of zelfs 
vijandschap tussen geloofsgemeenschappen heerste. Dat is kostbaar en dient 
gekoesterd te worden. Maar daarmee zijn we er nog niet. Oecumene is nog 
steeds een opdracht die zeer de moeite waard is en die als het er op aankomt 
veel vraagt. Zijn we ons dat bewust en daarop voorbereid? 
Komende zondag 8 november vindt in onze kerk een extra mandcollecte 
plaats om het werk van de Katholieke Vereniging voor de Oecumene te 
ondersteunen. 
 

Werkgroep MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede).   

 

 

Kennisgeving graftakken 

Nu de nieuwe coronaregels bekend zijn, gaan we jullie berichten dat er dit 

jaar geen graftakken zullen worden gemaakt. 

Er is voor ons geen andere keus, nu de touwtjes  opnieuw  strakker worden 

aangetrokken. 

Door deze mededeling scheppen we  duidelijkheid voor ieder van ons. 

Blijf goed gezond! 

 

      Kerst comité: A. Diepenmaat  

        M. O. Nijhuis 

        D. Schothuis 

        G. Tijhuis 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fnatuur.jalbum.net%2Fgrafstukken%2Fslides%2F2013%2520graftakken%2520(4).html&psig=AOvVaw2SClmyxM8oXkHmCHAGAP3T&ust=1604596360591000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCZ9Mux6ewCFQAAAAAdAAAAABAb
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Natuurwerkdag 7 nov. a.s. afgelast!! 
 

Beste vrijwilligers, 
We hadden de jaarlijkse natuurwerkdag van 7 nov gepland. Helaas kan die 
niet doorgaan wegens de Corona beperkingen. 
 Er is wel veel te doen in de tuin, maar dat moet maar even wachten, en op de 
reguliere dagen zullen we een extra stapje erbovenop doen. 
  

Hopelijk tot in het voorjaar. Blijf gezond! 
  

Frank van Dam, vz SISL 
voorzitter@sisl.info/+31-(0)6-54.330.197 
 

 
 
IJsclub Zenderen 
 

 
Dit weekend bestaat de mogelijkheid tot het 
afhalen van de jaarkaarten van de leden, alsmede 
de mogelijkheid tot inschrijven van nieuwe leden 
en aspirant leden (t/m 13 jaar) in het clubgebouw 
bij de ijsbaan en wel gedurende de volgende tijden: 
Zaterdag 7 november van 14.00 – 17.00 uur; 
Zondag    8 november van 11.00 – 16.00 uur. 
 
 

Wij verzoeken u om gepaste afstand in acht te nemen in het clubgebouw. Er is 
gezorgd voor vloermarkering van 1,5 m en wij vragen u zoveel mogelijk een 
mondkapje te dragen. 
 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking namens de IJsclub. 
 

T.H. Timmers, secretaris. 

IJSCLUB 
  

 
 
  
        
         'ZENDEREN' 
 

mailto:vandam@yaalt.nl
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De Bag2School actie komt er weer aan. Met deze actie 
worden kledingstukken, lakens, dekens, gordijnen, 
knuffels, riemen, schoenen en tassen ingezameld.  
 

De inzameling zal van 4 tot 18 november plaatsvinden.  
Er wordt weer een paardentrailer bij de ingang van het 
schoolplein geplaatst. 
 

Met de opbrengst van deze actie organiseren wij als Ouderraad van de  
St. Stephanus school weer gave activiteiten voor de kinderen.  
 

Willen jullie bij het opruimen van de gebruikte spullen denken aan deze 
actie?  
 

Succes met het uitzoeken van jullie kledingkast! 
 

Alvast dank voor jullie hulp, 
Kasper Smit, Penningmeester 
 
 
BS St Stephanus zoekt een overblijfhulp 
Iedere maandag, dinsdag en donderdag wordt de 
onderbouw (groep 1,2 en 3) begeleid door een 
overblijfouder. Tussen 11.30 en 12:30 uur zorgt deze 
ouder voor ondersteuning bij het eten en drinken in 
groep 1/2, houdt zij overzicht bij het buiten spelen en 
zorgt ze dat alles weer netjes achtergelaten wordt.  
 
Op dit moment zijn er twee ouders die deze overblijfmomenten op zich 
nemen. Zij zouden het geweldig vinden wanneer er een ouder, opa, oma of 
andere vrijwilliger is dit overblijfteam zou willen versterken. De voorkeur gaat 
uit naar de dinsdag en/of de donderdagmiddag. Natuurlijk ontvangt u voor uw 
inzet een kleine vrijwilligersvergoeding.  
 
Mocht u geïnteresseerd zijn of kent u iemand die dit heel erg leuk zou vinden, 
dan horen we dat heel graag.  
U kunt mailen naar m.vrielink@stephanuszenderen.nl of  
bellen naar 074 2662583 en vragen naar Manon. 
 

mailto:m.vrielink@stephanuszenderen.nl
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6lYGlro_hAhWFY1AKHZ7sD-EQjRx6BAgBEAU&url=http://www.margrietschool-zwijndrecht.nl/nw-26469-7-3670162/nieuws/bag2school.html&psig=AOvVaw10eVwtZ_EgQh29EiKxmGG8&ust=1553124638959777
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Het CDA in Borne, Hertme en Zenderen blijft graag in 
gesprek met de samenleving 
 
Sinds medio maart heeft het CDA Borne geen 
wekelijks inloop-spreekuur meer vanwege Corona. 
Wel zijn er bespreekpunten over de samenleving en 
zijn er vele keuzes te maken. 
Zij vragen de samenleving dan ook met hen in gesprek te blijven, zij staan 
altijd open voor een goed gesprek, ideeën en opmerkingen. 
U kunt hiervoor contact opnemen met Harry Schothuis: 06-83979866,  
Bo ter Braak: 06-18514366 of kijk, reageer op 
www.cdaborne.nl respectievelijk info@cdaborne.nl . 
Zij besluiten met de wens:   
Zorg voor elkaar en blijf gezond, samen zijn we sterker. 

 
 
 
 
 
 

SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 
 

Schoonmaakrooster:  

11 november 2020: Gonny Kolenbrander, Conny Brus,  

   Sandra Kuiphuis, Nicole Horstman.  
 
  

http://www.cdaborne.nl/
mailto:info@cdaborne.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit_eOZj6zeAhUisqQKHUNfBBwQjRx6BAgBEAU&url=https://tvvalkenburg.tv/nieuws/regios/uitslagen-handbal-2/&psig=AOvVaw1JTY4Wuyv-Ol2fV-74u8WG&ust=1540918553038511
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Uitspraak Raad van State inzake mestverwerkingsinstallatie op de E/V. 
Helaas, het mocht niet zo zijn. 
De Raad van State heeft op 28 oktober via haar website bekend gemaakt dat 
Twence uiteindelijk toch een mestverwerkingsinstallatie op de 
Elhorst/Vloedbelt mag exploiteren.  
Op 31 oktober ontvingen wij de 55 pagina’s tellende uitspraak hiervan. 
De argumentatie van de uiteindelijke beslissing door de Raad van State is 
afwijkend van de normale gang van zaken. Wat is het geval? 
 

De R.v.S. verklaarde in haar Beslissing ons beroep, gericht tegen het Besluit 
van Provinciale Staten van Overijssel van 27 februari 2019 tot vaststelling van 
het provinciaal inpassingsplan (PIP) “Locatie Elhorst/Vloedbelt” en ons beroep 
tegen het Besluit van het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel van 
28 februari 2019 tot verlening van een omgevingsvergunning voor de locatie 
Almelosestraat 3 te Zenderen gegrond. 
Zij vernietigde daarbij het Besluit van Provinciale Staten van Overijssel van 27 
februari 2019 tot vaststelling van het provinciaal inpassingsplan (PIP) “Locatie 
Elhorst/Vloedbelt” en vernietigde daarbij het Besluit van het College van 
Gedeputeerde Staten van Overijssel van 28 februari 2019 tot verlening van 
een omgevingsvergunning voor de locatie Almelosestraat 3 te Zenderen. 
Ter informatie: Provinciale Staten is verantwoordelijk voor de ruimtelijke 
ordening (PIP) terwijl G.S. van Overijssel verantwoordelijk is voor de 
omgevingsvergunning (Milieu). 
 

Echter, daaraan gekoppeld heeft de Raad van State bepaald dat de 
rechtsgevolgen van deze vernietigde Besluiten in stand blijven. Een 
uitzonderlijke beslissing en uitspraak. 
 

Deze uitspraak gaf in eerste instantie nogal wat verwarring. Hoe kan dit, de 
vergunningen werden toch vernietigd en normaal gesproken is daarmee de 
kous af. 
In zo’n geval kan de aanvrager, in dit geval Twence, de geconstateerde 
gebreken herstellen en daarna eventueel opnieuw de verbeterde versie van 
de aanvraag indienen waarna de gehele procedure weer opnieuw kan 
beginnen met een tijdsduur van enkele jaren. 
Twence heeft er tijdens de procedures diverse malen bij de R.v.S. sterk op 
aangedrongen om haast te maken met de uitspraak gezien de grote 
maatschappelijk belangen die er, volgens haar, mee gemoeid waren.  
Wellicht is dit toch van invloed geweest.  
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De Raad van State heeft in dit geval gemeend te moeten afwijken van de 
normale gang van zaken en heeft zelf in de zaak voorzien door de 
rechtsgevolgen van de vernietigde besluiten in stand te laten. Nieuwe 
aangepaste aanvragen waren dus niet meer mogelijk. 
De Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) geeft de Raad van State de 
mogelijkheid om hiervan gebruik te maken mits aan bepaalde voorwaarden 
wordt voldaan. De R.v.S. heeft in haar wijsheid hiertoe besloten. 
 

Door dit Besluit te nemen blijft Twence verschoond van een nieuwe 
tijdrovende procedure terwijl aan de burger de kans wordt ontnomen om 
opnieuw de verbeterde versie te bestrijden. 
Dit had o.a. bepalend kunnen zijn voor het verkrijgen van de SDE-Plus subsidie 
die Twence nodig heeft om de exploitatie rendabel te maken. 
Twence zelf heeft in haar publicaties verklaart dat zij, om de SDE-Plus subsidie 
te behouden, in Mei 2022 operationeel moeten zijn. Zij gaan er vanuit dat dit 
zal lukken. Wij zetten hier nog vraagtekens bij. 
     

Er rest ons niets anders dan deze uitspraak te accepteren waarmee een eind is 
gekomen aan de procedures sinds 2014 rondom de exploitatie van een 
mestverwerkingsinstallatie op de Elhorst/Vloedbelt. 
 

Wij sluiten echter niet uit dat de praktijk nog uit moet wijzen of deze 
beslissing van Twence de juiste is en uitvoerbaar is gezien de ontwikkelingen 
op mestverwerkingsgebied. Wordt b.v. de 80% aan mestcontracten voor de 
langere termijn voor het verwerken van alleen varkensmest wel gehaald? Wij 
vrezen voor een herhaling van de miskleun van Twence zoals bij de stort nl. 
geopend in 1994 en in feite overbodig en gesloten in 2000. 
 

Het is verder niet uit te sluiten dat Twence zich gaat beraden om eventueel 
zonnepanelen op de locatie E/V te gaan plaatsen. Daarnaast wordt deze 
locatie ook genoemd als een eventuele plek om windmolens te plaatsen. 
Verder vragen wij ons af hoe gaat Twence om met de eventuele beslissing om 
een provinciale weg,  de  zgn. “Vloedbeltverbindingsweg” ,  dwars door de 
locatie E/V te laten aanleggen?  Het desbetreffende bestemmingsplan met 
omgevingsvergunning zal dan ook moeten worden aangepast. 
Kortom, de locatie Elhorst/Vloedbelt zal in de toekomst nog wel eens in beeld 
komen. 
 

Stichting behoud Elhorst./Vloedbelt, 
E.J.A. Mossel.                                                                 Zenderen, 1 november 2020 


