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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
24 oktober 2020 – 31 oktober 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 …
Het geheim van het leven zit niet in wat je overkomt,
maar in wat je doet met wat je overkomt.

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 25 okt 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. cantoren
Voorganger: Pastor T. v.d. Gulik
Zondag 25 oktober 10.00 uur
Koster:
H. Harink
Lector:
J. Cuppen
Corona coördinator: B. Nollen
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 25 oktober t/m zaterdag 31 oktober:
zondag:
J. Maathuis
donderdag:
maandag:
H. Peper
vrijdag:
dinsdag:
J. Wolbers
zaterdag:
woensdag: H. Meulenkamp

A./R. Wolbers
V. Kuipers
S. Elferink

Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 25 oktober t/m zaterdag 31 oktober: groep 3 en 4
Misintenties voor zondag 25 oktober 2020:
Jan Kienhuis; Truus Kienhuis jgd; Marietje Koopman-Luttikhuis;
Arjan Nollen jgd; Paulien ten Velde – Alferink; overleden Fam. ten Velde – Huisken.

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

Allerzielen
Het pastoraal team heeft in overleg met de
werkgroep avondwake het besluit genomen dat
er op maandag 2 november a.s. geen liturgische
viering is in aanwezigheid van bezoekers. Dit
omdat het aantal aanwezigen niet het aantal van
30 mag overschrijden.
Er is wel een besloten viering in de parochiekerk
en deze wordt opgenomen en uitgezonden om 19.00 uur.
De avondwakegroep verzorgt deze viering en een aantal leden van het
cantorgroep verlenen hun medewerking.
De families die in het afgelopen jaar afscheid hebben moeten nemen van een
dierbare in onze parochie, ontvangen persoonlijk een bericht over dit besluit
en deze uitzending.
Niet alleen hen die in dit afgelopen jaar zijn overleden willen we herinneren
op Allerzielen, maar alle gestorvenen.
U kunt intenties voor deze viering doorgeven aan het parochiesecretariaat
(er zijn ook al intenties bekend) De namen worden dan in de viering genoemd
en een kaars wordt ontstoken bij elke naam.
Zowel telefonisch 06-81730704 (op di en do tussen 14.00 en 15.00 uur is het
secretariaat ook geopend) als per mail info@parochiezenderen.nl
of door een brief in de brievenbus van het parochiesecretariaat
kunt u intenties doorgeven tot uiterlijk vrijdag 30 oktober.
Voor deze intenties wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Een financiële bijdrage is heel welkom omdat er ook onkosten zijn verbonden
aan het uitzenden en er geen collecte mogelijk is.
Uw bijdrage kunt u overmaken op het bankrekeningnummer
NL24 RABO 0309 4227 36 of in een enveloppe afgeven bij het secretariaat.
De viering is te beluisteren via de kerkradio en te zien via de livestream
https://kerkdienstgemist.nl
Voor meer informatie: anita.oosterik@gmail.com of 0623082418
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“Uit het Parochiebestuur”. Nr: 15
Op 8 oktober 2020 is een parochievergadering
gehouden: Enkele informatie punten:
1. De geluidsinstallatie is nu nagenoeg volledig
geïnstalleerd. Er dient nog een kleinigheid te worden aangebracht in
de afstandsbediening.
2. Het parochiebestuur heeft kennisgenomen van de inventarisatie en
het advies van glas-in-loodrestaurateur de heer H. van de Water m.b.t.
de oude glas-in-lood ramen in onze kerk. Op de site van de parochie
Zenderen hebben wij een filmpje geplaatst, waarop u kunt zien hoe de
oude glas-in-lood ramen weer in volle glorie zouden kunnen stralen in
onze kerk. Bij deze willen wij u vragen of u wellicht nog in het bezit
bent van oude foto’s van de kerk in Zenderen met daarop de oude
glas-in-lood ramen. Wij zullen u nader informeren d.m.v. een speciale
toelichting, als er meer informatie bekend is.
3. Het parochiebestuur heeft nieuwe coronamaatregelen van de regering
en het Bisdom ontvangen.
Inmiddels is duidelijk geworden dat:
-vanaf nu tot en met eind november er 30 mensen in onze kerk aan de
viering mogen deelnemen, m.u.v. de voorganger en bedienaren.
-vooraf aanmelding is dus heel belangrijk.
-heeft u zich aangemeld, (bijv. voor de hele maand) maar komt u niet,
wilt u zich dan ook weer afmelden.
-het kan zijn dat u gebeld wordt met de mededeling dat u helaas niet
mag komen, als er te veel aanmeldingen zijn.
-alle vieringen zullen live gestreamd worden, zodat u thuis de viering
kunt volgen.
4. Het parochiebestuur heeft het volgende besluit genomen:
a. Gelet op de nieuwe inzichten van mensen en parochianen m.b.t.
begraven en cremeren, worden er vanaf nu voorlopig geen graven meer
geruimd op het kerkhof, tenzij de familie dit uitdrukkelijk wenst.
Voorlopig is er ruimte genoeg om te begraven. Hierdoor blijft de
cultuurhistorie van bestaande graven op het kerkhof bestaan.
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b. De grafrechten blijven voor een periode van 20 jaar bestaan. De familie
kan de grafrechten na 20 jaar, verlengen met 10 jaar.
c. De grafruimingskosten worden vooraf in rekening gebracht.
d. Het reglement wordt hierop aangepast.
Dit besluit moet nog worden goedgekeurd door het Bisdom.

Het parochiebestuur

Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting groot succes
In de week van 4 tot en met 10 oktober collecteerden
in heel Nederland 55.000 vrijwilligers voor de
Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in Zenderen
gingen de collectanten langs de deuren. En met
succes! Gezamenlijk werd een bedrag van € 545,84
opgehaald. De opbrengsten van de collecte stelt de
Brandwonden Stichting in staat om haar werk voor mensen met
brandwonden voort te zetten.
Al bijna 50 jaar voert de Nederlandse Brandwonden Stichting haar strijd tegen
deze littekens. Dit doet zij op drie fronten:
het voorkomen van brandwonden, het verbeteren van de behandeling (door
onderzoek) en het bevorderen van de psychosociale nazorg en begeleiding.
Dankzij de collecte kan de Nederlandse Brandwonden Stichting haar
activiteiten voortzetten en haar droom: “een toekomst zonder littekens”
blijven nastreven.
Alle collectanten, bedankt voor uw inzet;
Alle gevers bedankt voor uw gulle bijdrage.
Hebt u de collectant gemist?
U kunt nog steeds doneren met de QR code die hiernaast
afgebeeld staat. Deze scant u vanuit de eigen bankomgeving.
U kunt uw donatie ook overmaken naar rekgnr:
NL93 RABO 0388 0132 22 t.n.v. Nederlandse
Brandwonden Stichting o.v.v. 7625 Zenderen.
Betsy Paus,
Coördinator collecte Hertme-Zenderen
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Drie goede doelen bundelen krachten in unieke collecte
Samen langs de deur voor een gezond hart, longen, spieren en gewrichten

Van 12 t/m 24 oktober 2020 houden ReumaNederland, Longfonds en de
Hartstichting een unieke collecte. Door corona konden de collectes van de
drie goede doelen in het voorjaar niet doorgaan. In de herfstvakantie worden
de bussen daarom eenmalig gebundeld en lopen duizenden vrijwilligers van
ReumaNederland, Longfonds en de Hartstichting samen één collecte. Voor de
gezondheid van alle mensen, en speciaal voor mensen met een hart- of
vaatziekte, een reumatische aandoening of een longziekte.
Eén keer geven voor drie goede doelen
Helaas komen i.v.m. uitbreiding van de corona de
collectanten niet aan de deur maar gooien een kaartje in
de bus met deze QR-code.
-

Scan de QR-code met een bankieren App,
QR-scanner of camera op je mobiele telefoon.
- Geef online via inhaalcollecte.nl
- Maak je gift over op NL71 RABO 0127 6524 26 t.a.v.
Nederlandse Hartstichting
De totale opbrengst van de inhaalcollecte wordt onder de drie deelnemende
goede doelen verdeeld.
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KPV nieuws
Ook dit jaar is er weer de Rabo ClubSupport actie!
Vanaf 5 oktober kan er gestemd worden door leden van de
Rabobank. Als u wel klant bent maar geen lid, dan kunt u
alsnog gratis lid worden van de Rabobank.
Check dus even in Rabo internetbankieren of de Rabo app of U al lid bent, zo
niet word dan lid en breng uw stem uit.
De KPV doet dit jaar ook weer mee en zou het op prijs stellen als u een stem
op ons uitbrengt. Iedere stem is geld waard! Stemmen kan via Rabo
internetbankieren en de Rabo app.
Namens het bestuur KPV Zenderen

Nieuws van de Zonnebloem
Rabo ClubSupport is de nieuwe Rabo Clubkas Campagne van de
Rabobank Centraal Twente.
Elke Raboklant kan lid worden; alleen Rabobankleden mogen stemmen.
Lid worden en stemmen kan via de Raboapp en Rabo Online bankieren.
Men kan stemmen op deelnemende clubs/verenigingen. Elk lid mag 5
stemmen uitbrengen waarvan maximaal 2 op dezelfde club of vereniging.
Hoe meer stemmen er worden uitgebracht des te hoger de bijdrage die uw
favoriete club of vereniging krijgt.
Stemt u ook op uw Zonnebloemafdeling Hertme/Zenderen?
Alvast bedankt!
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IJSCLUB

'ZENDEREN'
Secretariaat:
p/a Esweg 6
7625 SV Zenderen

Rabo ClubSupport 2020 IJsclub Zenderen”
Je kunt nog tot 25 oktober aanstaande stemmen op
de verschillende verenigingen die meedoen aan de
Rabo ClubSupport Campagne. De clubs staan
vermeld op website van de Rabobank. Als u wel
klant bent, maar geen lid van de Rabobank kunt u
zich gratis aanmelden als lid en daarna stemmen.
Iedere stem is geld waard. Laat uw stem niet
verloren gaan.
Bij het stemmen willen wij natuurlijk de
Zenderense verenigingen aanbevelen en vergeet
daarbij de ijsclub niet.
Alvast onze dank voor uw stem.
Het bestuur van de IJsclub “Zenderen”.

Rabo ClubSupport: C.V. De Doldraejers doet weer mee!
Vrienden van de Doldraejers,
We doen ook dit jaar mee met de actie van de Rabobank:
ClubSupport. Met Rabo ClubSupport biedt de Rabobank
financiële ondersteuning aan clubs en verenigingen. De
leden van de Rabobank bepalen welke club een financiële ondersteuning
ontvangt. Kortom: jouw stem is geld waard.
Met de opbrengst gaan we ons dit jaar extra inzetten voor het kindercarnaval:
zij kunnen immers (zoals het er nu naar uit ziet) gelukkig wel carnaval vieren
en daar willen we wat bijzonders van maken.
Stemmen kan van 5-25 oktober in de Rabo App of online via
www.rabobank.nl/clubsupport.
Goed om te weten: Je kunt op 7 Zenderense verenigingen/clubs stemmen,
dus keuze genoeg om een lokale vereniging/club te steunen!
Carnavaleske groet,
Bestuur C.V. De Doldraejers
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Rabo Clubsupport – Zenderen Vooruit
Zenderen Vooruit doet dit jaar mee
met Rabo ClubSupport!
Kunnen wij op jouw stem rekenen?
Stemmen kan tot en met 25 oktober.
Wij willen graag de financiële bijdrage gebruiken om ons sportpark te gaan
verduurzamen, denk hierbij aan het plaatsen van zonnepanelen en
ledverlichting op en in het clubgebouw.
Stem nu direct in de Rabo App of online op www.rabobank.nl/clubsupport

Mestverwerking op de Elhorst/Vloedbelt
Zoals eerder aangegeven vond op 21 Juli 2020 de hoorzitting plaats omtrent
het door ons aangespannen beroep bij de Raad van State te Den Haag over de
realisatie van een mestverwerkingsinstallatie in Zenderen op de
Elhorst/Vloedbelt.
De uitspraak hiervoor moest normaliter binnen 6 weken plaats vinden.
Vóór het einde van deze termijn kregen wij echter bericht dat deze termijn niet
gehaald kon worden en met 6 weken verlengd zou worden.
Wij hadden in de Vox van 21 Augustus al aangegeven dat een extra verlenging
van 6 weken tot de mogelijkheden behoorde gezien de aandacht die de 3
staatsraden voor onze beroepsgronden hadden in de bijna 5 uur durende
hoorzitting.
Op 6 Oktober 2020 kregen wij opnieuw bericht van de Raad van State dat ook
binnen deze verlengde termijn geen uitspraak gedaan kon worden en daarom
opnieuw verlengd werd met 6 weken.
Deze 2e verlenging werd nodig geacht omdat deze zaak om een nadere studie
vraagt aldus de Raad van State. Welke nadere studie dit betreft werd niet
aangegeven. Dit betekent dat de uitspraak plaats zal moeten vinden vóór
begin december 2020.
-9-

Op zich is dit uitstel hoopgevend voor onze zaak. De door ons aangevoerde
beroepsgronden zijn blijkbaar van dien aard dat nader onderzoek nodig blijkt.
Uiteraard is dit niet gunstig voor Twence. Als gevolg van deze extra
verlengingen zal Twence o.a. niet kunnen voldoen aan de eisen die gesteld zijn
om de reeds in 2017 toegekende SDE+-subsidie van 21 miljoen euro uitbetaald
te krijgen. De uiterste termijn dat de mestinstallatie in 2021 in gebruik moest
zijn genomen kan niet gehaald worden, dit geldt ook voor 2022. Zonder deze
subsidie is exploitatie van de installatie, zoals Twence zelf aangeeft, niet
rendabel vooral daar het hier alleen de verwerking van varkensmest betreft.
Ook rijst de vraag of voldaan kan worden aan de
financieringsvoorwaarde die de banken stellen
nl. dat de varkenshouders 80% aan
mestcontracten voor de lange termijn moeten
hebben afgesloten.
Wellicht wordt er door de Raad van State ook
aandacht geschonken aan de door ons
opgevoerde alternatieve locatie in een gebied waar de hoogste
varkensmestproductie in Overijssel plaats vindt, namelijk De Hof van Twente.
Een ander heikel punt is het feit of het mestverkeer dwars door Zenderen
geweerd kan worden. De staatsraden hadden hier veel moeite mee.
Ook kan men vraagtekens zetten bij de noodzaak of het door G.S. van Overijssel
ingevoerde Provinciaal Inpassingsplan (PIP) met de daarbij behorende
omgeving vergunning wel toegepast had mogen worden waarbij de gemeente
Borne buitenspel werd gezet. Wij vonden deze toepassing onvoldoende
onderbouwd en hebben onze argumenten daarover aangevoerd waarvan ook
het WOB-onderzoek deel uitmaakt.
Dit zijn slechts enkele van onze beroepsgronden.
Wij zouden het toejuichen als Twence, rekening houdende met de nieuwe
Wet- en Regelgeving op dit gebied en de daarbij behorende ontwikkelingen
op mestverwerkingsgebied (Stikstofcrisis) tot de conclusie zou komen dat
deze mestverwerkingsinstallatie op de Elhorst/Vloedbelt niet langer haalbaar
is en economisch niet verantwoord is.
Stichting behoud Elhorst/Vloedbelt,
E.J.A. Mossel
Zenderen, 7 Oktober 2020
- 10 -

Namens de werkgroep duurzaamheid wil ik jullie attenderen op het
volgende:
€50,- geld-terug bij aanschaf energiebesparende maatregelen

Inwoners van Borne die energiebesparende materialen zoals ledlampen,
tochtstrippen, radiatorfolie of andere duurzame producten aanschaffen,
worden hiervoor beloond. Zij ontvangen tot €50,- euro als subsidie terug als
ze meedoen met de actie Poen voor Groen.
Meedoen is heel simpel...
 Meld je aan op de actiewebsite PoenvoorGroen.nl
 Koop een energiebesparend product bij een deelnemende winkel
 Dien de kassabon in op de actiesite
 Ontvang na goedkeuring het aankoopbedrag (max. €50,-) terug op je
bankrekening
Deelnemen tot eind maart, op = op
Inwoners van Borne kunnen tot 31 maart 2021 deelnemen, maar OP=OP.
Zodra het subsidiepotje van de gemeente leeg is, stopt de actie. Meer
informatie en de actievoorwaarden vindt je op www.poenvoorgroen.nl
Namens de dorpsraad Zenderen, werkgroep duurzaamheid.
Huub Welberg.
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Hoi allemaal,
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

SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Schoonmaakrooster:
28 oktober 2020:
Marleen Wijnstra, Annet Kosse,
Silvia Smit, Wilke Geerdink.
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