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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
14 november 2020 – 21 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 …
Vergeet het verleden, maak een nieuwe start.
Volg je eigen paden en luister naar je hart.
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 15 nov 10.00 uur:

Woordviering m.m.v. cantoren
Voorgangers: P. Snijders en M. Verheijen

Zondag 15 november 10.00 uur
Koster:
H. Harink
Lector:
Voorganger
Corona coördinator: J. Stevelink
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 15 november t/m zaterdag 21 november:
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 15 november t/m zaterdag 21 november: groep 1 en 2
Gebedsintenties voor zondag 15 november 2020:
Jan ter Beke (jgd); Huub en Tiny Hermans-Savelkoul; Truus Wolters;
Pater Sergius Brandehof.

Financiën: Parochiekerk
Kerkbalans
Bezoekgroep Parochie
Kerktelefoon
Onderhoud kerkhof
St. Behoud Kerkgebouw Zenderen

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

De inzameling van Bag2School loopt nog tot 18
november.
Er staat een paardentrailer bij de ingang van het
schoolplein.
Met de opbrengst van deze actie organiseert de
Ouderraad van de St. Stephanus school weer gave
activiteiten voor de kinderen.
Kasper Smit, Penningmeester
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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
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Ontmoetingsavond voor naasten van kwetsbare personen nu on line
De ontmoetingsavonden voor naasten van mensen met een psychische
kwetsbaarheid die normaal gesproken plaats vinden in het inloophuis aan de
Clematishof in Borne, vinden in de maanden november en december online
plaats i.v.m. de corona-maatregelen.
Vanaf nu zullen de avonden altijd op de derde dinsdag van de maand
gehouden worden.
Heeft u behoefte om met anderen die in eenzelfde situatie als u zitten van
gedachten te wisselen, meldt u dan via onderstaand mailadres aan. U krijgt
dan voor de betreffende avond een link toegestuurd.
De onlinebijeenkomsten gaan via Zoom.
Max en Marita begeleiden de groep en zijn zelf (familie)ervaringsdeskundigen.
Data: 17 november en 15 december. We starten om 19.30 uur.
Aanmelden via: inloophuisborne@gmail.com of
info@zebravoorlichting.nl
Mocht u liever een individueel gesprek aan huis hebben, dan is dat ook altijd
mogelijk. Daarvoor kunt u met het volgende nummer bellen: 06-47448500

SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Schoonmaakrooster:
18 november 2020: Chantal Kamphuis, Wilma Meijer,
Ellen Kamp, Kim Kamphuis.
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Rabo Clubsupport – Zenderen Vooruit
Bij deze willen we iedereen bedanken die
op ons heeft gestemd via de actie Rabo
ClubSupport. Wij mogen het mooie bedrag
van € 1.751,58 tegemoet zien!!
Wij zijn hier uiteraard super blij mee en besteden dit bedrag voor het
verduurzamen van ons sportpark. Zoals sommige misschien al hebben
opgemerkt, hebben wij afgelopen maand 70 zonnepanelen geïnstalleerd op
ons clubgebouw. Naast het verduurzamen kunnen wij hiermee onze
energienota flink reduceren, waardoor wij hopelijk in de toekomst een
financieel gezonde sportvereniging kunnen blijven.

***ACTIE Sportvereniging Zenderen Vooruit***
Erwtensoep, rookworst, bakleverworst, bakbloedworst
De ‘R’ zit weer in de maand; tijd voor het eten van lekkerrre winterrrkost!
Wat dacht u van erwtensoep met daarbij een lekkere rookworst?
Of heerlijke oer-Hollandse baklever- of bakbloedworst?
Door de coronamaatregelen zal de actie dit jaar wel iets anders verlopen dan
u van ons gewend bent. We gaan de bestellingen vooraf
zoveel mogelijk digitaal verzamelen.
Dat wil zeggen: in een groot aantal buurten in Zenderen
hebben we een contactpersoon voor een buurtapp. Zij
inventariseren vooraf welke producten u graag wilt
bestellen.
Daarnaast kunt u ook uw bestelling doorgeven via de mail, WhatsApp, SMS of
per telefoon.
We komen dit jaar dus niet bij u aan de deur om te vragen wat u wilt
bestellen. Ook is er geen losse verkoop op de dag zelf. We bezorgen alleen
alle producten die vooraf zijn besteld.
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Op zaterdag 21 november 2020 komen we de door u bestelde producten aan
huis afleveren.
U kunt een keuze maken uit de volgende producten:
 Erwtensoep
1 kilogram
€5,00
 Rookworst
200 gram
€2,50 3 voor €6,50
 Bakleverworst
1 kilogram
€5,00
 Bakleverworst
500 gram
€3,00
 Bakbloedworst
500 gram
€2,50
Betaling kan digitaal via Tikkie of overmaken op rekeningnummer.
Contant betalen kan ook.
U mag dan een envelop voorzien van naam met daarin het juist geldbedrag
afgeven bij: Miranda Steenhagen, Erve Timmerman 4 of
Kim Sanderink, De Haar 15
Bestellingen kunt u doorgeven via mail, WhatsApp, SMS of per telefoon:
actieszv@gmail.com
Miranda Steenhagen 06-50606759
In deze tijd kunnen we uw steun extra goed gebruiken! We hopen dan ook
dat u de moeite wil nemen om zelf een bestelling door te geven.
Namens sportvereniging Zenderen Vooruit alvast heel hartelijk bedankt!
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Plannen voor ontwikkeling
zonnepark Elhorst-Vloedbelt
Twence is voornemens om een
zonnepark te ontwikkelen op de
locatie Elhorst-Vloedbelt in
Zenderen. Op dit moment is een
vergunningaanvraag in
voorbereiding.
Twence vervult een belangrijke rol in de regionale energietransitie en levert
met de ontwikkeling van zonneparken op haar eigen locaties een substantiële
bijdrage aan de opwek van duurzame energie in de regio Twente.
Het zonnepark: elektriciteit voor 3.500 huishoudens
Het zonnepark heeft een oppervlakte van maximaal 13 hectare en het geschatte
vermogen van dit zonnepark bedraagt circa 12 MWp, waarbij 10 MWp terug geleverd
wordt op het net. Met deze hoeveelheid stroom kunnen ruim 3.500 huishoudens van
elektriciteit worden voorzien. De overige 2 MWp kan worden ingezet voor de
bedrijfsprocessen van Twence.

Uw mening telt!
De ontwikkeling van dit park zal plaatsvinden in nauwe samenspraak met de
omgeving. Er zal bij de vergunningaanvraag zoveel mogelijk rekening worden
gehouden met de wensen van de omgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
landschappelijke inpassing of mogelijke vormen van participatie.
Aandachtspunten of opmerkingen kunnen vóór 25 november doorgegeven
worden aan Linda Rutgers, Projectleider, e-mail: l.rutgers@twence.nl.
Meer informatie over het Energiepark Elhorst-Vloedbelt is te vinden op
www.twence.nl/projecten/zon.
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