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De redactie van Vox wenst
alle lezers een gezegend Kerstfeest
en een voorspoedig 2021

KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN
19 december 2020 – 9 januari 2021
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 …
Bekijk het leven door de voorruit,
niet door de achteruitkijkspiegel.

Vanuit het bestuur en pastoraal team
Om de geboorte van het kind te kunnen vieren is in de
kerk en in de parochie al veel gebeurd in de afgelopen
weken.
De cantoren hebben de kerstliederen ingestudeerd, de
vrijwilligers de kerststal opgebouwd, kerstwensen zijn
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verstuurd, de intenties opgenomen. Lijsten liggen klaar om de namen te
noteren van de mensen die zich aanmelden voor de kerstvieringen op 24 en
25 december.
We verwachten de komst van de vredevorst en zo hebben we al drie kaarsen
ontstoken op de adventskrans. En toen kwam op maandag 14 december jl. de
toespraak van premier Rutte en werden we allemaal geconfronteerd met een
volledige lockdown.
De Nederlandse bisschoppen hebben daarop gezamenlijk besloten om alle
publieke vieringen op 24 december niet door te laten gaan.
Voor onze parochie betekent dit dat de nachtmis om 20.00 uur op 24
december niet doorgaat. Na overleg is besloten om de viering op 25
december om 10.00 ook te laten vervallen. Veel mensen zullen teleurgesteld
zijn, maar het besluit is genomen op het argument dat de druk om zich aan te
melden voor de viering op eerste Kerstdag toeneemt en we ook dan veel
mensen al zouden moeten teleurstellen aangezien in de vieringen maximaal
30 aanwezigen mogen zijn.
Alle maatregelingen door het RIVM zijn genomen om de bewegingen stil te
leggen tussen mensen en de nadruk op het thuisblijven van mensen. Dat is de
reden om ook de vieringen op zondag 20 december, op zondag 27 december
en op zondag 3 januari niet door te laten gaan. Wel doorgaan zou een
belasting betekenen voor de medewerkers van het secretariaat, kosters en
cantoren, dus uit veiligheid voor ons allen is dit besluit genomen. Ook het
parochiesecretariaat is dus de komende weken gesloten.
De intenties die zijn opgegeven voor de vieringen en die zijn opgenomen in de
VOX, worden in de besloten vieringen in het Klooster gelezen. In de
eerstvolgende viering, worden de intenties ook in de parochiekerk opnieuw
gelezen.
Voor het volgen van een viering met kerstmis en de komende zondagen
verwijzen wij naar de vieringen uitgezonden via KRO/NCRV op NPO2. Op de
website Vierkerstmis.nl staan vieringen vermeld om via een live stream te
volgen.
Hoe verder na zondag 3 januari en over de mogelijkheid van een viering met
aanwezigen en/of de streaming van een viering, wordt meer bekend gemaakt
in de eerstvolgende VOX en via de website zenderen.nl
We nemen al deze besluiten met pijn in ons hart.
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Kerstmis wordt het altijd! We verwachten de komst van de vredevorst, die
mens wil worden in ieder van ons. Een virus blijft hardnekkig aanwezig en
velen hebben geleden onder dit virus en lijden nog steeds. Duisternis in ons
leven. Maar wij hopen en wensen dat wij allen met Kerstmis de woorden die
de engel tot herders sprak ‘Weest niet bang’ ervaren in het kind in de Kribbe,
in zijn geboorte.
Wij wensen u een Zalig Kerstfeest en een gezegend nieuwjaar.

Bezoek aan de kerststal
Door de vrijwilligers is de kerststal weer opgebouwd
in de kerk. De prachtige beelden die ons vertellen
van de geboorte van het kind Jezus.
Helaas was het niet mogelijk door alle maatregelen
en de lockdown, dat de kinderen van
de basisschool een bezoek brachten aan de
kerststal.
Niet alleen kinderen maar van jong tot oud,
Allemaal zijn van harte uitgenodigd om een bezoek
te brengen aan de kerststal. De kerk is dagelijks
geopend en iedereen is van harte welkom.
We vragen u wel om bij een bezoek,
volgens de geldende regels van het RIVM
een mondkapje te dragen en de handen te desinfecteren bij binnenkomst.
Het verzoek is ook om het bezoek met kinderen alleen te beperken tot de
kerststal en niet de gehele kerk rond te lopen.

Kerk openen/sluiten:
Van zondag 20 december t/m zaterdag 9 januari 2021 telkens:
zondag:
J. Maathuis
donderdag: A./R. Wolbers
maandag:
H. Peper
vrijdag:
V. Kuipers
dinsdag:
J. Wolbers
zaterdag:
S. Elferink
woensdag: H. Meulenkamp
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Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 20 december t/m zaterdag 26 december: groep 1/2
Van zondag 27 december t/m zaterdag 2 januari 2021: groep 3
Van zondag 3 januari t/m zaterdag 9 januari: groep 4
Let op:
Groep 1/2 wordt verzocht om op woensdag 23 december het
kerkhofonderhoud uit te voeren, aangezien het vrijdags 1ste Kerstdag is.
Gebedsintenties voor zondag 20 december 2020:
Huub en Tiny Savelkoul; Irma Grooten.
Misintenties voor Kerstmis: donderdag 24 december 20.00 uur en vrijdag 25
december (1ste Kerstdag) 10.00 uur:
Annie en Henk Eidhof-Hottenhuis; Jan Omtzigt; Overl. fam. Harink-Schothuis;
Huub en Tiny Hermans; Theo en Thea Ganzeboom-Stege;
Herman en Riek Groothuis-Ganzeboom; Jan en Truus Kienhuis; Jan Elferink;
Henk Kamphuis; Marietje Koopman-Luttikhuis;
Overl. Ouders Demmer-Kortstee; Jan Demmer; Overl. fam. Goorhuis-Lansink;
Overl. ouders Zonder-Elshuis; Herman Westerbeek; Mia Monnink-Harmes;
Tonie Harink; Tonny Hofstede; Herman en Truus Oude Weernink-Kemna;
Gerard en Truus Wolters-Oude Lansink; Fam. Oude Lansink-Vetketel;
Overl. fam. Ganzeboom-Koelen; Bennie Hoek; Marie Kemna-Sauer;
Herman Oude Lansink; Fam. Wolbers; Henk Zegger; Harrie Kemna;
Fam. Olthof-Exterkate; Overl. fam. Besselink; Ouders Finkers-Lucas;
Henk Rekers; Jan en Sien Semmekrot-Timmerhuis; Jozef Silderhuis;
Ouders Platenkamp-Vlaskamp; Ouders Bartelink-Schopman;
Overl. fam. ten Velde-Huisken; Paulien ten Velde-Alferink.
Misintenties voor zondag 27 december 2020:
Sien Olthof-Kroeze (Jgd.) en Johan Olthof; Marietje Koopman-Luttikhuis;
Overl. ouders Schothuis-Stevelink; Dien Booyink-Demmer.
Misintenties voor zondag 3 januari 2021:
Herman ter Brugge; Hans ter Brugge (Jgd.);
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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

“Uit het Parochiebestuur”. Nr.: 18
Op 10 december 2020 heeft het parochiebestuur een
vergadering gehouden. Enkele informatie punten:
Corona maatregelen
Zoals u allen hebt vernomen zijn de
coronamaatregelen weer aangescherpt. De vieringen
in kerken zijn niet expliciet genoemd vanuit het Ministerie, maar wij denken
dat we net als in maart, vieringen zullen krijgen zonder kerkgangers. We
wachten de officiële berichtgeving van het Bisdom af. We zullen u zodra
mogelijk, direct (via de website www.parochiezenderen.nl) op de hoogte
brengen.
Live-streaming van de vieringen
Er zijn 3 mogelijkheden om de uitzendingen via de TV te volgen:
1. Een mogelijkheid met google Chromecast, zie
https://store.google.com/nl/product/chromecast_setup, deze kost
ongeveer € 40,-. Hierbij is het nodig de kerkdienstgemist app te
installeren op uw smartphone of tablet. Vanuit deze app kun u de
kerkdienst met behulp van de chromecast naar je tv sturen. Men heeft
dus wel een smartphone of tablet nodig.
2. Als u een smart TV hebt, is de chromecastapp van zichzelf vaak al
geïnstalleerd en hoeft u dus niets aan te schaffen. Dan kunt u
rechtstreeks vanaf uw mobiele telefoon of tablet de uitzending naar
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uw tv sturen. Dan is het wel handig de kerkdienstgemist app op uw
telefoon geïnstalleerd te hebben. Hier zijn verder geen kosten aan
verbonden.
3. Een mogelijkheid met een settopbox. Dit is een apparaat dat wordt
aangesloten op een televisie en dat via internet beelden doorgeeft.
Deze kost ongeveer € 65,- Hierbij heb je geen telefoon nodig, het gaat
via het kastje en een afstandsbediening. Het is niet eenvoudig het zelf
aan te sluiten. (nogal technisch)
Actie kerkbalans
Wij hebben besloten de “Aktie Kerkbalans” niet te verschuiven. I.v.m. de
coronatijd zullen de vrijwilligers de enveloppen voor de parochianen wel
wegbrengen, maar niet ophalen. Wij stellen u in de gelegenheid dit zelf te
gaan doen door :
a. de brieven in te leveren bij degene die de envelop heeft gebracht,
b. of inleveren bij het parochiesecretariaat.
c. ook zal er een speciaal e-mailadres instellen.
Kerkbalans@parochiezenderen.nl beschikbaar komen. Parochianen
kunnen het ingevulde formulier hier naar toe sturen.
d. op de website van de parochie kan online direct een formulier
ingevuld worden.
U wordt nog nader geïnformeerd.
Begroting 2021
Het bestuur heeft de begroting 2021 van de parochie Zenderen vastgesteld. In
ons overleg hierover hebben wij geconstateerd dat onze parochie nog steeds
vitaal en levendig is. Met behulp van ons pastoraal team en de vele
vrijwilligers worden de vieringen voorbereid, gehouden en nu zelfs
gestreamd. Vele activiteiten gaan gewoon door. Deze coronatijd brengt echter
ook financiële zorgen met zich mee. Het begrotingstekort voor het komende
jaar is begroot op € 27.000,-. Dit betekent dat wij de komende maanden extra
inspanningen moeten verrichten. Dan gaan we allereerst kijken naar onze
eigen uitgaven. Kan het anders? Wij zullen binnenkort met
bezuinigingsvoorstellen komen. Maar ook vragen wij uw extra inspanning via
de kerkbalans in het komende jaar. Ook hierover wordt u nog nader
geïnformeerd.
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Restauratie vloer Sacristie.
Zoals het er nu uitziet zullen de werkzaamheden waarschijnlijk in maart 2021
starten.
Het parochiebestuur

Adventsactie 2020
Delen smaakt naar meer!
Uw steun voedt moeder en kind
Jaarlijks voeren we campagne tijdens de vier weken voor Kerstmis: de
Adventsperiode.
Centraal in de Adventsactiecampagne staan moeders en kinderen. Hieronder
het derde project; nu over het opzetten van kleine landbouwbedrijven op de
Westbank in Jordanië.
Wat is er aan de hand?
De provincie Jenin, waar het project start, kent de hoogste
werkeloosheidscijfers (21 procent) van de elf provincies op de Westbank én
een hoge voedselonzekerheid. De bevolking is grotendeels afhankelijk van
landbouw, maar boeren hebben vaak niet voldoende financiële middelen om
het land te bebouwen.
Landbouw is een kwetsbare sector die het meest geraakt wordt door de
politieke situatie: vanwege grensconflicten is er onder andere beperkte
toegang tot water.
Daarnaast is door de klimaatverandering de regenval wisselvalliger, wat een
negatieve invloed heeft op de opbrengsten van de akkers.
Verder zijn de boeren niet verzekerd bij natuurrampen, is er concurrentie en
weinig samenwerking tussen de Palestijnse boeren onderling en zijn er
goedkope producten uit het buurland. Dit alles leidt tot weinig inkomsten bij
de verkoop van de producten.
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Wat willen we bereiken?
Het doel van het project is om in zeven dorpen in Marj Ebin Amer in Jenin de
voedselzekerheid te verbeteren. Dit door (het opzetten van) veertien kleine
landbouwbedrijfjes te ondersteunen. Deze bedrijfjes zorgen voor inkomen,
werk en goede voeding. Het project komt ten goede aan 84 mannen, vrouwen
en kinderen uit veertien boerengezinnen. Bij de selectie is gekeken naar de
betrokkenheid van vrouwen, jongeren en diegenen die het meest last hebben
van de scheidingsmuur tussen Israël en de Westbank, omdat zij het meest
kwetsbaar zijn.
De lokale caritasorganisatie Caritas Jeruzalem voert het project uit met hulp
van Adventsactie.
Wij kunnen deze mensen daarbij helpen. Uw bijdrage hiervoor is erg
welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653
1000 00 t.n.v. Adventsactie.
Werkgroep MOV

Verschijnen Vox na de vakantie
Na de kerstvakantie verschijnt op 8 januari ons volgende nummer.
De pakketjes worden ook deze keer bij onze bezorgertjes aan
huis gebracht met het verzoek ze te willen verspreiden.
De volwassen bezorgers kunnen zoals gewoonlijk de Vox in
het portaal van de kerk ophalen.
Erop hopend dat de lockdown voor de scholen niet zo lang duurt, proberen
we op deze manier de komende tijd de Vox bij u te bezorgen.
De redactie
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ACTIE Sportvereniging Zenderen Vooruit
Oliebollen, héérlijke oliebollen…. van bakkerij Nollen!
Beste mensen uit Zenderen, bedankt voor alweer zoveel respons op onze
actie! Geweldig!
De oliebollenactie van ZV gaat gewoon door. Dus… op oudejaarsdag
(donderdag 31 december) bezorgen wij gewoon deze heerlijke oliebollen bij u
thuis. Wij hangen de oliebollen in een tasje aan uw (voor)deur, daardoor zal er
geen fysiek contact zijn tussen u en de bezorgers.
Heeft u nog niet besteld? U kunt uw bestelling nog doorgeven t/m maandag
28 december.
Uw bestelling ontvangen wij heel graag via de mail, app, sms of telefonisch!
Hier kunt u uit kiezen:
aantal
soort

prijs

5

Naturel óf met krenten/rozijnen

€ 4,00

10

Naturel óf met krenten/rozijnen

€ 8,00

40 (actie)

Naturel óf met krenten/rozijnen

€ 27,00

actie 

U kunt zelf samenstellen
bv. 40 st. naturel, of 40 stuks
krenten of 10/30 of 20/20

Betaling kan op 3 manieren:
1. Via Tikkie;
2. Via overmaken;
3. Contant.
U mag dan een envelop voorzien van naam, adres huisnummer, met daarin
het juiste geldbedrag in de brievenbus stoppen 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 of Nicole Kamphuis 06-27 23 18 98
Namens sportvereniging Zenderen Vooruit willen wij u alvast heel hartelijk
bedanken voor uw bestelling. Wij wensen iedereen alvast goede kerstdagen
en een gezond en sportief 2021!
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Beste inwoners van Zenderen,
Zoals u wellicht weet is de dorpsraad onderverdeeld in
verschillende werkgroepen. Werkgroep duurzaamheid is nog
op zoek naar extra hulp. Mocht u interesse hebben om mee te
denken over hoe we duurzaamheid in Zenderen vorm kunnen
geven dan kunt u contact opnemen met Huub Welberg
(huubwelberg@gmail.com).
Onderstaand bericht over het concept-energievisie Borne is bij ons
binnengekomen en hier willen wij u natuurlijk graag op attenderen.
In het kader van onze inspraakverordening bieden wij u een digitale link aan
naar onze Concept-Energievisie
Borne: https://digitaalpubliceren.com/borne/17870/.
De Concept-Energievisie Borne ligt in de periode 10 december 2020 tot en met
20 januari 2021 voor een periode van 6 weken ter inzage.
Diverse overheidsinstanties zoals provincie, regio, buurgemeenten en diverse
relevante instanties en organisaties (Waterschap, Welbions, LTO, Stichting
Twickel, Cogas, Enexis, Duurzaam Thuis Twente, Twence en de dorps- en
wijkraden) krijgen de Concept-Energievisie toegestuurd.
De Concept-Energievisie beschrijft langs drie inhoudelijke thema’s hoe de
gemeenschap in Borne op route gaat om in 2050 CO2-neutral te zijn. De
thema’s zijn: ·
energiebesparing
·
de transitievisie warmte (hoe en wanneer gaan dorpen en
wijken in Borne van het aardgas)
·
de bijdrage van Borne om in 2030 in de regionale opgave
qua grootschalige duurzame opwek te voorzien.
Als rode draad door de inhoudelijke visiepijlers beschrijven wij hoe we de
samenleving laten meedoen aan de energietransitie in Borne.
Indien u op de Concept Energievisie wilt reageren, dan kunt u uw schriftelijke
zienswijze uiterlijk 31 januari 2021 sturen aan:
Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Borne
Postbus 200
7620 AE Borne
Of via info@borne.nl
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Online Gala-avond 6 februari 2021
Een avond om naar uit te kijken: de gala-avond van de Doldraejers. En dit jaar
is dat anders dan anders, de Doldraejers gaan namelijk digitaal!
De verschillende commissies van C.V. De Doldraejers hebben de handen
ineengeslagen en voor u een alternatieve gala-avond georganiseerd!
Dat ziet er zo uit:
o U kunt de gala-avond via internet bijwonen in uw eigen woonkamer.
o U koopt zoals altijd een kaartje en ontvangt dan via e-mail de link naar de
gala-avond én het Doldraejers Doldwaze Pretpakket.
o Het pretpakket bevat o.a. een bingokaart, een lot voor de loterij, het
eerste rondje drinken en uiteraard iets om het echte feestgevoel in huis te
halen.
o Er zijn 2 soorten pakketten te bestellen:
 Basispakket (2 personen): Kosten € 12,50 incl. toegang gala,
1 bingokaart en 1 lot
 Gezinspakket (4 personen): Kosten € 20,00 incl. toegang gala,
2 bingokaarten en 2 loten
o U kunt extra loten voor de loterij bestellen à € 1,- per stuk.
o Het pretpakket wordt in Zenderen thuisbezorgd. Mensen buiten Zenderen
ontvangen t.z.t. een locatie om het pakket af te halen.
o De toegangslink voor de gala ontvangt u voorafgaand aan de gala-avond
per e-mail.
U kunt het pretpakket, inclusief toegangslink tot de gala, op de volgende
manier bestellen:
o Via onze website: https://de-doldraejers.nl/gala
o Via het invulformulier op de flyer die bij u thuis wordt bezorgd.
U kunt het pretpakket tot uiterlijk 10 januari bestellen.
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