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Website Zenderen: www.zenderen.nl
Contact Vox: tel. 06-51209141/e-mail: info@zenderen.com
KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN
27 maart 2021 – 3 april 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 …
Geen doel is te ver,
als je plezier hebt in wat je doet.
Parochiesecretariaat: tel. 06 – 81730704:
Openingstijden: dinsdag:
14.00 - 15.00 uur
donderdag: 14.00 – 15.00 uur
Vieringen
 Parochiekerk:
Zondag 28 maart 10.00 uur: Palmzondag. Eucharistieviering m.m.v. cantoren
Voorganger: Pater N. Hofstede
De viering kan gevolgd worden via de kerkradio en het internet
(www.kerkdienstgemist.nl)

Vieringen Goede Week en Pasen
Donderdag 1 april: Witte Donderdag
19.00 uur:
Eucharistieviering m.m.v. cantoren
Voorganger: pater Tj. van Balen
Vrijdag 2 april: Goede Vrijdag
19.00 uur:
Kruisverering m.m.v. cantoren
Voorgangers: A. Oosterik i.s.m. werkgroep
Zaterdag 3 april: Paaszaterdag
20.00 uur:
Paaswake m.m.v. cantoren
Voorganger: pater N. Hofstede
Zondag 4 april: 1ste Paasdag
10.00 uur:
Karmelviering m.m.v. cantoren
Voorganger: pater Tj. van Balen
Zondag 28 maart 10.00 uur
Koster:
E. Westerbeek
Lector:
M. Verheijen en J. Maathuis
Corona coördinator: M. Besselink
Donderdag 1 april 19.00 uur
Koster:
H. v.d. Aa
Lector:
H. Harink
Corona coördinator: J. Stevelink
Vrijdag 2 april 19.00 uur
Koster:
H. Harink
Lector:
voorgangers
Corona coördinator: B. Nollen
Zaterdag 3 april 20.00 uur
Koster:
J. v.d. Aa
Lector:
R. Brentjes
Corona coördinator: H. Harink
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Zondag 4 april 10.00 uur
Koster:
E. Westerbeek
Lector:
J. Cuppen
Corona coördinator: M. Besselink
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 28 maart t/m zaterdag 3 april:
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 28 maart t/m zaterdag 3 april: groep 4
Kerststukken begraafplaats
De onderhoudsploeg van de begraafplaats verzoekt U vriendelijk de kerststukken voor Palmzondag 28 maart weg te halen.
De kerststukken die blijven liggen worden verwijderd.
De Onderhoudsploeg.
Misintenties voor zondag 28 maart 2021:
Voor hen die in de afgelopen maanden zijn overleden:
Irma Grooten; Jan Kemna; Harry Oude Nijhuis;
Marie Mistrate Haarhuis-Ellenbroek; Marie Rekers-Lucas.
Voor onze dierbare overledenen, waarvoor tijdens de lock down een intentie
is gevraagd:
Herman ter Brugge; Overl. fam. Welberg-Grootelaar;
Mia Monnink-Harmes; Huub en Tiny Hermans-Savelkoul;
Johanna Harink-Schothuis; Annie en Henk Eidhof-Hottenhuis; Marietje ter
Brugge.
Voor hen die tijdens de lock down een jaargedachtenis hebben gehad:
Hans ter Brugge; Freek en Marie Besselink;
Geertruida Kamphuis-Kamp; Anneke Kamp; Jan Kienhuis;
Herman Olthof; Jan Harink; Jan Omtzigt; Johan Kamphuis;
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Henk Kamphuis; Gerard Banierink; Tonie Harink; Paulien ten Velde-Alferink;
Will Schulten-Veldhof; Annie Demmer-Kortstee; Diny ten Thije-Geurtse;
Siny Kamphuis-Elshoff.
Intentie uit dankbaarheid b.g.v. een tachtigste verjaardag.
Overleden:
Op 19 maart jl. is op 90-jarige leeftijd overleden: Marie Rekers-Lucas. We
wensen de familie Rekers veel sterkte en troost.
Aanmelden vieringen april
In deze Vox vindt u het bijgevoegde aanmeldformulier voor de vieringen in
april. Wat fijn, dat we weer met 30 personen de vieringen kunnen bijwonen.
Maar.. voorzichtig zijn blijft belangrijk! Dus houdt afstand bij het
binnenkomen, draag een mondkapje bij binnenkomst en weggaan, ontsmet
uw handen, ook bij het ter communie gaan en volg de aanwijzingen van onze
corona-coördinatoren.
Zoals eerder vermeld, willen wij u vragen zoveel mogelijk gebruik te maken
van mail of telefoon bij aanmelding of het formulier in te leveren in de
brievenbus bij het parochiesecretariaat of in de bus in de kerk. Zoals u ziet,
er zijn vele mogelijkheden.
Mocht het onverhoopt voorkomen dat u zich op het
laatste moment moet afmelden, dan kunt u dat
telefonisch doen bij de vicevoorzitter, haar nummer
staat op het formulier.
We hopen op mooie vieringen met 30 mensen en voor
wie er helaas geen plek is: alle vieringen kunt u volgen
via kerkdienstgemist.nl, parochie Zenderen.
Digitale uitzending passievesper op 30 maart 2021
De Raad van Kerken Borne, Hertme en
Zenderen organiseert op dinsdag 30 maart
a.s. een Passievesper waarvan de digitale
uitzending plaatsvindt vanaf 19.00 uur op 30
maart a.s. De opname gebeurt vanaf het
Carmelitessen klooster te Zenderen. In deze
vesper zullen ds. Johan Meijer en de heer
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Jan Cuppen voorgaan. Centraal in deze vesper zal “stilte “ en “bezinning”
staan. Deze stiltes worden slechts onderbroken door declamaties en gebeden
uitgesproken door beide voorgangers a.d.h.v. de 14 afgebeelde
Kruiswegstaties.
Deze kruiswegstaties zijn bevestigd aan de buitenmuur van het klooster die te
allen tijde kunnen worden bezichtigd.
De Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen nodigt u van harte uit deze
passievesper langs digitale weg bij te wonen. De uitzending is te volgen via de
website van de Raad van Kerken, www.raadvankerkenborne.nl en via de
website van de Protestantse Gemeente te Borne, www.pgborne.nl waar op
de homepages een bericht komt te staan met de mogelijkheid door te klikken
naar de uitzending. Daarna is deze nog te zien op YouTube onder de titel
‘Kruisweg Zenderen 2021’.
Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen

Vastentijd: voor bezinning en
bewuster leven!
In deze vijfde week van de Vastentijd als

voorbereiding op het Paasfeest op 4 april
brengen we een volgend Vastenactie project
voor het voetlicht.
Alle parochies in ons land zetten zich samen
in voor een aantal projecten wereldwijd. Zo
is deze Vastenperiode een mooie gelegenheid
om onze tijd, geld en aandacht te delen met
anderen die onze steun goed kunnen
gebruiken: met mensen dichtbij
of juist heel ver weg.
Dit artikel gaat over steun aan een project in Burkina Faso in West-Afrika:

klaslokalen voor vluchtelingenkinderen.
Wat is er aan de hand?
Aan de grens met buurland Mali zijn diverse terroristengroepen actief. Door
het voortdurende geweld tegen burgers is er een vluchtelingenstroom op
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gang gekomen. Dit heeft veel impact op het onderwijs, want veel kinderen en
jongeren kunnen niet meer naar school doordat scholen in brand zijn
gestoken en leraren bedreigd worden.
De plaats Tougan, waar het project zich bevindt, is een veilige plek waar veel
vluchtelingen naar toe trekken.
Wat wil men bereiken?
De parochie Notre Dame de l’Assomption in Tougan beheert een tweetal
basisscholen. De parochie wil de vluchtelingenkinderen graag opvangen en
lesgeven. Om het lesgeven voort te kunnen zetten is dringend behoefte aan
extra lokalen, aan banken en stoelen en meer sanitair.
Hoe doen ze dat?
Met de geplande bouw van drie extra lokalen, en het voorzien in 150
tafelbanken om de lokalen in te richten, komt er meer ruimte voor de
leerlingen. De uitbreiding van het sanitair met extra wc’s voor leerlingen en
docenten zorgt daarnaast voor een hygiënischer en meer toegeruste plek om
vluchtelingenkinderen en lokale kinderen les te geven.
Met onze donaties helpen we samen de parochie in Tougan haar missie
handen en voeten te geven!
Daartoe staat gedurende de resterende Vastenperiode en op Pasen tijdens de
vieringen een collectemand achter in de kerk voor uw gift.
Ook kunt u rechtstreeks een bijdrage overmaken naar het banknummer van
de Vastenactie: NL21 INGB 000 000 58 50. Dank alvast voor uw bijdrage.
MOV/Vastenactie

* * * * POTGRONDACTIE 2021 * * * *
Beste mensen uit Zenderen,
Afgelopen zaterdag heeft de potgrondactie van Zenderen Vooruit
plaatsgevonden. Het was een groot succes; we hebben zo’n 200 zakken
bemeste tuinaarde bezorgd en bijna 600 zakken potgrond! Geweldig!
We willen jullie enorm bedanken voor jullie bestellingen.
Alle vrijwilligers die geholpen hebben bij het bezorgen van de potgrond willen
we via deze weg ook nogmaals hartelijk bedanken!
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DORPS(P)RAAD
(waarin de Dorpsraad Zenderen periodiek van zich
laat horen)
Beste Zenderenaren,
de Dorpsraad wil u regelmatig bijpraten over waar wij ons mee bezig houden.
In deze rubriek DORPS(P)RAAD geven we de hoofdlijnen van wat er speelt.
Bepaalde onderwerpen worden elders gedetailleerder toegelicht. Daarmee
bent u in ieder geval op de hoogte en kunt meepraten als u wilt.
Wij hopen erg dat ook u regelmatig van zich laat horen.
1. DUURZAAMHEID en ENERGIETRANSITIE. In ontwikkeling zijn o.m. de
Regionale EnergieStrategie (RES) Twente en de Energievisie Borne. De Dorpsraad probeert nu grip te krijgen op deze zich snel ontwikkelende plannen,
maar wij hebben onvoldoende capaciteit om dit (technisch) ingewikkelde
maar zeer urgente onderwerp echt goed te volgen. Op dit moment is Huub
Welberg ons gezicht naar buiten, maar hij staat er alleen voor en hij heeft zelf
ook al een drukke baan. Dus als u zich het onderwerp aantrekt en u heeft een
klein beetje tijd ter beschikking, meld u dan aan (zie onderaan) om Huub en
daarmee Zenderen verder te helpen. En het is noodzakelijk dat Zenderen
actief meepraat. De komst van een “zonnepark” van 10 hectare op de ElhorstVloedbelt lijkt al onafwendbaar; overigens is de Dorpsraad niet echt tegen
(wordt geplaatst op de huidige vuilstort en aan het oog onttrokken). Wel
blijven een aantal voetangels en klemmen over: wie heeft nu voordeel bij dit
Zenderense zonnepark en komen er nog meer van dit soort parken bij ons?
Zo wordt in een recente analyse in de gemeente Borne een aantal gebieden
aangeduid die mogelijk geschikt zouden zijn voor zonneparken en/of
windmolens. “Toevallig” liggen die gebieden allemaal in het gebied rondom
Zenderen……. De Dorpsraad vindt dat een aanzienlijke dreiging voor de
leefbaarheid in Zenderen. Zenderen is niet het afvoerputje van Twente!!!
2. De MESTVERWAARDINGSINSTALLATIE. De Raad van State heeft
onlangs ingestemd met de bouw van een mestverwaardingsinstallatie op de
Elhorst-Vloedbelt. De bouw is begonnen en volgend voorjaar moet de
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installatie in bedrijf zijn. Hoewel de dorpsraad tegen de komst van de
installatie was, is het nu zaak goed met Twence samen te werken. Daartoe
bestaat al geruime tijd een klankbordgroep van Zenderense inwoners die
periodiek door Twence worden geïnformeerd en geraadpleegd. Een van de
onderwerpen is de besteding van een omgevingsfonds dat Twence ter
beschikking stelt aan de Zenderense gemeenschap. De klankbordgroep heeft
over de besteding van het geld uit dit omgevingsfonds al contact gezocht met
diverse geledingen uit Zenderen waaronder de Dorpsraad, de
ondernemingsvereniging en de jongerenraad. De klankbordgroep zoekt
overigens extra leden, vooral ook onder jongeren.
3. De VLOEDBELTVERBINDING. Kern is het aanleggen van een rondweg
om Zenderen, lopend van de Elhorst-Vloedbelt via Het Vlier naar het
knooppunt Azelo (met mogelijk in de toekomst een aansluiting op de A1/A35)
en dan vervolgens langs de grote weg richting Borne, achter het crematorium
langs. De Doorbraak wordt dus niet aangetast en ook het Tusveld lijkt veilig.
Van de Elhorst-Vloedbelt zal er dan ook nog een grote bocht worden
aangelegd ruim om de sportvelden heen naar de Albergerweg. Het exacte
tracé van de Vloedbeltverbinding moet nog worden vastgesteld, mede in
overleg met Zenderenaren die op of aan het traject wonen. De Dorpsraad
heeft gepleit voor een ruimhartige compensatie voor hen. De definitieve
besluitvorming moet nog plaatsvinden. Almelo en Borne moeten binnenkort
aangeven of zij het eens zijn met deze route en vervolgens moeten dan de
Provinciale Staten het besluit nemen. Daarna gaat dan ook nog de
bestemmingsplanprocedure lopen, waarin iedere burger zijn/haar zienswijze
kan indienen (en uiteindelijk ook nog naar de rechter kan stappen). Het kan
dus nog wel even duren, maar de Dorpsraad is blij dat er nu in ieder geval echt
wat aan de verkeersoverlast in Zenderen gaat gebeuren. Wij zitten op 1 lijn
met de Stichting Zenderen Filevrij en wij danken hen voor hun kartrekkersrol
op dit gebied en voor het vele werk dat zij achter de schermen verrichten.
4. DORPSAMBITIE. Alleen al door de aanleg van de Vloedbeltverbinding
zal het verkeer door Zenderen met minstens 30% afnemen. Verdere, vooral
snelheidsbeperkende maatregelen, kunnen een nog veel grotere afname
veroorzaken. Goede zaak dat desondanks de Zenderense ondernemers
bereikbaar blijven en dat lokaal verkeer ook mogelijk blijft. Echter, de harde
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verkeersscheiding door de Hoofdstraat en door de Albergerweg wordt minder
en met de sterke afname van het verkeer wordt het misschien mogelijk ons
dorp een beetje anders in te richten. Ook om andere redenen is het goed om
nog eens te kijken naar wat we nu eigenlijk met Zenderen willen. Kunnen we
een aantrekkelijk dorpscentrum ontwikkelen, kunnen we misschien weer een
supermarkt(je) en een bruine kroeg terugkrijgen, wat te doen met
woningbouw, hoe gaan we het gemeenschapscentrum Sindron verder
ontwikkelen (wordt nu beheerd door Jeanine Mulder van Duimelot), wat
gebeurt er met de kloosters en nog veel meer van dit soort onderwerpen. De
bedoeling is om deze dorpsambitie te ontwikkelen samen met de gemeente
Borne. De Dorpsraad heeft hiervoor een plan van aanpak gestuurd aan de
gemeente en binnenkort zal er een eerste informeel overleg met
burgemeester Pierik plaatsvinden. Wij hopen dan vanaf begin mei te kunnen
starten met de uitwerking van het plan. De Dorpsraad zal u natuurlijk
nauwgezet op de hoogte houden, maar wij kunnen niet zonder uw bijdrage.
Als een van deze onderwerpen u aanspreekt en u heeft daar wat tijd voor,
meld u dan aan a.u.b.
Tot slot wil ik melden dat ik sinds kort weer de voorzittershamer heb
overgenomen van Marinus Tijken. Ik dank hem voor de wijze waarop hij de
Dorpsraad in het afgelopen jaar op de kaart heeft gehouden. Bovendien is er
een kandidaat voor het secretarisschap, die zich nu oriënteert op wat de
functie in de praktijk inhoudt. De Dorpsraad zoekt nog steeds een nieuwe
penningmeester………; kost niet veel tijd en u denkt en beslist mee als lid van
de Dorpsraad.
Tot zo ver maar eens deze eerste Dorps(p)raad.
Met vriendelijke groet.
Jan Kruidenier (voorzitter Dorpsraad Zenderen)
Voor al uw aanmerkingen en aanmeldingen:
J.C. Kruidenier
Erve Escher 9
7625NG Zenderen
jckruidenier@hotmail.com
074-8528929
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