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Website Zenderen: www.zenderen.nl
Contact Vox: tel. 06-51209141/e-mail: info@zenderen.com

De redactie van Vox
wenst u
Fijne Paasdagen

KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN
3 april 2021 – 10 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 …
Een vriend is iemand
bij wie je de volledige vrijheid krijgt
jezelf te zijn

Parochiesecretariaat: tel. 06 – 81730704:
Openingstijden: dinsdag:
14.00 - 15.00 uur
donderdag: 14.00 – 15.00 uur

Vieringen
 Parochiekerk:
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
De vieringen kunnen worden gevolgd via de kerkradio en het internet
(www.kerkdienstgemist.nl)
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Zaterdag 3 april 20.00 uur
Koster:
J. v.d. Aa
Lector:
R. Brentjes
Corona coördinator: H. Harink
Zondag 4 april 10.00 uur
Koster:
E. Westerbeek
Lector:
J. Cuppen
Corona coördinator: M. Besselink
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 4 april t/m zaterdag 10 april:
zondag:
J. Maathuis
maandag:
H. Peper
dinsdag:
J. Wolbers
woensdag: H. Meulenkamp

donderdag:
vrijdag:
zaterdag:

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

Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 4 april t/m zaterdag 10 april: groep 1/2
Misintenties voor paasweekend 3 en 4 april 2021
Uit dankbaarheid ter gelegenheid van een 60-jarig Huwelijk;
Irma Grooten;Jan Kemna; Harry Oude Nijhuis;Marie Rekers-Lucas; Marie
Mistrate Haarhuis-Ellenbroek;Henk Koelen; Jan Omtzigt;
Mia Monnink-Harmes; Overl. fam.Welberg-Grootelaar;
Overl. fam. Harink-Schothuis; Huub en Tiny Hermans-Savelkoul;
Annie en Henk Eidhof-Hottenhuis; Jan en Truus Kienhuis;
Overl. ouders Ganzeboom-Koelen; Bennie Hoek;
Jan en Marie Kemna-Sauer; Fam. Oude Lansink-Vetketel;
Herman en Truus Oude Weernink-Kemna (jgd); Gerard Wolters;
Overl. ouders Demmer-Kortstee; Jan Demmer; Fam. Wolbers;
Bernhard ter Haar; Ouders ter Haar-Schabbink; Jozef Silderhuis;
Henk Zegger; Harrie Kemna; Overl. fam. ten Velde-Huisken;
Paulien ten Velde-Alferink; Loes Lubbers; Herman Westerbeek;
Henk Koelen; Benny Boswerger; Santje Wienk-Kempers;
Gerhard Hannink; Henk Kamphuis; Jan Elferink
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Paasattentie zieken
Dit weekend vieren we Pasen, en dan bezoeken we
als Parochiegemeenschap samen met de
Zonnebloem onze zieken met een Paas-attentie.
We kunnen geen collecte houden in de kerk en we
willen U vragen een bijdrage te doen op onze
rekening. NL 86 RABO 03094.89.423.
Onze inkomsten bestaan alleen uit vrijwillige
bijdrages, waarvan we de zieken en bejaarden ook
door het jaar heen, bezoeken met
een kaart en /of een attentie.
Bij voorbaat dank, namens de bezoekgroep
Irma Geerdink

Vastentijd: voor bezinning en
bewuster leven!
Over enkele dagen vieren we het Hoogfeest van Pasen. En daarmee sluiten we
ook de periode van de Vastentijd af. Reden om ons laatste Vastenactie project
onder uw aandacht te brengen. Als eerder gezegd, alle parochies in ons land
zetten zich in deze periode 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 erg goed kunnen gebruiken:
met mensen dichtbij of juist heel ver weg.
Dit artikel gaat over steun aan een project in India:

Opvang en scholing voor straatkinderen.
Wat is er aan de hand?
In India leven naar schatting zo’n 11 miljoen kinderen op straat, alleen en
onbeschermd door volwassenen. Verreweg de meeste van deze
straatkinderen komen uit arme gezinnen. Sommigen zijn door hun ouders in
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de steek gelaten, anderen zijn van huis weggelopen om huiselijk geweld of
misbruik te ontvluchten.
Ook zijn er ouders die hun kinderen naar de stad sturen om geld te verdienen.
Bijvoorbeeld met straathandel; jonge meisjes vaak als hulp in de huishouding.
Deze kinderen zijn erg kwetsbaar en vormen een gemakkelijke prooi voor
mensenhandelaren en drugsdealers, die hen
dwingen tot bedelen, prostitutie,
kinderarbeid en dealen. Ze worden
slachtoffer van seksueel misbruik, uitbuiting,
geweld en ontvoering. Door het leven op
straat raken de kinderen beschadigd,
waardoor ze mentale- en gedragsproblemen
kunnen ontwikkelen.
In de stad Bangalore in India haalt
hulporganisatie BOSCO kinderen van de
straat en begeleidt ze naar school en naar een
‘normaal’ leven, liefst bij hun familie.
Wat wil men bereiken?
De lokale hulporganisatie BOSCO zet zich in om straatkinderen te redden. Zij
haalt jaarlijks circa 7000 kinderen van de straat. Het doel van dit project is de
straatkinderen te herenigen met hun familie. Met zorg voor hun gezondheid,
coaching en aangepast onderwijs halen medewerkers ‘de straat uit de
kinderen’. Ook is het de bedoeling dat de kinderen na verloop van tijd naar
een gewone (vak)school gaan. Met succes, want 85% van de kinderen die
BOSCO van straat redt, gaat weer thuis wonen. Medewerkers van het project
blijven de kinderen en hun ouders langdurig ondersteunen, om schooluitval
en terugkeer naar de straat te voorkomen.
Waarmee kunnen wij helpen?
Met onze donaties kunnen we samen hulporganisatie BOSCO helpen bij hun
liefdevolle zorg voor het welzijn van deze straatkinderen én hun gezinnen.
Daartoe staan tijdens de vieringen in de Goede Week en op Pasen extra
collectemandjes 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
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Binnenkort vindt de Actie Kerkbalans plaats
Na Pasen, om precies te zijn in de twee weken
van 12 tot en met 24 april, houdt onze parochie
de Actie Kerkbalans. Dit is een verlate periode
vanwege de Corona crisis.
Helaas zijn de corona omstandigheden ten
opzichte van de normale collecteperiode in januari nauwelijks verbeterd.
Daarom heeft het parochiebestuur samen met de commissie Kerkbalans
besloten de organisatie nu anders aan te pakken. Dit alles om fysiek contact
tussen de collectanten en u, parochianen, te vermijden.
In de week na Pasen volgt verdere informatie.
Namens het parochiebestuur,
de commissie Kerkbalans

Aanvullende informatie Vloedbeltverbinding
In aansluiting op de nieuwsbrief van de Dorps(p)raad door Jan Kruidenier in
de vorige VOX over de Vloedbeltverbinding (=westelijke randweg) kunnen wij
vanuit de stichting Zenderen filevrij nog het volgende melden.
Dinsdag 23 maart heeft de gemeenteraad van Borne uiteindelijk - na een een
emotierijke vergadering (zie verslag op BorneBoeit van 23 maart) UNANIEM
besloten tot de voorkeursvariant van de Vloedbeltverbinding (" Bundeling A1A35"). Dit is de oude 5b-variant van 2012! Hiervoor hebben wij eerst als
actiegroep Zenderen tegen de verbindingsweg en later als stichting Zenderen
filevrij vanaf oktober 2017 hard gestreden. Zie dossier Verbindingsweg op
BorneBoeit. Nu moet de gemeenteraad van Almelo in april nog een besluit
nemen en uiteindelijk moeten provinciale staten op 30 juni het voorlopig
geschatte budget van 50 miljoen beschikbaar stellen. De gemeente Borne en
de regio Twente moeten hier respectievelijk 5 en 5 miljoen in bijdragen.
Op dit moment voeren we samen met de Dorpsraad een lobby richting alle
fracties in provinciale staten. Inmiddels hebben we de fracties van VVD, CDA,
CU, OCL rondgeleid langs het tracé en een toelichting gegeven. We gaan nog
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rond met de fractie van GroenLinks en SP. De fractie van de PvdA hebben we
online gesproken. Dit gebeurt allemaal om de besluitvoming in juni a.s. in
positieve zin te beïnvloeden.
Als het budget in juni a.s. beschikbaar komt gaat het proces verder met het
bepalen van het definitieve tracé. Dit zal in direct overleg met aanwonenden
en met betrokkenheid van Zenderen en omgeving gebeuren. Daarna volgt de
procedure van het wijzigen van het bestemmingsplan en tenslotte - het
belangrijkste - de concrete uitvoering.
Namens het bestuur van de stichting Zenderen filevrij,
Sandra Ottolander
Hoi allemaal,
De Bag2School kleding inzamelactie komt er weer aan. Van 30 maart tot 13
april kun je bij school weer zakken met kleding
inleveren.
De kleding wordt ingezameld voor hergebruik. Dus WEL:
* Dames-, heren en kinderkleding.
* Schoenen (per paar).
* Handtassen en riemen.
* Lakens en knuffels.
De Bag2School organisatie keurt de zakken na het ophalen. Als er te veel
zaken van slechte kwaliteit bij zitten kan het afgekeurd worden.
Daarom graag GEEN:
* Bedrijfskleding
* Uniformen
* Kussens en dekbedden
* Vieze of natte kleding
Zo maken we er samen een succes van en kunnen we elk jaar extra leuke
activiteiten in school organiseren door onze kasten op te ruimen.
Wil je bij het opruimen van de kledingkast weer denken aan onze actie?
Alvast bedankt,
Kasper Smit
Penningmeester, Ouderraad St Stephanusschool
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De zonnebloem gaat Samen-aan-tafel
De Zonnebloemafdeling Hertme/Zenderen
blijft zich ook in deze Coronatijd inzetten voor
haar gasten. In 2020 zijn alle activiteiten
afgezegd vanwege de Lock down. Hoewel de
maatregelen rondom Corona intussen een
beetje minder streng zijn geworden is het nog
steeds niet mogelijk om samen activiteiten te
ondernemen. Toch blijven we activiteiten
bedenken om onze gasten het gevoel te geven
dat we ze niet zijn vergeten.
Waar de Zonnebloem in 2020 eigenlijk alleen
maar kleine attenties thuis heeft bezorgd,
variërend van een Paasattentie tot een tasje
met “Eenzaamheidsvitaminen”, willen we in
2021 proberen het weer iets grootser aan te pakken. De eerste actie dit jaar is
de actie Samen-aan-Tafel. Een initiatief waarbij we al onze gasten een
compleet verzorgde Paasmaaltijd kunnen aanbieden die wordt gefaciliteerd
door Food Connect uit Almelo. Na een belronde met weer het persoonlijke
contact hebben zich maar liefst 64 gasten opgegeven om Samen-aan-tafel te
gaan. De maaltijden worden op woensdag 31 maart bij onze gasten
thuisbezorgd waarna ze rond ongeveer hetzelfde tijdstip “samen” van de
maaltijd kunnen genieten maar wel iedereen in zijn eigen veilige omgeving.
We hopen hiermee een gevoel van verbondenheid te geven. Via de
Zonnebloem…met elkaar…maar wel op afstand.
Verder zal er een eigen Zonnebloemblad worden gemaakt: de Zonnestraal.
De voorbereidingen zijn in volle gang. Het doel is het blad een levendige,
hedendaagse en toekomstgerichte invulling te geven die de gasten zal
uitdagen om zelf ook iets aan te leveren. Ook dit met het idee het onderlinge
contact te bevorderen.
De vrijwilligers zien ernaar uit dat er weer gezamenlijk
activiteiten kunnen worden ondernomen. Tot die tijd blijven
we voorzichtig en proberen op allerlei inventieve manieren in
contact te blijven met onze gasten.
De zonnebloem: er kan zoveel meer dan je denkt.
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