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DE STEM VAN ZENDEREN
Website Zenderen: www.zenderen.nl
Contact Vox: tel. 06-51209141/e-mail: info@zenderen.com
KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN
24 april 2021 – 13 mei 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 …
In een groot hart
passen veel mensen
die even willen schuilen

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

De volgende Vox (nr. 27) verschijnt op woensdag 12 mei!!
Copy kan ingeleverd worden tot dinsdag 11 mei 12.00 uur.

Vieringen
• Parochiekerk:
Zondag 25 april: 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. cantoren
Voorganger: Pastor T. van der Gulik
Zondag 2 mei: 10.00 uur:
Eucharistieviering, verzorgd door de Karmel
Voorganger: pater G. Westendorp
Zondag 9 mei: 10.00 uur:
Eucharistieviering m.m.v. cantoren
Voorganger: Pastor T. van der Gulik
Donderdag 13 mei:
Hemelvaart
Geen viering
De vieringen kunnen worden gevolgd via de kerkradio en het internet
(www.kerkdienstgemist.nl)
Zondag 25 april 10.00 uur
Koster:
J. v.d. Aa
Lector:
B. Paus
Corona coördinator: H. Harink

Zondag 2 mei 10.00 uur:
Koster:
E. Westerbeek
Lector:
H. Harink
Corona coördinator: M. Besselink

Zondag 9 mei 10.00 uur
Koster:
H. v.d. Aa
Lector:
R. Brentjes
Corona coördinator: J. Stevelink
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 25 april t/m zaterdag 15 mei telkens:
zondag:
J. Maathuis
donderdag:
maandag:
H. Semmekrot
vrijdag:
dinsdag:
J. Wolbers
zaterdag:
woensdag: H. Meulenkamp
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 25 april t/m zaterdag 1 mei: groep 1/2
Van zondag 2 mei t/m zaterdag 8 mei: groep 3
Van zondag 9 mei t/m zaterdag 15 mei: groep 4
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A./R. Wolbers
V. Kuipers
S. Elferink

Misintenties voor zondag 25 april 2021:
Hendrik Kamphuis(Jgd.); Henk Koelen; Jozef Silderhuis;
Gerard Hammink(Jgd.); Marietje Koopman-Luttikhuis;
Overl. fam. ten Velde-Huisken; Paulien ten Velde-Alferink;
Loes Lubbers
Misintenties voor zondag 2 mei 2021:
Herman Westerbeek
Misintenties voor zondag 9 mei 2021: Moederdag
Tonie Harink

Roepingenzondag 25 april
Wees niet bang, kom dichterbij!
Op 25 april a.s. is het weer
Roepingenzondag: de jaarlijkse gebedsdag
voor roepingen tot het priesterschap, het
permanent diaconaat en het religieuze
leven. Het onder de aandacht brengen en
bevorderen van roepingen is een zeer
belangrijke taak binnen de Kerk. De zorg om
voldoende herders in de toekomst is een
gezamenlijke en blijvende
verantwoordelijkheid van alle gelovigen.
Niet alleen op Roepingenzondag, maar elke
dag opnieuw.
Thema van dit jaar is: Wees niet bang, kom
dichterbij! Het is een verwijzing naar het
verhaal van Mozes die God ontmoet in de brandende braambos en door Hem
geroepen wordt om zijn volk te bevrijden uit de slavernij van Egypte (Exodus
3). Na zijn twijfel en tegenwerpingen geeft hij uiteindelijk gehoor aan de
roeping die hij van God ontvangen had.
Ook in onze dagen worden mensen door God geroepen voor een bijzondere
taak. Ze worden uitgenodigd dichterbij te komen en te luisteren naar wat Hij
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hen te zeggen heeft. Meestal zorgt dat voor onrust, onzekerheid en soms ook
een gevoel van angst en onwaardigheid. Het verhaal van Mozes leert ons
echter dat God degenen die Hij roept altijd blijft ondersteunen en hen de
kracht geeft hun opdracht uit te voeren.
De campagne van dit jaar is een uitnodiging aan (jonge) mensen om te
ontdekken wat God van hen vraagt, hun angsten en onzekerheden opzij te
zetten en uiteindelijk de stap te zetten om aan hun roeping gehoor te geven.
Drs. P. Kuipers, rector van het Ariënsinstituut en voorzitter van de Diocesane
Roepingenraad, roept ons op Roepingenzondag ook materieel te steunen.
Dat kan door een bijdrage in onze collectemand bij de viering van a.s. zondag.
Maar ook is het mogelijk om rechtstreeks een bijdrage over te maken naar het
IBAN nummer NL64 ABNA 0810 4964 88, t.n.v. het Fonds Priesteropleiding
Aartsbisdom Utrecht.

Dank alvast hiervoor.
Werkgroep MOV

“Uit het Parochiebestuur”. Nr.: 21
Berichtgeving uit onze vergadering van 15 april 2021
1. Plannen kerkhof
Op dinsdag 20 april wordt er voor de vrijwilligers van
het kerkhof een presentatie gegeven van de globale schetsen van de
vernieuwing van het kerkhof.
De presentatie wordt gehouden in de kantine van de IJsbaan.
2. Restauratiewerkzaamheden
Zoals u heeft kunnen zien, zijn de restauratiewerkzaamheden aan de
kerk gestart. Twee aannemers uit Zenderen en één aannemer buiten
Zenderen zijn betrokken. Het gaat om diverse werkzaamheden en
schilderwerkzaamheden aan de buitenkant van de kerk, de vloer van
de Sacristie en de restauratie van een gescheurde balk in de Toren
van de kerk. De komende maanden worden de werkzaamheden
uitgevoerd.
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3. Coronabeleid
We wachten af hoe het coronabeleid zich zal ontwikkelen.

4. Aktie Kerkbalans
Ongetwijfeld hebt u reeds vernomen dat de vrijwilligers van de
Aktie Kerkbalans van onze kerk, weer zijn gestart met de werkzaamheden.
Middels een brief hebt u diverse mogelijkheden aangereikt gekregen
om uw kerkbijdrage 2021 te voldoen.
Wij bevelen de Aktie Kerkbalans nogmaals van harte bij u aan.
5. Reglement kerkhof
Naar aanleiding van een brief van Het Bisdom Utrecht van november
vorig jaar, zijn er mogelijkheden aangegeven om op onze katholieke
begraafplaats ook een gedeelte hiervan in te richten als “Algemene
begraafplaats”. Dit kan alleen onder strikte voorwaarden van het
Bisdom. Wij zijn een onderzoek gestart naar de voor- en nadelen hiervan.
6. Eikenprocessierups.
Wij hebben opdracht gegeven tot behandeling van de bomen op het kerkhof
i.v.m. eikenprocessierups.

Het parochiebestuur

Herinnering Actie Kerkbalans
Graag willen wij u, parochianen, er aan
herinneren dat komend weekend onze Actie
Kerkbalans ten einde loopt.
Mocht u uw toezegging of bijdrage nog niet hebben gedaan, dan verzoeken
wij u bij deze heel vriendelijk dat de komende dagen nog te doen. Waarvoor
alvast zeer bedankt.
Veel dank via dit bericht reeds aan hen die hun bijdrage aan de Kerkbalans al
hebben gedaan.
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Want, Kerkbalans vraagt ons allen om te investeren in een levende
kerkgemeenschap tijdens en na de corona. Omdat we mensen zijn, mensen
die elkaar opzoeken in lastige, maar ook mooie tijden.
Wilt u ook dat onze parochie kan blijven doen waar ze al heel lang voor staat?
Geef dan vandaag nog voor de kerk van morgen, voor
onze
parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Zenderen.
Onze parochie verkeert ook in financiële zin in moeilijke
tijden. Zie het financiële overzicht dat u onlangs in uw
Kerkbalans brief hebt ontvangen.
Juist nu vindt allerlei restauratiewerk plaats aan en in onze kerk. Te noemen:
restauratie dakkapellen, hellingbaan, Angelus toren (kleine toren), sacristie en
nodig voeg- en schilderwerk. Totale kosten rond 40.000 euro.
Dankzij ons aller bijdrage kan onze parochie blijven voortbestaan.
Nog even de verschillende manieren om uw bijdrage of toezegging te doen:
•
vul het eerder ontvangen bijdrage formulier in en zend het digitaal
(scan of foto) naar kerkbalans@parochiezenderen.nl
•
vul het betreffende formulier in op de website van de Parochie
Zenderen www.parochiezenderen.nl onder het kopje Nieuws –
Actie Kerkbalans.
•
betalen met de QR-code Kerkbalans 2021 O.L.V.
Onbevlekt Ontvangen:
•

•

breng het ingevulde bijdrageformulier al dan niet met uw kerkbijdrage,
als u besluit die toch liever in contanten te doen, in een gesloten
envelop bij uw collectant. Het adres van de collectant staat op de
envelop die u hebt ontvangen. Hij of zij zal die vervolgens bezorgen bij
de Kerkbalans organisatie.
Of bezorgen bij ons Parochiecentrum aan de achterzijde van het
Karmelietenklooster.

U allen zeer bedankt voor uw medewerking.
Organisatie Actie Kerkbalans
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Nieuws van de Zonnebloem Hertme/Zenderen
De jaarlijkse verkoop van loten voor de Zonnebloem is 20 april
van start gegaan.
Ook dit jaar komen wij bij u aan de deur met inachtneming van
de coronamaatregelen.
De loten kosten €2,00 per stuk waarvan €1,50 naar de
plaatselijke afdeling gaat.
Met de opbrengst organiseren wij activiteiten voor mensen die,
zeker in deze tijd, dreigen te vereenzamen.
Koopt u a.u.b. loten van onze vrijwilligers, hiermee steunt u uw plaatselijke
Zonnebloemafdeling.

Collecte Hartstichting
De jaarlijkse collecteweek van de Hartstichting heeft dit jaar in Zenderen
€ 592,91 opgeleverd.
Dankzij de giften werkt de Hartstichting aan
concrete oplossingen om ieders hart zo
gezond mogelijk te houden.
Want iedereen heeft recht op een gezond hart.
De Hartstichting bedankt de collectanten en inwoners van harte voor de
bijdrage.
Collecteweek Kinderhulp 19 t/m 24 april
Hebt u de collectant gemist? Geen nood. U kunt altijd
nog op de volgende manieren doneren:
- via de QR-code hiernaast. Deze kunt u scannen vanuit
uw bankieren app (bedrag kan aangepast worden) of
met de QR scanner app.
- U kunt uw gift ook overmaken naar 1 van de volgende
rekeningnummers: NL35 RABO 0707 0707 40
NL80 INGB 0000 404040
t.n.v. Nationaal Fonds Kinderhulp
Betsy Paus, collecte organisator voor Zenderen
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Nog een kleine aanvulling t.a.v.
standplaatsen/-dagen van
Toren vishandel
Iedere woensdagmiddag en zaterdagmorgen (tot 14.00 uur) staat Toren
Vishandel in Albergen (Coop) en iedere dinsdag, vrijdag en zaterdag in Almelo,
bij het winkelcentrum in de Windmolenbroek.

Oud ijzer actie van de IJsclub “Zenderen”
Onze jaarlijkse inzameldag voor oud
ijzer, metalen, etc. is op zaterdag 15
mei aanstaande. Op deze dag kunt u
tussen 10.00 en 15.00 uur oud ijzer,
accu’s, stroomkabels, (defecte)
elektrische gereedschap, vaatwassers, wasmachines en andere metalen
brengen naar het erf van de familie Stamsnijder-Harink aan de
Braamhaarsstraat 1 A te Zenderen.
Koelkasten, diepvriezers en televisie’s met beeldbuizen mogen wij niet
innemen. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om het oud ijzer te brengen
dan kan het ook zaterdag 15 mei bij u worden opgehaald. U kunt daarvoor
contact opnemen met:
06-53813977 Erik Stamsnijder
06-41478459 André Wanink
06-30319115 Jan Everlo
074-2665953 Herman te Wierik
06-11795517 Theo Timmers of stuur een mail naar timmers.t.h@gmail.com
Tijdens deze inzameldag houden wij ons aan de voorschriften zoals gesteld
door het RIVM. Dit betekent vooralsnog dat wij u verzoeken om niet met
meerdere personen het ijzer te komen brengen. Mondkapje wordt
aanbevolen en op het erf van de familie Stamsnijder de aanwijzingen volgen.
Voor het ophalen geldt dat max. 2 personen bij u komen om het ijzer etc. op
te halen. Uiteraard houden wij rekening met de 1,5 meter afstand.
Alvast onze dank.
Bestuur IJsclub “Zenderen”
-8-

Realisatie zonnepark op de locatie Elhorst/Vloedbelt.
In de Vox van Januari bent U
geïnformeerd over de plannen van
Twence om een groot aantal
zonnepanelen op de stortlocatie E/V te
plaatsen.
Deze panelen worden geplaatst op dat
gedeelte van de stortlocatie dat nog niet
is voorbereid voor de stortfunctie. Het
betreft hier 10,5 ha. Dit is dus nog maagdelijk gebied, met andere woorden op
deze percelen zijn nog geen onderafdichtingen aangebracht. Wel ligt er al een
10-tal jaren, grenzend aan deze 10,5 ha, een groot compleet ingericht
stortcompartiment van enkele ha groot welke tot op heden nog steeds niet in
gebruik is genomen vanwege gebrek aan te storten afval.
In de praktijk worden zonneparken vaker aangelegd op stortplaatsen maar dan
zijn deze echter wel officieel gesloten waarbij dan o.a. de eindafdichting en het
beplantingsplan is geregeld en er sprake is van een eeuwigdurende nazorg. Dit
alles is niet het geval bij de E/V. Twence wil de zonnepanelen tijdelijk
exploiteren voor de duur van 25 jaren met daarbij de bedoeling dat na die 25
jaren de bestemming “afvalstort” op die 10,5 ha gehandhaafd blijft. Welke
logica hangt hieraan ten grondslag als men onderstaande feiten in ogenschouw
neemt:
Vanaf 2000 is de E/V qua stort niet meer in exploitatie. Vanaf 2021 wil Twence
voor de duur van 25 jaren tijdelijk zonnepanelen plaatsen op de originele
bestemming “afvalstort” met als gevolg dat er in een periode van ca 45 jaren
niet meer gestort wordt, voeg daarbij nog de aanwezigheid van een compleet
ingericht stortcompartiment van enkele ha groot die na ca 10 jaren nog steeds
niet in gebruik is genomen en het feit dat recentelijk door Twence nog 600.000
m3 stortcapaciteit van de E/V is afgestaan voor uitruil met de stortlocatie
Mineralz Maasvlakte dan vinden wij het zeer ongeloofwaardig om toch na die
45 jaren de mogelijkheid te willen blijven houden om te blijven storten. Wij
pleiten er daarom voor om voor die 10,5 ha de bestemming zodanig te wijzigen
dat na die 25 jaren er niet meer gestort kan worden op het voormalige
zonneparkperceel.
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We hebben daarom op 9 Maart jl. gebruik gemaakt van het spreekrecht in het
Politiek Beraad, zij het digitaal, en daarnaast op 23 Maart alle raadsleden
schriftelijk benaderd met het verzoek om hiertegen actie te ondernemen om te
voorkomen dat dit schrikbeeld als een zwaard van Damocles boven het hoofd
van de inwoners van Zenderen en andere omwonenden in de omgeving blijft
hangen. De noodzaak om de bestemming “afvalstort” na die 25 jaren te willen
blijven handhaven ontbreekt ten enenmale.
Tijdens de raadsvergadering op 23-3-2021 bleek, mede op basis van de door
ons verstrekte informatie, dat de gemeenteraad dezelfde mening was
toegedaan en heeft zij dit via een motie, welke door de gehele raad werd
ondersteund, bekrachtigd.
G.S. van Overijssel heeft in dit specifieke geval een “Verklaring van geen
bedenkingen” (VVGB) van de gemeenteraad nodig omdat het zonnepark in
strijd is met het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en met het desbetreffende
Bestemmingsplan Buitengebied van de gem. Borne. Wij hebben daarom de
gemeenteraad dringend verzocht alleen een VVGB af te geven indien de huidige
bestemming wordt aangepast zoals hierboven besproken.
Zonder een VVGB welke nodig is voor de omgevingsvergunning is het voor G.S.
van Overijssel niet mogelijk de desbetreffende omgevingsvergunning af te
geven. De gemeenteraad van Borne heeft hier dus een sterke troef in handen.
Een VVGB kent haar eigen procedures. Tegen het ontwerp-besluit-VVGB kan zo
nodig bezwaar en beroep worden ingediend zo ook tegen het definitieve
besluit van de VVGB. Ook tegen de omgevingsvergunning is bezwaar en beroep
mogelijk.
Deze motie zal nu door de gemeente Borne besproken worden met Twence en
G.S. van Overijssel. Het wachten is nu op het resultaat van deze besprekingen
waarbij wij goede hoop hebben dat logica en redelijkheid uiteindelijk de
doorslag zullen geven.
E.J.A. Mossel,
Zenderen

19 april 2021
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