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 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 …  

 

 
Het geluk is als een vlinder;  
niet gemakkelijk te vangen.  

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

donderdag: 14.00 – 15.00 uur 

 
 
 

http://www.zenderen.nl/
mailto:info@parochiezenderen.nl
mailto:pastor.vandergulik@gmail.com
mailto:anita.oosterik@gmail.com
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3de zondag van de Advent 

 
 
Vieringen:  

 Parochiekerk:  
Zondag 12 dec: 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor 
            Voorganger: pastor T. v.d. Gulik 
De viering kan worden gevolgd via de kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl  
 
Zondag 12 december 10.00 uur   
Koster:  H. v.d. Aa    
Lector:  B. Paus  
 
Misintenties zondag 12 december 2021 
Tonie Harink; Jan Westerik; Martin van der Burgt. 
 
Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 12 december t/m zaterdag 18 december telkens:  
zondag :  J. Maathuis  donderdag: A./R. Wolbers  
maandag:  H. Semmekrot  vrijdag: V. Kuipers  
dinsdag: J. Wolbers  zaterdag: S. Elferink  
woensdag:  H. Meulenkamp 
  
Werkgroep onderhoud kerkhof:   
Van zondag 12 december t/m zaterdag 18 december: groep 3   

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Adventsactie 2021 

 
Jaarlijks voeren we campagne tijdens de vier weken voor 
Kerstmis, de Adventsperiode. 
 

Verbeteren van de geboortezorg in Somalië  
 
Somalië is aan het herstellen van twintig jaar 
burgeroorlog en een recente hongersnood. 
Droogte, overstromingen, gebrek aan 
voedsel en conflicten ontwrichten de 
economie. Bijna een derde van de inwoners 
kan niet voorzien in hun levensonderhoud 
en is afhankelijk van humanitaire hulp.  
Werkloosheid, droogte en 
bestaansonzekerheid hebben ertoe geleid 
dat ruim een miljoen mensen ontheemd is 
geraakt in eigen land.  

De kwaliteit en bereikbaarheid van de gezondheids- en geboortezorg zijn in 
het hele land ronduit slecht. De meeste zwangere vrouwen maken gebruik van 
traditionele vroedvrouwen. Dit leidt, samen met de gebrekkige voorzieningen, 
tot een extreem hoog sterftecijfer van moeders en pasgeboren baby’s. 
 
Wat willen we bereiken? 
In 2020 is er in de stad Burdhubo, in het zuiden van Somalië, een 
gezondheidscentrum opgezet dat aanstaande moeders professionele 
geboortezorg en begeleiding biedt.  
Het blijkt moeilijk om de aanstaande moeders met deze zorg te bereiken. Ze 
zijn nauwelijks op de hoogte van de mogelijkheden en culturele tradities 
belemmeren het gebruik van deze zorg. Het project is erop gericht het belang 
van deze geboortezorg duidelijk te maken, het vertrouwen erin te laten 
toenemen en te organiseren dat het een herkenbare plek krijgt in de 
bestaande lokale gezondheidszorg. 
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Hoe doen we dat? 
Met dit project willen we in de stad Burdhubo en de omliggende kampen voor 
ontheemden, professionele geboortezorg en begeleiding bieden aan 720 
zwangere vrouwen, 240 jonge moeders en 150 pasgeborenen. De traditionele 
vroedvrouwen worden hierbij als doorverwijzers ingezet. Verder ontvangen 150 
kinderen jonger dan vijf jaar inentingen tegen infectieziektes.  
 

Wij kunnen daarbij helpen. Uw bijdrage hiervoor is erg welkom. U kunt uw 
gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. 
Adventsactie. 
 
Ook staat er hiervoor tijdens de Adventsperiode rond de weekendvieringen 
weer een speciale collectebus klaar op het tafeltje achter in de kerk.  
Van harte bevelen wij deze extra collecte bij u aan.  
Hartelijk dank alvast voor uw gift. 
 
Werkgroep MOV 

 
 
Raad van Kerken en Pastoresconvent denken na over de toekomst. 
Op 29 juni jl heeft de Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen samen met 
de leden van het Pastoresconvent een brainstormdag georganiseerd. 
Dagvoorzitter was ds. Klaas van der Kamp (voormalig secretaris van de 
landelijke Raad van Kerken en  momenteel voorzitter van de kring van kerken 
Overijssel, als classis predikant van de Protestantse Kerk Overijssel-Flevoland)  
De voorbereiding voor deze zogeheten heisessie was in handen van een 
werkgroep bestaande uit ds. Carla Borgers, pastor Ria Doornbusch en Gustaaf 
Boerjan samen met ds. Klaas van der Kamp.  
De dag begon met een korte schets van Gustaaf Boerjan, voorzitter  Raad van 
Kerken BHZ,  over de  geschiedenis van de lokale Raad, opgericht in 1968. De 
Raad kende perioden van bloei en neergang, maar mede door de 
samenwerking met het Pastoresconvent is de Raad overeind gebleven.  
Vervolgens vertelde ds.  van der Kamp kort over de verschillende stadia welke 
de landelijke Raad van Kerken onder het bewind van de verschillende 
secretarissen heeft doorlopen. Ook de oecumene kende zijn hoogte- en 
dieptepunten in Nederland.  De laatste decennia is de ontkerkelijking in een 
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stroomversnelling gekomen. Maar daarbij ook het besef dat buitenkerkelijk 
niet hetzelfde is als ongelovig.  Dat vereist echter wel de nodige creativiteit om 
het geloof en het kerkzijn op een andere manier aan te reiken dan wij gewend 
zijn.  
Hierna volgde een kort uitleg over het doel en verloop van deze heisessie. De 
werkgroep had voor deze dag de volgende doelstellingen opgesteld: 

 Vertegenwoordigers van de kerken in Borne denken na over de manier 
waarop ze de eerste 3 maanden bij lockfree van corona zichtbaar 
willen zijn in de samenleving; 

 Vertegenwoordigers van de kerken in Borne bezinnen zich op de 
toekomst (activiteiten en structuur) van de lokale samenwerking van 
de kerken ter plaatse. 

 
Na deze inleidingen werden de deelnemers aan het werk gezet met het doel 
te komen tot de opstelling van een aantal items, waar volgens hen de lokale 
oecumene in de nabije toekomst een nieuwe impuls aan zou moeten geven. 
Dit resulteerde in de volgende uitkomsten, in rangorde: 

a. Voorbij de maakbaarheidscultuur; 
b. Klimaatgerechtigheid; 
c. Ontmoeting van ouderen met jongeren 

 
 Deze punten zullen worden opgenomen in het nieuwe beleidsplan voor de 
komende jaren. Voor de uitwerking hiervan zal een concept plan van aanpak  
worden opgesteld, welke in het komende overleg met het Pastoresconvent, in 
januari, definitief zal worden vastgesteld. Hiermee zal de lokale Raad van 
Kerken dan aan de slag gaan. Daarnaast tevens een aantal interne punten 
oppakken, waaronder het invullen van de vacatures (van elk lidkerk minimaal 
een vertegenwoordiger in de Raad), instelling van (adhoc) werkgroepen voor 
de te organiseren activiteiten en het regelen van de gewenste rechtsvorm 
voor de lokale Raad. Regelmatig zal de achterban  worden geïnformeerd over 
de vorderingen. 
 Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de 
lokale Raad van Kerken,  te bereiken via de e-mail  
info@raadvankerkenborne.nl of bellen naar 06 – 53 97 82 32. 
 
Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen 

mailto:info@raadvankerkenborne.nl
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De HUISKAMER VAN ZENDEREN. 
In de HUISKAMER, hebben we op 27 november nog een 
Repair Café gehouden. Ook nu hebben we weer inwoners 
van Zenderen kunnen helpen met kleine klusjes. Denk 
dan aan het herstellen van een scootmobiel en reparatie 
aan klein huishoudelijke apparatuur. 
Vanaf 28 november zijn er nieuwe regels i.v.m. Covid-19. 
Dat betekent ook veranderingen voor de HUISKAMER. In 

de avond mogen de band, de bridgeclub en de biljartclub geen gebruik maken 
van de locatie. 
Als bestuur hebben we ook besloten dat we in december, het HUISKAMER 
Kerstmaal en het Repair Café niet door laten gaan. We hopen dit in januari wel 
te kunnen organiseren. We houden iedereen op de hoogte via de VOX, 
website of facebook. 
Wilt u iets met ons delen; dat kan via: info@sindron.nl of ons bellen op  
06 38540733.  
Om toch te zorgen voor verbinding in Zenderen hebben we wel iets anders 
bedacht. Hierover leest u meer in deze VOX en hou de komende weken de 
VOX, Facebook en onze website in de gaten. Want we hebben nog meer 
plannen rond de kerstboom. 
 

 

Kerstbomen Plaza 

 

Mooie blauwsparren en Nordmannen  
zelf uitzoeken vanaf het land.  

    Op zaterdag en zondag aan de  

Zeilkerweg 7 in Zenderen 
 

Voor inlichtingen over de kerstbomen tel. 0625376917. 
Verkoop vanaf 27 november vanaf 9 uur ‘s morgens. 

mailto:info@sindron.nl
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SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 

 

 

Schoonmaakrooster:  

Wk 50: 13 – 17 dec: Simone Tinselboer, Anouk Slot,  

Margo Stevelink, Kelly van Egten. 

 

 

AFDELING VOETBAL 

 
Laatste speelronde pupillen, VR1 en 35+ voor de winterstop! 
Voor de pupillen, Vrouwen 1, en 35+ is aankomend weekend de laatste 
speelronde voordat de winterstop begint. Het tweede elftal, JO17 en JO19 
hebben nog een extra speelweekend voor de boeg voordat ook voor hen de 
winterstop is aangebroken. De afgelopen twee weken waren rumoerig 
vanwege de onzekerheid of de wedstrijd wel of niet door kon gaan en de 
coronabesmettingen die onze voetbalafdeling helaas ook niet heeft ontzien. 
De KNVB heeft besloten om de zogenaamde A-categorie (prestatiecompetitie) 
helemaal af te gelasten, omdat er nog steeds niet getraind mag worden na 
17:00u. Daarmee heeft het eerste elftal al winterstop.  
 

Houd de voetbal.nl app of www.zenderenvooruit.nl/wedstrijdprogramma 
goed in de gaten voor het actuele programma en de laatste stand van zaken. 
De aanvangstijden voor de teams die thuis spelen zijn zaterdag anders dan u 
gewend bent. 
 

Onderstaand een overzicht van de wedstrijden voor aankomend weekend. 
Veel succes en plezier toegewenst! 
 

Zaterdag 11 december   Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV JO19 – Achilles '12 JO19-2  14:30  Kevin Sonder  
ZV JO17 – ATC'65 JO17-3   12:30  Jos Nollen 
ZV JO12 – UD W. JO12-1    11:00  Wouter van Olffen 
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Rigtersbleek JO10-2 – ZV JO10   08:30   
ZVJO9-1 – SDC '12 JO9-5   09:00  Thijmen Kruiper 
ZVJO9-2 – Heracles avc JO9-5  09:00  Dries Smelt 
Buurse JO7-1 – ZV JO7-1    09:30   
WVV '34 JO7-1 – ZV JO7-2   09:00    
    
Zondag 12 december    Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV 1 is vrij          
Almelo 2  – ZV 2     11:15   
ZV 3 is vrij           
ZV 35+1 – Reutum 35+    09:00  Thijs Oude 
Rengerink 
Borne/ZV VR1 – FC Eibergen VR2  12:45  Bij BVV Borne 
    
Kantinedienst zaterdag 11 december Tijd: 
Ruben te Riele     08:30 – 10:00 
Bent Feldman     10:00 – 12:00 
Wessel Brus     12:00 – 14:30 
Job Egberts     14:30 – 17:00 
 
Kantinedienst zaterdag 12 december Tijd: 
Jordy Oude Vrielink/Brian Sonder   08:00 – 12:00 
Thom Hilderink/ Roy Hofstede  12:00 – 15:15  
Pim Keur/ Tim Mossel   15:15 – 17:00 
 
 

Vriendelijke groeten, 
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit 
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Nieuwsbrief December 2021 Stichting Zenderen File vrij 
Het is al weer lang geleden dat we naar buiten zijn getreden met nieuws. In de 
afgelopen maanden was er ook niet zoveel nieuws te melden, ook al gaf de 
regionale krant soms een ander beeld. 
Waarom dan nu wel weer nieuws van ons? Omdat woensdag 1 december 
2021 zowel de Stichting Zenderen File vrij als de Stichting Dorpsraad Zenderen 
hebben ingesproken in de vergadering van de commissie verkeer & vervoer 
van Provinciale Staten. We willen de informatie via de systematiek van vraag 
en antwoord proberen zo duidelijk mogelijk weer te geven. Mocht deze wijze 
niet duidelijk zijn, het staat jullie vrij om ons vragen te stellen die wij zo goed 
als mogelijk zullen beantwoorden. Vragen kunnen worden gesteld via 
s.ottolander@home.nl. 
Voor de leesbaarheid van de nieuwsbrief voorafgaande een verduidelijking: 
N743 = de provinciale weg die loopt van Almelo naar Hengelo 
N744 = de provinciale weg die loopt van Albergen naar Zenderen  
 

Waarom hebben beide Stichtingen op 1 december jl ingesproken? 
De commissie verkeer (hier zitten Statenleden die hun fractie 
vertegenwoordigen op het onderwerp verkeer) besprak een ontwerpbesluit: 
Investeringsvoorstel en start ruimtelijke procedure aanleg 
Vloedbeltverbinding middels Provinciaal Inpassingsplan (PIP). De 
commissieleden bereiden de besluitvorming voor hun eigen fractie voor door 
het stellen van vragen aan de insprekers en de gedeputeerde (het dagelijks 
bestuur van de provincie en portefeuillehouder verkeer). Inspreken was dus 
belangrijk. Niet alleen beide Stichtingen spraken in, ook de Stichting 
Dorpsbelangen Bornerbroek, bewoners van ’t Vleer, burgemeester van Borne 
en wethouder van Almelo hebben de commissieleden van informatie 
voorzien. 
 

Wat is een PIP en waarom wordt aan de leden van Provinciale Staten 
voorgesteld dit toe te passen? 
Een PIP wordt voorgesteld als meerdere overheden betrokken zijn in een 
besluit dat de ruimtelijke ordening betreft. Een van de voorgestelde tracés 
voor een rondweg om Zenderen, treft het grondgebied van de gemeente 
Almelo. Het gaat hier om de zgn bundeling A1/A35. Dit tracé gaat 6 kilometer 
over Borns grondgebied en 600 meter over Almeloos grondgebied. Een 
rondweg om Zenderen zal gevolgen hebben voor inwoners van beide 

mailto:s.ottolander@home.nl
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gemeenten. Via een PIP is voor burgers één loket beschikbaar waar vragen 
gesteld kunnen worden, maar waar ook eventuele bezwaren ingediend 
kunnen worden. 
 

Wie doet het voorstel aan de leden van Provinciale Staten? 
Omdat de rondweg het grondgebied van zowel de gemeente Borne als de 
gemeente Almelo kan raken, is er een projectteam samen gesteld. In dit team 
zitten vertegenwoordigers van de beide gemeenten en de provincie. Dit 
projectteam heeft tot taak om te onderzoeken wat het beste tracé is voor een 
rondweg, maar ook om voorstellen te doen hoe het proces moet verlopen om 
tot uiteindelijke planning en aanleg van de rondweg te komen. Uiteindelijk 
doen Gedeputeerde Staten een voorstel aan Provinciale Staten op basis van 
het advies van het projectteam. Provinciale Staten besluit, waarbij de 
inspraakreacties worden meegewogen. 
 

Hoe komt het advies van de Projectgroep tot stand? 
De projectgroep moet werken binnen een vooropgesteld kader. Dit kader is 
tot stand gekomen in overleggen tussen de gemeenten Almelo, Borne en de 
Provincie. Het kader waarbinnen de Projectgroep moet werken is als volgt: 

 Minder verkeer op de A1/A35 (ambitie 5%); 

 Een robuust wegennet 

 Minder verkeer op de N743 door Zenderen (ten minste 30%) en 

evenredige afname op de N743 door Borne. 

Dit kader geeft duidelijk een gelaagdheid aan. Een omleiding om Zenderen is 
van belang voor Zenderen, maar een veel groter belang is dat regionaal een 
oplossing wordt gezocht voor de verkeersproblematiek in Twente. Met andere 
woorden, Zenderen kan meeliften op een grotere problematiek. 
 

Wat heeft de Projectgroep precies onderzocht? 
Met hulp van deskundigen zijn verschillende varianten van rondwegen om 
Zenderen onderzocht en getoetst aan de 3 uitgangspunten zoals in het kader 
vermeld. 
Deze varianten hebben de volgende benamingen (daarbij zijn de exacte tracés 
nog niet 100% duidelijk): 
Bundeling A1/A35 (tracé dat vanaf de Albergerweg met grote boog de N743 
kruist en dan via de kleine doorbraak naar de Bornerbroeksestraat leidt) 
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Spoortracé (trace dat vanaf de Albergerweg met een grote boog de N743 
kruist en vervolgens bij het spoor parallel loopt en aansluit op de 
Hosbekkeweg bij het arrestantencentrum. 
Korte boog een variant die door de gemeente Almelo is ingebracht en die het 
tracé vanaf de Albergerweg naar de N743 behelst. Ter hoogte van Twence kan 
het verkeer dan richting Almelo of Zenderen.  
 

Wat is het resultaat van deze onderzoeken? 
Bundeling A1/A35: Heeft de minst negatieve milieueffecten (bij verdere 
inpassing zal veel aandacht worden besteed aan een goede landschappelijke 
inpassing, behoud/compensatie van alle natuur en recreatieve waarden), 
voldoet het meest aan de uitgangspunten zoals in het kader gesteld. De 
Vloedbeltverbinding ‘Bundeling A1/A35’ is voorbereid om in de toekomst op 
de A1/A35 aan te sluiten als verdergaande investering in het reguleren van de 
verkeersstromen in Twente. Leidt tot de beste oplossing voor de regionale 
verkeersproblematiek, niet tot de grootste verkeersreductie in Zenderen. 
Uitgangspunt is oplossing voor de regionale verkeersproblematiek, waarbij 
Zenderen kan meeliften in het verminderen van het plaatselijke verkeer. 
Spoortracé: Heeft op termijn meer negatieve milieueffecten. In eerste 
instantie lijkt dit tracé de beste oplossing voor Zenderen. Dit tracé leidt 
volgens prognoses tot de grootste “winst” voor wat betreft afname verkeer in 
Zenderen. Nadeel is dat Zenderen de ondernemers in Zenderen gevonden 
willen worden. Nadeel is ook, dat dit tracé geen aansluiting toelaat op het 
knooppunt Azelo A1/A35. Op termijn zal er dus alsnog een weg moeten 
worden aangelegd om deze aansluiting te realiseren, met grote negatieve 
milieueffecten. Daarnaast betekent dit tracé een toename van verkeer bij de 
wijk Olthof in Borne en er moet grond verworven worden van Twickel. Met 
andere woorden: dit tracé voldoet aan geen van de drie uitgangspunten zoals 
in het kader gesteld. 
Korte boog: de gemeente Almelo heeft onlangs deze variant ingebracht. 
Tijdens de bijeenkomst van 1 december heeft de gemeente Almelo nauwelijks 
over deze variant gesproken. Almelo heeft samen met Borne en de provincie 
opgetrokken in de Vloedbeltverbinding. Nadat Almelo de korte boog heeft 
ingebracht wordt op dit moment het Spoortracé ondersteund. Wat is hier aan 
de hand? De Vloedbeltverbinding zal volgens prognoses tot meer verkeer in 
Almelo leiden. Almelo ziet zich genoodzaakt het wegennet hierop aan te 
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passen. De provincie heeft toegezegd dat Almelo hiervoor in financiële zin 
gecompenseerd wordt. Almelo ziet nu de kans schoon om ook uitbreiding van 
het wegenverkeersnet in eigen gemeente vanwege woningbouw te 
financieren door de Provincie. De korte boog lost niets op voor Zenderen. De 
T-splitsing in Zenderen (Albergerweg/Hoofdstraat) wordt slechts opgeschoven 
richting Almelo. Volgens prognoses leidt deze variant tot meer verkeer in 
Zenderen. 
 

Wat is nu het vervolg? 
Op 15 december as wordt het voorstel om een PIP toe te passen in de 
vergadering van Provinciale Staten besproken. Omdat Almelo niet langer het 
tracé bundeling A1/A35 ondersteunt wordt deze PIP best ingewikkeld. Een PIP 
veronderstelt dat gemeenten Almelo, Borne en de Provincie kiezen voor het 
tracé dat het beste voldoet aan de vooropgestelde uitgangspunten. Tot voor 
kort trokken Borne, Almelo en Provincie gezamenlijk op vanuit 1 visie.  
Almelo kiest nu voor eigen gewin door zich terug te trekken uit eerder 
gemaakte afspraken en te dreigen met juridische stappen.  
Wat was de inhoud van de inspraak van beide Stichtingen uit Zenderen? 
Beide woordvoerders van de Stichtingen hebben aangegeven dat de bindeling 
A1/A35 het best voldoet aan de uitgangspunten. Het allerbelangrijkste voor 
beide Stichtingen is dat de bundeling A1/A35 toekomstbestendig is. Mogelijk 
dat de aansluiting op de A1/A35 in eerste instantie nog op zich laat wachten. 
Maar de mogelijkheid om aan te sluiten ligt er dan wel. Wel is nadrukkelijk 
aandacht gevraagd voor bewoners die geschaad worden in woongenot en 
bedrijfsvoering bij welk tracé dan ook.  
In de Statenvergadering van 15 december volgt waarschijnlijk een besluit op 
het statenvoorstel. 
Stichting Zenderen File vrij 
Sandra Ottolander 
 
Voor meer informatie:  
Statenvoorstel nr 2021/1104308 
https://overijssel.notubiz.nl/document/10778966/1/Statenvoorstel%20Invest
eringsvoorstel%20en%20start%20ruimtelijke%20procedure%20aanleg%20Vlo
edbeltverbinding%20middels%20Provinciaal%20Inpassingsplan%20(PIP) 
Verkeersstudie N744 Zenderen Sweco 

https://overijssel.notubiz.nl/document/10778966/1/Statenvoorstel%20Investeringsvoorstel%20en%20start%20ruimtelijke%20procedure%20aanleg%20Vloedbeltverbinding%20middels%20Provinciaal%20Inpassingsplan%20(PIP)
https://overijssel.notubiz.nl/document/10778966/1/Statenvoorstel%20Investeringsvoorstel%20en%20start%20ruimtelijke%20procedure%20aanleg%20Vloedbeltverbinding%20middels%20Provinciaal%20Inpassingsplan%20(PIP)
https://overijssel.notubiz.nl/document/10778966/1/Statenvoorstel%20Investeringsvoorstel%20en%20start%20ruimtelijke%20procedure%20aanleg%20Vloedbeltverbinding%20middels%20Provinciaal%20Inpassingsplan%20(PIP)


 


