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Vanuit de pastorie 

 
De pastorie wordt al steeds meer van een huis een thuis.  
Zo zagen we allemaal eekhoorntjes rond het huis de bomen in 
springen, horen we iedere avond een uil en zagen we allerlei 
paddenstoelen de grond uit komen. Kortom de natuur geeft een 
andere kijk op de wereld. Ondertussen zijn de pinken aan de 
overkant van de weg bij het avondeten zichtbaar. Dat lijkt zo 
vanzelfsprekend, maar het geeft een heerlijk gevoel. Maar de 
natuur kan ook hard zijn, de bladeren die vallen, doordat het 
zonlicht zwakker wordt en het chemisch proces in de bladeren 
afneemt. Sterven en daar werden we mee geconfronteerd bij de 
fam. Ter Riet. Het waren aangrijpende momenten in het 
ziekenhuis, waar we allen rond het bed stonden, toen Gerrit zijn 
laatste adem uitblies. 
Ondertussen zijn er ook kleine veranderingen in de orde van 
dienst aangebracht. De 7 kaarsjes worden in de dienst ontstoken 
als het licht van de nieuwe week ( 7 dagen) die we tegemoet gaan. 
We vragen zomaar iemand uit de kerk ons te helpen vanuit de 
paaskaars het licht aan te steken voor de nieuwe week. Het is niet 
dat de kosters dat niet kunnen, maar het gaat om het “samen 
“beleven van een dienst. Een kaarsje aansteken is een wezenlijke 
bijdrage, die mensen kunnen aanleveren. Natuurlijk ben ik vaak de 
voorganger, maar we doen de dienst samen. Een voorganger is 
geen solist, maar staat net als ieder ander ten dienste  van God en 
de gemeente. De ouderling leest niet alleen maar het O.T, maar 
leest uit de Bijbel als geheel. Geen onderscheid tussen oud en 
nieuw. Ik denk dan aan de goede kontakten, die ik mocht hebben 
in Curacao en in Zutphen met de joodse gemeenschap.  
Ik denk dan ook aan de moslimgemeenschap. In al onze 
geloofsgemeenschappen zit iets van wij weten het beter.  
Zoals een jonge moslim eens tegen me zei, ik heb in mijn 
computer een nieuw onderdeel gezet en het oude weggedaan, 
waarom zou ik dat met een boek niet doen? Ik vertelde hem over 
de vervangingstheorie, die de kerk ook heeft gekend en waar  



 
 

 

5 

6 miljoen mensen onder geleden hebben. En ik vertelde van 
Paulus in de Romeinenbrief over een altijd durend verbond  
( Romeinen 11). Nee je mag best eerbied hebben voor de Schrift 
en ook voor het N.T. maar dan hetzelfde voor het O.T.  
Dus de ouderling leest beide delen uit de Schriften. 
Bij de begrafenissen en crematie is er ook al wat veranderd.  
De dienst houdt niet op bij de kerkdeur, maar gaat door tot aan het 
graf of totdat de persoon in het crematorium wordt achter gelaten. 
Daar speelt het volgende mee. We doen een dienst aan God en 
dat kan op verschillende plaatsen omdat we dankbaar zijn voor het 
leven van iemand, maar ook omdat een gemeentelid van ons is 
heen gegaan. Dat gemeentelid willen we begeleiden. Dat houdt 
niet op bij de kerkdeur, zoals we elkaar ook niet alleen hebben 
getroffen binnen de muren van de kerk. Het is een visie op kerk en 
wereld. Kerk afkomstig van het griekse kuriakè, waar de  
Kurios =  de Heer is, ontstaat daar waar de Heer zijn werk doet. 
Dat kan best buiten het gebouw zijn. We zijn in het vertrouwen dat 
God deze persoon ook niet zal loslaten. Dus we gaan mee en de 
dienst aan God gaat ook mee. Natuurlijk is het prachtig als er een 
dienst in het kerkgebouw is, maar de deuren zijn niet het einde van 
de dienst. God gaat met hem of haar mee en dus gaan wij als zijn 
volgelingen ook mee. We zien de diepte van het graf en we 
kennen de as van het vuur. Waar een mens in al zijn krachten is 
afgenomen, daar zal God zijn schreden voort zetten, tot in 
eeuwigheid, oftewel tot aan daar waar God voor altijd bij mensen 
zal zijn.  
 
Ondertussen is een kringgesprek gestart  en heb ik al sommige 
mensen kunnen bezoeken. In de kerkenraad hebben we ook 
gezegd, dat we willen komen tot een nieuw beleidsplan. Wie wil 
ermee denken over wat we de komende jaren voor beleid gaan 
maken? Het is een afgebakende klus en we hebben daar mensen 
voor nodig die mee willen denken hoe we gemeente in de 
toekomst willen zijn. Wat is onze kracht, wat brengt mensen ertoe 
naar Usselo te komen en kunnen we dat versterken?  
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En wat laten we liggen? Allemaal vragen om eens hardop met 
elkaar over te praten. We kunnen als achtergrond misschien wat 
doorlezen? 
Wie doet er mee opgave bij ds. Olaf Haasnoot  
053 7851695 of olaf.haasnoot@gmail.com 
De datum stellen we in overleg vast. 
 
 

In gedachtenis 

 
Janna ter Riet – Dams 
 
Op zondag 22 september 2013 is van ons heen gegaan Janna ter 
Riet – Dams. Zij was 83 jaar en woonde in het Cromhoff, afdeling 
Buurseveld. Ze was 56 jaar getrouwd met Gerrit ter Riet. Een 
sterke vrouw, die veel liefde had gegeven aan haar man, haar 
kinderen hun partners en aan haar kleinkinderen. Een lieve vrouw, 
die ook zichzelf wel eens wegcijferde, maar ook zich inzette, toen 
de melkveehouderij ten einde liep en ze de zorg voor de varkens 
op zich nam. De laatste jaren van haar leven raakte ze ten gevolge 
van Alzheimer het contact met anderen steeds meer kwijt. Haar 
man bleef komen en de kinderen zorgden ieder op hun eigen 
manier voor moeder. Zondagmorgen is ze gestorven en haar man 
zei: Het is goed zo. Want jarenlang heeft ze pijn gehad en dan nog 
drie jaar ziekte, dan gun je iemand rust. Die rust mocht ze 
ontvangen. We hebben haar na de kerkdienst naar het 
crematorium gebracht. We hebben Psalm 77 gelezen en haar 
lievelingslied dank u voor deze nieuwe morgen gezongen. We 
hebben haar uit handen gegeven aan God indachtig, dat Hij zijn 
kracht schenkt aan hen die kwetsbaar en machteloos zijn. Zelfs als 
wij zonder krachten zijn gekomen, zal Zijn kracht ons de weg 
wijzen. We wensen haar man en de kinderen en kleinkinderen 
sterkte toe na het verlies van hun lieve vrouw, moeder en oma.  
 
Ds Olaf Haasnoot 

mailto:olaf.haasnoot@gmail.com
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Gerrit Herman ter Riet 
 
Op donderdag 10 oktober 2013 is van ons heengegaan Gerrit 
Herman ter Riet op de leeftijd van 87 jaar. Na het overlijden van 
zijn vrouw heeft hij nog maar kort geleefd. “Als u het nog kunt 
verhelpen dokter, dan mag u het doen, maar als het vrij ernstig is, 
dan ga ik naar mijn vrouw”, zei Gerrit. Duidelijk en overdacht, zo 
was hij. Toen de operatie wel door ging maar uiteindelijk er een 
infectie optrad, gaf hij zich over aan God. Zijn leven was in handen 
van God. Dat was niet alleen een kwestie van opvoeding. Als 
volwassen man had hij gezien hoe een situatie waar je voor 
gewerkt hebt zomaar kon veranderen. Dat kan heel pijnlijk zijn, 
maar je leert ook dat er een vertrouwen is, dat groter is dan al het 
houvast van het leven. Zo had hij menige verandering 
doorgemaakt. Aan de ene kant alles overdenken en afwegen en 
aan de andere kant overgeven aan de nieuwe situatie. Dinsdag 15 
oktober hebben we hem na een kerkdienst naar het crematorium 
gebracht. Ik ga naar de plaats waar mijn vrouw is. Zo waren ze er 
voor elkaar, in leven en sterven, in kracht en in zwakte, voor 
eeuwig samen. Samen hebben we Openbaring 21 gelezen over 
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en herinnerden ons een 
van de laatste woorden van Gerrit, toen hij zijn ogen dicht deed en 
zei: Het is mooi. We wensen Jolien en Lowie, Gerard en 
Jacqueline  en de kleinkinderen sterkte toe, nu ze ineens geen 
vader en moeder,  opa en oma meer hebben en we zullen de 
liefde van vader en moeder nimmer vergeten.  
 
Ds Olaf Haasnoot 
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Vanuit de Kerkenraad. 

 
De Startzondag is geweest en alle festiviteiten liggen nu achter 
ons. Wij kunnen  ons nu gaan bezig houden met de gewone gang 
van zaken in de P.G. Usselo. Er zijn veel bezigheden, die geregeld 
moeten worden. 
Allereerst noem ik Het Beleidsplan.  
Het oude Beleidsplan vastgesteld in 2008, trad in werking in 2009 
en loopt tot 31 december 2013. Het is dus noodzakelijk, dat er een 
Beleidsplancommissie wordt ingesteld. Een dergelijke commissie 
moet  “breed” worden samengesteld. Deze commissie zal bestaan 
uit een aantal gemeenteleden aangevuld met kerkenraadsleden. 
Samen moeten zij een beleid uitstippelen voor de volgende vijf 
jaren. Hoe willen wij kerk zijn? Welke plaats neemt de P.G. Usselo 
in,  in de plaatselijke gemeenschap van Usselo, Boekelo, 
Twekkelo en de Broekheurne?  Welke inhoud geven wij aan de 
eredienst, het pastoraat en het diaconaat? Om een goed 
beleidsplan te schrijven moet er veel denkwerk worden verricht. 
Daarna worden die gedachten op papier gezet en aan de 
kerkenraad voorgelegd. De kerkenraad maakt dit ontwerp 
Beleidsplan bekend en legt het tijdens een gemeenteavond voor 
aan de gemeenteleden. Als deze leden hun goedkeuring eraan 
geven, wordt het plan in een kerkenraadsvergadering vastgesteld. 
Heeft u zelf verwachtingen van de kerk breng die naar voren op 
onze  najaarsvergadering. Het Beleidsplan staat op de agenda van 
de Najaarsgemeenteavond op donderdag 7 november. De 
uitnodiging hiervoor staat elders in de Drieklank. Als u op 7 
november niet aanwezig kunt zijn, maar wel ideeën hebt, deel die 
ons mee of stuur ze op naar de scriba. Uw inbreng kan waardevol 
zijn. Wilt u meedenken en meeschrijven aan het nieuwe plan, laat 
ons dat dan ook weten. Organisatorisch moet er ook het een en 
ander gebeuren: diakenen, ouderlingen en/of kerkrentmeesters 
hebben hun vierjarige zittingsperiode er opzitten en zijn wel of niet 
herkiesbaar. Die kerkenraadsleden, die afscheid nemen, moeten 
natuurlijk wel vervangen worden. Denk vooral positief, als u in de 
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komende tijd benaderd wordt, neem eens in overweging of u en 
aantal jaren zitting wilt nemen in de kerkenraad. Mocht u niet 
benaderd worden, maar wilt u een bepaalde taak op uw schouders 
nemen, neem dan contact op met één van de kerkenraadsleden. 
Een gesprek met hem of haar is zeker de moeite waard.  
Ook op financieel gebied moeten de diakenen en 
kerkrentmeesters hun begrotingen opstellen en laten goedkeuren 
door de kerkenraad. Ouderlingen houden zich bezig met het 
preekrooster 2014, bekende en onbekende predikanten worden 
benaderd om zo voor elke zondag  weer een voorganger voor 
onze gemeente te krijgen. 
 
Wij moeten als  gemeente gemotiveerd zijn om goede zaken uit 
het verleden niet te vergeten en tegelijkertijd nieuwe wegen in te 
slaan. 
 
Namens de kerkenraad 
Henny Dekker. 
 
 
 

Hervormde Vrouwengroep Twekkelo. 

De zomer is zo goed als voorbij, het begint al een beetje herfst te 
worden, de bladeren kleuren en beginnen te vallen. Nu gaan we 
ons dan ook weer bezig houden met de Vrouwengroep Twekkelo.  
We beginnen met ons jaarlijks uitje op woensdag 25 September 
we verzamelen ons om 13.00 u. bij het Johanneskerkje in 
Twekkelo en van daaruit gaan we samen op reis.  
 
Dinsdag 1 oktober worden we om 14.00  verwacht in het 
voormalige kerkje in Boekelo voor onze gezamenlijke 
seizoensopening 2013-2014. We gaan  kennis maken met 
dominee Olaf Haasnoot.  Het wordt vast weer een gezellige 
middag met al deze dames. 
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Zelf ben ik een beetje in herfst stemming, de bladeren kleuren en 
eikels en kastanjes in overvloed, doet me denken aan mijn 
kinderjaren. Het maken van een krans van gekleurde bladeren om 
je nek, en het geheel was lang niet gek. Van eikels en kastanjes 
poppetjes maken, afgebrande lucifer in een eikel of kastanje, en je 
had weer een speeltje. Of wie de langste sliert met bladeren aan 
elkaar had geregen. En dat allemaal van zon wind en regen,  dat is 
wat de herfst ons brengt en schenkt. 
 
Woensdag 25 September zijn we met ons allen naar 
‘De Manderveense Aardbei’ geweest. Op de aardbei-boerderij was 
een gezellig buitenterras, een koffieschuurtje en een 
streekproductenwinkeltje, met alles in aardbei-sfeer tot de kopjes 
en glazen aan toe. We mochten ook nog bij de aardbeien kijken 
maar het seizoen is voorbij, en de aardbeien die er nog aan zaten 
(van die lekkere grote rode), ja daar werd nog lekker van gesmuld. 
We kregen warme chocolademelk met gevulde speculaas en 
lekkere hapjes. Na nog wat rondkijken op de boerderij kregen we 
een presentatie over Oude Ambachten te zien (we gingen weer 
helemaal terug naar oude tijden, voor ons allen herkenbaar).  
De  film konden we niet helemaal af kijken vanwege de tijd, want 
er stond snert met lekkere belegde broodjes, (ook met spek, want 
dat hoort bij snert) voor ons klaar. Ter afsluiting was er 
boerenroomijs met vruchten. Het was een gezellige middag en het 
busje van “Efkes d’r oet’ stond weer klaar voor vertrek naar huis.  
Reiscommissie,  jullie hebben het weer netjes geregeld, hartelijk 
dank. 
 
Dinsdag 1 Oktober:  seizoen opening Hervormde  
vrouwengroepen Boekelo en Twekkelo met dominee Olaf 
Haasnoot. Dit jaar is de opening in Boekelo. We werden 
opgewacht met koffie en lekkere eigengemaakte appeltaart. Een 
welkomst woord van de voorzitster Greet v/d Valk, een korte 
inleiding en samen zongen we: Ga mee met ons, trek lichtend ons 
vooruit. Daarna gingen we over tot gebed en lazen een Psalm. 
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Toen kwam ds. Haasnoot met ons kennis maken. Hij vertelde zijn 
eigen levensverhaal. Hij is op een flat grootgebracht in 
Amsterdam, en later verhuisd naar Amstelveen. De dominee kon 
heel smakelijk vertellen over zijn studie, en van zijn  jonge jaren, 
en ook over zijn gezin. Ook over zijn tijd in Suriname en de 
Antillen. Hij vertelde (en nu weet ik ook waarom hij zo’n blijdschap 
uitstraalt) dat de mensen daar zeer spiritueel zijn (spiritueel is 
wanneer je met God in aanraking komt), en dat laten ze vaak zien 
door vreugdedansjes. Na dit avontuur lokte de Vinex-locatie 
‘Colmschate’ waar hij predikant werd, de laatste tien jaar was hij 
predikant in Zutphen; en nu dus in Usselo. Dominee Haasnoot 
heeft vrouw en drie dochters. Hij is geroepen om in Usselo te 
mogen zijn, en je mag zijn wie je bent. Ds. Haasnoot ziet goodwill 
(liefde) en is geboren uit liefde, wat de toekomst brenge moge, en 
hij sluit af met de woorden: ‘ En ergens is er een god aanwezig’. 
Namens Hervormde Vrouwengroep Twekkelo, 
 
Ans Mulder-Reinderink. 
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Mededelingen van uw “Bijdrage-administrateur”. 

Actie Kerkbalans 2013.                                                                                                              
Per eind september was voor de actie Kerkbalans € 73.063.00  
toegezegd. (begroot was € 75.000.00). Hiervan moet nog               
€ 13.839.00 binnenkomen. Niet iedereen heeft aangegeven in 
welke maand het toegezegde bedrag zou worden overgemaakt. 
De bijdrage-administrateur verzoekt allen, die hun bijdrage nog 
niet hebben overgemaakt, dit te doen voor het eind van het jaar.                                                                 
Bij voorbaat dank. 

Najaarscollecte.                                                                                                                        
Met deze Drieklank ontvangt u een acceptgirokaart  ten behoeve 
van de Najaarscollecte. Deze collecte betreft de zogenaamde 
doorzendcollecte en is bestemd voor Kerk in Actie Diaconaal werk. 

Oudejaarscollecte.                                                                                                                      
Bij de laatste Drieklank van het jaar ontvangt u weer een 
acceptgirokaart. Dit keer komt de opbrengst geheel ten goede aan 
onze gemeente. 

Solidariteitskas 2013.                                                                                                                
De opbrengst t/m september bedroeg € 1770.00.We verstuurden 
naar belijdende en doopleden 509 acceptgiro’s ad € 10.00                                                                                                      
Dit betekent, dat slechts 34.8% van de geadresseerden (positief) 
heeft gereageerd. Als u dit vergeten bent en alsnog de gevraagde 
€ 10,00 wilt overmaken, dan zijn wij daar blij mee. 

Abonnement Kerk en Stad.                                                                                                                  
De acceptgiro’s hiervoor worden binnenkort weer verstuurd.                                                
Wilt u dit bedrag s.v.p. voor het eind van het jaar overmaken? 

Met vriendelijke groet, 

Coen Nijkamp 
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Uitnodiging 
7 november                                                          7 november 
 

Najaarsgemeenteavond 
 

De kerkenraad nodigt u uit voor het bijwonen van de 
najaarsgemeenteavond 

 

op donderdag 7 november 
 
De agenda ziet er als volgt uit: 
 
1. Opening en welkom. 
 
2. Korte overdenking. 
 
3. Ds. O. G. Haasnoot vertelt over zijn werk op Curaçao. 
 
4. Het beleidsplan. 
 
5. W.v.t.t.k. 
 
6. Sluiting. 
 
Na afloop kunnen we napraten onder het genot van een hapje en 
een drankje. 
 
Namens de kerkenraad 
Henny Dekker 
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Begroting Diaconie 2014 

 Begroting 
2014 

Begroting 
2013 

Rekening 
2012 

baten    

baten onroerende zaken  € -   € -   € -  

rentebaten en dividenden  € 800   € 775   € 807  

opbrengsten uit stichtingen/kassen 
en fondsen 

 € -   € -   € 2  

bijdragen levend geld  € 1,700   € 1,850   € 1,968 
 

door te zenden collecten  € 4,200   € 3,800   € 4,666 
 

totaal baten  € 6,700   € 6,425   € 7,443 
 

    

lasten    

lasten overige eigendommen en 
inventarissen 

 € -   € -   € -  

afschrijvingen  € -   € -   € -  

pastoraat  € -   € -   € -  

lasten kerkdiensten, catechese, etc.  € 850   € 350   € 10  

verplichtingen/bijdragen andere 
organen 

 € 615   € 600   € 605  

salarissen  € -   € -   € -  

kosten beheer en administratie  € 355   € 405   € 185  

rentelasten/bankkosten  € 190   € 190   € 167  

diaconaal werk plaatselijk  € 1,050   € 1,000   € 1,002 
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diaconaal werk 
regionaal/provinciaal/landelijk 

 € 2,100   € 1,900   € 2,282 
 

diaconaal werk wereldwijd  € 2,150   € 1,900   € 2,419 
 

totaal lasten  € 7,310   € 6,345   € 6,670 
 

    

Saldo baten - lasten  € 610-  € 80   € 773  

    

toevoegingen aan fondsen en 
voorzieningen 

 € -   € -   € -  

onttrekkingen aan fondsen en 
voorzieningen 

 € -   € -   € -  

streekgemeenten  € -   € -   € -  

aandeel in lasten federatie  € -   € -   € -  

overige lasten en baten  € -   € -   € -  

totaal  € -   € -   € -  

    

Resultaat  € 610-  € 80   € 773  

 
Toelichting. 
De begroting ziet er in grote lijnen hetzelfde uit als vorige jaren, met als 
groot verschil dat de kosten voor de kerkdiensten zijn toegenomen. Deze 
kosten zijn toegenomen doordat er nu twee bossen bloemen staan 
waarvan er een door de diaconie wordt betaald. Deze toename van de 
kosten leidt tot een te verwachten negatief resultaat van € 610,-. Gezien 
de financiële reserve van de diaconie zal dit geen probleem zijn. 
 
De begroting ligt van 6  tot 13 november ter inzage op de Beckumerstraat 
22 te Boekelo. Om deze begroting in te zien kunt U met mij een afspraak 
maken, telefoonnummer 06-22702798 
Henk Blik, Penningmeester diaconie 
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Collecten  15 september t/m 13 oktober 

 
De opbrengsten van de collectes in de periode 15 september t/m 
13 oktober 
  
15 sept. JOP (PKN jeugwerk) € 127,03 
 Casa de Menino 139,42 
 
22 sept. PKN Vredeswerk 77,75 
 Diaconie 67,31 
 
29 sept. Bartimeus Sonneherdt 99,78 
 Plaatselijke Gemeente 100,90 
 
  6 okt. Kerk en Israël 81,43 
 Plaatselijke Gemeente 94,50 
 
13 okt. Werelddiaconaat  49,45 
 Plaatselijke Gemeente 54,05 
 
Collectebonnen 
Maak € 20,-- of een veelvoud daarvan over op bankrekening 
31.67.26.532 t.n.v.  Diaconie Protestantse gemeente te Usselo.  
Vermeld U ook alstublieft uw telefoonnummer. 
Als ik het bedrag heb ontvangen zal ik contact met u opnemen. 
 
Overige giften en bijdragen 
In de periode april t/m 13 september zij de volgende giften 
ontvangen 
 
Voor de plaatselijk gemeente (verjaardagsfonds) 
17-10   J.H. W.t.H.   via ds. Haasnoot  € 10,00 
 
Henk Blik, penningmeester diaconie. 
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Verjaardagen 31 okt - 17 dec   
  
  
Dhr.  G.G. ten Thije       Henry Dunantlaan 16        31 okt 
 

Mevr. C.H. Vreeman-Meijer    Windmolenweg 75       2 nov 
 

Mevr. G.H. Rosink-Lutje Spelberg  Jan van Elburgstraat 16    13 nov 
 

Dhr.  A.E. Brinkman       Voshaarweg 35      13 nov 
 

Mevr. G.J. Lammersen-Schuurink Strootmanweg 10     15 nov 
 

Mevr. G. ter Heegde-Meulenbeld  Arendsweg 90     16 nov 
 

Mevr. H.J. Rademaker-Heideman Oude Haaksbergerdijk 295  18 nov 
 

Dhr.  F.J. Smelt       Landsteinerlaan 35    18 nov 
 

Dhr.  J.H.G. ter Steege    Rechterveldbrink 419    18 nov 
 

Mevr. A.W. Grooters-Geerdink  Strootbeekweg 16    19 nov 
 

Dhr.  J.A. Kuipers       Kwekkeboomweg 30    20 nov 
 

Mevr. F.P. Dinkla-Nieuwehhuysen  Meester de  Wolfstraat 29  23 nov 
 

Dhr.  B.H. ter Meer       Bleekhofstraat 117     23 nov 
 

Mevr. H.A. ter Mors-Leusink    Windmolenweg 45     25 nov 
 

Mevr. M.H. Simmelink Dors   Beckumerstraat 181   3 dec 
 

Dhr.  F.J. Borgelink      Windmolenweg 113    9 dec 
 

Mevr. E.G. Janssen-Roosink   Diamantstraat 23     12 dec 
 

Dhr.  A.J. Burggraaf      Bastinglaan 15 1    12 dec 
 

Mevr. G.A. Rosink Brus    Helmerstraat 263     13 dec 
 

Mevr. B.J. Olink- Wissink    Mr. De Wolfstraat 37      16 dec 
 

Mevr. J.G. Sachse-Vissers    Windmolenweg 49     17 dec 
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Een nadere kennismaking 

 
Hilversum III bestond nog niet, 
maar ieder had zijn eigen stem. 
Op elke steiger klonk een lied, 
van Paljas of Jeruzalem 
 
Dit is het refrein van een liedje, gezongen door Herman van Veen.  
De tekst is van Willem Wilmink, de strekking van het liedje is dat er 
tegenwoordig minder gezongen wordt dan vroeger, en dat populaire 
radiozenders daar mede de oorzaak voor zijn. Het liedje werd in 1984 erg 
bekend; ik las dat het nummer 5 heeft gestaan in de hitparade.  
Mocht u het nog eens willen horen dan zou u de volgende website 
kunnen bezoeken: 
https://www.youtube.com/watch?v=OVJGM_bca34 
 

Het zou best kunnen dat zingen zoals dat bv. 50 jaar geleden de 
gewoonte was, wat in onbruik raakt. En ook in de kerk is  niet alles bij het 
oude gebleven. Op de lagere school leerde ik veel psalmen van de 
berijming van 1773 uit het hoofd. 200 jaar later, in 1973 dus, kregen we 
met het “Liedboek voor de Kerken” een nieuwe berijming. En na nog 
eens 40 jaar, dit jaar, kregen we alweer een nieuw liedboek, het 
“Liedboek 2013”. 
 
Zingen heeft in de kerk een lange geschiedenis. God troont op de 
lofzangen van Israël, staat er in psalm 22. Dat wij in de kerk zingen is dus 
niet van vandaag of gisteren. Het is dan ook de moeite waard om van dat 
zingen wat te maken. Onze cantorij staat in onze gemeente daartoe tot 
onze dienst. Met het nieuwe “Liedboek 2013” komt de cantorij ons 
natuurlijk zeer goed van pas. En zeg nu zelf: wat ligt dan meer voor de 
hand dan dat ik juist nu u wat nader laat kennismaken met onze cantorij? 
 
Daartoe toog ik op woensdagavond 16 oktober tegen half zeven naar het 
Verenigingsgebouw om daar aanwezig te zijn bij een repetitie van de 
cantorij. Toen ik binnenkwam was de repetitie nog in volle gang; dat bood 
mij de gelegenheid om enkele kiekjes te maken, waarvan ik u er hier één 
laat zien: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OVJGM_bca34
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Vlnr: Marion Röber (dirigent), Peter Slotman, Hans Damen, Henk de Jonge, Ineke 
Doornekamp, Rita Veenbaas, Mieke Lippinkhof, Martje Schuite, Marieke 
Dommerholt, Jetty Prenger, Nine van Schuppen en Frederieke Jeronimus (Toos 
Schukkink  was niet aanwezig). 
 

Ik had u op deze plaats graag met ieder cantorij-lid persoonlijk laten 
kennismaken, maar daarvoor biedt een Drieklank-aflevering te weinig 
ruimte. In plaats daarvan een foto van drie cantorij-leden die het langst lid 
zijn 

 
 
Het langst bij de cantorij, vlnr Peter Slotman, Rita Veenbaas en Hans Damen 
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Maar van het gesprekje dat ik met Marion Röber voerde wil ik u wel iets 
doorvertellen. Marion komt uit de voormalige DDR, uit het stadje 
Zeulenroda, zuidoostelijk van Jena en Gera, in Oost-Thüringen. 
 

 
Marion in 2013 

 
Ze studeerde Schoolmuziek en Piano aan de Hochschule für Musik 
Franz Liszt in Weimar. Ze begon in 1989 aan deze studie, dus vlak voor 
de val van de Berlijnse Muur op 9 november 1989. Voor alle DDR-
burgers een roerige tijd, maar die ook voor de Hochschule reuring met 
zich meebracht , b.v. verbouwingen, en veranderingen in het curriculum. 
Ook was er voor de Hochschule nu meer gelegenheid voor internationale 
contacten; zo nam de Hochschule deel aan een internationaal netwerk 
van muziekopleidingen op het niveau van conservatoria.  
Dat organiseerde voor studenten mogelijkheden elders in Europa te 
studeren. Van die mogelijkheid maakte Marion in 1993 gebruik om een 
jaar op het conservatorium van Enschede te studeren. Eenmaal hier 
besloot ze aan dat conservatorium te blijven studeren. Bovendien 
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ontmoette ze er de man die later haar echtgenoot zou worden: Iassen 
Raykov, afkomstig uit Bulgarije. Inmiddels hebben ze 2 kinderen, een 
zoon en een dochter. Vanaf 2010 leidt Marion onze cantorij, als 
opvolgster van René van Dijken. Maar ook René van Dijken had een 
voorganger: dat was Jeanne Dane, die van 2003 tot 2006 de cantorij 
leidde. Jeanne Dane komen we trouwens nog regelmatig tegen als 
voorgangster in onze diensten. Vóór Jeanne Dane was Jan Nauta de 
cantor, van 1999 tot 2003. 
 
In het jaar 1999 was er rond de cantorij het nodige veranderd. Vanaf dat 
jaar was het gezelschap actief in alle drie de locaties van de gemeente 
Usselo/Boekelo/Twekkelo. Daarvoor  zong de cantorij alleen in de 
Johanneskerk van Twekkelo, en werd dan ook de Johannescantorij 
genoemd. Dat had een opmerkelijke voorgeschiedenis. 
 
Toen in het begin van de jaren 80 de Evangelisch Lutherse Gemeente 
van Twente haar diensten in de Johanneskerk hield, hoorde daar, naar 
goede Lutherse gewoonte, een cantorij bij. Vanaf medio jaren 80 
kwamen er vierwekelijkse Luthers/Hervormde diensten. De cantorij,   
o.l.v. de bekende kerkmusicus Gerrit Baas, kreeg toen ook een 
gemengde samenstelling, waarvan het Hervormde aandeel 
langzamerhand groeide.  
 
In 1999 is het samenwerkingsverband tussen de Lutheranen en onze 
gemeente, dat o.m. aan deze diensten en dus ook aan de cantorij ten 
grondslag lag, beëindigd en Gerrit Baas vertrok naar de Opstandingskerk 
te Enschede. De cantorij viel daarbij helaas uiteen.  
 
Dit was de situatie, die ds. Martin van der Meer aantrof toen hij intrede 
deed in onze gemeente. Samen met diverse gemeenteleden heeft hij 
zich direct erg ingespannen om de, nu Hervormde, cantorij nieuw leven in 
te blazen, en dat is ook gelukt. Sindsdien is de cantorij gegroeid naar de 
huidige omvang, samenstelling en activiteitenniveau. 
 
U ziet het wel, het is allemaal niet vanzelf gegaan. Zo’n cantorij is iets om 
zuinig op te zijn, vindt u ook niet? God troont op de gezangen van de 
mensen … 
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SAMENSTELLING  VAN  DE KERKENRAAD 
 

PREDIKANT 
        ds. O.G. Haasnoot                 Haakbergerstraat 819               7851695 

     
DIAKENEN 
N.Abbink - van der Kamp   Badweg 199                     4282002 
H.J Blik        Beckumerstraat 82      4837351 
A.E. Grobben-Berenbroek   Oude Haaksbergerdijk 2  4282193 
B.F.J Nijhuis – Wissink  *  Helweg 80                4288391 
L.M. van Oudheusden    Saffierstraat 35     4368255 
 

OUDERLINGEN  
E. Mol         Plataanstraat 9, Enschede  4365955 
A.H. Spenkelink-Hogeweg * Groenelaan 55                    4765491 
ouderling met bepaalde opdracht, preses kerkenraad 

H.J. Teussink - Nijhuis            Lammerinkweg 9                 4282438 
A.Wooldrik-Klos     De Mans 16      2300079 
 

OUDERLINGEN - KERKRENTMEESTER 
H.W. Dekker *      Dorsstokhoek 2, Enschede   4778999 
scriba kerkenraad 

H. Duinhof       Julie de Graaglaan 18,    4314675 
          Enschede        
R.H.A. Wissink-Roossink   Geessinkweg 403    4773098 
 

KERKRENTMEESTERS  (geen zitting in de kerkenraad) 

G.H. Bonke               Wissinksdijk 74            4775776 
A. Taselaar                           Windmolenweg 18           4281813 
*  tevens lid moderamen 
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CONTACTADRESSEN 
 
 

- Ledenadministratie (voor het doorgeven van mutaties) 
Kerkelijk bureau            Lammerinkweg 1    tel. 4283659 
(e-mail: henksiepel49@gmail.com) 
- Hervormd Kerkkoor Usselo 
A. Woudstra                   A.Brouwerstraat 8,    tel.4316009 
         Enschede 
repetities dinsdagavond 19.45-21.45 uur in het Verenigingsgebouw  
te Usselo 
- Interkerkelijke werkgroep 
 Jeannet Andringa          Meester de Wolfplein 15  tel.4282956 
- Cantorij 
Deze participeert in kerkdiensten zowel in Usselo als in Twekkelo  
repetities woensagavond 17.30-18.30 uur in het Verenigingsgebouw 
J.J.Damen,                Henry Dunantlaan 10        tel.4282018 
- Hervormde vrouwengroep Boekelo 
G.G. van der Valk – Dekker Kwinkelerweg 39       tel.4282020 
- Hervormde vrouwengroep Twekkelo 
A.W. Grooters - Geerdink   Strootbeekweg 16  tel.074-2918113 
- Open Vensterwerk 
Anneke Wooldrik    De Mans 16            tel 2300079 
- Kerk in Actie (Zending, werelddiakonaat en 
ontwikkelingswerk) 
Erna Nijhuis           Helweg 80                      tel. 4288391 
- Kindernevendienst 
Rineke Overbeek       Grote Veldweg 21   tel. 4280691 
Marjolein Blomesath     Windmolenweg 22   tel. 7850092 
- Jeugdkerk voor 12 -  plussers    
Jenny Stokkers               Boekelerhofweg 100       tel.4281269  
Nine van Schuppen        Windmolenweg 18          tel.4281813    
- Verzorging opname van de kerkdienst 
Hans  Wooldrik    De Mans 16             tel.2300079 
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KERKDIENSTEN 
 

 

3 nov Usselo  10:00 uur  mevr. J. Dane, Haaksbergen 
            Oogstdienst 
 
 

10 nov Usselo  10:00 uur  mevr. ds. J. Bekhof H.A. 
 
 

17 nov Usselo   10:00 uur  mevr. ds. M. Schepers-van der  
 
                     Poll 
24 nov Usselo  10:00 uur  ds. O.G. Haasnoot 
 
 

1  dec Boekelo  10:00 uur   pastor F. de Heus 
            ds. O.G. Haasnoot 
            oec. dienst Marcellinuskerk 
 
 

8 dec   Usselo   10:00 uur   mevr. J. Dane, Haaksbergen 
 
 
15 dec Usselo  10:00 uur  ds. O.G. Haasnoot 
 
 
22 dec Usselo  10:00 uur  mevr. ds. J. Bekhof 
 
 
24 dec Usselo  22:00 uur  ds. O.G. Haasnoot 
            Kerstnachtdienst 
 
25 dec Usselo  10:00 uur  ds. O.G. Haasnoot 
            Kerstmorgen 
 


