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Vanuit de pastorie 

 

Een lichtpuntje               

Tijdens Advent en Kerst hangt er bij ons een kerstster voor 
het raam. In de donkere dagen is dat een 
herkenningsteken. Ik ben bijna thuis en nog een laatste 
slag op de pedalen en de jas kan uit. Zo’n klein lichtje doet 
veel met me. Hoe donker het ook is, dat kleine lichtje 
spreekt tot me. 

Dat is niet alleen een voorbeeld van thuis komen, maar ook van de vele 
gesprekken, die ik samen met u mocht hebben. Ze begonnen vaak 
tastend, wie is die dominee en wie is de persoon die ik ontmoet? Er 
waren heel wat mensen die dachten, dat ze overhoord werden of 
gewogen en - te zwaar of te licht bevonden. Maar als die hobbels 
eenmaal genomen waren, kwamen de donkere en de mooie tijden vaak 
ter sprake. We hebben allemaal wat meegemaakt, er leeft niemand 
subliem. We hebben allemaal onze verhalen van vroeger en van nu. Dat 
bleek heel normaal te zijn, en net als de gesprekspartners was ook ik 
niet van volmaakt gedrag. Het gaat er vaak om hoe je ermee om kan 
gaan, hoe je het volhoudt. Soms ging het zomaar over geloven, maar 
meestal niet; dan gebeurde het - net als bij biljarten - over de lange 
band. Ik vertaalde die woorden dan in voor mij herkenbare woorden als 
vrede, vergeving, tegenslag en zonde, als mensen die de eerste steen 
wilden gooien, en die - als een Samaritaan - op hun weg een ander 
zagen, en zich iets van hem of haar aantrokken. Het was vaak een 
moment van kompassie, wanneer we samen rond zo’n woord of 
gedachte het even konden volhouden. Want het ging niet om klinkklare 
antwoorden, maar om het samen volhouden met wat je is overkomen. 
Dan was er was, als ik het mag duiden, iets van de Geest en daarom 
noem ik die momenten een lichtpuntje.  

Met Kerst is er heel veel licht, maar soms is dat zoveel, dat ik geen 
lichtpuntje meer kan zien. Dan wordt het me teveel. Dan denk ik aan de 
wijzen uit het Oosten. We mogen ze magiërs noemen, en later worden 
ze koningen genoemd en krijgen ze namen. Maar ze zochten naar iets 
kleins, naar een klein lichtpuntje in dat grote Romeinse rijk. Ze vonden 
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het zomaar, en het verhaal vertelt dat ze een ster volgden. Een vertelling 
om de magie van het verhaal nog sterker te maken. Dat lichtpuntje in de 
kribbe was voor hen genoeg. Wij zijn van het Oosten van het land, 
misschien kunnen we ons tot hen verhouden door ook dat kleine 
lichtpuntje te zoeken. Het lichtje kwam zomaar, omdat het geheim zelf - 
God - in mensen kon wonen, en Jezus zichtbaar werd in dat kleine 
midden-onder-ons. ‘Het woord werd vlees en heeft onder ons gewoond’, 
schrijft Johannes, maar ik noem het maar een lichtpuntje. Ik laat de ster 
nog even voor het raam hangen en stap de deur in. ‘Hoi’ roept mijn 
vrouw en ik roep ‘hoi’ terug, soms is er dan nog een kusje, maar ik ben 
thuis. 

U allen goede Kerstdagen en een gezegend 2019 

Ds Olaf Haasnoot 

 

Oecumenische Kerstviering 

Op 16 december zal om 16.00 uur de oecumenische kerstsamenzang 
gehouden worden in Momentum. Het gaat om bekende liederen die we 
samen kunnen zingen en ik houd een korte overdenking. Na de dienst is 
er het heffen van het glas glühwein en zullen we enige beschuitjes met 
blauwe anijs gaan nuttigen. Het belooft een gezellige viering te worden. 

 

Avondmaal aan huis 

Er zijn mensen die wel Heilig Avondmaal willen ontvangen, maar niet in 
de gelegenheid zijn om naar de kerk toe te komen. We zouden het dan 
mogelijk willen maken om thuis de maaltijd te vieren en zo betrokken te 
zijn bij de kerkgemeenschap. Het is dan goed een afspraak te maken 
met mij, zodat we bij u thuis een korte viering kunnen houden. We zijn 
zo een grote gemeenschap van mensen die het geheim van Jezus 
Christus samen kunnen delen. 

ds Olaf Haasnoot tel 053-7851695. 
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Kinderkerstnachtdienst 

Kom helemaal in Kerstsfeer bij de Kinderkerstnachtdienst in Usselo! 

Ook dit jaar zullen kinderen uit Usselo en Boekelo het Kerstspel weer 
voor u gaan opvoeren. Ditmaal zal het plaatsvinden op zondag 23 
december. De voorstellingen vinden weer plaats op de deel bij de 
familie Leefers, Haaksbergerstraat 962 te Usselo. 

 

 
Impressie van eerdere opvoering kerstspel 

De opvoeringen zijn op zondag 23 december om 16.00 en om 17.30 uur. 

Bij het verenigingsgebouw in Usselo is gelegenheid om de auto of fiets 
te parkeren. Er zullen verkeersregelaars staan die u helpen bij het 
oversteken van de Haaksbergerstraat. 

Wij hebben er alweer zin in. Hopelijk zien we jullie dan! 

Kindernevendienst Protestantse Gemeente Usselo-Boekelo 
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Uit de kerkenraad 

Op donderdag 29 november 2018 begon Olaf met een stuk uitleg over het 
besluit van de Generale Synode. Hij besprak hierbij een stuk uit de bijbel over 
Lot die 2 vreemdelingen tegenkwam, en beschermde tegen de mannen van 
Sodom en Gomorra. 
De avond werd voortgezet met het vastleggen van de vergaderdata van 2019, 
die met de kopijdata van Drieklank zullen worden gepubliceerd. 
Vanuit de delegatie van de kerkrentmeesters werd de begroting voor het 
komend jaar uiteengezet. Deze zal in Drieklank worden weergegeven. 
Het bleek dat door allerlei oorzaken het ouderlingen- beraad wat minder 
aandacht had gekregen. Afgesproken is dat er nu hiervoor data zijn vastgelegd 
waarop dit weer wordt geactualiseerd.  
Goed nieuws was er te melden vanuit het jeugdwerk: het wordt versterkt met 
een nieuwe medewerkster om hier weer ondersteuning in te bieden. Geweldig 
is het om te horen dat soms uit onverwachte hoek zomaar enthousiaste hulp 
komt. Daar zijn we blij mee. 
Vanuit de cantorij werd gemeld dat de cantrix een baan als organist/cantrix 
heeft aangenomen in de gemeente van Haaksbergen. Het zou jammer zijn als 
we haar helemaal kwijt raken en de kerkenraad heeft zich uitgesproken om te 
proberen om hierin een soort compromis te vinden om onze eigen cantorij met 
de cantrix voor onze gemeente te behouden. Mogelijk in de volgende Drieklank 
hier meer over. 
Het moderamen van de PK Usselo gaat op 4 december naar het moderamen 
van de gemeente in Haaksbergen voor een ‘noabergesprek’ om te kijken waarin 
we van elkaar kunnen leren door elkaars talenten te gebruiken. 
U heeft het misschien al gezien of gelezen maar in het Verenigingsgebouw 
staat een minibieb. Hierin staan boeken die u kunt meenemen en lezen. Heeft u 
thuis boeken die u hierin ter beschikking wilt stellen van anderen, dan kunt u 
deze hierin onderbrengen. Het aanbod van boeken is inmiddels al groot. 
De kerkenraad heeft besloten om in februari een bezinningsdag te houden om 
elkaar onder andere omstandigheden mee te maken en om onder leiding van 
een gastspreekster na te denken over zaken die ons bezighouden. 
Na de rondvraag werd de vergadering gesloten. 

Jan W. ter Mors 
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Van de Kerkrentmeesters 

 
Begroting 2018 en 2019 
 

Nadat het college van kerkrentmeesters de begroting voor 2019 had opgesteld, 
heeft de kerkenraad deze in de vergadering van 26 november 2018 
vastgesteld.  

Uitgangspunt voor de begroting van 2019 zijn de ramingen van de baten en 
lasten voor het jaar 2018. Deze laten zien dat er een licht positief saldo zal 
overblijven. Weliswaar moet nog een redelijk bedrag aan vrijwillige bijdragen 
ontvangen worden, maar wij gaan ervan uit dat het toegezegde bedrag gehaald 
zal kunnen worden 

.Belangrijke gebeurtenissen met financiële invloed in 2018 zijn geweest de 
afronding van de verkoop van de kerk in Boekelo en de verbouwing in het 
Verenigingsgebouw van de zgn. lesruimte. De opbrengst van de kerk in 
Boekelo is na aftrek van sloopkosten e.d. op een spaarrekening gezet. De 
verbouwingen in het Verenigingsgebouw hebben wij kunnen uitvoeren dankzij 
bijdragen van de Stg. Hervormde Begraafplaats Usselo. 

Voor 2019 verwachten wij geen grote wijzigingen in vergelijking met 2018. Naar 
verwachting hoeven er in 2019 geen grote onderhoudsuitgaven gedaan te 
worden, wel verwachten wij een stijging in de energietarieven, zodat deze 
lasten hoger zijn opgenomen dan in 2018. 

De huidige lage rentestanden plaatsen ons voor dalende inkomsten uit 
vermogen. Omdat in het verleden saldi zijn weggezet tegen hogere 
rentepercentages in combinatie met langlopende termijnen doet zich dit voor de 
PG Usselo vertraagd gelden. Niettemin zullen de vermogensinkomsten dalen, 
maar verwacht wordt dat we dit uit andere inkomsten, zoals de exploitatie van 
het verenigingsgebouw, kunnen opvangen. 

Het college van kerkrentmeesters vraagt de leden van onze kerk naar een gelijk 
niveau van vrijwillige bijdragen als in het de afgelopen twee jaar. Enerzijds ligt 
het in de verwachting dat de Protestantse Gemeente Usselo dit bedrag kan 
opbrengen, anderzijds kunnen wij met een dergelijk bedrag een sluitende 
begroting maken. 

 

 



 
 

 

9 

Tenslotte vindt u hieronder een verkort overzicht van de begroting voor 2019. 
De PKN heeft een aantal voorschriften voor rapportering gewijzigd, zodat het 
overzicht op enkele punten iets afwijkt van wat u in voorgaande jaren gewend 
was.         

Paul Swank 

 
Begroting 2019 

Opbrengsten en baten Begroting 
2019 

Begroting 
2018 

Realisatie 
2017 

Opbrengsten onroerende zaken 56.400 52.300 62.293 
Opbrengsten uit rente en 
dividenden 

16.100 21.300 21.267 

Opbrengsten levend geld 85.100 86.300 86.011 

Totaal baten 157.600 159.900 169.571 

 
Uitgaven en kosten    
Kosten kerkelijke gebouwen en 
inventarissen 

54.450 56.100 68.378 

Afschrijvingen 3.500 3.620 5.923 
Pastoraat 58.400 56.200 54.501 
Lasten kerkdiensten en 
kerkelijke activiteiten 

9.000 8.700 9.370 

Verplichtingen aan andere 
organen 

7.050 6.950 6.907 

Salarissen en vergoedingen 10.950 10.820 10.546 
Kosten beheer en administratie 6.650 7.950 7.294 
Rentelasten 7.200 12.000 11.471 

Totaal uitgaven en kosten 157.200 162.340 174.390 

 
Saldo baten min uitgaven en 
kosten 

400 -/- 2.440 -/- 4.819 

Onttrekking aan reserves en 
fondsen 

0 5.000 2.273 

Resultaat 400 2.560 -/- 2.546 

 

De begroting 2019 ligt van 11 t/m 17 december 2018 ter inzage. Mocht u vragen hebben 
over de begroting of wilt u deze inzien, wilt u dan even contact opnemen met Paul 
Swank, telefoon 06-10301492. 
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We laten het jaar 2018 al bijna weer achter ons en 2019 staat alweer te 
wachten. 
Dat betekent ook dat kerkbalans 2019 
weer onze aandacht heeft en wij ook u daar 
alvast weer op willen attenderen. 
“Geef voor je kerk” zal ook in 2019 de 
slogan zijn. 

Kerkbalans vindt plaats van 19 januari t/m 2 februari. 
Onze wijkwerkers zullen dan weer op pad gaan om de enveloppe bij u af 
te geven en vervolgens een week later de antwoordenveloppe weer bij u 
op halen. 
Wij vragen u beleefd om ervoor te zorgen dat de gegevens ingevuld zijn 
zodat zij ze weer mee kunnen nemen. 
Er zijn nog mensen die hun toezegging voor 2018 nog niet of nog niet 
volledig hebben betaald. Wij vragen u vriendelijk dit nog voor 31 
december te voldoen. 

U allen goede kerstdagen en een voorspoedig 2019 toegewenst. 

College van kerkrentmeesters 

 

Eindejaarscollecte: een goed gesprek 

Bij deze Drieklank ontvangt u een acceptgiro ten behoeve van de 
‘eindejaarscollecte.’ 

We praten heel wat af, ook in de kerk. We hebben het over van alles en nog 
wat. Maar wanneer is een gesprek ‘een goed gesprek’? Als er interesse, tijd en 
aandacht voor elkaar is. Als we onze zekerheden en twijfels kunnen delen. Als 
er sprake is van een échte ontmoeting. ´Een goed gesprek´ is het jaarthema 
van de Protestantse kerk en wij sluiten daar graag bij aan. 

Als kerkenraad hopen we dat onze gemeente ook in het nieuwe jaar een plek 
van ontmoeting is. Een plek waar we met God, elkaar en anderen in gesprek 
gaan over wat ons bezighoudt. We doen dat bijvoorbeeld door het organiseren 
van activiteiten voor verschillende groepen, zoals kinder- en jeugdclubs, 
gesprekskringen en missionaire activiteiten.  

 

Door diaconaal betrokken te zijn bij mensen die het minder hebben, dichtbij en 
ver weg. Door op zondag samen ons geloof te vieren. 
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Om al deze activiteiten mogelijk te maken is er geld nodig. Daarom vragen we u 
aan het eind van dit jaar om een extra gift, zodat we al ons mooie werk in het 
nieuwe jaar kunnen voortzetten. Geef aan de ‘eindejaarscollecte’ tijdens de 
kerkdienst of maak uw bijdrage over via de acceptgirokaart. Uw bijdrage komt 
ten goede aan een bestemming of activiteit die we als kerkenraad zorgvuldig 
uitkiezen. 

Met uw gift draagt u bij aan een gemeente waar mensen elkaar écht kunnen 
ontmoeten. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun! 

Paul Swank 

 

Wijziging bankrekeningnummer  

Met ingang van 1 november 2018 is een van de bankrekeningnummers van het 
College van Kerkrentmeesters gewijzigd.  
Oude IBAN-nummer:     NL73 FVLB 0225 3252 41 
Nieuwe IBAN-nummer: NL24 RABO 0373 7304 38  
Het oude IBAN-nummer werd door velen van u gebruikt om zelf o.a. de 
bijdragen van Actie Kerkbalans en bijzondere collectes op over te maken. Wilt u 
voortaan daarvoor alleen het nieuwe IBAN-nummer gebruiken? (op pag. 2 van de 
Drieklank reeds vermeld) 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

Paul Swank 
 

 

Kerk en Stad 

Een aantal van u krijgt bij deze Drieklank ook een acceptgiro voor het 
abonnement op het blad ‘Kerk en Stad’, waarin u over het wel en wee van de 
Protestantse Kerken in Enschede kunt lezen. De kosten van het abonnement 
op Kerk en Stad hebben wij voor volgend jaar gelijk kunnen houden aan dat van 
dit jaar, namelijk € 15,-. 

Paul Swank 
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Van de Diaconie 

 

Begroting Diaconie 2019 

  begroting begroting rekening 

  2019 2018 2017 

baten       

rentebaten en dividenden  €          350  €          462  €        140  

bijdragen levend geld  €      1.800  €       1.800  €     2.008  

door te zenden collecten  €      6.320  €       6.300  €     6.308  

totaal baten  €      8.470  €       8.562  €     8.456  

    
 

  

lasten   
 

  

lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €      1.000  €       1.100  €        952  

verplichtingen/bijdragen andere organen  €          600  €          765  €        571  

kosten beheer en administratie  €          280  €          355  €        250  

rentelasten/bankkosten  €          160  €          160  €        161  

diaconaal werk plaatselijk  €          950  €          750  €        872  

diaconaal werk 
regionaal/provinciaal/landelijk 

 €      3.900  €       3.800  €     3.640  

diaconaal werk wereldwijd  €      2.420  €       2.600  €     2.510  

totaal lasten  €      9.310  €       9.530  €     8.956  

    
 

  

Resultaat  €     -   840 €      -   968  €    -  500 

 

Evenals voortgaande jaren is de begroting van de Diaconie negatief. Dit is 
echter geen probleem dankzij de financiële reserves van de Diaconie. De 
diaconie heeft de visie, dat het beter is het geld te gebruiken dan het op de 
bank te laten staan, waar het nauwelijks wat opbrengt en alleen maar minder 
waard wordt. De begroting ligt vanaf 20 dec. t/m 22 dec. ter inzage aan de 
Händellaan 16 te Enschede. Om deze begroting in te zien, kunt u met mij een 
afspraak maken; telnr. 06 19914592 
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Esther Mol 

 

 

Collectes 4-11-2018 t/m 2-12-2018 

  4 november  Diaconie             186,68 

                   Plaatselijke Gemeente 167,55 
11 november  Binnenlands Diaconaat   98,05 

                   Plaatselijke gemeente 108,- 

18 november  Plaatselijke Zonnebloem  81,82 
                   Plaatselijke Gemeente  111,85 

25 november  Diaconie              136.28 

                   Plaatselijke Gemeente    161,05 
  2 december  Elk kind een koffer    89,70 

                   Plaatselijke Gemeente    105,35 

 

Collectebonnen 

Als u collectebonnen wilt bestellen maak dan € 20,- of een veelvoud 
daarvan over op: 
IBAN NL84 RABO 0316 7265 32 t.n.v.  Diaconie Protestantse gemeente 
te Usselo. 
Vermeld U ook alstublieft uw telefoonnummer en adres. 

Landelijke diaconale dag 

Zaterdag 10 november zijn we naar de diaconale dag in Utrecht 
geweest. 
We waren met 1100 mannen en vrouwen die allemaal bezig zijn met 
diaconaal werk. 
Heel bijzonder! 

Het thema van de dag was: ‘Smaakmakers van geloof, hoop en 
liefde’.  
Saskia van Meggelen, preses Protestantse Kerk in 
Nederland, verzorgde de opening. Het inspiratieverhaal werd verzorgd 
door Kathleen Ferrier, oud-uitgezonden medewerker van Kerk in Actie in 
China en lid Tweede kamer van 2002-2012 
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Er was een keuze uit meer dan vijftien 
workshops. Over bijvoorbeeld diaconaal werk  
in de  zorg, in de buurt, voor vluchtelingen, voor  
ouderen. Goede ideeën werden uitgewisseld. 
Heel mooi om te zien op hoeveel verschillende  
manieren je diaconaal werk kunt doen. 

Elk jaar is er een speciale gast.  
Dit jaar was dat Stef Bos.Hij 
vertelde over zijn leven als 
zoon van een diaken en over 
zijn leven nu, in Zuid-Afrika. 

Kathleen Ferrier              Hij zong een paar mooie 
liedjes Waarbij hij zichzelf begeleidde op de piano. 
Speciaal voor de Kerstcampagne van Kerk in Actie 
schreef hij het prachtige lied  ‘Geef Licht’.                                              
 Al met al een zeer inspirerende dag!    

Mieke Lippinkhof en Annet Grobben                                         Stef Bos 
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Van de Diaconie 

De actie Manyano 

• Vanaf zondag 2 december wordt er taart gegeten bij het koffie 
drinken voor € 2  

• Tijdens de adventstijd laat Roel ter Borg ook weer de “Oale Roop” 
van de midwinterhoorn horen voor € 5. Er ligt een lijst op de bar 
tijdens het koffie drinken en u kunt hem ook bellen op nummer 
0655075120 of een mailtje sturen naar 
roelterborg11@gmail.com. 

• Op 16 december worden er kerstbakjes en kniepertjes verkocht 
tijdens het koffie drinken. 

• Ook kunnen we tijdens de koffie genieten van het pianospel van 
Menno Luiten, zodat we later met de “pet” rond kunnen gaan. 

• Ook worden er boekenleggers verkocht, gemaakt door kinderen 
van de nevendienst. 

• Er komen vast nog meer initiatieven. We laten ons verrassen. 

De Voedselbank 

We gaan geen levensmiddelen verzamelen in de adventstijd, maar tijdens de 

kerstnachtdienst gaan we wel collecteren voor de Voedselbank. 

In de 40 dagentijd mag u weer van alles meenemen. 

Giften 

De afgelopen tijd hebben we heel veel giften binnen gekregen n.a.v dankdag en 

verjaardagskaarten: 

Mevr. B.         via Mevr. P.       € 20 

Mevr. P.          via Mevr. N .      € 10 
Mevr. L.         via Mevr. N.       € 10 

Mevr. R.                 via Mevr. L.       € 10 

Hr en Mevr. ter H . via Mevr. N.      € 20 
J.ten.C.                 via Mevr. R.      € 10 

Dhr. H.             via Mevr.v.d.V. € 10 

Mevr.D.                                   €   5 

N.N.       via Fam. W.      € 20 
N.N.                              € 10 

mailto:roelterborg11@gmail.com
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J.W.                                € 10 

Mevr.L.- S.            via Mevr.ter H. €   5  
Fam. ter H.            via Mevr.N.      € 10  

 

 

Ontmoetingsochtend 

Er is weer een nieuwe ontmoetingsochtend gepland en wel op 24 januari 
2019. U bent van harte welkom op donderdagochtend om 10.30 uur bij 
fam. Grobben, Oude Haaksbergerdijk 2, Usselo. 
Wilt u komen, dan graag een berichtje naar Annet Grobben tel. 053 - 
4282193, email: ervegrobben@outlook.com 
Heeft u geen vervoer? Laat het ons even weten en wij proberen iets te 
regelen! 
Wij verheugen ons op uw komst en hopen weer fijne gesprekken met 
elkaar te hebben. 

De diaconie 
 

Ik droom van een groene kerst  

In een weiland voor het tuincentrum staan twee besneeuwde 
kerstbomen. Kunstbomen natuurlijk, met kunstsneeuw. Echte sneeuw 
op kerst, dát is al acht jaar geleden.  
Kunstsneeuw staat symbool voor alles wat nep is deze kerstdagen: de 
kerstman met cadeaus onder de kunstboom, jinglebells, de stress van 
de kerstinkopen voor het luxe diner.  
“I’m dreaming of a white Christmas” klinkt het in het drukke tuincentrum. 
Als ik mag dromen, zou ik dan dromen van een witte kerst? Of heb ik 
een andere droom? 
Onder de twee witte kerstbomen met hun reclame zie ik ineens het 
groen van het weiland. Groen: de kleur van hoop, natuur, leven. Groen 
als symbool van de toekomst. Daar wijst het kerstkind ons op, dat er 
hoop is en nieuw leven.  
Ik droom van een groene kerst.  

RH 
 

mailto:ervegrobben@outlook.com
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Hervormde Vrouwengroep Boekelo 

Woensdag 24 oktober hadden we weer onze eerste bijeenkomst van dit 
seizoen. Greetje van der Valk begroette ons allen hartelijk, we hadden voor de 
gezelligheid deze eerste bijeenkomst de dames van voormalig vrouwengroep 
Twekkelo uitgenodigd voor een gezellige lunch bij Cafe De Zevenster in Oele. 
De opkomst was goed en zeer gezellig, en wat de lunch betreft kon het niet 
beter: met soep, kroket en allerlei verschillende soorten beleg en brood(jes) 
was alles tot in de puntjes verzorgd. En natuurlijk werd er onder de lunch over 
van alles en nog wat gebabbeld. We hebben allemaal genoten van deze 
middag, tot het tijd werd om naar huis te gaan. Maar voordat we gingen wilden 
de vrouwen van Twekkelo nog wat zeggen: 

“We hebben een fantastische lunch met elkaar mogen beleven. We zullen er 
nog vaak met veel plezier aan terug denken. Namens de vrouwen van 
Twekkelo super bedankt, voor al dat lekkers en niet te vergeten de gezelligheid. 
De tijd gaat weer verder, het gaat gewoon zijn gangetje weer, straks weer naar 
huis. Dames van Hervormde vrouwengroep Boekelo, bedankt voor de 
uitnodiging en voor de gezelligheid. Zo kon je toch merken dat samen één is.” 

Namens de voormalig vrouwen groep Twekkelo: Bedankt!! Bedankt!! 

Ans Mulder-Reinderink  

Seniorenmiddag: zaterdag 15 december 14.30 uur 

Op zaterdag 15 december wordt er weer een seniorenmiddag 
georganiseerd in Usselo. We beginnen om half drie. De koffie staat dan 
al klaar. En de oude bakker uit Usselo brengt dan iets lekkers mee. 

Ds. Haasnoot zal een kerstgedachte brengen.De cantorij zal een kort 
programma verzorgen. Er is nog een Kerstverhaal en we zitten nog 
gezellig bij elkaar met een hapje en een drankje. Hebt u zin om te 
komen bel dan vòòr 12 december even op naar: 

Greetje van der Valk, tel. 4282020 
Nel Abbink                       4282002  
Minie Wonnink                 4322598  
Mieke Lippinkhof              4357195 
Er is vast wel een van de dames thuis om de telefoon op te nemen. 

Greetje van der Valk en ds O Haasnoot 
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Dhr. E.J. Egberink Oude Veenweg 102 2 jan 

Mevr. G. Bel - Post Jan van Elburgstraat 28 4 jan 

Dhr. A.B.J. Brunnekreeft Jan van Elburgstraat 63 5 jan 

Dhr. W. Cretier Dirk Papestraat 66 6 jan 

Dhr. H.J. Lutke Holzik Burg Stroinkstraat 367 7 jan 

Mevr. H.H. Pieterson - Abbink Nieuwe Kampweg 109 8 jan 

Dhr. A.H. de Rijke Wissinksdijk 80 9 jan 

Mevr. H.H. Roerink - Blikker Bruninksweg 11 11 jan 

Dhr. J.W.G. ten Cate Rougoorweg 60 14 jan 

Dhr. J.H. Voogsgeerd Boekelose Stoomblekerij 30 14 jan 

Dhr. G.E.J. ter Horst Roelof Blokzijlstraat 40 16 jan 

Mevr. B.G. de Rijke - van Zeben Wissinksdijk 80 17 jan 

Dhr. P. Buijse De Kiepe 230 18 jan 

Mevr. A. Westendorp - Molendijk Ontginningsweg 251 18 jan 

Dhr. D. Knol Vincent van Goghlaan 44 18 jan 

Mevr. G.A.E. Nijhuis - Jansen Kwekkeboomweg 135 20 jan 

Mevr. J.W. Roerink - Schukkink Boerstege 8 20 jan 

Mevr. G.J.J. Bergerink Hengelosestraat 448 21 jan 

Mevr. A.F. Tonnema - van Aken Beukstraat 26 24 jan 

Dhr. R. Mondria Jan van Elburgstraat 41 27 jan 
Mevr. M.G.A. van Voerst van 
Lynden Strootmanweg 12 27 jan 

Mevr. J.A. Kruisbrink - Versteeg Helmerzijdeweg 2 5 feb 

Mevr. J.C.A.A. Bos - Heutink Weerninklanden 63 17 feb 

Mevr. E. Smit - Schuite Dr. Koekstraat 3 19 feb 

Mevr. A.C.J. Askes - Tollenaar Agaatstraat 7 20 feb 

Mevr. W.P. Deen - Gussekloo Henry Dunantlaan 41 21 feb 

Mevr. W.E. Mulder - Heideman Jan van Elburgstraat 20 21 feb 
Mevr. A.G. Hintzbergen - 
Horneman Boerstege 41 21 feb 

Mevr. G.G. Van der Valk - Dekker Kwinkelerweg 39 22 feb 

Mevr. G.J. Stokkers-Bosch Geessinkbraakweg 31 23 feb 

Mevr. A.L. Buursink - ter Hofte Baltinkweg 30 24 feb 
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Lichtjesavond 2018 
Vrijdag 21 december om 19.00 uur op de begraafplaats 
                             in Usselo                            

Voor het vijfde achtereen-volgende jaar 
organiseren Caroline Doornbos en Riëtte 
Wissink de lichtjesavond op de begraafplaats 
in Usselo. 

Op de eerste lichtjesavond bleek dat er zeker 
behoefte was om samen, in de donkere dagen 
voor kerst, geliefde overledenen te herdenken. 
Er kwamen toen ca. 250 mensen! Vijf jaar later 

is het een bijzondere traditie in Usselo geworden die niet meer weg te 
denken is, en door steeds meer mensen wordt bezocht. 

 

De voorbereiding begint al in de zomer, dan worden de fakkels handmatig 
gevuld, want hier zijn er ruim 400 van nodig. Nog meer praktische 
ingrediënten: 
100 liter lampolie, 500 grafkaarsen, 80 liter chocolademelk, 4 
midwinterhoornblazers, en waar we helemaal niet zonder kunnen: onze 
vrijwilligers die ’s middags helpen opbouwen en na afloop zorgen dat  
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alles snel weer opgeruimd is. Tijdens de lichtjesavond is er altijd 
livemuziek, en er worden passende woorden gesproken die troost bieden 
bij het herdenken van dierbaren die niet meer onder ons zijn. Na afloop is 
er chocolademelk. 

Bent u nog nooit geweest, kom dan dit jaar eens kijken. 

U bent van harte welkom. 

Caroline Doornbos en Riëtte Wissink 
  

 

STA OP 

Zie het slagveld van mijn leven 

de wonden die ik sloeg 
de mensen die ik brak 
mijn gebroken zelf. 

Ik leef in een woestijn 
slinger tussen goed en kwaad 

mijn geweten klaagt me aan 
de ongeest tart mij 
God roept mij: 

sta op uit de diepte, zegt Gij 
begin opnieuw  

IK ZAL ER ZIJN. 
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SAMENSTELLING  VAN  DE KERKENRAAD 

 
PREDIKANT                                                                                tel. 

Ds O.G. Haasnoot              Haaksbergerstraat 819    7548 PB  7851695 

     

DIAKENEN                                                                                   tel. 

A.E. Grobben-Berenbroek Oude Haaksbergerdijk 2   7546 PZ  4282193 

M. Lippinkhof-Hubers   *    Boek. Stoombleekerij 59   7548 EE  4357195 

E. Mol                          Händellaan 16, Ensch.     7522 KM 4365955 

OUDERLINGEN                                                                            tel. 

W.A.L. Overbeek             Grote Veldweg 21            7547 RP  4280691 

B.G.J. Pasman              Haaksbergerstraat 1006  7548 PC 0613793855 

J.W. ter Mors *                   Willem Rijbertstraat 26      7521 TP  0651066319 
preses kerkenraad 

R.M. ter Borg *                   Mastbos 61                       7534 GM 0655075120 
Scriba kerkenraad 

H.J. Teussink - Nijhuis      Lammerinkweg 9               7546 RD  4282438 

 

OUDERLINGEN – KERKRENTMEESTERS                              tel. 

H.G.H. Abbink                  Nieuwe Kampweg 130     7548 PL  4281708 

J.G. Berenbroek              Buurserstraat 500            7544 RH  4761892 

P.Swank                         Willem Kalfstraat 62         7545 AN  0610301492 
Penningmeester kerkrentmeesters     

R.H.A. Wissink-Roossink* Geessinkweg 403             7544 RB  4773098 

 

KERKRENTMEESTERS  (geen zitting in de kerkenraad)           tel. 

G.H. Bonke                    Bernard Roerinkstraat 71   7548 EL  4775776 

             

*  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)  

- Interkerkelijke werkgroep 
 Marion Reinderink       Beckumerstraat 184       tel.4283013 

- Cantorij 
Deze participeert in kerkdiensten zowel in Usselo als in Twekkelo  
repetities woensdagavond 17.30-18.30 uur in het Verenigingsgebouw 
Contactpersoon: J.J.Damen  Henry Dunantlaan 10        tel.4282018 

- Hervormde vrouwengroep Boekelo 
G.G. van der Valk – Dekker   Kwinkelerweg 39                 tel.4282020 

- Open Vensterwerk 

Greetje van der Valk          Kwinkelerweg 39       tel 4282020 

- 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 

-Autodienst- Vervoer naar de kerk(dienst) 
Mieke Lippinkhof : 053-4357195 of  06-53928328 
Erna Nijhuis:          053-4288391 of  06-28532959 
 
 

mailto:henksiepel49@gmail.com
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KERKDIENSTEN 

In onderstaand preekrooster is de aanvangstijd van de dienst 10.00 
uur, tenzij anders vermeld; en de plaats Usselo, tenzij anders vermeld 

 
16 december  ds. H.Cohen-Stuart-Fens (Oosterhesselen) 
      (m.m.v. de cantorij) 

23 december  ds. J. Bouwmeester 
 
N.B. Kinderkerstnachtdienst 16.00 en 17.30 uur  

 
24 december  ds. O.G. Haasnoot 22.00 uur 
      Kerstnachtdienst 
 
25 december  ds. O.G.Haasnoot 
      Kerstmorgendienst 
 
30 december  ds. J.Bekhof (Hengelo) 
 
31 december  ds. O.G.Haasnoot 15.00 u. Twekkelo 
      Oudjaarsdienst 
 
06 januari   ds. O.G.Haasnoot 
 
13 januari   ds. M.Schepers v/d Poll 
 
20 januari   ds. O.G.Haasnoot 
 
27 januari   ds. G.S.Bunjes-van der Lee 
 
03 februari   ds. O.G.Haasnoot 
 
10 februari   ds. E. de Bruin (Losser) 


