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Vanuit de pastorie 

 

De worsteling met je familie 

In de evangeliën komen de familieleden van Jezus nauwelijks naar 
voren. Zijn moeder is nog de meest bekende gebleven, maar van zijn 
vader Jozef horen we alleen maar aan het begin. 

 
 
Ja, de genealogieën gaan naar Jozef, maar in Lucas is zijn inbreng 
alleen maar het opkomen voor Maria, die anders mogelijk verstoten zou 
worden, omdat ze zwanger was zonder dat een man voor haar in stond. 
Geen kleine daad, maar wel de enige. We missen hem bij het afhalen 
van het kruis, wat volgens sommigen betekend heeft dat hij toen al 
overleden was, maar daar schrijven de evangelisten weer niet over. Zijn 
broers komen we tegen in Mattheus 13 en Marcus 6: Jakobus, 
Jozef/Joses, Simon en Juda en "zijn zusters". Gaat het dan om mensen 
met wie hij optrekt of zijn het biologisch broers en zusters? En toch ...  
je familie is ook van belang, je hebt die niet uitgekozen, maar ze 
hebben wel dezelfde opvoeding gehad, al heeft ieder dat op een 
verschillende manier beleefd. Maar bij het kruis is geen broer of zus te 
bekennen en laten ook de ‘broeders’ en ‘zusters’ het afweten - met 
uitzondering van de twee Maria’s. 
We lezen wel in het Oude Testament over de stammen, die allemaal in 
de verte familieleden zijn (afkomstig van de zonen van Jacob). En het 
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verlangen naar een Messias krijgt zelfs uitdrukking in de stammen als 
de zonen, die weer samen opgaan naar Jeruzalem en elkaar in vrede 
ontmoeten. 
De leerlingen van Jezus, die hij broeders noemt, hebben joodse en 
griekse namen, en zijn volgens Pinchas Lapide de vertegenwoordigers 
van de joden, die in de diaspora leefden en over de gehele bewoonde 
wereld (oecumene) waren uitgezworven.  
Het gaat de schrijvers in hun verlangen tot eenwording om iets dat veel 
groter is dan je familieleden. Je mispagot is een geheel van mensen die 
rondom je staan en waarmee je de nodige worstelingen hebt, maar 
waar je ook bij hoort. Familie is soms een zegen, maar kan ook tot een 
vloek worden (Kain slaat Abel dood). Voor mij gaan de familieverhalen 
over mensen op wie je veel lijkt en die iets in zich dragen, dat je 
makkelijk herkent. We hebben de sterke Kain in ons en we hebben de 
zwakkere Abel, wiens naam niets meer betekent dan een zuchtje wind 
of zoals het in Prediker vertaald wordt, ijdelheid. Zo zijn Maria en 
Martha de twee vrouwen, die vaak in een mens met elkaar strijden en 
toch bij elkaar horen. En zo lees ik ook de verhalen van Jezus en zijn 
leerlingen als mensen die hem aan de ene kant nauw aan het hart 
lagen en soms ver van Hem af stonden of zelfs afwezig waren. De bijbel 
kent in haar verhalen veel meer de verhalen over verschillende 
karakters, die ook in ons zo nu en dan aanwijsbaar aanwezig zijn. Het 
gaat niet om de oom of de tante, maar degene die zo dicht bij je staat 
en compleet anders handelt. 
Het zou al een heleboel schelen, wanneer we de familie zien als 
mensen, die heel veel hetzelfde hebben als wij, maar toch geheel 
anders zijn. God is het geheim van die gehele familie. Jezus legt een 
verband tussen zijn directe familie en de mensen die hij broeders en 
zusters noemt. De vraag is dan: kunnen we dat accepteren? Dat er 
verschillen zijn, terwijl we zoveel op elkaar lijken. Die vraag speelt ook 
bij de broeders en zusters in de kerk. We lijken uit hetzelfde hout 
gesneden, maar we zijn gewoon vaak heel anders. Dat we ons daar 
oefenen om elkaar te accepteren in de verschillen is vaak een behoorlijk 
zware oefening, maar ook een diep verlangen naar ergens bij horen en 
open staan voor het geheim, dat de ander bij zich draagt. Misschien is 
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het juist het woord “openheid “, dat ons vertelt, dat we een heleboel aan 
elkaar kunnen hebben. Dat beleef ik in gespreksgroepen en ook in het 
samen iets lekkers ontvangen op de vrijwilligersdag of als we na de 
kerkdienst met elkaar een kopje koffie drinken. 

Ds Olaf Haasnoot 

 

Studiedag van de kerkenraad op 2 februari met Sanny Bruijns over 
Maria 

 

Sanny Bruijns is toegetreden tot de karmelieten, is redactielid van 
Speling en ze geeft veel trainingen in het land.  

 

We hebben een studiedag gehad van de kerkenraad, waar ze ons liet 
kennis maken met Maria. Als protestanten kenden we haar alleen als 
moeder van Jezus en op afbeeldingen, waar ze een aureool om zich 
draagt. 

Tijdens haar theologiestudie in Nijmegen had Sanny natuurlijk veel 
geleerd over Maria, maar pas later ontstond er een echte klik, toen ze 
zich opende voor een vrouw, die Jezus bij zich had gevoeld en voor 
Jezus had gezorgd. Ze had dat als een ont-moeting ervaren en vertelde 
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ons enthousiast over wat Maria met je deed. We luisterden vol aandacht 
en ’s avonds bij het warm eten hebben we nog veel nagepraat over wat 
ons had geraakt.  

Ds Olaf Haasnoot 
 

Kinderpassion 

De Kinderpassion is dit jaar een samenwerkingsverband tussen de 
kindernevendienst, de Obs Molenbeek en de Marcellinusschool van 
Boekelo. We komen samen op zaterdag 20 april om 16.00 uur bij de 
fam. Diepenveen van Twentse Schuttingen aan de Haakbergerstraat, 
vlak naast de kerk. We lopen dan naar de kerk met alle kinderen en 
houden een kruis vast. In de kerk zingen we dan nog een lied. Gezien 
de eerste bijeenkomst vorig jaar, die druk bezocht werd, is het van 
belang op tijd te komen. 

Gespreksgroep over Bijbelse miniaturen van Carel ter Linden 
We zijn juist met een nieuw boek begonnen en het levert heel wat 
gespreksstof op. U kunt makkelijk aanschuiven. We komen bij elkaar op 
verschillende adressen, dus het is goed om, als u mee wilt doen, mij 
even in te lichten. De eerstvolgende keer is reeds op maandag 11 
februari bij de familie Lippinkhof aan de Boekelose Stoomblekerij.  

Ds Olaf Haasnoot 

 

Heilig Avondmaal 

Op zondag 17 februari is er weer de viering van het Heilig Avondmaal in 
Usselo. Mocht u niet naar de kerk kunnen komen, dan kunnen we ook 
bij u thuis komen. 

 

Marriage Encounter 
 
Op 19 november is er een diner voor 2, georganiseerd door Marriage 
Encounter in Hengelo in het eetcafe Emma. Er zijn nu nog twee tafels 
over. Jullie zitten daar en krijgen een maaltijd, waarvoor natuurlijk wel 
betaald moet worden. Daar krijgen jullie dan een spel te doen met 
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vragen voor elkaar. Het gaat dus niet om een groepsbespreking, nee 
het is er alleen maar voor jullie twee. Aan de andere tafels zitten dan 
weer andere koppels, die het spel ook krijgen en met elkaar bespreken. 
Het is een drie gangen menu. Tot nu toe hebben zich 16 koppels 
opgegeven en we rekenen nog op 2 aanmeldingen, dus dan blijven er 
nog twee tafels over. Iets voor in de tijd van Valentijn en voor de 
marriage week van 7-14 februari.  

Opgave bij Riet en Olaf Haasnoot 
 
De week voor Pasen hebben we de vieringen van witte donderdag, 
waaraan de cantorij zal deelnemen; de goede vrijdag waar Usselo 
Vocaal haar medewerking aan verleent; de Kinderpassion op de 
zaterdag; en dan ’s avonds nog de paaswake met het binnenbrengen 
van de nieuwe paaskaars. Op paasmorgen is er de Paasdienst. We 
hopen op gezegende dagen.  

Ds Olaf Haasnoot 
 

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. 

 

VANUIT DE KERKENRAAD 

Nieuwjaarstoespraak 

Tijdens de dienst van 6 januari heeft de voorzitter van de kerkenraad, Jan ter 
Mors, het woord gevoerd. Hij blikte terug op het afgelopen jaar, en vooruit op 
het jaar dat inmiddels is begonnen. Hier volgt de tekst van zijn toespraak. 
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“Gemeente, 

Het jaar 2018 is voor ons begonnen met het afscheid van oude en de 
aanstelling van nieuwe ambtsdragers. Dat was op 21 januari 2018: een 
nieuwe scriba, een nieuwe kerkrentmeester en een nieuwe voorzitter 
traden aan. 

 Ik had zelf enige tijd voordien reeds gezien dat we ons rijk mogen 
rekenen met een groot aantal vrijwilligers die allemaal op hun eigen 
wijze de schouders onder het werk van en voor onze gemeente zetten. 
Dat werd me duidelijk op de vrijwilligersavond, geweldig. Ook tijdens de 
kerkenraadsvergaderingen merk ik datzelfde enthousiasme bij de 
kerkenraadsleden. Er is veel werk verzet. 

Onze 3 beleidspunten - u mag ze ook speerpunten noemen – zijn: 
openheid, verbondenheid en gastvrijheid. Dat de kerkenraad deze 
ingeslagen weg blijft volgen hebben we geborgd in het feit dat hier door 
een gemeentelid op wordt toegezien. Een actie in deze zin is dat door 
diverse vrijwilligers folders van onze kerk verdeeld zijn op de 
verschillende campings, Bed & Breakfast-adressen en in hotels in deze 
omgeving, om de toeristen zo op onze kerk te attenderen. 
We werken samen met de Rooms-Katholieke kerk in de vorm van 
oecumenische diensten. 
Onze predikant is in 2018 in Haaksbergen en Buurse tevens werkzaam 
geweest ter ondersteuning van de PK-Haaksbergen/Buurse. 

We hebben in het afgelopen jaar verschillende mooie momenten 
meegemaakt binnen onze kerk: 

- We maakten voor het eerst mee dat we een eigen Kinderpassion 

hadden rond de Paastijd.  

- Het Paasontbijt; een gemeenteavond waarin door Joke Pasman 

en Riëtte Wissink ons het een en ander verteld werd over het 

reilen en zeilen van een agrarisch bedrijf, het was een eye-

opener voor velen van ons. 

- Een geweldige dag hadden we met de jeugd bij het wadlopen en 

een wandeling in Pieterburen 
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- De komst van de DJ’s van 3FM in het kader van het project 

Serious Request, we hebben het allemaal op radio en tv gezien 

en gehoord. We kregen plotseling een televisiedominee, zo vaak 

is Olaf op tv geweest, prachtig. 

- In de Kersttijd waren er natuurlijk weer de 

Kinderkerstvoorstellingen samen met de kinderen van de 

Marcelinusschool bij de familie Leefers op de deel. Het succes 

van deze voorstellingen van 2017 werd in 2018 herhaald. 

- De ondersteuning voor het project Manyano is ook dit jaar weer 

een geweldig succes geweest.  

- Natuurlijk zijn er ook de open venster bijeenkomsten geweest.  

- Het moderamen van onze kerk heeft een noaber-bezoek gebracht 

aan de PK-Haaksbergen/Buurse n.a.v. het werk van onze 

dominee in die gemeente en om te kijken of we van elkaars 

talenten gebruik kunnen maken. 

Naast al die mooie zaken zijn er natuurlijk ook wel andere zaken. Ondanks de 
steun en inzet van het aantal vrijwilligers, hebben we nog steeds hulp nodig: 

- Om deze mooie momenten te kunnen voortzetten zou het 

wenselijk zijn dat er ondersteuning bij komt. Hiervoor gaat de 

kerkenraad mensen nog benaderen. We zouden graag gebruik 

willen maken van de talenten van onze eigen gemeenteleden. 

Zij kennen onze gemeente immers het beste 

- Een aantal van ons heeft namelijk op dit moment veel taken op 

zich genomen en dat is erg mooi en daar zijn we ook blij mee; 

maar we zien ook dat dit soms een te zware belasting voor de 

betrokkenen kan zijn. Uitval door ziekte of anderszins ligt dan op 

de loer. Het zou mooi zijn als daar aanvulling voor komt. 

- Ook heeft de cantrix helaas aangeven dat zij binnen afzienbare 

tijd in Haaksbergen vaste organist gaat worden, hetgeen 

misschien consequenties heeft voor de cantorij.  

Maar goed, tot zover zaken van het afgelopen jaar. 

Wat zij nu de voornemens van de kerkenraad van onze kerk voor 2019? 
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Eerlijk gezegd, het meeste zal u bekend in de oren klinken, maar dat zit 
hem ook in het feit dat zaken zoals die hier in de kerk gebruikelijk zijn 
en ook  

beleefd worden, niet zomaar kort door de bocht veranderd of aangepast 
gaan worden. Hoewel je natuurlijk niet alleen maar achterom moet 
blijven kijken tijdens het voortgaan, want dan zie je die kleine 
kiezelsteen niet waarover je struikelen kunt. Maar het is wel degelijk 
belangrijk dat we ons niet alleen zelf als individuele kerkganger, maar 
ook samen als kerkgemeenschap van Usselo/Boekelo e.o. hierin 
moeten kunnen herkennen, thuis voelen en aangesproken voelen.  

 

Ik noem u dat in een aantal punten: 

 

- We gaan verder op de ingeslagen weg met de 3 speerpunten; 

openheid, verbondenheid en gastvrijheid, zodat die opgestarte 

projecten een vervolg zullen krijgen. 

 Als kerkenraad hebben we binnenkort een bezinningsdag, we 

gaan ons dan die dag in één of meerdere onderwerpen 

verdiepen. 

 De kerkenraad zal actief energie gaan stoppen in het vinden van 

een weg hoe we de cantorij kunnen continueren i.v.m. het 

vertrek van de cantrix, om zo ook van hun steun in de diensten 

te kunnen blijven genieten. 

 We gaan verder met ons noaber-contact met de PK-

Haaksbergen/Buurse. In de loop van het komend jaar zal er een 

tegenbezoek worden gebracht door het moderamen van 

Haaksbergen/Buurse aan ons moderamen. 

 We blijven ook contact onderhouden met de RK-kerk. 

 We willen ons best doen om weer een gemeenteavond te 

organiseren. 

 We willen natuurlijk ook de vrijwilligersvond voortzetten. 

 Een kinderpassion en een kinderkerstviering horen ook er weer     

bij. Het is belangrijk om ook de kinderen een goede positie in onze 
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kerk te geven. Zij nemen hopelijk in de toekomst ons stokje over 

om deze mooie gemeenschap voort te zetten. 

 

Terugkijkend op mijn 1e jaar in de kerkenraad kan ik u zeggen, dat ik 
nog steeds diezelfde warme deken om mij heen voel, als die welke ik 
voelde toen Bep en ik hier 5 jaar geleden werden opgenomen in deze 
gemeente. Ik ben ervan overtuigd dat we met ons allen die geest van 
openheid, verbondenheid en gastvrijheid kunnen vasthouden. 

Afsluitend wil ik u graag zeggen, dat we blij zijn dat we ons werk mogen 
doen in deze geweldige kerkgemeenschap van Usselo, Boekelo en 
omgeving. Ik hoop dan ook dat we de eerdergenoemde voornemens in 
het komend jaar weer samen met u kunnen waarmaken. Ik wens ons 
allen voor 2019 dan ook veel heil en Gods zegen toe.” 
 

Kerkenraadsvergadering 

Op donderdag 31 januari 2019 vond de eerste kerkenraadsvergadering 
in 2019 plaats. 

Tijdens de vergadering, waarin onder andere zakelijke en 
huishoudelijke zaken werden besproken, werd ook het beleidsplan van 
de kerkenraad over de afgelopen 5 jaar bekeken. Dit beleidsplan, dat 
geplaatst staat op onze website, bevat een groot aantal actiepunten. 
We hebben ons in de afgelopen jaren geconcentreerd op een aantal 
ervan om deze ook zo succesvol mogelijk te kunnen aanpakken. 
Verschillende zijn genoemd in m’n nieuwjaarstoespraak, die u elders in 
de drieklank nog eens na kunt lezen. Ook onze voornemens voor dit 
jaar zijn daarin genoemd. Omdat het huidige beleidsplan tot het einde 
van dit jaar is opgezet, gaan we ons gedurende dit jaar buigen over een 
vervolgbeleidsplan voor de periode van 2020 tot 2025. We willen de 
ingeslagen weg met de drie kernwoorden OPEN, VEBONDEN en 
GASTVRIJ daarbij als uitgangspunt vasthouden. 

We konden allemaal terugzien op een goed geslaagd vrijwilligersavond 
die we onlangs organiseerden in de Spielehof. De avond werd zeer 
goed bezocht door de groep mensen die zich belangeloos inzetten voor 
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onze gemeente. Het is geweldig als je ziet hoeveel mensen de 
schouders onder het werk binnen onze gemeente zetten. 

 

 Deze vrijwilligersavond luidde tevens de actie Kerkbalans in en de 
aanwezigen werden voorzien van de enveloppen met daarin de 
informatie over de actie kerkbalans van dit jaar. Petje af voor al onze 

vrijwilligers en ik hoop dat we elkaar een volgende keer weer in zo’n 
setting mogen ontmoeten. 

We hebben ons ook bezig gehouden met de inhoud van een feestelijke 
gebeurtenis dit jaar. We vieren namelijk aan het einde van het jaar het 
175-jarig jubileum van onze Protestantse Gemeente in Usselo, maar 
daarover later meer. 

Gaande de vergadering hebben we gebrainstormd over de invulling van 
de komende zeer interessante gemeenteavond, op welke wijze we er 
nieuwe kerkenraadsleden bij kunnen krijgen, en over de invulling van de 
aanstaande bezinningsdag van de kerkenraad. 

Tijdens de vergadering maakte ds. Haasnoot bekend dat hij contact had 
gehad met de openbare basisschool de Molenbeek. Gebleken was dat 
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in navolging van het afgelopen jaar zij zelf spontaan aanboden om weer 
mee te zullen werken aan de Jeugdpassion in de Paastijd.  

Geweldig te horen dat men kennelijk toch als gevolg van de inzet van 
o.a. kindernevendienst, jeugdkerk en anderen geboeid is geraakt door 
het verhaal van het lijden en sterven van Jezus. Het is te hopen dat dit 
net zo’n mooie samenwerking wordt als die met de Marcellinusschool 
tijdens de Kinderkerstviering. 

Jan W. ter Mors, voorz. 

 
 

BELEIDSPLAN PROTESTANTSE GEMEENTE USSELO 
Een terugblik 

 
Herinnert u zich deze woorden nog? 

De jeugd wel! Zij hebben samen met een graffiti-kunstenaar invulling 
gegeven aan hun beleving van deze woorden op een prachtige 
wandschildering, die een plaats heeft gekregen in hun ruimte in het 
verenigingsgebouw.  
Daarvóór hebben ze in de tijd rond Pasen de “kinderpassion” 
opgevoerd, waarbij de kinderen van de Marcellinusschool nauw waren 
betrokken. Ook de kinderen van de OBS de Molenbeek namen deel 
aan de viering. Onze buurman Mark Diepeveen had zijn werkplaats 
belangeloos ter beschikking gesteld. De voorstelling en de tocht naar de 
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kerk trokken veel belangstelling van gemeenteleden en bewoners uit de 
omgeving.   
Ook het wadlopen olv Henk Blik kon zich verheugen op een grote 
deelname van onze jongeren. 
Aan het eind van het jaar hadden we weer twee mooie en druk 
bezochte kinderkerstvoorstellingen, samen met het kinderkoor van de 
Marcellinusschool, op de deel van de familie Leefers. De belangstelling 
van gemeenteleden, ouders, grootouders en omwonenden was 
hartverwarmend. 
Op de valreep van 2018 hebben de kinderen van de Jeugdkerk 12+ nog 
engeltjes gemaakt, voor de verkoop tijdens het bezoek van de DJ’s van 
3 FM van Serious Request aan Usselo. 
Met de uitvoering van het beleidsplan zit het bij de kinderen wel goed. 
De beleidspunten openheid, verbondenheid en gastvrijheid zijn duidelijk 
herkenbaar, dankzij de inzet van de vele vrijwilligers. Wel moeten we de 
vinger aan de pols houden, of de vrijwilligers niet overbelast raken. 
Aanvullende versterking is zeker gewenst. 

De uitvoering van het beleidsplan 2015 – 2019 staat aan het begin 
van het laatste jaar. Tijd voor een terugblik. Het plan, waarin de 
kernpunten openheid, gastvrijheid en verbondenheid centraal staan, 

kent meer dan 20 actie- en aandachtspunten. Al snel werd duidelijk dat 
deze 20 punten niet allemaal tegelijk opgepakt konden worden. In de 
kerkenraad is per jaar een aantal punten geselecteerd en planmatig 
aangepakt. De aspecten doelstelling, uitvoering, controle op het 
bereiken van de doelstelling, feedback en continuïteit stonden daarbij 
centraal. Hierbij werd de kerkenraad ondersteund door 2 
beleidswaarnemers, die de kerkenraad assisteren bij de uitvoering van 
het plan. (Nu nog 1 adviseur.) 

Wat zijn de resultaten? 

 De kinderkerstvoorstellingen zijn sinds 2015 een succesnummer 
en mogen zich verheugen in een overweldigende belangstelling. 
Deze activiteit is uitgebreid met de samenwerking met de 
Marcellinusschool en worden voortgezet met een kinderpassion 
tijdens de paasperiode.  
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 De gemeenteavonden met een actueel onderwerp (Sport en 
meditatie, De bijna-dood- ervaring, Hoe is het tegenwoordig om 
boer(in) te zijn?) vinden structureel eenmaal per jaar plaats en 
worden goed bezocht. 

 Het aspect openheid heeft invulling gekregen met de aanstelling 
van een contactpersoon (“immigratie ouderling”), die de 
pastorale zorg voor (toekomstige) leden uit de randgebieden op 
zich neemt. Ook worden nieuwe leden nadrukkelijk welkom 
geheten in de dienst. 

 Er is een nieuw logo gekomen voor de PGU op basis van het 
kerkraam in de voorgevel van de kerk. Het logo heeft inmiddels 
een vertrouwde plaats gekregen in onze externe communicatie. 

 De Waddenloop met de jeugd van de kerk, nu ook met deelname 
van de Boekelopers (hardlopers van BSC Unisson) is inmiddels 
een traditie geworden. 

 De oecumenische diensten vinden ook na het afscheid van 
pastoor van Bremen nog steeds plaats en zeker na de laatste 
twee diensten is er weer hoop voor de toekomst. 

 Er is een autodienst geregeld, waarop gemeenteleden een beroep 
kunnen doen, in geval van moeilijke mobiliteit. 

 De startzondagen mogen zich verheugen in een toenemende 
belangstelling, maar bereiken we ook niet gemeenteleden? 

 De uitreiking van flyers over de PGU bij Campings, Bed & 
Breakfast en Hotels is positief ontvangen. We mochten als 
resultaat een aantal zomergasten ontvangen. 

 In 2018 hebben we een gemeenteledendienst gehouden en in 
2017 een openlucht-dienst in het Teesinkbos, die beide goed 
bezocht werden. 

 In 2018 hebben ook gesprekken plaatsgevonden tussen 
geestelijken en de burgerlijke overheid. 

 De actie Manyano is als een 5-jarig project geadopteerd door de 
diaconie en heeft ook in 2018 weer vele activiteiten opgeleverd. 
Daardoor konden we in 2018 ook weer onze toegezegde 
bijdrage waarmaken.  
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 Er is een kleine “minibieb” in het Verenigingsgebouw ingericht. 
Daar kunnen gratis boeken geleend en beschikbaar gesteld 
worden. 

 De ontmoetingsochtenden bij Annet Grobben en het Open 
Vensterwerk mogen ook niet onvermeld blijven. 

  

De uitdagingen voor 2019: 

Voor het komende jaar blijven er de nodige uitdagingen. 

 De aansluiting met de jeugd van 12+ blijft een voortdurend punt 
van aandacht. Hoe bereiken we de jeugd, hoe kunnen we ze 
beter betrekken bij onze gemeente? De Jeugdkerk voor 12-
plussers is in 2018 wel gegroeid en telt 9 leden. Via face-book 
en e-mail houden ze contact met elkaar. Jenny Stokkers en 
Nine van Schuppen doen hun uiterste best om via actuele 
onderwerpen deze jonge mensen te motiveren en 
geïnteresseerd te houden voor het geloof. Geeft u hen een 
steuntje in de rug? 

 De uitdagingen voor 2019 zijn verder vertaald in concrete 
actiepunten voor 2019. Deze zijn genoemd aan het einde van 
de nieuwjaarstoespraak van de voorzitter van de kerkenraad, 
elders in deze Drieklank. 

 Beleidsmatig zal vooral aandacht worden besteed aan ons 

“noaber-contact” met de Protestantse Gemeenten van 

Haaksbergen en Buurse. In de loop van het komend jaar zal er 

een tegenbezoek worden gebracht door het moderamen van 

deze gemeenten aan ons moderamen. 

Tot zover het overzicht van het Beleidsplan 2015-2019. 

Rien van den Broeke 
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Van de diaconie 

 

Actie Manyano 

Zondag 3 februari is de cheque van € 1150,- voor Manyano persoonlijk 
aan Marieke Robers overhandigd door de kinderen van de 
kindernevendienst. Geweldig dit resultaat en daar heeft u allemaal uw 
steentje aan bijgedragen! 

 
Het overhandigen van de cheque 

Voedselbank 

Woensdag 6 maart begint officieel de 40 dagentijd. Vanaf zondag 10 
maart kunt u weer producten meenemen voor de voedselbank. In 
Enschede zijn nog 430 adressen afhankelijk van de voedselbank, maar 
gelukkig wordt dit wel ieder jaar minder. Ook dit jaar willen we weer een 
beroep doen op uw goedgeefsheid. De producten waar behoefte aan is 
zijn: toiletartikelen, houdbare levensmiddelen, zoals blikgroenten, rijst, 
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pasta’s, iets lekkers dat lang houdbaar is. We brengen na de Pasen de 
artikelen naar de voedselbank. Bij voorbaat hartelijk dank. 

Seniorenmiddag Open Venster 

Zaterdag 13 april, de zaterdag voor Palmzondag houden we onze 
seniorenmiddag. Deze middag begint om 14.30 uur. De liturgie wordt dit 
keer verzorgd door mevr. Maaike Schepers - van der Poll, en Gea van 
der Valk zal ons mooie plaatjes laten zien van haar reis naar Bali. Zoals 
gewoonlijk wordt de middag afgesloten met een lekkere gezellige 
broodmaaltijd. Het zou fijn zijn om veel mensen te verwelkomen. 
U kunt zich opgeven bij Greetje van der Valk tel: 053 – 4282020; of 
schiet even een diaken aan tijdens het koffie drinken. Hebt u geen 
vervoer wij komen u graag halen. 

Paasontbijt 

Op Paasmorgen zondag 20 april is er om 9.00 uur het traditionele 
paasontbijt. 
Iederéén is hiervoor hartelijk uitgenodigd. 

Gemeenteavond donderdag 16 mei 

In de Drieklank van april leest u hier meer over. 
 

 

Ontmoetingsochtend 

Op 4 april hebben we een nieuwe ontmoetingsochtend gepland. 

Op een ontmoetingsochtend gaan we aan de keukentafel met elkaar in 
gesprek en luisteren naar elkaars verhalen. 
Soms spontaan, soms naar aanleiding van vragen.  Het is steeds weer 
verassend wat een ieder te vertellen heeft! 
Lijkt het u leuk om hier aan deel te nemen, dan bent u op 
donderdagmorgen 4 april om 10.30 uur van harte welkom in huize 
Grobben. 

Graag voor 3 april een telefoontje naar Annet Grobben : 053-4282193, 
of een mail naar ervegrobben@outlook.com 

mailto:ervegrobben@outlook.com
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Mocht het vervoer problemen geven dan horen wij dat graag en gaan 
we daar een oplossing voor zoeken. 

Hopelijk tot ziens op 4 april! 

De diaconie 
 

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. 

 

Giften december en januari  

Mevr. R-B via Mevr. T.     € 10,- 
Mevr. R.   via  Mevr. L     € 20,- 
Mevr. V.   via  Mevr. N.    €  10,- 
Mevr. B.   via  Mevr. t.M.  €  10,- 
Mevr. R.   via Mevr. L.     € 10,- 
Mevr. S.   via Mevr. L.     € 10,- 
Mevr. D.   via  Mevr. P.     € 10,- 
Fam. d. R.via Mevr. T.     € 50,- 

 

Collectes 9-12-2018 t/m 3-02-2019 

  9 december Manyano                        €  97,48 
     Plaatselijke Gemeente                -  110,60 

16 december Kinderen in de knel (kerk in actie) - 100,40 
     Plaatselijke Gemeente                -   90,50 

23 december Diaconie              -  75,25 
     Plaatselijke Gemeente           - 104,60 

24 december Voedselbank             - 544,15 
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25 december kinderen in de knel         - 169,14 
     Plaatselijke Gemeente        - 191,00  

30 december Diaconie              -   98,77 
     Plaatselijke Gemeente        -   93,62 

31 december Diaconie             -  75,47 
     Plaatselijke Gemeente        -  87,00 

  6 januari  Leendert Vriel            -  126,55 
     Plaatselijke Gemeente         - 146,80  

13 januari  Stichting Present              -   90,25 
     Plaatselijke Gemeente         -  98,37 

20 januari  Oecumene                 - 140,30  
     Plaatselijke Gemeente         - 155,20  

27 januari  Diaconie             -   84,01 
     Plaatselijke Gemeente         - 112,60 

 3 februari  Wereld Diaconaat          -  102,43 
     Plaatselijke Gemeente         -  139,55 
 

Gift 

Op het station staat een onverzorgde man. Reizigers lopen gehaast 
langs hem heen. Hij probeert iemand aan te spreken. Doorlopen, niet 
aankijken, denk ik nog. Mislukt. Toch oogcontact. De man gaat voor me 
staan. Hij vraagt om geld voor koffie.  
Thuis denk ik er nog over na. In onze kamer staat een beeldje van een 
engel die een tekst vasthoudt. Ik vind het een vreemde tekst. Geen 
“vrede” of “liefde”, maar “dank je wel”. Een engel is toch een helper of 
boodschapper van God? Deze engel geeft mij hemelse waardering. 
Is dankbaarheid dan een gift? Ja, ik krijg graag een bedankje. Dan 
ervaar ik dat ik ertoe doe. Zo bekeken is “dank je wel” een cadeautje 
van iemand die mij ziet staan. Zoals de dakloze op het station mij eruit 
pikte in de mensenmassa. Hij zocht oogcontact en gaf mij de kans om 
een “dank je wel” te krijgen. 

RH 
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    2-mrt 
 

Mevr. W. Overbeek - van het Loo Grote Veldweg 19 
3-mrt 

 
Dhr. L. Janssen P.C. Hooftlaan 6 10 

8-mrt 
 

Dhr. J.F.W. Rommelaar Konninkweg 10 A 
10-mrt 

 
Mevr. A.J.F. Lohuis - Westendorp Groot Bruninkstraat 201 A 

11-mrt 
 

Mevr. G.J.G. Brunnekreeft - ter Haar Jan van Elburgstraat 63 
22-mrt 

 
Mevr. G.G. Holtkamp - Dikkers Keizerweg 40 

23-mrt 
 

Mevr. H. Nijenhuis - Schrikkema Arendsweg 85 
23-mrt 

 
Mevr. P.H.B. Schukkink - Oldenhof Zweringhoekweg 80 

23-mrt 
 

Mevr. H.H. van Ulzen - ter Borg Beckumerstraat 33 A 
30-mrt 

 
Mevr. J.G. Brinkman - ter Riet Voshaarweg 35 

30-mrt 
 

Dhr. J.H. Sleurink Baltinkweg 60 
31-mrt 

 
Dhr. J.P. de Vries Springendalhoek 64 

1-apr 
 

Dhr. H.M.G.H. ter Horst Gerinkhoekweg 22 
3-apr 

 
Mevr. J.H. Broen - van Eerde Helmerzijdeweg 82 

4-apr 
 

Mevr. G.A. Vink - Teussink Berriehoek 21 
7-apr 

 
Mevr. B.G. Pasman - Baltink Haaksbergerstraat 1020 

10-apr 
 

Dhr. J.J. Damen Henry Dunantlaan 10 
16-apr 

 
Mevr. J.F. Meijer - Baltink Leppepaalweg 30 

16-apr 
 

Mevr. A.G. Sonneveld - ten Pas Jan van Elburgstraat 33 
18-apr 

 
Dhr. H.H. Simmelink Beckumerstraat 181 

19-apr 
 

Dhr. W. Oldenhof Gerinkhoekweg 15 
21-apr 

 
Dhr. J.G. Hassink Vastertlanden 11 

21-apr 
 

Mevr. H.J. Weldink - Brus Holterhofweg 310 
24-apr 

 
Mevr. G.J. Krikke - Nijhuis Oude Deldenerweg 268 

25-apr 
 

Dhr. G.J. Leefers Veldbeekweg 5 
27-apr 

 
Mevr. W.G. Wesseler - Blekkenhorst Jan van Elburgstraat 7 

29-apr 
 

Mevr. R. Wijnbergen - Oost Vretberg 9 
30-apr 

 
Mevr. H.J. Baardink - Olink Usselerveenweg 68 
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Het Oecumenisch Citypastoraat (OCP) Enschede 

Het OCP is ook "huiskamer van de buurt", een plek in de 
binnenstad voor iedereen die wil praten over zijn leven, zorgen, 
plezier, of wat haar/hem maar bezig houdt. 

Kom gewoon eens binnenlopen voor een kopje koffie, thee, een praatje 
of een goed gesprek. Iedereen is welkom. Er zijn altijd 2 vrijwilligers 
aanwezig om je te woord te staan. Wil je een gesprek met een pastor 
dan is dat altijd te regelen.  

Vrijwilligers gevraagd voor het Citypastoraat 

Het OCP voorziet in een grote behoefte, het biedt een luisterend oor, 
warmte en huiselijkheid aan een groot aantal regelmatige bezoekers. 
Even wordt de eenzaamheid doorbroken.   
Om onze bezoekers steeds te kunnen ontvangen, zijn meer vrijwilligers 
nodig. 

Vrijwilligerswerk doe je uiteraard voor een ander, maar je kunt er zelf 
ook baat bij hebben. Bijvoorbeeld omdat het je leven verrijkt. Openstaan 
voor anderen. 
Ieder mens heeft iets waardevols, iets waarvan je kunt leren. Het 
betekent een uitdaging voor jezelf, want het houdt in dat je ieder mens 
steeds opnieuw tegemoet moet komen. Het is echter een 
basisvoorwaarde om geen vastgespijkerd wereldbeeld te hebben 
waarin bijzondere mensen niet passen. Eigenlijk is het niet zo moeilijk 
om open te staan voor anderen. Ieder mens is een geschenk. 
Soms is een glimlach al genoeg. 

Contact 

Oecumenisch Citypastoraat Enschede 
Langestraat 51, 7511 HB Enschede 

Telefoon: 053 430 61 90 
E-mail:    info@citypastoraatenschede.nl 
Website:  https://citypastoraatenschede.nl 

 

 

 

mailto:info@citypastoraatenschede.nl
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Openingstijden Citypastoraat: 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 13.00 - 17.00 u. 
Woensdag : 13.00 - 15.00 u. 
Zaterdag : 14.00 - 16.00 u. 
Dinsdag en donderdag ook van 10.00 - 12.30 u. 
 
 
 

 

A G E N D A    2019  

 

Data om te noteren: 

 
03 maart  Dialectdienst 
 
04 april   Ontmoetingsochtend bij fam. Grobben  
13 april      Open venstermiddag 
 
20 april      Kinderpassion (16.00 uur) 
21 april      Pasen met paasontbijt 
 
16 mei       Gemeenteavond 

Tineke Dikken vertelt over Reach another foundation  
         Tevens komt het beleidsplan aan de orde 
 
07 juli       Openluchtdienst in het Teesinkbos  
15 sept      Startzondag 
 
08 dec         Viering 175 jarig bestaan Protestantse gemeente  
                  Usselo                
16 dec       Brookduo in de kerk van Usselo  
20 dec       Lichtjesavond begraafplaats Usselo 
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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 

 
17 februari    ds.O.G.Haasnoot       Heilig avondmaal 
 
24 februari    ds.W.Janssen, Losser  Twekkelo  
 

03 maart     ds.H.Hinkamp, Lichtenvoorde  Dialectdienst 
 
10 maart     ds. E.de Bruin, Losser 
 
17 maart     ds. O.G.Haasnoot 
 
24 maart     ds. M.Schepers - v.d. Poll, Enschede 
 
31 maart     ds. O.G. Haasnoot 
 
07 april     ds. O.G.Haasnoot 
 
14 april     ds. R.de Vries   Palmpasen 
 
18 april     ds. O.G.Haasnoot  Witte Donderdag 
       19.30 uur    Heilig Avondmaal 

 
19 april     ds. O.G.Haasnoot  Goede Vrijdag 
       19.30 uur 
 

20 april     ds. O.G.Haasnoot  Stille Zaterdag 
       22.00 uur 
 
21 april     ds. O.G.Haasnoot  1

e
 Paasdag 


