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Vanuit de Pastorie 
 

Overdenking 

Voor de vakantie maken we allemaal plannen. Soms is de vakantie al 
begonnen als we de eerste plaatsjes zien. Gelijk is er ook de spanning, 
hoe zou het gaan? Hebben we het er wel naar ons zin? Maken we geen 
ongelukken mee? Wie de vaste plaats verlaat kan even uit het normale 
patroon stappen, tijd voor samen, samen ontspanning nemen, een 
terrasje pakken waar je anders aan voorbij zou fietsen, genieten van de 
mooie natuur, samen plezier maken of een cruise meemaken. 
Het zijn rustpunten en het zijn vooruitgrijpend herinneringen voor de 
latere toekomst.  
Dag Hammerskjöld had een belangrijke baan (secretaris-generaal bij de 
VN). Wanneer hij vrij was ging hij lopen in de bergen van Lapland en 
Zweden. Hij kreeg daar oog voor de ‘zevenster’. 

 
De Zevenster 

Dat plantje was voor hem een symbool geworden voor onderweg en wie 
nog wel eens in Noorwegen gaat wandelen in de bergen ziet dat plantje 
onverwacht op hellingen en rotsen staan.  
 
Het werd voor hem door het getal 7 een plantje dat voor hem de weg 
wees naar iets van God. Zo kan je ineens wat zien, wat je daarvoor 
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nooit zo had gezien. Hij leerde op weg te aanschouwen, en dat was 
anders dan gewoon kijken. 
Hij maakte ook wandelingen, waarbij de paden steeds moeilijker 
begaanbaar werden. Vooral op grote hoogten, waar er minder zuurstof 
was, werd hij vermoeid en zo overnachtte hij wel eens op plaatsen, 
waar niemand anders was gekomen. Toen waren er nog geen gps-
horloges, en kon je niet overal even bellen. 
Uiteindelijk kwam hij dan na dagen weer beneden en schreef hij enige 
ervaringen op. Dat werden de merkstenen voor onderweg. Soms korte 
aantekeningen als: De eenvoud is vaak de kracht. Of: Hoger kom je niet 
zomaar. Of: Je moet loslaten om verder te gaan. Of: Maak je klein om 
door nauwe doorgangen te gaan. Het werden indrukwekkende woorden 
en het waren niet zomaar woorden, maar levenswoorden voor de reis 
door het leven 
Op een keer schreef hij: Niet ik bepaal de weg, maar de weg kiest mij. 
Het was een mystieke beleving van hoe een mens door het leven gaat, 
en wie wel eens achterom kijkt kan soms verwonderd zeggen, dat hij 
een bepaalde weg heeft gevolgd zonder dat hij zich bewust was, dat hij 
die kant uit ging. 

Vakantie is de tijd, dat we bij zulke dingen stil kunnen staan. Ze vormen 
geen garantie voor een behouden aankomst. Dag Hammerskjöld is 
uiteindelijk bij een vliegtuigongeluk omgekomen, terwijl hij op missie 
was om de kleine landen van Afrika in de VN te betrekken. Maar wie 
kan kijken, die ziet veel meer en zo zijn er al jaren vertellingen gemaakt 
van reizen, die iets zeggen over het leven. 

Ik wens u allen een goede vakantie toe. 

Ds Olaf Haasnoot 
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De bloemengroet 

Het is fijn om te horen dat de bloemen vanuit de kerk zeer op prijs 
worden gesteld. Wanneer je iemand wilt voordragen voor de zondagse 
bloemengroet, hoe doe je dat dan? Toen de vaste persoon daarvoor 
even rust nam, werd het een chaos. Soms was er 1 bos bloemen nodig, 
soms wel 2 en soms werden mensen die wel een bloemetje konden 
gebruiken niet opgemerkt. Nu hebben we Greetje van der Valk bereid 
gevonden om de persoon te zijn, waar alle aanvragen binnen kunnen 
komen en zij geeft het dan door aan de Zondagsbrief. We danken 
Greetje voor haar inzet en hopen, dat u allen aan haar door zou willen 
geven wie voor een bloemetje vanuit de gemeente in aanmerking komt. 
U kunt haar bellen: tel 4282020. 

 

 

Lectio Divina of aandachtig Bijbellezen 

21 augustus starten we om 19.00 uur achter de kerk in Usselo, in de 
Consistorie of Gerfkamer en lezen we uit de Bijbel. We zullen op 21 
augustus lezen uit Psalm 84: 1-8. Ds Haasnoot zal wat informatie over 
de achtergrond van de psalm geven, waarna we in stilte horen wat deze 
psalm ons te zeggen heeft. We brengen daarna, ook in stilte, wat we 
aan God zouden willen vragen of waar we God gemist hebben en 
praten dan na over wat deze psalm met ons gedaan heeft. Lectio Divina 
is ontstaan in de kloosters. Het bestaat uit 4 onderdelen, 1. lectio, het 
lezen, 2. meditatio, hoe komt de tekst bij je binnen 3. Oratio, gebed als 
samenspraak met God en 4. Contemplatio wat valt er bij je binnen, wat 
heeft dit met je gedaan met eventueel daarop volgend  5. Actio, 
waarmee wil ik iets gaan doen? 
Daar hoort geen achtergrondinformatie bij, maar soms is het vanuit 
onze protestantse manier van Bijbellezen wel goed om een paar vragen 
aan de orde te laten komen, is onze ervaring. De daaropvolgende 
avond is 2 oktober ook om 19.00 uur over Psalm 84: 9-13. Als u komt, 
laat dit dan even weten aan ds Haasnoot. 
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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. 

Vakantieplannen 

Maandag 18 juni ga ik samen met mijn vrouw Riet voor drie weken naar 
Nice en Italië om daar door de heuvels en bergen heen te wandelen. 
We willen ook nog een bezoek brengen aan het museum van Chagall in 
Nice en hopen weer gezond terug te komen. We wensen allen die ook 
weg gaan een goede vakantie toe en ik verwijs naar de andere 
predikanten in geval van nood. Er zijn ook vast een heleboel mensen 
die niet op vakantie gaan en tegen hen kan ik zeggen: vakantie komt 
van vacare en dat is loslaten. Ik heb een vakantie nodig om mijn werk 
los te kunnen laten, maar kan ook vol eerbied kijken naar mensen, die 
zonder al te veel moeite thuis blijven, en iedere dag hun werk los 
kunnen laten. Daarom voor ieder sterkte en een goede tijd toegewenst. 

Halve marathon 

Op 12 mei 2018 hebben Henk Blik en ik de halve marathon van 
Luxemburg gelopen. Dat is op zichzelf niet van grote betekenis, want er 
liepen circa 16.000 mensen mee. Maar van die 16.000 waren er 60 
geestelijken uit heel Europa, die daar een hele of halve marathon 
liepen, of een team run (4 mensen samen een marathon). Die 
ontmoetingen waren indrukwekkend en door sport ben je eerder 
respectvol met elkaar bezig. We liepen met Sikhs, Imams, een Rabbijn, 
Rooms-Katholieken, Bahaai, Boeddhisten, ondersteund met een brief 
van de Dalaj Lama, Protestanten, ja en dan samen bidden voor begrip 
tijdens het lopen, een geestelijke run met ook nog een mooie tijd voor 
Henk Blik en mij, binnen de twee uur.  
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Ds Olaf Haasnoot 

 

In memoriam 

 
Op 24 maart is van ons heen gegaan Hennie Goolkate.  Hij woonde aan 
de Berenbroekseweg, waar hij was komen wonen nadat hij getrouwd 
was met Gerda Berenbroek. Op 19-jarige leeftijd was hij met Gerda 
getrouwd en daardoor hoefde hij niet meer in militaire dienst. Het leek 
een buitenkansje, maar toen ze al bijna 70 jaar getrouwd waren, zag je 
hoe veel ze van elkaar hielden en hebben gehouden. 

Hennie was iemand die gewend was alles te herstellen en niet zo van 
het nieuwe. Al volgde hij de politiek wel, hij schudde vaak zijn hoofd 
over wat ze nu weer hadden uitgedacht. Hij kon zich er zelfs aan 
ergeren.  

De boerderij zag eruit alsof hij zo uit het museum was gestapt. Maar 
alles was piekfijn in orde en de dieren werden met liefde verzorgd. Toen 
belandde Gerda in het Hospice en iedere morgen om 10.00 uur zat 
Hennie met Gerda aan de koffie aldaar. Maar Gerda knapte op, ze zat 
in het Hospice als een prinses en genoot van allen, die zich met haar 
bezig hielden. De buren kwamen langs en de boerderij werd samen met 
Hennie in de gaten gehouden.  
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Ze hadden geen kinderen mogen krijgen en dat was vooral in de midden jaren 
een teleurstelling geweest. Maar neven en nichten kwamen des te meer 
langs.  

Hennie werd ziek, tenminste hij was al een hele tijd ziek, maar wachtte 
rustig af, onbehandelbaar en voor hem hoefde er ook niet zoveel nieuw 
ondernomen te worden. Zo stierf hij in de Espoort. Kort daarvoor was 
Gerda twee kamers naast hem komen wonen. Ze zat naast hem in haar 
rolstoel, maar wilde niet eten. “Ik blijf bij mijn Hennie” zei ze, en zo bleef 
ze bij hem tot hij stierf. 

Na de uitvaartdienst vanuit het crematorium zagen we naar Gerda. 
Gerda kreeg meer tijd en toen de verpleegsters vroegen wie er zin had 
om in de stad te gaan winkelen en worst eten bij de Hema was Gerda 
bij de eersten die meewilden. Wat een plezier, uitgaan, shoppen, iets 
eten.  

Totdat het hart een kleine verkoudheid en daarna een longontsteking 
niet meer aankon. Drie weken later, vlak na haar 93ste verjaardag, is op 
11 april 2018 ook Gerda van ons heen gegaan. We hebben opnieuw 
een dienst gehouden in het crematorium, want het moest net als 
Hennie.  

Gerda had meer de lange termijnvisie, en Hennie was meer de 
uitvoerder, en zo hebben ze het samen goed gehad. Hennie had moeite 
met mensen die voor hem gingen bepalen hoe het moest worden, 
terwijl Gerda wel naar anderen luisterde. Zo verschillend en toch 69 jaar 
getrouwd en heel gelukkig met elkaar. We verliezen echt twee gouden 
mensen, twee mensen die in alle eenvoud lieten zien hoe het is samen 
te kunnen leven, en hoe de liefde verbindt. We vertrouwen ze nu toe 
aan God de Vader, bij wie het leven begint, die het geheim is van ons 
leven, en in wiens hand we gedragen mogen zijn in leven en in sterven. 

 Ds Olaf Haasnoot 
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Van de Diaconie 

 

 

JAARREKENING DIACONIE 2017 
Begroting Rekening Rekening

2017 2017 2016

baten

rentebaten en dividenden 471€                                 140€                           420€                             

opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen -€                                      -€                                -€                                  

bijdragen levend geld 1.670€                             2.008€                       2.063€                         

door te zenden collecten 5.680€                             6.308€                       6.327€                         

totaal baten 7.821€                             8.456€                       8.810€                         

lasten

lasten kerkdiensten, catechese, etc. 1.100€                             952€                           665€                             

verplichtingen/bijdragen andere organen 765€                                 571€                           635€                             

kosten beheer en administratie 305€                                 250€                           285€                             

rentelasten/bankkosten 190€                                 161€                           194€                             

diaconaal werk plaatselijk 1.050€                             872€                           650€                             

diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk 3.080€                             3.640€                       4.810€                         

diaconaal werk wereldwijd 2.750€                             2.511€                       1.519€                         

totaal lasten 9.240€                             8.957€                       8.758€                         

Resultaat 1.419-€                             501-€                           53€                                
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vorig boekjaar

Balans per 31 december 2017 2016

Activa

financiële vaste activa 4.750€                             5.000€                       

beleggingen 10.853€                           10.689€                     

Voorraden -€                                      -€                                

debiteuren -€                                      -€                                

kortlopende vorderingen en overlopende activa 864€                                 871€                           

geldmiddelen 34.907€                           34.237€                     

totaal 51.374€                           50.796€                     

Passiva

reserves 48.114€                           48.616€                     

kortlopende schulden en overlopende passiva 3.260€                             2.181€                       

totaal 51.374€                           50.796€                      
 
 

De jaarrekening van de Diaconie komt negatief uit met 501 Euro. Dit 
wordt met name veroorzaakt door hogere lasten van de kerkdienst en 
plaatselijk diaconaal werk. 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. 
Toelichting op kortlopende schulden: deze worden veroorzaakt door 
uitgegeven collecte bonnen en nog te ontvangen inkomsten van 
collecte munten. Deze jaarrekening ligt op 25 en 26  juni ter inzage aan 
de Händellaan 16 te Enschede. Vooraf graag even bellen met Esther 
Mol  tel:06-19914592. 
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Collectes 25-3-2018 t/m 3-6-2018 

25 maart   Kerk in actie                 61.30 
        Plaatselijke Gemeente     67.40 

29 maart   Diaconie        72.45 
 1 april      JOP        160.08 
        Voedselbank     281.35 

 8 april      Diaconie        73.60 
        Plaatselijke Gemeente    93.80 

15 april  Leprazending                102.30 
        Plaatselijke Gemeente   145.00 

22 april      PKN Eredienst     120.91 
        Plaatselijke Gemeente   138.70 

29 april      De Wonne                  98.92 
        Plaatselijke Gemeente      115.90 

  6 mei      PKN missionair werk         114.00 
         Plaatselijke Gemeente       143.10 

 13 mei      Diaconie                          66.95 
        Plaatselijke Gemeente      81.50 

 20 mei     Pinksterzending               140.40 
        Plaatselijke Gemeente   158.70 

 27 mei     De Hezenberg                112.40 
        Plaatselijke Gemeente       115.00 

   3 juni      CliniClowns                   95.35 
        Plaatselijke Gemeente    109.75 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

13 

Collectanten 

Bea ter Heegde komt het team van collectanten versterken. 

 
Collectebonnen 
Als u collectebonnen wilt bestellen maak dan € 20 of een veelvoud 
daarvan over op IBAN NL 84RABO0316726532 
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente te Usselo.Vermeldt u ook 
alstublieft uw telefoonnummer en adres.            
 
 
Overige giften 

Voor de Plaatselijke Gemeente  
Fam. B. G. via mw. M. Lippinkhof EUR. 50,00 

Voor de Diaconie 
Mevr. B. via mw. B ter Mos EUR. 20,00   
Mevr. L-W. via mw. H Berenbroek EUR  12,00 
Mevr. M. ter. via mw v.d. Valk EUR  10,00 
Fam. J. L. via mw. M. Lippinkhof EUR  20,00 

Kaartverkoop bestemming; De Wonne EUR   7,70 

Esther Mol, penningmeester diaconie. 

 
 

Van de Diaconie. 
 
 
Omzien naar elkaar: wat kunnen we voor elkaar betekenen? 
 
Aan het einde van de dienst krijgen wij als gemeenteleden vrijwel altijd 
een boodschap mee. Bijvoorbeeld: wees een voorbeeld voor je 
medemens; draag een stukje van de vrede, dat je hier van God 
meekrijgt uit aan anderen, of het allersimpelst: kijk eens (om) naar de 
ander.  
Steeds meer zien en ervaren we, dat mensen elkaar opzoeken, met 
elkaar meerijden naar de kerk en zo hoort het ook. We willen graag een 
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zorgzame kerk zijn. Wij als diakenen hebben de opdracht om te zorgen 
voor de ander. Dit proberen wij zo goed mogelijk te doen. Zo zijn er de 
ontmoetingsochtenden, waar mensen met elkaar in gesprek komen. Er 
zijn mensen die deze ochtenden regelmatig bezoeken, maar we zien 
ook vaak nieuwe gezichten. Een ieder wordt hiervoor bij deze hartelijk 
uitgenodigd. 
Misschien vindt u het ook wel gezellig als u eens een bezoekje krijgt. 
Schiet ons rustig aan bij de koffie of bel naar éen van de diakenen als u 
dat op prijs stelt. En er zijn vast ook wel gemeenteleden die een 
bezoekje bij een ander willen brengen. Ook dat horen we dan graag. 
 

Mieke Lippinkhof 

 
 

Van de kerkrentmeesters 

 

Afscheid Ton Taselaar 

Tijdens de laatste vergadering van het college van kerkrentmeesters 
hebben we afscheid van Ton genomen. Ton had zitting in het college, 
maar niet in de kerkenraad. 
Begin deze eeuw is er een oproep gedaan naar vrijwilligers die de 
kerkenraad wilden ondersteunen in welke vorm dan ook. 
Ton meldde zich als één van die mensen, en kwam de 
kerkrentmeesters assisteren. 
Zijn eerste opdracht was: helpen met de administratie van de 
Begraafplaats. 
De Begraafplaats ging eind 2005 over in een Stichting, en dat was een 
hele ontlasting voor de kerkrentmeesters. 
De kerk in Boekelo was inmiddels onttrokken aan de eredienst, en de 
bestemming moest gewijzigd worden, zodat we het konden verkopen 
als bouwkavel. 
Ton werd belast met het wel en wee rondom dit gebouw, onderhield 
contacten met de gemeente en anticipeerde op de ontwikkelingen, wat 
uiteindelijk leidde tot verkoop. 
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Hij had aangegeven dat, als dat afgewikkeld was, hij zou stoppen als 
kerkrentmeester met bepaalde opdracht. We zijn Ton veel dank 
verschuldigd, en persoonlijk zal ik nog vaak denken aan de uitspraak 
die hij deed wanneer er problemen waren en die hij relativeerde met de 
woorden: “kop op jongens, ik heb tijdens de watersnoodramp in 1953  
met mijn opa op het dak gezeten”. 

Wij wensen hem en zijn gezin nog veel goede jaren toe. 

Namens het college van kerkrentmeesters, 

Riëtte Wissink 
 

 

 

 

 

 

 

Solidariteitskas 2018 

Als Protestantse Kerk in Nederland willen wij omzien naar elkaar en 
elkaar tot steun zijn. Dat geldt niet alleen op plaatselijk niveau, maar wij 
willen ook omzien naar andere gemeenten in het gehele land. Kerken 
uit het hele land dragen bij aan de Solidariteitskas en zo ondersteunen 
gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in de wereld te 
staan. Sommige gemeenten lopen tegen grenzen aan. Aan ideeën 
ontbreekt het niet, maar wel aan menskracht, ruimte of geld. Voor hen 
is er de Solidariteitskas. Daarnaast is de Solidariteitskas er ook voor 
gemeenten die vernieuwende ideeën hebben. Die kansen zien om 
nieuwe wegen in te slaan. Zij kunnen een beroep doen op de 
solidariteitskas om vernieuwende ideeën te realiseren. 

Als gemeente vragen wij aan alle leden een bijdrage van €10,-. Voor elk 
belijdend lid wordt € 5,-  afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag 
dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen 
op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw 
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en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk 
binnen de Protestantse Kerk. 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.  

Namens de kerkenraad van de P.G. Usselo, de kerkrentmeesters 

Verkoop voormalig kerkgebouw aan de Kwinkelerweg  

De meeste Boekeloërs zullen vast op de hoogte zijn: de bouwkavel aan 
de Kwinkelerweg is verkocht. Dat was wel een lange weg. Aanvankelijk 
is geprobeerd de grond te verkopen met daarop het houten 
kerkgebouw. Dat wilde niet lukken zoals wij dat voor ogen hadden. Wij 
hebben toen besloten zelf het gebouw te laten slopen en de kavel 
bouwrijp te maken. De aanvraag van de sloopvergunning was nog maar 
net gepubliceerd of het gebouw werd gekraakt. Zelfs tot tweemaal toe. 
De krakers zochten steeds de publiciteit en kwamen zelfs met 
een charmeoffensief in de buurt om aan te geven dat ze goede 
bedoelingen hadden. Wij als kerkrentmeesters hebben bewust niet die 
publiciteit opgezocht. De bezetters hebben op last van de rechter het 
gebouw verlaten, maar ons laten zitten met een flinke 
kostenpost, vooral omdat met asbest is gesleept. Het gebouw is snel 
daarna gesloopt en een klein deel van de grond moest worden 
gesaneerd. Een meevaller was natuurlijk dat de grondprijzen in deze 
periode flink gestegen zijn. We vonden al vrij snel een koper en die is 

inmiddels eigenaar: begin april is de akte van levering getekend. 

Koper is de fam. Lassche-van Amerongen. Zij wonen nu tijdelijk aan de 
Boekelose Stoomblekerij. De verwachting is dat binnenkort met de 
bouw van de woning wordt gestart. Wij hopen dat de kopers er lang en 
met plezier zullen wonen. Zij zijn blij met de plek en wij met de 
prijs. Eind goed al goed. 

Namens de kerkrentmeesters, 

Jan Berenbroek 
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Jaarrekening 2017 

  Begroting  Rekening  Rekening 
  2017  2017  2016 
BATEN 
Baten onroerende zaken € 22.000 € 24.892 € 29.019 
Verhuur pastorie € 7.000 € 7.080 € 7.080 
Rentebaten/dividenden € 25.500 € 21.267 € 25.237 
Overige opbrengsten € 0 € 1.188 € 0 
Bijdragen levend geld € 84.000 € 85.412 € 156.927 
Opbrengst koffietafels etc. € 24.000 € 19.929 € 24.702 
Totaal baten € 162.500 € 159.768 € 242.965 
 
LASTEN 
Kerkelijke gebouwen € 27.375 € 28.674 € 111.575 
Overige eigendommen € 600 € 600 € 890 
Afschrijvingen € 6.180 € 5.923 € 5.261 
Pastoraat € 56.500 € 54.501 € 53.359 
Kerkdiensten € 9.050 € 9.370 € 8.459 
Verplichtingen andere 
organen € 7.550 € 6.907 € 7.106 
Salarissen/vergoedingen € 10.830 € 10.546 € 10.883 
Kosten beheer/administr. € 4.900 € 4.212 € 4.366 
Rentelasten/bankkosten € 10.350 € 11.471 € 12.282 
Kosten Drieklank € 1.600 € 2.384 € 2.868 
Ongerealis.koersverschil € 0 € 0 € 34.592 
Totaal lasten € 134.935 € 134.588 € 251.641 
 
Saldo baten min lasten € 134.935 € 25.280 € - 8.676 
Af: mutaties voorzieningen € 25.000 € 27.727 € 0 
Bij: mutaties voorziening € 0 € 0 €   10.671 
Resultaat € 2.565 € - 2.547 € 1.995 
 
De jaarrekening 2017 ligt van 20 juni t/m 25 juni 2017 ter inzage bij de 
penningmeester (Willem Kalfstraat 62, Enschede). Vooraf graag even contact 
opnemen met Paul Swank, telefoon 06-10.30.14.92 of via mail 
paulswank@outlook.com. 
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Toelichting bij de jaarrekening 2017 

Baten 
De baten uit onroerend goed zijn teruggelopen omdat we geen huur 
meer ontvangen uit de kerk in Boekelo. Uiteindelijk viel de terugloop 
van de inkomsten nog mee. 
De algemene daling van de rentestanden, waar iedereen mee te maken 
heeft, laat ook zijn sporen bij ons na. De mate van  achteruitgang van 
de rente-inkomsten was zelfs in de begroting niet in die mate voorzien. 
De teruggang zal in de komende jaren verder doorgaan. 
In de bijdragen levend geld 2016 was een groot bedrag in de vorm van 
een legaat begrepen. De bijdragen levend geld 2017 liggen ongeveer 
op het niveau van de jaren voor 2016. 
 
Lasten 
De lasten van de kerkelijke gebouwen in 2017 zijn op een begroot 
niveau uitgekomen. M.n. aan het verenigingsgebouw zijn in 2017 nog 
aanvullende werkzaamheden verricht. In 2016 is grootschalig 
onderhoud gepleegd. Het bedrag van 2016 is het saldo van uitgaven 
minus de door derden (SHBU, legaat) gedekte kosten. 
In 2016 is gekozen om de waardedaling van de beleggingen aan te 
passen aan de realiteit. Het bedrag, dat daarmee gemoeid was, is in dat 
jaar onder de lasten opgenomen. In 2017 is de waarde van de 
beleggingen weliswaar weer gestegen maar uit voorzichtigheid hebben 
wij dat nog niet als gerealiseerde bate genomen.  
De andere posten onder de lasten liggen op een vergelijkbaar niveau 
met 2016 en zijn binnen redelijke grenzen op begrotingsniveau 
uitgekomen. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters 
Paul Swank (penningmeester) 
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Opvang in Armenië 

Armenië, de laatste tijd regelmatig in het nieuws i.v.m. de erkenning van 
de genocide en de problematiek rond asielzoekers. Wat niet iedereen 
weet is dat Armenië het oudste christelijke land ter wereld is. In 301 
werd het christendom als staatreligie aangenomen. Bijna 95% van de 
inwoners van Armenië behoren tot de Armeens-Apostolische Kerk. De 
term "apostolisch" werd toegevoegd omdat volgens de overlevering het 
christendom in Armenië gepredikt werd door de apostelen Thaddeus en 
Bartholomeus. De armoedecijfers in Armenië lopen uiteen. Volgens een 
recent onderzoek van Unicef en het Bureau voor Statistiek van Armenië 
leeft 1 op de 3 kinderen in Armenië op of onder de armoedegrens. In 
tegenstelling tot Rusland waar kinderen door de Kinderbescherming uit 
het gezin worden gehaald en in weeshuizen worden geplaatst is het in 
Armenië geen uitzondering dat kinderen door de ouder(s) vrijwillig 
worden afgestaan vanwege de armoede. Voor Mission Possible reden 
om actief aan de slag te gaan in Armenië. Samen met lokale kerken 
worden dagopvangcentra opgericht. Kinderen worden na schooltijd 
opgevangen, krijgen een maaltijd, huiswerkbegeleiding, leren sociale 
vaardigheden en kunnen mee doen met verschillende activiteiten. En 

aan het eind van de dag gaan ze naar 
huis, naar hun eigen ouders 

Ons eerste dagopvangcentrum is 
kortgeleden van start gegaan in het 
stadje Azkeran, in Artsakh (Nagorno 
Karabakh). 

Eén week in het dagopvangcentrum 
kost € 20,- 

U kunt deelnemen aan dit project 
door het overmaken van elk 

willekeurig bedrag op rekening NL07 RABO 0158 0454 24 o.v.v. 
“Armenië”. 

Meer weten? Kijk op www.missionpossible.nl 
 
 

http://www.missionpossible.nl/
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Grens 

Er zit in meisje langs de kant van de weg. Ze is een jaar of twintig, blote 
voeten, rugzak naast zich.  
“Gaat het?” vraag ik.  
“Ach,” zegt ze.  
“Mag ik even naast je zitten?” ik plof neer. 
“Ik ben de weg kwijt,” zegt ze. “Vandaag, deze week en de rest van mijn 
leven. Ik heb geen doel meer.” 
Dat lijkt me een heel naar gevoel. 
We zitten in de zon. Boven ons cirkelt een roofvogel.  
“Waar kom je vandaan?” vraag ik. Dat vindt ze lastige vraag. 
“Mijn ouders zijn gescheiden, nu heb ik geen thuis meer. Ik heb een 
zolderkamer in Amsterdam”.  
“Deze dagen wilde ik rondtrekken als voorbereiding op een grote 
voettocht door Europa. Een jaar lang in de natuur, snap je? Maar zo 
gaat het niet. Ik kreeg na een dag al overal pijn. Vannacht sliep ik in 
mijn hangmat in het bos. Ik voelde me verdrietig en alleen. Ik werd bang 
van het geritsel ‘s nachts, bang voor dieren.” 
Ik onderbreek haar: “Het gevaarlijkste zoogdier hier loopt op twee 
benen.” 
Het meisje vertelt verder. Hoe ze gepest werd en van school ging. Over 
eenzaamheid en niet weten waar je thuishoort.  
“Ga je mee een kop thee drinken? Ik woon hier dichtbij.” 
We wandelen naar mijn huis, het meisje op blote voeten. Haar nieuwe 
wandelschoenen bungelen aan de rugzak. 
“Het voelt als falen,” zegt ze, “als ik nu zou stoppen met mijn tocht.” 
“Als ik wil weten hoe hoog ik kan springen,” zeg ik, “leg ik de lat steeds 
een beetje hoger. Tot ik er niet meer overheen kan.”  
“Ja, dat is het.” Ze glimlacht voorzichtig. “Ik leer mijn grens kennen.” 
Na de thee loopt ze verder, op blote voeten naar de trein, een ervaring 
rijker. 
 
R.H. 
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Kinder-Passion 

Op stille zaterdag was dit jaar voor het eerst de Kinder-Passion. We 
maakten een tocht van donker naar licht, beginnend in de schuur van 
Twentseschuttingen.nl van de familie Diepeveen. De schuur was 
speciaal voor deze gelegenheid ingericht en voorzien van een groot wit 
doek. Op het witte doek werd het Paasverhaal ‘getekend’ door de 
Zandtovenaar getoond Er werd heel mooi gezongen en muziek 
gemaakt door Annerieke, Ingeborg en het koor van de 
Marcellinnusschool. Een groot houten kruis met 

lampjes, gemaakt door Gerben Nijenhuis, werd door heel veel 
kinderhanden in hoog tempo samen met Olaf Haasnoot naar het licht in 
de kerk gebracht. We waren geraakt door deze mooie viering, die met 
hulp van zoveel vrijwilligers tot stand is gekomen en door zoveel 

(groot)ouders, kinderen en 
geïnteresseerden werd bezocht. 

 

 

 

 

 

 

 

Lid voor activiteitengroep jeugdkerk 

In september gaan er vijf jongeren van de kindernevendienst naar de 
jeugdkerk. De groep bestaat dan uit ongeveer 8-10 jongeren van 11-16 
jaar. Het lijkt ons leuk om enkele keren per jaar een leuke activiteit met 
deze jongeren te gaan doen, denk aan een filmavond, schaatsen, 
avondje ‘casinospel’, gourmetten, etc. Lijkt het je leuk om te helpen 
deze activiteiten te organiseren, laat het dan even weten.  

Rineke Overbeek; rineke.overbeek@gmail.com, 06-33972474 
 

mailto:rineke.overbeek@gmail.com
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Wadlopen 
 
 
 

 
 
 
Na het succes van 2 jaar geleden, willen we op zaterdag 20 
oktober met de kinderen (vanaf 6 jaar), jongeren van de 
kerk en geïnteresseerde volwassenen weer gaan wadlopen. Henk Blik 
zal ons deskundig begeleiden tijdens de 4 uur durende ‘zwerftocht 
Noordpolderzijl’. We verzamelen ’s ochtends bij het Verenigingsgebouw 
in Usselo en vertrekken vanaf daar met auto’s naar Noordpolderzijl. Op 
de terugweg naar huis zullen we ergens een eenvoudig hapje eten. 
Voor deze activiteit zal een eigen bijdrage van ongeveer € 12,50 per 
persoon worden gevraagd.  

Voor meer informatie over het wadlopen:  
http://www.wadlopen.com/wadloopinformatie.html 
Meer informatie over de tocht, vertrektijden en dergelijke volgen later.  

Om inzicht te hebben hoeveel deelnemers we kunnen verwachten, 
willen we je vragen of je interesse hebt en verwacht mee te gaan en zo 
ja, met hoeveel personen.  
Mail of bel: rineke.overbeek@gmail.com 06-33972474 

 

http://www.wadlopen.com/wadloopinformatie.html
mailto:rineke.overbeek@gmail.com
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Mevr. C.H. Wursten - Schulte Nordholt Kwinkelerweg 33         01-jul 
Dhr. T.H. Huberts                          Eekmaatlaan 25        02-jul 
Dhr. L.A. Bulten K                         Kwinkelerweg 37       06-jul 
Mevr. J.A. Duinhof – Leussink            Julie de Graaglaan 18  08-jul 
Mevr. S. ter Heegde - Molendijk            Veldhoflanden 83 8   09-jul 
Mevr. A.J. Voogsgeerd – Geugies        Haaksbergerstr. 1004   10-jul 
Dhr. G.H. Scholten                         Doolhof 14    11-jul 
Mevr. H.J. ter Mors - Middendorp      Windmolenweg 111    13-jul 
Dhr. A.J. Prins                         Mr De Wolfstraat 73      17-jul 
Dhr. H.J. Bos                          Weerninklanden 63  18-jul 
Mevr. A.H. BÃ¶rgeling – Lodeweegs    Windmolenweg 113    21-jul 
Dhr. G.J. van den Eijkel                  S. Robertsonlaan 11        21-jul 
Dhr. G.J.A. van den Barg            Beckumerstraat 17   25-jul 
Mevr. E.H. Lansink - Eeltink                 Goorsedijk 10          29-jul 
Dhr. M. Bos                     Herikebrink 87                  31-jul 
Mevr. A.A. Fraanje                       Lintveldebrink 306   03-aug 
Dhr. R.H. Geerdink                       Lutje Esweg 9      04-aug 
Mevr. R. Zijdeveld – Beekman           Klaashuisstr.  9 k l205    08-aug 
Mevr. A. ter Horst – Timmer                Eikstraat 40      08-aug 
Dhr. H.J. Leefers                        Haaksbergerstraat 962 09-aug 
Mevr. B.E.J. Lohuis – Steenberg     Meddelerweg 201       10-aug 
Mevr. J.G. Roerink                       Oude Haaksb.dijk 310  13-aug 
Dhr. J. de Graaf                        Henry Dunantlaan 31   14-aug 
Mevr. G.J. Breukers - Lansink          Lansinkweg 9 A   15-aug 
Mevr. G.W. Lubbers - Logtenberg     Vretberg 11    15-aug 
Mevr. M.C. Damen - Zemel                Henry Dunantlaan 10        20-aug 
Mevr. J. Nijkamp - Nijland            Mr De Wolfplein 6   21-aug 
Dhr. A.F.P. Burgersdijk                 Spartastraat 71    22-aug 
Mevr. G.J. Scholten - Nijhuis          Geerdinkweg 20   25-aug 
Dhr. J.H. Melching                       Boekelosestraat 125         27-aug 
Dhr. H.W.C. van Hummel           Wissinksdijk 90    28-aug 
Dhr. C. Nijkamp                        Mr De Wolfplein 6    31-aug 
Mevr. A.W. Hoogvliet - Haverkate    Jan van Elburgstr. 95        08-sep 
Mevr. A.J. Holtkamp                      Beckumerstraat 51     09-sep 
Mevr. B.G.E. Lutke Holzik-Dubbelink  Burg Stroinkstr. 367          09-sep 
Dhr. H.J. Wonnink                       Veldgeuverweg 35   10-sep 
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Jan ter Mors 

 
U kent dat misschien wel: tijdens één of andere bijeenkomst ontmoet je 
iemand, en het gesprek wil niet vlotten. U zit met zo iemand 
opgescheept. Een ongemakkelijke situatie, en het valt niet altijd mee 
om er met goed fatsoen aan te ontsnappen. 
Met Jan ter Mors is het niet nodig in zo’n toestand van verlegenheid 
verzeild te raken. Bij de minste hapering in de conversatie is het 
voldoende het gesprek in de richting van ‘varen’ te leiden. Combineert u 
dat ook nog met de ‘provincie Friesland’, dan zit u gebeiteld. Een 
geanimeerde gedachtewisseling is uw deel - al is het dan wel een 
voordeel als ‘varen in Friesland’ uw belangstelling heeft. 
Toen ik enkele jaren geleden voor het eerst met Jan ter Mors in gesprek 
raakte vlotte het gesprek trouwens direct. Ik kom zelf uit Friesland, en 
het deed Jan zichtbaar genoegen dat nagenoeg elk stadje, dorp, meer 
of kanaal waar hij had gevaren mij bekend was. En toen ik vertelde dat 
ik in Makkum ben geboren kreeg ik zelfs de indruk - maar ik kan mij 

vergissen - dat hij mij daarom enigszins benijdde … 
Ik maakte mij op een zomerse dinsdagavond begin juni dan ook geen 
enkele zorg of ik tijdens mijn bezoek aan Jan en Bep ter Mors wel 
voldoende stof tot het schrijven van een artikeltje in Drieklank zou 
kunnen verzamelen.     
De woning van Jan en Bep was gemakkelijk te vinden: een modelboot 
voor het raam wees me de weg. U begrijpt nu wel dat ons gesprek vlot 

op gang kwam. 
De fascinatie voor water had Jan 
al van kindsbeen af. Ook tijdens 
zijn loopbaan bij de politie trok het 
water: hij is van 1978 (Jan was t 
oen 23) tot 1986 duiker bij de 
politie geweest. In deze periode 
heeft hij bovendien het ‘Maritiem 

Woning Jan en Bep, voor het raam de zeilboot      Getuigschrift’ oftewel het ‘Groot   
                                                            Vaarbewijs’ behaald. Jan en Bep 
kregen vrienden in het Friese dorp Grouw. Die waren - zoals velen in 
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dat dorp - werkzaam in de bouw en verhuur van boten. Die vrienden 
vertrouwden Jan en Bep een boot toe, waarmee ze naar hartelust 
mogen varen. En dat doen ze dan ook - vol overgave. 
Jan is politieagent. Dat is hij via een enigszins kronkelige weg 
geworden. Hij is geboren in 1955 in Enschede, op 150 meter afstand 
van zijn huidige huis. Na de lagere school en de mavo kwam hij terecht 
bij de Opleiding Ketel- en Apparatenbouw Stork. Daarna 
achtereenvolgens een monteursopleiding en de avondopleiding voor 
technisch onderwijs, ook bij Stork. Uitstekende, degelijke opleidingen, 
Jan had het er naar zijn zin. Toch zag Jan een loopbaan in dat 
technisch onderwijs uiteindelijk niet zitten, en volgde de stap die de rest 
van zijn loopbaan bepaalde: hij schreef zich in voor de opleiding tot 
politieagent. Dat betekende een jaar lang van maandag tot en met 
vrijdag intern bij de politieopleiding in Lochem. En zo werd Jan vanaf 1 
oktober 1975 agent in Enschede. 
Hij begon als gewoon agent, surveilleren per auto of te voet. Daarna 
heeft Jan veel verschillende functies gehad: gewerkt bij de recherche, 
verkeersagent geweest, zich bekwaamd in aanrijdingsanalyse, bij de 
mobiele eenheid gewerkt, motoragent geweest, en brigadier in wijkdeel 
Zuid geweest. Vanaf 1998 is Jan adviseur openbare orde en veiligheid 
rond evenementen. 
In de jaren ’80 is Jan ook nog voorzitter geweest van de Nederlandse 
afdeling van de IPARC, dat is de afkorting voor de International Police 
Association Radio Club. In die tijd kwam Jan daarbij veel in het 
buitenland. Ik mocht met Jan mee naar de kamer boven, waar Jan een 
‘museum’ heeft ingericht met alle mogelijke spullen die hij op zijn reizen 
verzamelde: Politiepetten, helmen, insignes, model-politieauto’s, enz.; 
en dit alles afkomstig van over de hele wereld. 
Jan is altijd kerkelijk betrokken geweest. De vader van Jan was 
onkerkelijk, en bovendien een echte SDAP-er. Zijn moeder daarentegen 
was gereformeerd. De kinderen (Jan heeft nog 3 oudere zussen, hij is 
zelf een nakomertje in het gezin) zijn in kerkelijk opzicht allen hun eigen 
weg gegaan, waarbij Jan tenslotte met Bep via het Samen-Op-Weg-
proces in PKN-vaarwater terecht is gekomen. 
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In 2015 hebben Jan en Bep eens een dienst in de 
kerk van Usselo bezocht. Dat beviel zo goed, ze 
voelden zich er zo welkom, dat ze tenslotte hebben 
besloten zich naar Usselo te laten overschrijven. 
De liefde kwam van twee kanten, want toen de 
functie van praeses van de kerkenraad vacant werd 
is Jan voor die functie gevraagd. Daar heeft hij 
positief op gereageerd.  
In elke aflevering van Drieklank breng ik een 
persoon voor het voetlicht die actief is voor onze 

gemeente - zolang de voorraad strekt. Jan voldoet nu ruimschoots aan 
dit criterium, en het was mij een genoegen deze keer Jan ter Mors voor 
u te portretteren. 
 
Roel Bruinsma 
 
 
 

Cursus TVG Twente start 11 september met een nieuwe 
groep 

 

In Twente wordt al jarenlang de driejarige cursus Theologische Vorming 
voor Geïnteresseerden gegeven. Vrijwel alle cursisten die de intensieve 
cursus volgen en hebben gevolgd zijn daar erg enthousiast over.  De 
groepsgesprekken, het samen op zoek zijn, de enthousiaste docenten, 
het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie maken 
dat mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven 
ervaren. 

Op dinsdag 11 september 2018 start een nieuwe groep, wanneer zich 
tenminste 10 cursisten aanmelden. De maximale groepgrootte is 15. De 
cursus wordt vanaf september gegeven op de nieuwe locatie: 
Waterstaatskerk, Deldenerstraat 18 in Hengelo. 
De eerste avond is een introductie- en kennismakingsavond. Op 18 
september starten de reguliere lessen en begint ook de 3e-jaars groep. 
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Lestijden: 19.30-20.45 1e lesuur, 20.45-21.00 pauze, 21.00-22.15 2e 
lesuur. Vanaf 19.00 uur staat er koffie/thee klaar. 
De cursus is bestemd voor iedereen die meer wil weten van geloof, kerk 
en theologie. Eerlijk is eerlijk, het is een stevige cursus. De cursus TVG 
is als het ware een soort uittreksel van de studie Theologie met 
kernvakken als Oude en Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis, 
geloofsleer en ethiek, maar ook praktisch-theologische vakken als 
liturgiek, pastoraat en diaconaat. Daarnaast worden  een aantal andere 
vakken worden onderwezen zoals spiritualiteit, filosofie, contextuele 
theologie (bijv. feministische theologie, vredestheologie) en overige 
wereldgodsdiensten (Jodendom, Islam). Per avond wordt les gegeven 
in 2 vakken. 
 
Ook al wordt de cursus ondersteund door de Protestantse Kerk, het 
beoogt heel nadrukkelijk een oecumenische cursus te zijn: kerkelijk of 
niet kerkelijk, protestants of rooms-katholiek of anderszins: iedere 
geïnteresseerde is van harte welkom!  
 

Per seizoen worden er ongeveer 30 avonden les gegeven, per avond 2 
lessen van 5 kwartier. De kosten zijn €220,- per seizoen. Opgave gaat 
per cursusjaar. 

Nadere informatie en aanvraag aanmeldformulier bij Ina ter Kuile, 
cursuscoördinator; tel. 074-2774288 of email: kuile@hetnet.nl  
 
 
 
 
Wie heeft Hij dan ? 

Christus heeft geen andere handen 
dan onze handen 
om vandaag zijn werk te doen. 

 
Hij heeft geen andere voeten 
dan onze voeten 

mailto:kuile@hetnet.nl
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om de mens te geleiden op zijn weg. 

 
Hij heeft geen andere mond  
dan onze mond om de mens te verhalen 
hoe Hij stierf en weer verrees. 

 
Hij heeft geen andere hulp 
dan onze hulp om de mens nader 
tot Hem te brengen. 

 
Maar als onze handen nu eens 
drukker zijn met ander werk 
dan met het Zijne ? 

 
Wie heeft Hij dan… 
…om over zijn liefde te vertellen ? 
…om zijn Licht te verspreiden ? 
…om hem te loven voor 
wat Hij voor ons heeft gedaan ? 

 
 
WIE…? 
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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  4280035 

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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Een goede zomer voor u allen gewenst 
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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 juni Gemeenteledendienst 

 
24 juni ds W. Ekker (Enschede) 
 
01 juli ds H.Marsman (Tubbergen) 
 
08 juli ds.H.Cohen – Stuart Fens (Oosterhesselen) 
 
15 juli ds.O.G.Haasnoot. 
 
22 juli ds O.G.Haasnoot 
 
29 juli ds M.Schepers-van der Poll (Enscshede) 
 
05 augustus ds O.G.Haasnoot Twekkelo  
 
12 augustus ds. W.Janssen (Losser) 
 
19 augustus ds. O.G.Haasnoot 
 
26 augustus ds. A. Grandia (Doesburg) 
 
02 september ds. O.G.Haasnoot 
 
09 september ds. M. Schepers-van der Poll (Enschede) 
 
16 september ds. O.G.Haasnoot STARTZONDAG 


