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Vanuit de pastorie 

 

Verloren en toch … gewonnen! 

Met ons zessen: mijn vrouw Riet Haasnoot en ik, Henk en Herma Blik, 
en Roel en Els Terborg reisden we naar Luxemburg waar we deel 
zouden nemen aan de Night Marathon van Luxemburg op 1 juni 2019. 
Henk en ik zouden de 21 km lopen en Riet en Roel zouden deelnemen 
aan de relay-marathon, zo’n 10 km. Er was een grote belangstelling van 
13.000 deelnemers. Heel Luxemburg was er klaar voor. Maar die dag 
zou het erg warm worden, zo’n 26 graden, en die warmte zou tussen de 
heuvels blijven hangen. 
In deze marathon liep een groep van 75 geestelijken uit heel Europa 
mee. Imams (ondanks de ramadan) uit Nederland, sikhs uit London, 
Boeddhisten uit Luxemburg, een godsdienstleraar uit Beieren, Bahaai 
uit Duitsland, een methodist uit Schotland, humanistische raadsmannen 
en vrouwen uit Nederland, rooms-katholieken en protestanten, kortom 
allerlei geestelijke leiders uit heel Europa, die samen liepen voor vrede 
en respect. We kwamen vrijdagavond 31 mei aan, kregen een pasta-
maaltijd en sliepen bij mensen, die hun huis beschikbaar hadden 
gesteld voor al die geestelijken uit Europa. 
Zaterdag kregen we een lezing over de spiritualiteit van het hardlopen, 
en een rondwandeling met een gids door Luxemburg. ’s Middags waren 
we vrij, en om 19.00 uur begon de marathon. Voorafgaand om 17.00 
uur was er een indrukwekkende gebedsdienst, waar iedere godsdienst 
zich liet horen door een tekst, gebed of stilte voor en door alle 
aanwezige religies. Daarna gingen we om 19.00 uur van start. Roel en 
ik liepen samen op, maar na 4 km moest ik nodig naar het toilet. Ik 
baalde, want ik moest even uitstappen. Lag het aan mijn diabetes, want 
ik was vlak voor de start ook naar het toilet geweest of had ik last van 
die vergrote prostaat? Henk liep alleen verder. Ik zou hem niet meer 
kunnen bijhouden… jammer, want we hadden samen hard getraind en 
iedere training eindigde in een wedstrijdje. Maar wat ging het moeilijk, 
nadat ik de eerste heuvel op had gerend. Daarna leek ieder stuk wel 
vals plat naar boven te gaan. Er kwam soms geen einde aan. En iedere 



 
 

 

5 

drinkpost moest vanwege de temperatuur worden gebruikt om het 
vochtgehalte op peil te houden. Ziekenwagens vingen sommige renners 
op die ineens in elkaar zakten. Ik voelde mijn hoofd groot worden, alsof 
ik mijn warmte niet kwijt kon. Rechtop lopen, niet in elkaar zakken 
hoorde ik de woensdagavondtrainer zeggen, en zo rende ik weer 
verder. Ik had mijn insuline afgekoppeld en zag, dat mijn suikerwaarden 
stegen. Hoe kan dat nou, ik liep toch hard? “Hup Olaf…” riepen wat 
mensen vanaf de kant. Onder mijn nummer stond mijn roepnaam en die 
hadden ze gelezen. Dat was fijn, en ik zag kinderen hun handen in de 
hoogte houden om een high- five te geven/ krijgen van de renners. Dat 
gaf me energie, ik liep hier niet alleen voor mezelf, maar voelde me deel 
van een groter geheel. Die kinderen motiveerden me om als high- five 
uitdelende hardloper door te gaan. Het ging niet meer om mij alleen, en 
om mijn tijd, maar met die omstanders om iets dat groter was.  
Na 17 km kwam er een stuk van 4 km omhooglopen. Ik probeerde een 
vast tempo te halen van 9 km per uur en toen de waterpost kwam, kon 
ik even niet meer door, maar stopte voor de laatste kilometer. 
Uiteindelijk kwam ik over de finish. Er steeg een enorm gejuich op toen 
ik binnen kwam, maar dat bleek voor de winnaar van de marathon, die 
naast me eindigde in dezelfde tijd. 
Henk Blik was al gefinisht, en Henk en ik besloten Roel Terborg, die als 
laatste van een groep van 4 aan de relay marathon zou deelnemen, 
tegemoet te lopen. Na 4 km kwamen we hem tegen, en samen met hem 
renden we terug. Mijn suiker was toen weer in orde en ik liep heerlijk uit 
op deze manier. 
De volgende dag kregen we nog een eigen prijsuitreiking voor 
geestelijken. Henk Blik was 8 minuten voor me geëindigd. Proficiat!, 
maar we waren niet de snelste lopers. De snelste sikh deed de 21 km in 
1.35 en een godsdienstleraar liep de marathon in 2. 57 uur. Er is altijd 
baas boven baas. Riet was, toen ze bijna stilviel door een andere sikh 
geholpen. Hij kwam naast haar lopen en hielp haar weer op gang te 
komen en toen Riet zei : “ga maar weer verder op je eigen snelheid”, zei 
hij: “weet je, de beslissing om te gaan rennen ligt bij mij, maar hoe ik 
deze dag ga lopen en wie ik tegen kom, beslist God voor mij; en ik loop 
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met je mee tot jouw gedeelte erop zit. Zo had deze sikh voor mij 
gewonnen, ondanks dat hij niet de snelste was geworden.  

Olaf Haasnoot 

 

 

A G E N D A    2019 

Datums om te noteren: 

7 juli  openluchtdienst in het Teesinkbos 
4 aug.  jubileumdienst ds. Haasnoot 25 jaar predikant PKN 
29 aug. ontmoetingsochtend bij fam. Grobben 
15 sept. Startzondag 
8 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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Op 4 augustus 2019 ben ik 25 jaar verbonden aan gemeenten van de 

PKN. Dat wil ik die zondag ook vieren. Ik heb voorgaande gemeente 
uitgenodigd een afgevaardigde te zenden, maar weet natuurlijk nog niet 
of ze zullen komen. 25 jaar is een lange tijd en daarbij komt dan nog de 
tijd dat ik huisman ben geweest en de rechten als van een emeritus had 
gekregen en de tijd dat ik in de VPG heb gestaan als predikant van de 
Ebenezerchurch. Ik heb ook gevraagd of de cantorij aan deze dienst wil 
deelnemen en of de dienst gehouden kan worden in Usselo.  
Het gaat niet in de dienst over hoe belangrijk Olaf Haasnoot was, maar 
wel wat God aan talenten zichtbaar heeft gemaakt in de gemeenten, 
waar ik mocht staan. Het is ook belangrijk om Riet mijn vrouw daarbij te 
noemen, want ze was me een hele grote steun in mijn werk en ik leerde 
ook van onze kinderen Amanja, Hineni en Talita. Ik heb besloten om 
theologie te gaan doen en predikant te worden en noemde dit niet 
alleen een keuze, maar ook een roeping. God heeft me vele mensen op 
die weg gegeven, die ik tegen mocht komen en daarmee heeft hij me 
telkens een richting getoond. Zeker iets om dankbaar voor te zijn. 
Daarom zingen we vrolijke liederen. Maar ook psalmen die me een weg 
hebben geleerd. Kortom ik hoop op een mooie dienst.  
 
Ds Olaf Haasnoot 
 
De openluchtdienst van 7 juli zal in het teken staan van vuur mekaar er 
zijn aan de hand van het toneelstuk. Nu ga ik niet in het dialect praten, 
maar daar op het terrein ademt toch het toneelstuk rond. We zullen zien 
wat dat vuur mekaar kan betekenen. (Zie verder pagina 14) 

 

Op 18 augustus hebben we een dienst met de maaltijd, waarin Jezus 
zich deelt in brood en wijn. 
 
Op 15 september is de startdienst, er is een commissie mee bezig en ik 
schrijf dat al in Juni.( Zie verder pagina 14) 
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Wij gedenken 

 
Op 5 maart is van ons heengegaan Lambertus Hendrik Wesseler op 
de leeftijd van 79 jaar. Hij kwam van de boerderij aan de 
Wilgenkampweg in Twekkelo. In hart en nieren bleef hij betrokken met 
het loonwerkersbedrijf ook al woonde hij de laatste tijd van zijn leven 
aan de Jan van Elburgstraat 7 in Boekelo. Voorop de kaart staat een 
man die de trekker reed met het grootste plezier en zo vond hij het nog 
heerlijk op oudere leeftijd dingen weer te repareren en zo zijn grote 
kennis ten dienst te stellen van de volgende generatie. Helaas sloeg bij 
hem ook de schildklierkanker toe en moest hij ervaren hoe zijn lichaam 
steeds minder weerstand had. Op woensdag 6 maart is hij gecremeerd. 
We wensen zeker zijn vrouw en de kinderen en kleinkinderen sterkte 
toe in de gedachtenis aan deze energieke man, vader en opa. 
 
Op 19 april 2019 is van ons heen gegaan Andreas Hendrik de Rijke 
op de leeftijd van 84 jaar. Samen met zijn vrouw Dinie is hij begonnen 
met een hele kleine zaak waar wasgoed kon worden gereinigd naar een 
groot bedrijf aan de Marssteden, waar een stomerij is en waar uit de 
helft van Nederland brandschade wordt gereinigd. Dré mocht ik de 
laatste jaren leren kennen. Zijn gave was te doorzien waar ieder op zijn 
of haar plaats zat en hoe er gewerkt moest worden. De machines vielen 
onder zijn leiding en tot en met zijn 83 jarige leeftijd is hij dag in dag uit 
naar het bedrijf gegaan. Toen hij last kreeg van zijn alvleesklier en er 
kanker werd geconstateerd, heeft hij nog zeker een jaar kunnen leven, 
terwijl hij niets anders dan pijnmedicatie wilde gebruiken. Aan het begin 
van het huwelijk met Dinie, dat 61 jaar heeft geduurd, had schoonvader 
van Zeben uit Zutphen als president kerkvoogd van de kerkvoogdij in 
Zutphen wel gezegd, dat Dré eerst belijdenis moest doen en gedoopt 
moest worden wanneer hij zijn dochter wilde trouwen. Toen hij ziek 
werd kwam dat beeld van een dominee, die je zou kunnen begeleiden 
weer naar boven alleen nu kwam hij zelf tot dit besluit. Ik kan eerlijk 
zeggen, het waren goede gesprekken. Geen grote theologische 
gesprekken, maar gewoon hoe je met elkaar om kon gaan. De praktijk 
als aanloop tot het gesprek. Zo kwam er veel ter sprake en uiteindelijk 
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hebben we met gebed en de zegen het leven afgesloten. Op goede 
vrijdag 26 april was er de begrafenis en de afscheidsdienst vanuit de 
kerk. Pier zijn zoon en opvolger gaf een resumé van zijn leven en 
André, de andere zoon deed een woord van dank. We wensen Dinie, 
de kinderen en hun partners en natuurlijk zijn geliefde kleindochter 
Anne sterkte toe na het verlies van zo’n gedreven vader en opa.  
 
Op 30 maart is van ons heen gegaan Annie Oosterveld- Lammertzen. 
Zij woonde de laatste periode van haar leven in de Posten. Daarvoor 
woonde ze aan de Haaksbergerstraat  met haar man Gerrit Oosterveld. 
Ze was een heel gelovige vrouw, die blij was als de dominee weer langs 
kwam. Zo hebben we een heel goed contact gehad met elkaar in de 
Posten, wanneer haar zus er ook bij was. Op het laatst kon ze niet veel 
meer, maar als ik weg ging kwam de hand onder de dekens vandaan 
om me toe te zwaaien. Op 4 april hebben we een dienst gehouden in de 
kerk van Usselo en haar bij haar man gelegd op de hervormde 
begraafplaats. We wensen haar kinderen Jolande en Herwin en haar 
partner Henk en de kinderen Patrick en Dennis veel sterkte toe. En 
iedere keer als ik langs het huis fiets aan de Haaksbergerstraat zie ik 
haar in gedachten nog in de keuken staan en een kopje koffie zetten. 
Een lieve vrouw, die heel veel heeft meegemaakt. Natuurlijke denken 
we ook aan haar zuster, die nu haar grote zus tot het einde toe heeft 
geholpen en bijgestaan. 
 

Op 26 mei is na een hele lange periode van ziekte en verzwakking in 
het Hospice van Haaksbergen Johannes Jacobus Damen van ons 
heen gegaan. Hans Damen heeft zich ingezet voor de 
kerkgemeenschap van Usselo en Boekelo door het scribaat van de 
kerkenraad op zich te nemen en later deel te nemen aan de cantorij en 
daar de verbindende schakel te zijn tussen cantorij en predikant. Hans 
wist veel over liturgie en over de geschiedenis van de kerk in Usselo. 
Toch bleef hij altijd heel bescheiden en op de achtergrond. Zijn ziekte 
nam hem steeds verder uit het leven en de laatste dagen kon hij 
gewoon niet meer. De dienst zou gedaan worden door ds van der Meer, 
maar toen deze niet kon komen werd de dienst waar genomen door ds 
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Bunjes. Als gemeente kunnen we wel zeggen, dat een belangrijk 
gemeentelid van ons is heen gegaan. We wensen zijn vrouw Maartje, 
die hem jarenlang begeleid heeft als mantelzorger tijdens zijn ziekte, 
veel sterkte toe. 
 

Op 2 juni is Jack Shoeman gestorven. Hij was iemand, die de 
plaatselijke politiek na aan het hart stond. Met zijn zware bas, was hij 
een begrip in Boekelo. Hij wilde graag met anderen samen komen tot 
iets nieuws, waarbij gerechtigheid het hoofdthema was. Toen ik hem 
leerde kennen, was hij aangenaam verrast een dominee te zien. Hij kon 
mensen aan elkaar verbinden en vond dan ook het heel moeilijk om 
vanwege zijn lichaam telkens stappen achteruit te moeten doen. Hij 
kwam naar een gespreksgroep bij Annet Grobben en na twee keer had 
hij weer andere plannen. Er moest nog zoveel gebeuren. Uiteindelijk is 
hij gestorven. Nee , doe maar geen kerkdienst, zei hij,  ze kennen me 
toch wel. Hij stak er nog eentje op , terwijl hij dat zei. Zo namen we 
afscheid van deze man, een begrip in Boekelo en omgeving. Hij is 
vrijdag 7 juni op de leeftijd van 87 jaar gecremeerd.  
 
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. 
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Ter herdenking bij het afscheid van  Hans - Jacobus 
Johannes -  Damen. 
 
Hans overleed op zondag 1 juni. Het bericht van zijn dood kon niet 
meer bekend gemaakt worden in de dienst van diezelfde 
zondagmorgen. De gedenk- en uitvaartdienst voor Hans vond plaats op 
zaterdag 1 juni ; een waardig afscheid.  
Ik hecht eraan om daarover wat meer te vertellen, omdat sommige 
gemeenteleden erbij hadden willen zijn, maar niet konden, o.a. omdat 
zij niet op de hoogte waren. Mijn bericht is er vooral één vanuit het 
perspectief van de cantorij. 
Mieke Lippinkhof had al geruime tijd geleden de taken van Hans  
t.a.v.de cantorij overgenomen: Gedurende een paar maanden kon Hans 
weer deelnemen aan de repetities. Even was er perspectief, maar dat 
doofde snel uit. Vlak na zijn verjaardag (10 april)  schreef Hans nog aan 
ons cantorijleden een bedankje voor de verjaarsbloemen van de 
cantorij. Zoals gewoonlijk een heldere mail, rechtdoor naar de essentie. 
Typisch Hans. 
 
De uitvaartdienst op 1 juni werd geleid door Ds Bunjes 
Mieke opende de dienst met een welkomstwoord, namens de 
kerkenraad, waaraan zij direct een korte herinnering aan Hans als lid 
van de kerkelijke gemeenschap en de cantorij verbond.  
Hans was een trouw kerkganger, sterk betrokken bij de kerkelijke zaken 
en de gemeente. Hij was de contactpersoon voor- en het gezicht van- 
de cantorij. Zijn mooie volzinnen als secretaris van de cantorij; zijn 
volhardende inzet voor de cantorij; Hans was er altijd! Het gemis is 
groot.  
Aldus Mieke 
 
Hans’ kleinkinderen staken de kaarsen aan. 
Maartje had in overleg met ds Bunjes teksten voorbereid. 
Ds Bunjes las een tekst voor van Maartje over liefde en aandacht ( de 
liefde die begint in de vorm van aandacht  -  oprechte aandacht voor de  
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ander)  en een tekst van Dietrich Bonhoeffer : 
 “ Over de leegte”: 
 
Als je van iemand houdt en je bent van hem gescheiden, 
 
Kan niets de leegte van zijn afwezigheid vullen; 
 
Je moet dat niet proberen,  
 
je moet eenvoudig aanvaarden en volhouden………… 
 
(het vervolg van dit gedicht kunt u desgewenst zelf opzoeken) 

 

De cantorij zong een 2-tal liederen, en vervolgens sprak de zoon van 
Hans over zijn vader, en daarin kwamen een aantal - voor mij en 
anderen - herkenbare eigenschappen  van Hans naar voren: 
-Bescheidenheid,  maar- voor ons als cantorij tegelijk doelgerichtheid 
-Gedisciplineerd, en een harde werker 
-Geen kwaadspreking over anderen: volgens Hans’ zoon roddelde zijn 
vader nooit over anderen. In de cantorij onthield Hans zich altijd van 
een oordeel over anderen, en bleef hij correct door te zwijgen, waar hij 
dat gepast vond. 
 
De dienst werd afgesloten met een optreden van Symfonia Jong 
Twente .Hans dankte zijn liefde voor de muziek aan Maartje, die uit een 
muzikaal nest stamt. Hans en Maartje hebben jarenlang ondersteuning 
geboden aan jong talent in Twente. Het strijkersorkest Symponia Jong 
Twente  speelde  
Cristantemi van Puccini en   
Äses tod van Peer Gynt 
Een bizondere uitvoering en een ontroerende  ervaring om zo’n hele 
groep jonge mensen in de bloei van hun leven te zien en te horen 
spelen…. 
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Hans ligt op de begraafplaats in Usselo. 
Hans was een verbinder, want een goede luisteraar, die zich open 
stelde voor anderen. Hij typeerde zichzelf als een bouwer, langzaam, 
maar gestaag. Hij was ook een bewaarder, een archivaris, een bewaker 
van belangrijke herinneringen en markante gebeurtenissen. Hij kon 
spontaan tot in detail vertellen en ook schrijven over vroeger. 
Een mooi voorbeeld is terug te vinden in –jawel- de Drieklank nr. 40.1 
uit oktober 2016, getiteld: 
Twekkelo met Usselo en Boekelo, 40 jaren met elkaar verbonden 
 

Daarin memoreert Hans de verbinding tussen de drie dorpen in kerkelijk 
opzicht, ingezet door voormalig kerkvoogd Tieberink, naar wie hij 
indertijd goed geluisterd heeft. Hans was toen scriba van de 
kerkenraad. Er waren nogal wat partijen bij betrokken, maar Hans was 
enorm blij met de waardering en inspanning van alle betrokkenen om 
het doel -de pastorale zorg in Twekkelo- op termijn veilig te stellen. 
 
Hans, een beminnelijk mensch, sportief tot zijn 80-ste en later een 
broze man met zijn moderne en vrolijke kuif, en zijn ouderwets-correcte 
en toch trendy jasje-dasje. 
Hij heeft voor velen van ons iets persoonlijks-belangrijks betekend. 
We missen je, en jouw zachte en heldere tenor-stem 
  
Nine van Schuppen 

 

Dankwoord 
 
Het heeft mij goed gedaan dat zoveel lieve mensen aandacht hebben besteed 
aan mijn verdriet over de dood van mijn lieve man Hans. Nu mijn leven een 
andere wending neemt, waar veel moed voor nodig is, zal het mij tot grote 
steun zijn. 
 
Hartelijk dank, 
 
Maartje Damen 
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Openluchtdienst in het Teesinkbos 

Toneelvereniging de Vriendschap heeft dit jaar weer haar openluchtspel 
in het Teesinkbos 
en stelt haar locatie beschikbaar aan de Protestantse gemeente Usselo 
om er een openluchtdienst te houden. 
Deze is op zondagmiddag 7 juli a.s., aanvang: 15.00 uur, en ds. 
Haasnoot zal voorgaan. 
Slecht weer is geen probleem, we verhuizen dan met zijn allen naar de 
tent die daar ter plekke is. Na afloop zal er gelegenheid zijn om met 
elkaar een kopje koffie/thee te drinken en even rond te wandelen op 
deze prachtige plek. 
Wij hopen u daar te ontmoeten. 

Namens de kerkenraad, Riëtte Wissink 

 
Ringleiding in de kerk 

De laatste tijd komen er nog wel eens opmerkingen dat de ringleiding in 
onze kerk niet goed zou zijn. Toch moeten wij concluderen dat de 
installatie in orde is. Wij kunnen u dan ook niet anders adviseren dan 
eens een andere plek in de kerk uit te proberen, dat heeft bij enkelen al 
tot een positief resultaat geleid. Of nog beter: “goat veuran zitt’n”. 

Namens college van kerkrentmeesters, Riëtte Wissink 
 

Startdienst  zondag 15 september te Usselo  

Het thema is “een goed verhaal”. We komen voor deze dienst bij elkaar 
bij de familie Joke en Henk Aalpol- Pasman op de boerderij aan de 
Haaksbergerstraat 1006. We krijgen een goed verhaal van Ineke 
Silderhuis, die zich gaat inzetten voor mensen, die geen operatie 
kunnen betalen en daarna krijgen we een goed verhaal van ds Olaf 
Haasnoot, wat hem heeft geholpen het leven te zien als een goed 
verhaal, dat in het teken staat van God en mensen. Natuurlijk is er veel 
aandacht voor kinderen, die op deze boerderij iets gaan ontdekken van 
het levensverhaal van mensen op de boerderij. 
De dienst wordt voorbereid door Joke Pasman, Rineke Overbeek, Ineke 
Silderhuis, Mieke Lippinkhof en Olaf Haasnoot. Houdt die ochtend vrij 
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VANUIT DE KERKENRAAD 

 

Op donderdag 6 juni 2019 vond na opening en bezinning de 3e 
kerkenraadsvergadering in alweer de 6e maand van het nieuwe jaar 
plaats. Tijd vliegt. 
We kunnen in de afgelopen periode terugzien op een zeer geslaagde 
Paasperiode met naast de Paascyclus, de verschillende 
gebeurtenissen, zoals de Kinderpassion, Paasontbijt en een mooie 
gemeenteavond. 
Er heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden van de Stichting 
Hervormde Begraafplaats Usselo. De kerkrentmeester Paul Swank en 
Hans Overbeek zijn toegetreden tot dit bestuur.   
Ook werd het onderdeel van het preekrooster behandeld. Dit rooster is 
nu ook voor het jaar 2020, op een detail na, geheel ingevuld. Het al zo 
ver in het voren invullen van dit rooster is en zeer lastige klus die Riet 
Ploeger weer heeft geklaard waarvoor onze dank. 
Zoals u ook bij de agenda in deze Drieklank kunt lezen is onze 
predikant ds. Haasnoot op 4 augustus a.s. 25-jaar predikant.  De dienst 
op die zondag zal een bijzondere dienst worden.  
Nu we het toch over jubileumdiensten hebben, er zal ook op zondag 8 
december 2019 een jubileumdienst plaatsvinden in het kader van 175 
jaar PG Usselo. Door een werkgroep wordt de invulling van dat jubileum 
uitgewerkt. U wordt hierover in een volgende drieklank geïnformeerd. 
We hebben in de afgelopen week bezoek gehad van het moderamen 
van de PG Haaksbergen. Het bleek dat de activiteiten met de jeugd 
(wadlopen, Kinderkerstfeest en KinderPassion) enthousiasme opriepen. 
Maar ook de mogelijkheid om elkaar in Vorming en Toerusting tegemoet 
te komen wordt bekeken. Het zou mooi zijn dat indien een 
kerkgemeente een bepaalde activiteit organiseert deze ook door de 
andere kan worden bezocht.  In Haaksbergen zijn verschillende 
taakgroepen, die organiseren o.a. de rommelmarkt en de kerkennacht 
e.a. Enkele gemeenteleden vanuit Usselo zijn al naar de Hemelvaarts-
dienst in Haaksbergen en anderen uit onze kerk zijn samen met leden 
van Haaksbergen naar Dordrecht geweest. In Haaksbergen zijn nu ook 
plannen voor een kinderkerkkoor. We gaan zien of we het komende jaar 
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een fietstocht kunnen organiseren op de Hemelvaartsdag om dan met 
een groep vanuit de PG Usselo die Hemelvaarts-dienst bij te kunnen 
wonen. Een tegenbezoek van ons moderamen zal weer worden 
ingepland. Kortom deze noaberbezoeken van de beide moderamens 
werpen zo hun vruchten af. 
 
De kerkenraad heeft verder besloten dat de ingeslagen weg van het 
beleidsplan wordt voortgezet om dit verder uit te werken. Voor de 
periode van 2019 – 20124 zal het thema zijn: “De gang er in houden”. 
Dit bleek ook op de onlangs gehouden gemeenteavond waarbij er erg 
veel inspirerende ideeën kwamen rondom de woorden: “Open Gastvrij 
en Verbonden.” 
 
De jeugd heeft samen met een aantal volwassenen de Passiespelen in 
Hertme bezocht in de periode vlak voor Pasen. Een ieder die daar mee 
naartoe is geweest was erg onder de indruk. Onze jeugdkerk heet vanaf 
heden TUK. Dit is een afkorting waarvan uw voorzitter op het moment 
van het ter perse gaan van dit verslag de volledige naam nog niet 
bekend is, maar die zal ongetwijfeld komen. 
We zijn nog druk doende om een goede oplossing te vinden voor de 
nieuwe cantor/cantrix of dirigent voor de cantorij.  
De kerkenraadsvergadering werd afgesloten met het voorlezen van een 
lied : “Laat de liefde vrijuit stromen” door ds. Haasnoot.   
 

Jan W. ter Mors 
 

 

Bedankt! 

Na het beëindigen van mijn administratieve werkzaamheden voor de kerk in 
Usselo kreeg ik bezoek van de heren Abbink en Berenbroek, die mij verrasten 
met een cadeau en bloemen. Heel hartelijk bedankt voor deze geweldige 
attentie. 

Henk Siepel 
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Van de Diaconie 

 

 

 

Collectes 7-04-2019 t/m 2-06-2019 
 
  7 april Voorjaarszending Ruwanda    €  89,99 
  Plaatselijke Gemeente        109,45 
14 april J.O.P                     53,90 
  Plaatselijke Gemeente          71,72 
21 april Kerk in Actie (zending Pakistan)    183,19 
  Plaatselijke Gemeente        218,42 
28 april De Wonne Leefgemeenschap      85,50 
  Plaatselijke  Gemeente          95,10 
  5  mei Kerk in actie Syrië           99,20 
   Plaatselijke Gemeente          96,60 
 12 mei Diaconie                           63,35 
  Plaatselijke Gemeente        103.05 
 19 mei Oecumenische Dienst Momentum 
 26 mei De Viermarken               98,39 
  Plaatselijke Gemeente        123,20 
 2 juni  Diaconie             107,95 
  Plaatselijke Gemeente        135,85 
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Giften april-mei 

Via ds Haasnoot: 50, 20,  en 25 euro, waarvoor hartelijk dank 

Via C.N.: In april ontvingen we een gift van dhr D. ad € 1000.,- 

Dhr. W  via Mevr. D   € 10 
Mevr. H  via Mevr. P  10 
Dhr.v. U  via Mevr. D. 20 
Dhr. D  via Mevr. L  10 
Dhr W.  via Mevr. D.    10 
 
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. 

 

Ontmoetingsochtend 
 
Op donderdag 29 augustus is er weer een ontmoetingsochtend bij 
Annet Grobben ,Oude Haaksbergerdijk 2. 
We hebben al een aantal vaste bezoekers ,maar het zou leuk zijn om 
ook nieuwe gezichten te verwelkomen. We gaan aan de keukentafel 
met elkaar in gesprek, soms spontaan ,maar ook naar aanleiding van 
vragen. 
We beginnen om 10.30 uur.  
Lijkt het u gezellig graag een telefoontje voor 29 augustus naar Annet 
Grobben: 053-4282193. of een mail naar ervegrobben@outlook.com 
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Kinderen en jongeren 
 
Bezoek Passiespelen Hertme 
 
Na een lekkere Pizza en een ‘lang zal zij leven’ voor de jarige Els, 
vertrokken we met 17 kinderen, jongeren en volwassen naar Hertme 
voor de Passiespelen, die één keer per 5 jaar worden gespeeld. Bij 
temperaturen net boven het vriespunt, deelden we hete thee en koek.  
In onze skibroeken, slaapzakken en dekens bewonderden we, de meer 
dan 100 spelers, die veelal op blote voeten, de laatste dagen van het 
leven van Jezus naspeelden. Het was een bijzondere avond.  

 

 

Hertme 
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Jong en oud in Hertme 
 
 

Kinder Passion 
 
Ondanks het mooie weer, kwamen er toch veel kinderen, ouders en 
grootouders naar de Kinder-Passion. De tocht van donker naar licht; 
beginnend in de donkere schuur van Twentseschuttingen.nl van de 
familie Diepeveen en eindigend met het kruis in de kerk. We keken en 
luisterden naar het verhaal van het lijden van Jezus, vertelt door de 
zandtovenaar. Samen zongen we onder begeleiding van Annerieke op 
blokfluit en Ingeborg op de keyboard. In de kerk las Fleur een gedicht 
voor en staken de kinderen allemaal een kaarsje aan. Met dank  voor 
het ter beschikking stellen en voorbereiden van de schuur, klaarzetten 
van muziek/geluid/beeld en alle andere hulp!  
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 kinderpassion 

 
 
 
TUK 

De jeugdkerk heet inmiddels TUK. De TuK bestaat uit ongeveer 10 
jongeren tussen 12 en 16 jaar. Om de maand is er een gezellige 
activiteit op zaterdagavond (filmavond, gourmetten, spelletjesavond, 
etc.) en de andere maand is er TUK tijdens de kerkdienst op 
zondagochtend. Wil je aansluiten? Je bent van harte welkom. 
 
Rineke Overbeek 
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Gemeenteavond 

Op donderdag 16 mei vond er een gemeenteavond plaats. Die bestond 
uit twee delen.  

Het eerste deel werd verzorgd door Tineke Dikken; zij had een 
Ethiopische maaltijd voorbereid, waarvan de opbrengst ten goede 
kwam aan het project ReachAnother Foundation (daarover verderop 
meer); en daarna hield ze een verhaal over het werk van die 
Foundation, en - in dat kader – over haar bezoek aan Ethiopië. 

Het tweede deel bestond uit een presentatie door Rien van den Broeke. 
Hier was het onderwerp: het Beleidsplan van de Protestantse 
Gemeente Usselo (PGU). Hieronder leest u van beiden hun impressie, 
verslag zo u wilt, van hun bijdrage aan de gemeenteavond. 

Glimlach 

De diaconie heeft de ReachAnother Foundation als goed doel voor de 
komende jaren op de agenda gezet. Ze 
hebben mij gevraagd om voor de 
gemeenteavond van 16 mei j.l. een 
Ethiopische maaltijd te verzorgen en bij 
die gelegenheid wat over het goede doel 
te vertellen. Hier volgt mijn impressie van 
dat deel van de gemeenteavond 

Donderdag 16 mei 

De maaltijd is gekookt, de tafels gedekt 
en de ruimte aangekleed. 
Alles staat klaar als om 17.45 uur de 
eerste mensen binnen komen.  
“Wat ruikt het lekker” is wat we horen. 
Spannend is het voor me hoe men het 
zal vinden. Om 18.00 uur zijn de tafels 
bezet en kunnen we aan de maaltijd 
beginnen. 
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Eerst vertel ik iets over hoe in Ethiopië de maaltijd gegeten wordt. 
Daarna kan iedereen zelf opscheppen en er wordt lekker en gezellig 
gegeten met een glaasje wijn of fris. 

Om 20.00 uur begint de gemeenteavond en mag ik wat vertellen over 
Ethiopië en de ReachAnother Foundation. 

Eerst vertel ik iets over het prachtige land en laat ik zien hoe de mensen 
daar leven, zich verplaatsen, werken en kerken. Daarna vertel ik over 
het werk van mijn broers, Jan en Dick Koning. Zij gaan al 7 jaar lang 
een periode naar Addes Abeba, de hoofdstad van Ethiopië, om 
kinderen met een waterhoofdje of een open ruggetje te opereren. 

Al die jaren had ik naast de tragische verhalen ook lovende dingen 
gehoord over het land en hun werk. In 2017 zou ik zelf meegaan naar 
Ethiopië en zelf ervaren hoe het daar was. Op het moment dat je uit het 
vliegtuig stapt ben je in een totaal andere wereld, de mensen, de 
geuren, de kleding, het straatbeeld, kortom alles is anders. 

Je ervaart het drukke verkeer op weg naar het hotel en na allerlei 
begroetingen maakte ik me op voor het eerste bezoek aan het 
ziekenhuis. 

Een cultuurshock, al die mensen en kinderen die daar zaten in de hal, 
op de grond, op stoelen in de gangen en in de wachtruimten. 

TV-schermen moesten wat afleiding geven. De mensen waren 
vriendelijk, glimlachten en knikten en wachtten, wachtten en wachtten. 
Ik werd door mijn broer meegenomen naar de operatiekamer waar de 
kinderen die dag geopereerd zouden worden aan een waterhoofdje. Ik 
kreeg speciale kleding aan en mocht meekijken. De taal is moeilijk en 
met behulp van een tolk konden we ons verstaanbaar maken als we 
iets aan de ouders wilden vragen. Telkens weer keek ik om me heen 
hoe het er allemaal aan toe ging. Wat een verschil met een ziekenhuis 
zoals wij dat kennen. 
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De mensen zijn geduldig, ze wachten, ze glimlachen, ondanks al hun 
ongemakken. Er werden die dag 7 kinderen geopereerd. Ze moesten 
“uitslapen” in overvolle kamertjes, in wat oude bedjes en omgeven met 
vaders, moeders en andere familieleden. Wat waren de ouders blij dat 
hun kind geholpen was.  
Wat een werk is er de afgelopen jaren al gedaan voor deze mensen en 
hun kinderen. Meer dan 5000 kinderen zijn er geopereerd en 40 
Ethiopische chirurgen opgeleid om de operaties te kunnen doen. 
Na een paar dagen mogen de kinderen naar huis maar de nacontrole is 
vaak nog een probleem. Zelf heb ik met een arts een aantal kinderen 
die eerder geopereerd waren thuis bezocht en ook daar werd ik weer 
getroffen door de glimlach van de mensen, en de gastvrijheid, hoe klein 
ze ook woonden, we waren welkom om binnen te komen. 
Bij de huisbezoeken namen we een pakketje mee, een linnen tas 
gevuld met een informatiefolder, een mutsje en een knuffel die door 
groepen mensen (ook nu nog) gehaakt of gebreid zijn, (ook in Boekelo), 
en die we met koffers vol meenemen naar Ethiopië.  

Het was een enorme ervaring die ik niet had willen missen. Graag ga ik 
nog eens terug naar dit prachtige land met mooie mensen. 

Tineke Dikken 

p.s. de opbrengst van de maaltijd bedraagt 135 euro! 

 

Gemeenteavond 16 mei 2019-vervolg 

Na de heerlijke Ethiopische maaltijd en de indrukwekkende presentatie 
over het werk van de “Reach Another Foundation”, door Tineke Dikken, 
was het tijd voor de presentatie over de stand van zaken rond het 
Beleidsplan van de PGU. De kernwoorden uit het afgelopen vijfjaren-
plan, “Open, Gastvrij en Verbonden”, zijn inmiddels vertrouwde 
begrippen geworden. Dankzij de inspanning van de vele vrijwilligers en 
leden van de gemeente, is daadwerkelijk invulling gegeven aan meer 
dan 56% van de veranderingspunten van het Beleidsplan 2015 - 2019.  
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Reden genoeg om de kernwoorden voor het komende vijf jaren plan te 
handhaven. Wel moeten we een nieuwe impuls geven aan deze 
begrippen, we moeten “De gang erin houden”!.   
Daarvoor zullen we zeker een aantal veranderingspunten uit het “oude” 
plan in het nieuwe beleidsplan 2020-2024 overnemen. 
Maar er zijn ook nieuwe initiatieven nodig. Er werden nieuwe ideeën 
gepresenteerd onder de begrippen “Open, Gastvrij en Verbonden”. Als 
voorbeeld werd het project “Reach Another Foundation” aangehaald, 

om aan te tonen hoe we 
als PGU verbonden 
kunnen zijn met de 
allerarmste mensen in 
de samenleving van 
Ethiopië.   
Daarna werden de 

aanwezigen opgeroepen om mee te denken 
over nieuwe ideeën voor het beleidsplan 
2020-2024. 
In drie gespreksgroepen werd aan de 
deelnemers gevraagd:   
Welke ideeën leven er / zijn er binnen de 
gemeente bij de invulling van “Open, 

Gastvrij en Verbonden”? 
Vervolgens moesten de deelnemers de vraag beantwoorden: hoe zou 
je die ideeën kunnen uitwerken? 
Tot slot moesten de deelnemers de vraag beantwoorden: wat is er 
nodig was om die ideeën te realiseren, en wie gaat wat doen? 
 
 
Zeker geen gemakkelijke opgave. Ook bleek dat er nogal wat 
verschillende opvattingen bestonden over het wat, waarom en hoe van 
de ideeën.  
Toch leverden de discussies drie grote “flipover-vellen” op,  
met mogelijke ideeën, invulling, uitvoering en  haalbaarheid hiervan.  
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De Flipovers 

Deze informatie zullen we verder moeten analyseren en uitwerken, om 
uiteindelijk reële voorstellen voor te kunnen leggen aan de kerkenraad. 
Over de resultaten wordt de gemeente op termijn geïnformeerd via de 
kerkenraad. 

Rien van den Broeke 
 

Weet je, dat je van waarde bent? 
You are loved, jij mag er zijn, fluistert ze in het babyoortje. 
Het zwetende lijfje, dat kronkelde van pijn, ontspant wat. 
Ze neuriet een liedje, de baby ademt al rustiger. Zojuist lag 
hij nog te krijsen, hunkerend naar de drugs die negen 
maanden lang zijn bloed vergiftigden.  
Ze denkt terug aan haar jeugd in Holland. Lang geleden, 
maar de liedjes kent ze nog. Na haar huwelijk vertrok ze 
met haar man naar de VS. Ze glimlacht. Hier zit ze dan: 
een weduwe in een kraamkliniek. Haar man liet een klein 
pensioen na, haar dochter ziet ze zelden. Artrose maakt 
haar wereld kleiner, ze voelt zich vaak tot last. Maar in de 
kliniek is ze cuddler, knuffelaar van couveusebaby’s. De 
verpleging heeft daar geen tijd voor. 
Het jongetje op haar schoot zal zijn vader nooit kennen, 
zijn verslaafde moeder heeft hem na de geboorte 
achtergelaten. Ongewenst? Ze zingt zachtjes het liedje uit 
haar jeugd: Weet je, dat de Vader je kent? Weet je, dat je 
van waarde bent? 
Ze zingt het, voor zichzelf en het kind. 
RH 
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Dhr B. E.Pasman      Haaksbergerstr. 1020   03 juni 

Mevr. HW Wonnink Nijenhuis  Veldgeuverweg 35    09 juni 

Dhr P.Doeve       De Posten 763     09 juni 

Dhr  H. Lippinkhof     B’lose Stoomblekerij 59   10 juni 

Dhr  H.Duinhof      Julie de Graaglaan 18   11 juni 

Mevr. G.D. Holtkamp-Hoenink  Usselerhofweg 8     15 juni 

Mevr.G.J. Rietman-Sotthewes  Dr.Koekstraat 4     15 juni 

Dhr H.W. Dekker     Dorsstokhoek 2     15 juni 

Mevvr. J.G ter Steege ter Riet  Rechterveldbrink 419   15 juni 

Dhr E.F. Lippinkhof     Meestersweg 20     16 juni 

Mevr. Z.F. Heutink-Bolk   Badweg 65      18 juni    

Mevr. A.J.E.Venema-van Dragt     Ganzebosweg 300    19 juni 

Mevr. W.J.Dijks-Trebbe    H.Dunantlaan 50     19 juni 

Mevr. G.H. te Riet –Goorhorst  Eggelmorsweg 80    21 juni 

Mevr. H.A. Lippinkhof-Tichelaar De Mans 22      21 juni 

Dhr M. Doeven      Boekelosebleekweg 148   21 juni 

Dhr B.J. Klein Wentink    Welenmorsweg 58    26 juni 

Mevr. E. Bosma-de Jong    Windmolenweg 43    26 juni 

Dhr J.K.K. Krikke     Oude Deldernerweg 268   28 juni 

 

Mevr. C.H. Wursten-Scholte  Kwinkelerweg 33    01 juli 

Nordholt 

Dhr T.H.Huberts      Eekmaatlaan 25     02 juli 

Dhr. L.A.Bulten      Kwinkelerweg 37    06 juli 

Mervr. J.A. Duinhof-Leussink  Julie de Graaglaan 28   08 juli 

Mevr. A.J. Voogsgeerd-Geugies Haaksbergerstraat 1004   10 juli 
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Dhr G.H. Scholten     Doolhof 14      11 juli 

Mevr. H.J. ter Mors-Middendorp Windmolenweg 111    13 juli 

Dhr A.J. Prins      Mr. de Wolfstraat 73    17 juli 

Dhr H.J.Bos       Weerninklanden 63    18 juli 

Dhr G.J.vden Eijkel     Suze Robertsonlaan 11   21 juli 

Mevr.A.H.Borgeling-Lodeweegs Windmolenweg 113    21 juli 

Dhr G.J.A v den Berg    Beckumerstraat 174    25 juli    

Mevr.E.H.Lansink-Eeltink   Goorsedijk 10     29 juli 

Dhr M.Bos       Herikebrink 87     31 juli 

 

 

Mevr. A.A.Fraanje     Lintveldebrink306    03 aug 

Dhr.R.H.Geerdink     Lutje Esweg 9     04 aug 

Mevr.R.Zijdeveld-Beekman   Geukerdijk 14     08 aug 

Mevr.A. ter Horst-Timmer   Eikstraat 40      08 aug 

Dhr. H.J. Leefers      Haaksbergerstraat 962   09 aug 

Mevr.B.J.E.Lohuis-Steenberg  Meddelerweg 201    10 aug 

Mevr.A.W. de Graaf-van Katwijk H.Dunantlaan 31     13 aug 

Dhr J.de Graaf      H.Dunantlaan 31     14 aug 

Mevr.G.J.Breukers-Lansink   Lansinkweg 9      15 aug 

Mevr. G.W.Lubbers-Logtenberg Vretberg 11      15 aug 

Mevr.M.C. Damen-Zemel   H.Dunantlaan 10     20 aug 

Mevr. J.Nijkamp-Nijland   Meester 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      Meester de Wolfplein 6   31 aug 

 
 
 
 
 



 
 

 

29 

 
  

 
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                       7543 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: Mieke Lippinkhof       tel.06=53928328 

- 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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Wij wensen jullie allen een mooie zomer en een goede vakantie toe 
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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 juni    ds. C.G.J de Jonge  Twekkelo 
 
23 juni    ds. H Cohen Stuart-Fens (Oosterhesselen)     
          
30 juni    ds. J.R.Rijkens (Borne)      
       

07 juli     ds. O.G.Haasnoot  
     

14 juli     ds. M.Schepers v d Poll 
 
21 juli     ds. O.G.Haasnoot       
                     
28 juli     ds. W. Janssen (Losser) 
 
04 augustus   ds ,O.G. Haasnoot   Twekkelo 
 
11 augustus   ds. C.G.J.de Jonge 
 
18 augustus   ds. O.G.Haasnoot (HA) 
 

25 augustus   ds. A Reitsma 
       

01 september  ds.O.G. Haasnoot 
 
08 september  ds. M. v.der Meer (Assen) 
 
09 juni    ds. E. de Bruin (Losser) 


