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CONTACTADRESSEN
Ledenadministratie (voor het doorgeven van
mutaties)
Kerkelijk bureau Lammerinkweg 1 tel. 4283659
(Riette Wissink. Email: mts.wissink@outlook.
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
Open Vensterwerk
G.G. van der Valk – Dekker Kwinkelerweg 39
tel.4282020
Kindernevendienst
Rineke Overbeek Grote Veldweg 21 tel.
4280691

Van de redactie
Alstublieft, de nieuwe Drieklank!
U ontving altijd 6 x per jaar uw vertrouwde kerkblad,
klein formaat, doorgaans in een lichtgroene
omslag. Vroeger gedrukt bij Form & Print van Jan
van Beek, later bij Te Sligte-Olijdam. Zwart-wit
gedrukt, ook de foto’s en andere illustraties.
Twee jaar geleden kwam de redactie in contact
met de firma Editoo. Deze firma biedt aan de
redactie de mogelijkheid om de Drieklank naar
eigen inzicht vorm te geven: formaat, kleurendruk,
en pagina-indeling. Overleg met de kerkenraad
volgde; die vond het - na rijp beraad - een goed
plan, en gaf zijn goedkeuring.
De verschijning van de eerste Drieklank nieuwe stijl
valt samen met het 175-jarig jubileum van de kerk
van Usselo. Dat is een mooie samenloop van
omstandigheden, maar toeval speelt hierbij ook
een rol.
De redactie moet nu leren werken met Editoo. Dat
gaat niet vanzelf, en als de eerstkomende uitgaven
van de Drieklank gebreken vertonen vragen wij
daarvoor deemoedig uw begrip. Gaandeweg
krijgen wij het wel in de vingers.
Wij hopen, nee, wij gaan ervan uit dat de Drieklank
nieuwe stijl gaat bijdragen aan de missie van onze
gemeente: gastvrijheid, verbondenheid en
openheid.

Jeugdkerk voor 12 - plussers
Jenny Stokkers Boekelerhofweg 100
tel.4281269
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
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Vanuit de pastorie

daarvoor geen geld, nee we hebben gaven als
vrede, liefde, die we met elkaar ruimhartig delen.

Blij en dankbaar met dat mooie kerkje in Usselo

Vreugde om een kerkgebouw, dat de eeuwen heeft
getrotseerd, maar tegelijk ook het nuchtere feit, dat
vele kerkgebouwen gesloten en verkocht worden.
Toch ben ik blij en dankbaar met dat mooie kerkje
in Usselo.
We leven in een tijd, die voor de een vreugde kent
en voor de ander verdriet, en dat heel dichtbij
elkaar. We beseffen, dat stenen niet tot vreugde
kunnen leiden, maar dat het gaat om de
gemeenschap. De gemeenschap bestaat uit
allerlei mensen, die iets met elkaar gemeen
hebben, iets gemeenschappelijks delen. Nou, als
we eerlijk zijn dan komen we er steeds meer achter,
dat ieder mens verschillend is; en dat juist die
verschillende stemmen samen zo’n diverse
gemeenschap geven.
Toch ben ik blij en dankbaar met dat mooie kerkje
in Usselo.
In de 175 jaar waren er ook wel eens zodanige
verschillen, dat de eenheid ver te zoeken was. Ik
heb iets gehoord van 10 mensen, die in Usselo bij
elkaar kwamen. Nou, dat moet een trieste aanblik
hebben gegeven.
De gemeenschap, die er nu is, die viert haar
gedenkwaardige momenten, die viert, dat er
mensen zijn, die samen kerk willen zijn. Het woord
kerk is van het griekse kuriakè, waarin het woordje
kurios zit. Dat is het griekse woord voor Heer. De kerk
heeft iets met dat woord Heer te maken, waar de
Heer wil zijn. Maar tegelijk is dat een probleem,
want wij kunnen - hoe gelovig we ook denken te
zijn - niet beslissen wanneer de Heer ergens moet
zijn.
Toch ben ik blij en dankbaar met dat mooie kerkje
in Usselo.
We komen er ook steeds meer achter, dat de Heer
heel vaak buiten die kerkdienst aanwezig is, zomaar
- zodat je denkt ‘Hij was er weer’. Als kerk zijn we er
dus niet alleen maar voor de leden, want
lidmaatschap betekent niet, dat je dat ‘Hij is er
weer’ in je broekzak hebt. Als kerk ben je er voor de
wereld en langzamerhand gaan Burgemeester en
Wethouders zien, dat er veel gebeurt aan onderling
omzien naar elkaar in en buiten de kerk en dat we
ons net als B&W verantwoordelijk voelen voor de
stad of het dorp waar we leven. We krijgen
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Toch ben ik blij en dankbaar met dat mooie kerkje
in Usselo.
We zoeken naar wat het woord ‘Open’ betekent en
we vieren ons bestaan dus niet alleen maar voor de
eigen clubleden. We laten de school OBS
Molenbeek meedoen en kinderen kunnen we laten
zien wat een orgel is en wat een verhaal met je kan
doen en wat praten is met God. We laten hen een
kaarsje aansteken voor iets dat ze belangrijk vinden
en waarmee ze iets voelen en zo laten we zien, dat
je er nooit alleen voor staat. We hebben contacten
met de rooms -katholieken in Boekelo en ook in
Enschede, we onderhouden contacten met de
joden en met islamieten en leden van de Syrisch
orthodoxe kerk en met de Marcellinus school.
Toch ben ik blij en dankbaar met dat mooie kerkje
in Usselo.
Ds Olaf Haasnoot

Van eeuwigheidszondag naar Kerst

Afgelopen jaar hebben we vele mensen herdacht,
die ons lief waren. Voor sommigen hebben we een
kruisje opgehangen in de kerk, voor anderen
hebben we een kaars aangestoken. We hebben
ook kaarsjes aangestoken voor mensen die we wel
in gedachten hadden, maar die niet tot onze
gemeente behoorden. In die vlammetjes zag ik
ineens weer de rook naar boven kringelen, alsof het
een spoor aangaf van de mensen die zijn heen
gegaan. Ze waren er voor ons, ze waren er voor
anderen en waren kinderen van God. Zo noem ik
ze, maar daarmee wil ik niemand claimen,
integendeel ik wil aangeven, dat ook zij het geheim
in zich hebben gedragen. Als je iemand weg
brengt naar het crematorium of naar de
begraafplaats, dan sta je hem of haar echt af. Het
is dan definitief. En toch: in al je handelingen hoor
je ineens weer de stem of zie je de uitdrukking van
de ander. Zo vertoeven ze nog bij ons; en ondanks
de pijn, die herinneringen kunnen oproepen, is het
ook een moment van intimiteit. Ik noem het maar:
‘ze staan op in onze gedachten en herinneringen’.
Als wij al kunnen spreken over onze herinnering,
dan durf ik ook de sprong te nemen naar het
geheim, dat ik me niet meer kan herinneren, maar
dat er wel was. Ik noem dat het geheim tussen God
en de mens.
Bij Kerstfeest denk ik daar nog wel eens aan terug.
Hoe dat grote geheim van God niet alleen maar
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buiten ons was, maar ook in de mens aanwezig
wilde zijn. Met het risico van verwerping en zelfs
kruisiging. Maar Kerst is dan voor mij God in
mensen en dat is niet alleen maar van zo’n 2000 en
meer jaar geleden, maar is ook van nu als er
iemand zich eenzaam voelt. Dan is het net alsof er
voor mij een stem klinkt, die me oproept en zegt: ”
Heb je Mij nog wel gezien? Durf je er voor Mij te
zijn?” Alsof God in die mens tot me spreekt en me
aanspreekt. Soms wil ik dan geen Kerstfeest, want ik
ben zo druk met mezelf, maar die roep blijft
bestaan als bij Samuel in de tempel. Kerst komt dan
ook vanuit de stal, of zomaar van de deel van een
boerderij, en de enige vraag is ’Hoor je Me nog?’
ds Olaf Haasnoot

Bijna 2020
Het is alweer bijna 2020 en daarom wil ik ook dit
jaar iedereen bedanken, die heeft meegedaan om
aandacht voor de ander te geven. Soms was het
wel erg druk en renden we van het een naar het
ander, maar dan zag ik vaak, dat vele handen licht
werk maken. Ik ben trots op deze gemeenschap. Er
is aandacht er worden natuurlijk ook fouten
gemaakt, maar de bedoelingen zijn vaak goed.
Natuurlijk gaat er wel eens wat mis en juist in en
rond een kerk verwacht je dat niet, of doet het juist
veel meer pijn. Voorafgaand aan het joodse
nieuwjaar is er de grote verzoendag. Jammer dat
we dat niet meer kennen, maar in mijn hart vier ik
die dagen wel (en soms, heel soms, ga ik dan naar
de synagoge) om schoon schip te maken met
elkaar, dat is wezenlijk voor iedere relatie. Ik wens u
daarom oprecht een goed en gezegend 2020 toe.
Ds. Olaf Haasnoot
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A G E N D A 2019
Datums om te noteren:
8 dec.
viering 175 jarig bestaan Protestantse
gemeente Usselo
aanvang dienst: 10.00 uur en
aansluitend een informeel samenzijn in het
verenigingsgebouw onder het genot
van een kop koffie/thee met wat lekkers en
borrel/hapje.
16 dec.
Brookduo in de kerk van Usselo
aanvang: 20.00 uur
vanaf 19.15 is de kerk open.
Er zijn nog kaarten, hebt u
belangstelling? Bel dan met Riëtte Wissink 0623726729
20 dec.
Lichtjesavond begraafplaats Usselo
aanvang: 19.00 uur
een moment om herkenning en troost
te vinden in deze donkere dagen. U bent
van harte welkom.
21 dec.
Open venstermiddag
Vanaf 14.00 uur bent u welkom, we
beginnen om 14.30 uur.
22 dec.
Kinderkerstfeest bij de fam. Leefers
Er zijn 2 voorstellingen, om 16.00 uur en
17.00 uur
23 jan.’20
Ontmoetingsochtend bij de fam.
Grobben
aanvang: 10.30 uur (als vervoer een
probleem is, kunt u bellen met Mieke
Lippinkhof 06-53928328)
18-21 jan.’20 Actie Kerkbalans 2020
Thema: Geef voor je kerk
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TUK en jongeren bezoeken boer Jan
(van ‘Expeditie Robinson’)
Expeditie Robinson is een televisieprogramma
waarin 16 tot 20 kandidaten proberen te overleven
op een onbewoond eiland.
Boer Jan uit Dijkerhoek bij Holten werd in 2018 de
winnaar van Expeditie Robinson. Meedoen aan dit
tv-programma was een lang gekoesterde (sinds de
eerste uitzending van Expeditie Robinson in 2000)
droom van hem.
Op 3 november gingen we met 3 auto’s en 12
jongeren naar de boerderij van boer Jan en zijn
vrouw Ineke. Jan vertelde dat hij in die 32 dagen 9
kg was afgevallen. Hij liet de schelp zien, waar drie
keer per dag een handje rijst in zat, wat ze
aanvulden met hetgeen ze vonden op hun Filipijnse
eiland. Hij vertelde, hoe hij ’s ochtends ging vissen
om even alleen te zijn en af en toe een eiwitrijk visje
ving. Het meest nare moment vond Jan het om een
teamgenoot weg te moeten stemmen bij de
eilandraad. Zelf werd hij nooit weggestemd. Jan
denkt dat dit kwam omdat hij ervoor koos niemand
‘zwart te maken’ en bondgenootschapjes aan te
gaan, omdat dit niet bij hem past. Ook het feit dat
hij vanuit zijn boerenachtergrond veel bijdroeg aan
het leven op het eiland (bouwen, hout en voedsel
verzamelen, vuurtjes maken), hielp daarbij.
Ineke vertelde hoe emotioneel het was om Jan op
Schiphol achter te laten; dat ze tegen niemand
mocht zeggen dat Jan weg was en de boerderij in
haar eentje runde. Ze vertelde dat ze blij was met
de steun van vrienden, die geen vragen stelden,
maar wel beschikbaar waren om haar op elk

Ademloos luisterden we allemaal ruim een uur naar
de verhalen van dit sympathieke en open stel; de
jongeren stelden vragen over bijvoorbeeld het
vóórkomen van wilde dieren, en hoe het is om zo
stiekem te moeten doen. Hond Daisy maakte
gebruik van de situatie en kroop lekker op de bank
tussen ons in.
In 2 barbecues probeerden de jongens tegen de

meisjes hooi, sinaasappelkistjeshout en gewoon
hout in de fik te krijgen met vuurstenen. Finn
bewonderde ondertussen de melkrobots. De
meiden gaven het na heel hard oefenen op en
werden door Jan geholpen (met een aansteker).
De jongens gingen door tot ze het zelf voor elkaar
kregen en mochten toen ook marshmallows gaan
roosteren. Het was zó goed toeven bij Jan en Ineke,
dat we nauwelijks weg kwamen. Na een prachtige
ochtend gingen we, via een bezoekje aan de Mac
Donalds, weer terug naar huis.
Tekst van document

moment te helpen.
De jongeren vonden het ook erg leuk om van deze
nieuwe BN-er te horen, hoe het is om BN-er te zijn,
gevraagd te worden voor tv-reclames en contact te
hebben met andere BN-ers. Maar zei Jan,
relativerend, voor mijn koeien ben ik nog gewoon
boer Jan. Zelf is Jan ook een stuk relaxter
geworden, vertelt Ineke.
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Vanuit de
kerkenraad
Kerkenraadsvergadering 22 november

Op donderdag 22 november 2019 vond na
opening en bezinning de laatste
kerkenraadsvergadering van 2019 plaats. We kijken
allemaal uit naar een mooie dienst op zondag 8
december 2019 waarin we 175 jaar Protestantse
Gemeente Usselo mogen vieren, en naar de
komende Kersttijd.
Ds. Haasnoot opende met een gedicht van Niek
Schuman: “Overwinteraars.”
Het beleidsplan voor de komende tijd is nagenoeg
gereed en zal op de site van de kerk worden gezet
zodra het geheel klaar is.
Er komt een nieuwe bank en een kleine bibliotheek
(minibieb) - waarvoor subsidie is gekregen - tijdelijk
in de tuin van de pastorie. De bank komt dichtbij de
kerk. De minibieb komt er voor het eind van 2019. In
deze minibieb staan boeken die mensen vrij
kunnen meenemen om te lezen.
Vanuit Enschede is er een project over
eenzaamheid opgestart. Er zal worden nagegaan
of middels een subsidiepot hieraan deelgenomen
kan worden om dan b.v. de kerkdiensten te kunnen
‘streamen’. Dan kan onze dienst ook thuis via het
internet worden gevolgd door mensen die niet in
staat zijn om naar de kerk te komen.
Een groep gemeenteleden zal op 11 december
2019 de kerstboom weer in de kerk te plaatsen.
De begroting is door de kerkrentmeesters toelicht,
en deze zal in de Drieklank worden geplaatst. Op 18
januari 2020 begint de Actie Kerkbalans voor 2020.
Op donderdag 16 januari 2020 is er in Spielerhof de
jaarlijkse vrijwilligersavond, om 19.30 uur. De
betrokkenen zullen hiervoor worden uitgenodigd.
Ook vanuit de diaconie is de begroting toegelicht.
En ook deze zal in de Drieklank worden geplaatst.
Vanuit de jeugd in onze kerk kon worden
medegedeeld, dat het bezoek aan boer Jan een
groot succes was. De deelnemers hebben er enorm
van
genoten.
De kinderen doen ook mee met de jubileumdienst
van 175 jaar PG Usselo. Ze gaan wel tijdens de
dienst naar hun repetitie voor het kinderkerstfeest.

Op vrijdag 6
december komen de kinderen van de basisschool
in de kerk. Menno Luiten zal piano spelen, Olaf
houdt een vraaggesprek/verhalen vertellen over
bidden in alle religies. De onderbouw en
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bovenbouw van de school komen elk een half uur.
De kinderen zullen kaarsjes aansteken voor wat hen
bezig houdt.
De voorbereidingen voor de jubileumdienst op
zondag 8 december 2019 liggen erg goed op
schema. Het belooft een mooie dienst met veel
verrasingen te worden.
Voor aftredende en nieuwe ambtsdragers verwijs ik
u graag naar een afzonderlijk artikeltje in de
Drieklank.
Het nieuwe vergaderschema voor 2020 van de
kerkenraad is vastgesteld en zal aan betrokkenen
worden bekend gemaakt.
De kerkenraadsvergadering werd afgesloten met
gebed door ds. Haasnoot.
Nieuwe en aftredende ambtsdragers

De kerkenraadsvergadering van 2 november
verschafte duidelijkheid over aftredende en nieuwe
ambtsdragers.
Annet Grobben treedt af. De overige ambtsdragers
Joke Pasman, Riëtte Wissink, Mieke Lippinkhof en
Esther Mol blijven allen nog een periode. Blij zijn we
om u te kunnen mededelen dat Liesbeth Harms de
diaconie zal komen versterken. Met het voorstel van
deze genoemde leden stemde de gehele
Kerkenraad unaniem in. We respecteren alle
beslissingen van alle betrokkenen, en zijn erg blij
dat we de kerkenraad op deze manier kunnen
continueren. De (her)bevestiging en het afscheid
van ambtsdragers zal op zondag 1 maart 2020
plaats vinden gedurende de kerkdienst. We hopen
en bidden dat Gods zegen hen mag inspireren en
leiden.
Namens de Kerkenraad
Jan W. ter Mors. (Voorz.)

Begroting 2020
Nadat het college van kerkrentmeesters de
begroting voor 2019 had opgesteld, heeft de
kerkenraad deze in de vergadering van 21
november 2019 vastgesteld.
Uitgangspunt voor de begroting van 2020 zijn de
ramingen van de baten en lasten voor het jaar
2019. Deze laten zien dat het resultaat voor 2019
ongeveer op nul zal uitkomen. Daarbij gaan we
ervan uit dat ook het nog resterende gedeelte van
de toegezegde vrijwillige bijdragen ontvangen zal
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worden.
Het jaar 2020 zien we iets minder positief in. Een
combinatie van dalende inkomsten uit verhuur en
vermogensopbrengsten bij gelijkblijvende kosten zal
ertoe leiden, dat een licht tekort op de begroting zal
ontstaan.
De dalende inkomsten uit verhuur hangen samen
met het feit, dat wij sinds begin 2019 minder vaste
huurders van ons kerkgebouw hebben.
De dalende rentestanden brengen met zich mee
dat de opbrengsten over het kerkelijk vermogen
teruglopen. Omdat in het verleden saldi zijn
weggezet tegen aantrekkelijke rentepercentages in
combinatie met langlopende termijnen doet zich
deze tendens voor de PG Usselo vertraagd gelden.
Om te voorkomen dat het kerkelijk vermogen als
geheel weinig rendement meer oplevert, heeft het
college van kerkrentmeesters onder goedkeuring
van de kerkenraad besloten om met een deel van
het vermogen te gaan participeren in duurzame
beleggingsfondsen.
Aan de kostenkant verwachten we uit de lopende

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.

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.
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begroting geen grote uitgaven voor onderhoud te
hoeven doen. Salarisstijgingen zullen ervoor zorgen
dat de post pastoraat in 2020 zal stijgen. Onder
deze rubriek vallen de kosten voor salarissen en
vergoedingen van predikanten en medewerkers
tijdens de kerkdiensten.
Voor het komende jaar vraagt het college van
kerkrentmeesters de leden van onze kerk een gelijk
bedrag te willen bijdragen als in de afgelopen twee
jaar. Enerzijds verwachten wij dat de Protestantse
Gemeente Usselo dit bedrag gezamenlijk kan
opbrengen, anderzijds kunnen wij met een dergelijk
bedrag het tekort op de begroting beperkt houden.
Tenslotte vindt u op pagina 9 een verkort overzicht
van de begroting voor 2020.
De begroting 2020 ligt van 5 t/m 12 december 2019
ter inzage. Mocht u vragen hebben over de
begroting of wilt u deze inzien, wilt u dan even
contact opnemen met Paul Swank, telefoon
06-10301492.

Open Venster Werk
Op zaterdagmiddag 21 december wordt er een
Open Venster-middag georganiseerd in het
verenigingsgebouw in Usselo.
Vanaf 14.00 uur bent u welkom en we beginnen om
14.30 uur.
Ds. Haasnoot zal de liturgie verzorgen, waarin we
bekende kerstliederen zingen.
Menno Luiten zal op de piano een aantal
kerstliederen spelen. Na de pauze is er nog een
verhaal. We besluiten de middag met een hapje en
een drankje.
Het wordt weer een gezellige middag, maar het is
wel belangrijk dat u zich opgeeft i.v.m. de inkopen
die we moeten doen.
Voor 14 december horen we graag via de telefoon
of u komt. Heeft u geen vervoer, geen nood, wij
halen u op en brengen u weer thuis.
U kunt zich opgeven bij:
Greetje van der Valk 053 - 4 28 2020
Minie Wonnink
053 - 4 32 2598
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Begroting 2020
Opbrengsten en baten

Begroting
2020
51.000

Begroting
2019
56.300

Realisatie
2018
61.167

17.000
84.400

16.100
85.100

16.201
85.624

Totaal opbrengsten en baten

152.400

157.500

162.992

Uitgaven en kosten
Kosten kerkelijke gebouwen
en inventarissen

52.400

54.450

55.154

3.900
60.300

3.500
58.400

3.890
57.311

9.500

9.000

12.315

6.300
11.900

7.050
10.950

6.609
10.729

Opbrengsten onroerende
zaken
Opbrengsten uit rente en
dividenden
Opbrengsten levend geld

Afschrijvingen
Pastoraat
Lasten kerkdiensten en
kerkelijke activiteiten
Verplichtingen aan andere
organen
Salarissen en vergoedingen
Kosten beheer en
administratie
Rentelasten
Totaal uitgaven en kosten

7.100

6.650

6.563

6.200
157.600

7.200
157.200

3.299
155.870

Saldo opbrengsten en baten
min uitgaven en kosten

-/- 5.200

300

7.122

100

100

201.980

0
-/- 5.100

0
400

-201.980
7.122

Incidentele baten
Toevoeging
bestemmingsreserves
Resultaat

Protestantse Gemeente Usselo
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Collectes
20-10 -2019 t/m 17-11-2019

20 okt Diaconie
Plaatselijke Gemeente
27 okt Diaconie
Plaatselijke gemeente
03 nov Kerk in Actie Najaarszending
Plaatselijke Gemeente
10 nov PKN Dorpskerken
Plaatselijke Gemeente
17 nov Diaconie
Plaatselijke Gemeente

91,86
90,25
98,17
134,75
103,26
147,50
93,90
121,95
90,16
108,80

Giften oktober/november

Dhr. D.
Mevr. V.
Dhr. K.
Fam. W.
Fam. W.
Mevr. R.
Fam. P.

via
via
via
via
via
via
via

Mevr. L.
€ 10,Mevr. L.
- 10,Mevr. T.
- 10,Mevr. P.
- 10,Mevr. v.d. V. - 20,Mevr. v.d. V - 10,Mevr. P
- 20,-

Eenzaamheid kwam daar ook voor onder de eerste
generatie, want hun kinderen werken ook allebei en
hebben minder tijd voor de ouders. Deze Moskee
was vóór integratie in de Nederlandse samenleving
en dat straalde ze ook uit.
Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid,
welzijn en sport hield ook een boeiend verhaal.
Zoon van een dominee. Zijn ouders waren al lid van
de A.R.P., omdat Abraham Kuiper oog had voor de
zwakke in de samenleving. Eén van zijn uitspraken
was: De kerk is een schild voor de zwakken’. Hij
eindigde zijn verhaal met: jullie kunnen de
eenzaamheid en de armoede niet oplossen, maar
wel iemands eenzaamheid en armoede.
‘Kerk in Actie’ doet ook geweldige dingen over de
hele wereld. Hulp bieden in het verwoeste Syrië,
projecten begeleiden in Moldavië, waar kinderen
maaltijden krijgen en naar school kunnen. Als je de
verhalen hoort en de beelden ziet, dan is het goed
om iets aan deze projecten te geven.
Na een mooie afsluiting met als slotlied: ‘Ga met
God’ keerden we voldaan en vol inspiratie naar
Usselo terug.
Mieke Lippinkhof

Landelijke Diaconale
dag op zaterdag 9
november 2019
Thema: ieder mens telt

Als je er één keer geweest ben, dan ben je
“verkocht”. In het Jaarbeursgebouw in Utrecht met
wel zo’n duizend diakenen uit het hele land, wat
een geweldige ervaring.
Je loopt vanaf het station met heel veel mensen er
naartoe, je wordt vriendelijk ontvangen en de
organisatie is perfect. Je krijgt een code
thuisgestuurd en als ze die scannen wordt keurig je
naam uitgedraaid en daar staan de workshops op,
die je hebt gekozen. Je kon kiezen uit wel 25
workshops. Annet en ik zijn ’s morgens naar
“diaconaat bij de buren” geweest. Dat was in een
Moskee vlak bij het Jaarbeursgebouw. Een
moderne Moskee met veel glas, midden in een
woonwijk, waar iederéén terecht kan voor een kop
koffie en een praatje. De voorzitter vertelde o.a. dat
ze contacten hadden met andere ‘geloven’. We
zagen daar ook veel kinderen die op zaterdag les
kregen uit de Koran. Maar hij zei ook dat zij zich nu
ook gingen richten op de mens zelf, dus luisteren.
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Drieklank

Scriba Training
Alweer een tijdje geleden heeft Ingrid Beumer Roel
ter Borg benaderd om samen naar de training
‘Scriba’ van de ‘Academie van de Protestantse Kerk
Nederland’ te gaan.
Ingrid is sinds kort scriba van de PKN HaaksbergenBuurse, Roel ter Borg is al bijna twee jaar scriba van
de PG Usselo.
Zaterdag 2 november zijn zij samen naar
Woudenberg gereden. De 17 deelnemers kwamen
uit het hele land. Het waren aankomende scriba's,
nieuwe scriba's en ook scriba's met al enige
ervaring.
Het was een interessante training over de taken en
verantwoordelijkheden van een scriba. Roel heeft
tijdens de training ontdekt dat de taken van de
scriba bij de diverse kerkelijke gemeenten nogal
uiteenlopen. Hij wil de input die hij in de training
van de trainer en de medecursisten heeft gekregen
benutten om zich verder in te zetten als scriba bij de
PGU. Ingrid heeft veel opgestoken over de
verantwoordelijkheden en nietverantwoordelijkheden van een scriba, over de
juiste administratieve en organisatorische
afhandeling van lopende zaken en het
voorbereiden van o.a. de vergaderingen.
Naast de training was het eveneens goed om
elkaar als scriba's van twee buurgemeenten beter
te leren kennen, waardoor ze elkaar in de toekomst
ook gemakkelijker kunnen benaderen om over
bepaalde thema’s en dilemma’s met elkaar te
sparren.
Ingrid Beumer en Roel ter Borg

Protestantse Gemeente Usselo

Maagdelijke
geboorte?

Kinderen die geboren waren in de Hongerwinter
van 1944, hadden later vaker overgewicht, hart- en
vaatziekten en diabetes. Slechte voeding, stress en
andere risicofactoren in de eerste 1000 dagen van
het leven zorgen voor lichamelijke en psychische
problemen als het kind volwassen is. Die eerste 1000
dagen beginnen al in de buik van de moeder. En
als ik van een vader hoor hoe hijzelf als kind
opgroeide, dan begrijp ik wat hij aan zijn kind
doorgeeft.
Ook op andere plekken op aarde, in andere
oorlogen, worden kinderen geboren, met weinig
kansen op gezondheid en geluk. Wat voor mannen
en vrouwen worden zij? Het lijkt een cirkel van
ellende. Erfelijkheid en omstandigheden verklaren
waar het kwade vandaan komt. Maar soms zie ik
verwonderd hoe een kind in barre omstandigheden
opgroeit tot een goed mens. Onverwacht.
In de Bijbel lees ik over de omstandigheden tijdens
de zwangerschap van Maria. De eerste 1000 dagen
van Jezus waren niet echt kansrijk. Misschien wordt
dat bedoeld met maagdelijke geboorte? Dat het
goede in de wereld onverwacht tevoorschijn komt.
Een nieuw gebeuren.
RH
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Uit de preek van Ds. Bunjes-van der Lee
op 9 november j.l.

Aandacht

We hebben elkaar nodig
Dat is toch zonneklaar?
Want mensen willen warmte
En aandacht voor elkaar
Waarom niet even praten
Waarom geen lieve lach?
Zó zorg je voor een lichtpunt
Ook op een donkere dag
Iemand die naar je luistert
Iemand die met je praat
Dàt is nou juist datgene
Waar ’t bij een mens op gaat
Joost Kloppenborg

Een nieuwe Drieklank,
een nieuwe rubriek
Mag ik ons voorstellen? Mijn naam is Wim Kleisen, ik
ben 57 jaar getrouwd met Diny.
We zijn in juli verhuisd naar Boekelo en hebben ons
laten overschrijven naar de Protestantse Gemeente
in Usselo
Ik heb sinds ongeveer mijn veertigste les gegeven
aan het toenmalige protestanse Ichthuscollege,
aan de Bruggertstraat in Enschede. Dat was voor
mij toen aanleiding om intensief de Bijbel te lezen
en te bestuderen, ook op grond van de literaire
kwaliteit.
Nu is onze tweede zoon 45 jaar en ook hij zoekt
verdieping. Op zijn verzoek ben ik begonnen hem
wekelijks een stukje over de inhoud van de Bijbel te
sturen.
Roel Bruinsma en ik denken dat die stukjes ook wel
interessant voor de Drieklank kunnen zijn.
De Bijbel is een prachtig boek, of liever: een
verzameling prachtige boeken. Ze komen het meest
tot hun recht, als je ze van kaft tot kaft gaat lezen.
Dat gaan we dus ook doen. We beginnen bij het
begin.
Dat is Genesis 1. Ik gebruik de nog steeds de beste
Nederlandse vertaling, de Statenvertaling. Een nog
betere is die van Buber en Rosenzweig in het Duits.
De Franse vertaling van Chouraqui is ook bijzonder
goed. Een mooie Bijbel is de Bijbel voor ongelovigen
van Guus Kuijer
De Wijsheid
Genesis 1 dus. Wat hier verteld wordt berust op een
voorstelling van de aarde, zoals die in die tijd
figureerde. Een oude strijdvraag is of God de aarde
uit het niets schiep of dat er al iets was. Het tweede
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ligt het meest voor de hand, gezien vs. 2, “de aarde
nu was woest en ledig”. Maar anderen zeggen dat
God wel degelijk ex nihilo, uit het niets, schiep en
dat hij daarna begon met scheiden, licht en
duister, water en land. Scheppen is scheiden, zo
luidt deze opvatting.
Dat de geest Gods over de wateren zweefde, leidt
tot de vraag of God en die geest twee entiteiten
zijn. Maar het jodendom stelt de eenheid van God
boven alles. Die geest Gods heet in het Hebreeuws
Sjechina. God is onkenbaar, maar de Sjechina is
zijn verschijningsvorm voor de mensen.
En dan het Woord. God sprak: ”Licht!”. Buber
vertaalt correct met één Woord. Dat Woord is niet
het Griekse begrip Logos. De Joden in Bijbelse tijden
kenden de Griekse filosofie niet. Het Woord is het
scheppende Woord dat van God uitgaat. Het is zijn
creatieve kracht. Volgens Joodse opvattingen is dat
Woord identiek aan het begrip Wijsheid, maar ook
aan Tora, de door God aan het jodendom
geschonken leefregels. Daarover later misschien
meer.
In Spreuken 8 wordt de Wijsheid aan het woord
gelaten. Zij staat op een viersprong, ofwel buiten de
stadspoort. Dat waren nu juist de plaatsen waar de
prostituees hun klanten wierven. Op een viersprong
hadden zij een dubbele kans op klanten en buiten
de stadspoort was het een komen en gaan. In de
steden werden zij niet toegelaten. Maar zij
verkondigt hier haar boodschap. In prachtige
poëtische bewoordingen zegt zij dat zij van voor
alle tijden bij God was, zij was zijn speelgenoot. Ook
voor Tora geldt dat zij al voor de schepping bij God
was. Logisch, want Wijsheid en Tora zijn identiek.
Johannes begint zijn evangelie zo: “In den beginne
(dezelfde woorden uit Gen. 1!) was het Woord en
het Woord was bij God en God was het Woord. Dat
laatste verwijst weer naar Gen. 1, waar het
scheppende Woord van God uitgaat, goddelijk
dus. Latere vertalingen hebben die volgorde
omgedraaid: “en het Woord was God”. Dat is een
dogmatische ingreep. In vs. 14 staat dat het Woord
vlees is geworden. Incarnatie noemt men dit. Dat
houdt in dat de Wijsheid in en door Jezus sprak.
Maar als je zegt dat het Woord God was, zou Jezus
God zijn. Het is dus een ingreep om Jezus’
vermeende goddelijkheid aan te tonen. In de
originele Griekse tekst staat ‘ho theos ho logos’,
Theos (God) staat voorop. In 1 Korinthiërs 2,7 vind je
ook het gegeven dat de Wijsheid was, eer de
wereld was.
Ik ga in deze stukken niet op dogmatische kwesties
in, ik heb er niet veel mee. “Niemand heeft ooit God
gezien”, zegt Johannes in hetzelfde hoofdstuk vs.
18. Voor mij is God, zoals ik het graag formuleer,
onkenbaar, maar onontkoombaar.

Drieklank

Van de diaconie
Ontmoetingsochtend

Op donderdag 23 januari is er bij Annet Grobben
een ontmoetingsochtend. Iedereen is hiervoor van
harte uitgenodigd.
We beginnen om 10.30 uur en gaan aan de
keukentafel met elkaar in gesprek. Meestal naar
aanleiding van vragen. Het is steeds weer
verrassend wat eenieder te vertellen heeft.
Als u wilt komen stuur een mail naar Annet
Grobben: ervegrobben@outlook.com
of bel naar 053-4282193.
Heeft u geen vervoer, wij komen u graag halen en
brengen u natuurlijk ook weer thuis.
Hopelijk tot ziens in het nieuwe jaar op donderdag
23 januari.

De Voedselbank

Ook dit jaar gaan we in de kerstnacht collecteren
voor de voedselbank.
Ruim 400 gezinnen zijn nog steeds afhankelijk van
de voedselbank in Enschede.
Vooral in deze tijd van het jaar is een extraatje zeker
welkom. Daarom bevelen wij deze collecte van
harte bij U aan.
Omdat we in deze tijd ook de actie voor Manyano
hebben, zamelen we nu geen producten in, dit
doen we in de 40 Dagen Tijd.
Actie Manyano

De zondag 15 december is de laatste zondag van
dit jaar waarop wij een actie houden voor
Manyano. U kunt Kniepertjes kopen en kerststukjes.
Ook kunt u tijdens de koffie met een lekker stukje
taart weer genieten van het pianospel van Menno
Luiten.
Wij hopen en verwachten weer dat de actie weer
vel opbrengt.

SAMENSTELLING VAN DE KERKENRAAD
PREDIKANT
Ds O.G. Haasnoot

Haaksbergerstraat 819

tel.
7548 PB 7851695

DIAKENEN
A.E. Grobben-Berenbroek Oude Haaksbergerdijk 2
M. Lippinkhof-Hubers * Boek. Stoombleekerij 59
E. Mol
Händellaan 16, Ensch.

tel.
7546 PZ 4282193
7548 EE 4357195
7522 KM 4365955

OUDERLINGEN
W.A.L. Overbeek
B.G.J. Pasman
J.W. ter Mors *
preses kerkenraad
R.M. ter Borg *
Scriba kerkenraad
H.J. Teussink - Nijhuis

tel.
7547 RP 4280691
7548 PC 0613793855
7521 TP 0651066319
tel.
7543 GM 06 55075120
tel.
7546 RD 4282438

Grote Veldweg 21
Haaksbergerstraat 1006
Willem Rijbertstraat 26
Mastbos 61
Lammerinkweg 9

OUDERLINGEN – KERKRENTMEESTERS
H.G.H. Abbink
Nieuwe Kampweg 130
J.G. Berenbroek
Buurserstraat 500
P. Swank
Willem Kalfstraat 62
Penningmeester kerkrentmeesters
R.H.A. Wissink-Roossink* Geessinkweg 403

tel.
7548 PL 4281708
7544 RH 4761892
7545 AN 06 10301492
tel.
7544 RB 4773098

KERKRENTMEESTERS (geen zitting in de kerkenraad)
G.H. Bonke
Bernard Roerinkstraat 71
7548 EL

tel.
4775776

* tevens lid moderamen

Protestantse Gemeente Usselo
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Evenals voorgaande jaren is de begroting van de
Diaconie negatief. Dit is echter geen probleem
dankzij de financiële reserves van de Diaconie.
De Diaconie heeft de visie, dat het beter is het geld
goed te besteden aan doelen die de Diaconie
belangrijk acht dan het op de bank te laten staan,
waar het nauwelijks iets opbrengt.
De begroting ligt vanaf 15 dec t/m 17 december ter
inzage aan de Händellaan 16 te Enschede. Om
deze begroting in te zien, kunt u een afspraak met
mij maken; tlfnr. 06-19914592.
Namens de Diaconie,
Esther Mol

BEGROTING DIACONIE 2020

Begroting

Rekening

2020

2019

2018

200

350

212

1200

1800

1159

5700

6320

5448

---------

---------

---------

7100

8470

6819

1050

1000

1077

665

600

638

280

280

250

170

160

166

950

950

851

150

150

0

5700

6320

5448

---------

----------

---------

8965

9460

8430

-1865

-990

-1611

Opbrengsten en Baten
Opbrengsten uit rente, dividenden en
beleggingen
Opbrengsten levend geld
Door te zenden collecten en giften

Totaal baten A

Uitgaven en Kosten
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen
Kosten beheer, administratie en archief
Rentelasten/bankkosten
Diaconaal werk plaatselijk
Diaconaal werk regionaal/landelijk
Afdrachten door te zenden collecten en giften

Totaal lasten A

Resultaat naar Algemene reserve (D)

Protestantse Gemeente Usselo
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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

08 december

ds. O.G.Haasnoot
m.m.v. de cantorij

175 jaar Protestantse kerk Usselo

15 december

ds. E. de Bruin (Losser)

22 december

ds. G.S.Bunjes-van der Lee

24 december

ds. O.H.Haasnoot

22.00 uur

25 december

ds. O.G.Haasnoot
m.m.v. de cantorij

1e kerstdag

29 december

ds. C.G.J. de Jonge

31 december

ds. O.G.Haasnoot

05 januari

ds. O.G.Haasnoot

12 januari

ds. W. Ekker

19 januari

ds. O.G.Haasnoot
m.m.v. de cantorij

26 januari

ds. R. de Vries (Almelo)

02 februari

ds. O.G.Haasnoot

09 februari

ds. O.G. Haasnoot

16 februari

ds. O.G.Haasnoot
maaltijd van de Heer

15.00 uur

Kerstavond

Twekkelo

Oecumenische dienst

Twekkelo

