
     DRIEKLANK 

 
            December  2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40.2 Informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo 
 



 
 

 

2 

 
 

Usselo / Boekelo / Twekkelo 
 
 

 

Adressen kerkgebouwen: 
 

Haaksbergerstraat 815, Usselo 
 

Twekkelerweg 110, Twekkelo 

Drieklank, 40
e
 jaargang nr.2 

september 2016 
 

Drieklank is het informatieblad van 
de Protestantse gemeente te  
Usselo en komt 6 keer per jaar uit. 
 

Bent u geïnteresseerd in meer 
kerkberichten abonneert u zich 
dan op KERK en STAD. In dat 
blad vindt u naast berichten van 
onze gemeente ook die van de 
Protestantse  gemeente te 
Enschede. 
 

KERK en STAD verschijnt 
eenmaal per maand en het 
abonnement kost € 12,50 per jaar.  
U kunt zich opgeven bij :  
Kerkelijk bureau,  
Lammerinkweg 1, 
7546 RD  Usselo.  
 

Redactie Drieklank: 
copij sturen naar: 
R. Bruinsma 
Beckumerstraat 207 
7548 BE Boekelo 
Tel. 428 17 53 
roelbruinsma@home.nl 
 
A.Taselaar 
Windmolenweg 18  
7548BM Boekelo 
 
 

Predikant: 
Ds. Olaf Haasnoot  
Haaksbergerstraat 819  
7548 PB Usselo 
tel. 053-7851695 
olaf.haasnoot@gmail.com 
 

 

Scriba: 
H.W. Dekker 
Dorsstokhoek 2 
7546 LZ  Enschede 
tel. 477 89 99 
 

Diaconie: 
E.Mol 
Händellaan 16 
7522 KM Enschede 
053 4365955 
Bgg 06 19914592 
 

Rek.nr. Diaconie 
NL84RABO0316726532 

Coll.v.kerkrentmeesters, 
Lammerinkweg 1, 
7546 RD Enschede. 
Banknr: 
Rabo 
NL46RABO03167 00 541 
SKG 
NL73FVLB0225 3252 41 
 
 
Reservering van de kerk, 
het Verenigingsgebouw 
en uitgifte van 
grafrechten: 
06-23726729 
(mw. Wissink) 
E-mail: 
w.gh.wissink@kpnplanet.nl 
 
Stichting Hervormde 
Begraafplaats Usselo 
Postbus 10016 
7504 PA Enschede 
www.begraafplaats-
usselo.nl  
 
Verenigingsgebouw, 
Haaksbergerstraat 821, 
7548 PB Usselo 
Tel. 428 36 59 

 

De DRIEKLANK zal in het jaar 2017 verschijnen: 
 

Nummer kopij inleveren uiterlijk op:   uitkomen op: 
40.3 06 februari  13 februari 
         

mailto:roelbruinsma@home.nl
mailto:w.gh.wissink@kpnplanet.nl


 
 

 

3 

 

INHOUD 

 
  
 4  Vanuit de pastorie 
 
 9  Uit de Kerkenraad  
   
10  Van de Diaconie     
 
15  Van de Kerkrentmeesters 
 
17  Gemeenteavond 
 
19  Hervormde Vrouwengroep Twekkelo   
 
21  Verjaardagen    
   
22  Hervromde Vrouwenvereniging Boekelo   
 
23  Lichtjesavond   
 
24  Aangenaam kennismaken      
 
26  Open Vensterwerk 
 
28  Uitnodiging Kinderkerstnachtdienst 
 
21  Samenstelling van de kerkenraad 
 
22  Contactadressen 
 
23  Kerkdiensten 
 
 



 
 

 

4 

Vanuit de pastorie 

                                                

 

Vrede en ontmoeting, dat waren de woorden, die de burgemeester 
Onno van Veldhuizen gaf aan de bijeenkomst van religieuze en 
levensbeschouwelijke leiders in het stadhuis. Opmerkelijk vlak voor 
Kerst, dat we het over vrede en ontmoeting hebben als de leiders 
van verschillende geestelijke groeperingen bij elkaar samen komen.  

 

De bijeenkomst in het stadhuis 

Want datzelfde woord vrede gebruiken we rond Kerst, waar juist 
allerlei niet-geestelijken bij elkaar kwamen en dan niet voor een 
burgemeester, maar voor een kind in een kribbe of voederbak. En 
toch liggen er allerlei relaties. Want waren de geestelijke leiders 
maar naar Bethlehem gekomen, dan hadden ze geleerd, dat het 
kind in al zijn onmacht iets in zich draagt, dat de wereld kon 
veranderen. We kijken vaak naar omhoog en naar boven en het 
kind leert ons te kijken naar de medemens. Was dit een 
herkansing? Meer naar de ander kijken en bereid zijn te luisteren. 
Afstappen van het eigen gelijk en de ander ontmoeten. 
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Wat mooi, dat er al een stap is gemaakt door de bruggenbouwers 
en wat goed, dat de burgemeester de stadsruimte gaf om dichter bij 
elkaar te komen.  
Er werden ons drie vragen gesteld door de burgemeester: 1. Wie 
ben je en wat wil je graag inbrengen in dit gesprek? en  2. Wanneer 
is dit voor jouw een goede bijeenkomst geweest? en 3. Wat heeft je 
naar Enschede gebracht? Ieder had zijn of haar eigen verhaal en 
uiteindelijk hadden we een bijeenkomst waar we elkaar konden 
ontmoeten. Is ontmoeting met respect voor de ander een stap naar 
de vrede? Was het voor de één een roeping om naar Enschede te 
komen, voor de ander een kwestie van er geboren zijn. Hoe lag dat 
bij de herdertjes, die naar de kribbe kwamen, de één voor het werk 
daar al werkend in het veld en de ander werd door een engel 
geroepen. We kwamen even bij elkaar en volgend jaar in maart 
gaan we weer verder. Al had ik geen herdersmantel aan maar een 
kanariegele trui, ik heb toch iets ervaren hoe het is van buiten af 
samen geroepen te worden en een ontmoeting te hebben, die leidt 
tot verwondering.  

Ds Olaf Haasnoot 
 
Kerst een oefening in ontvangen en binnenkomen 

Op Kerst komen er vele mensen samen om bij elkaar wat te eten en 
te drinken. Het is als bij een geboorte en ik vind het nog steeds een 
leuke gewoonte dat, als je op kerstavond een rooms katholieke kerk 
binnen komt, er na de dienst een glaasje glühwein staat en beschuit 
met blauwe muisjes. Tenminste zo gaat het in het zuiden van het 
land. “We vieren dat er een kindeke is geboren”, zeggen ze dan op 
z’n brabants. Hoe open kan je zijn. Maar ik weet ook van kerken die 
nummertjes uitdelen voor aanvang van de Kerstnachtdienst, omdat 
er anders teveel mensen zouden binnen komen in de kerk en dat de 
toegangswegen geblokkeerd zouden zijn. Hoe gesloten kunnen we 
worden?  

Kerstfeest is op een oud Germaans lichtenfeest gelegd en werd het 
feest van de geboorte van de Messias Jezus. “Komt allen tesamen” 
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zingen we. We vinden, dat als de Messias op aarde zou (terug) 
komen, we bereid zouden zijn om ons open te stellen voor de 
Goddelijke verschijning en de onderlinge verschillen te plaatsen 
onder de verzoening. Maar het verhaal uit Lucas geeft een ander 
beeld. Onderlinge verschillen bleven bestaan (geen plaats voor 
mensen in de herberg) en de gezagsdragers tonen het beeld van 
angst en bedreiging. En misschien is dat ook wel een bekend beeld. 
Want als er zomaar mensen van buiten komen, waar we niet op 
gerekend hadden, dan zijn we snel van streek en vormen een kleine 
kring van bekenden, waar we ons veilig voelen. Soms mompelen 
we dan nog iets van “pas maar op…..” 
Openheid voor het Goddelijke vraagt, dat we onze eigen kaders 
verlaten en ruimte maken. Zoals kinderen in de kring even elkaar 
los laten en de ander erbij laten in de kring. “Hoe zal ik u ontvangen, 
hoe wilt Gij zijn ontmoet?” Is er in de kring ruimte voor iemand voor 
het Kind van God? Met Kerst oefenen we ons in dat gebeuren. Ik 
weet nog uit een andere gemeente, dat iemand te laat was voor de 
kerstnachtdienst. Buiten sneeuwde het. De koster had uit voorzorg 
tegen de kou en uit angst voor inbrekers de deuren al op slot 
gedaan. Na een paar keer bonken op de deur, kon de laatkomer 
weer naar huis terug gaan. Als dat Kerst is, dan zouden ze nog raar 
staan te kijken als de Messias komt. De laatkomer was specialist in 
het ziekenhuis en had eerst iemand moeten helpen voordat hij naar 
de kerk kon gaan. Zou Jezus dan ook niet een keer te laat zijn 
gekomen? En wat is dan te laat…?  
Maar je geestelijk open stellen voor iets dat geheel nieuw is, dat 
kost ook moeite. Dat zie je al bij kinderen krijgen. Dat lijkt een roze 
wolk, maar toen ik op een bijeenkomst kwam van leden van de 
tweede kamer met als onderwerp de vraag of een relatie “baby 
proof” is, zeiden de deskundigen, dat er heel wat relaties tot een 
scheiding komen nadat er een kind is geboren. En je moet dan 
maar eens naar de wallen onder de ogen kijken om te zien hoe 
ingrijpend het is als er iets nieuws ontstaat. Je relatie verandert 
compleet. Kerst oefenen is ook je realiseren, dat je bestaande 
wereld wel eens door het kind/ Kind op de kop kan worden gezet. 
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En dan is er nog het binnenkomen. Bent u wel eens naar een 
bijeenkomst toe geweest, waar u een kleine aarzeling had om naar 
binnen te gaan? Wie zal ik er aan treffen, heb ik de goede kleren 
aan? Pas ik wel in het gezelschap? Hoe is het als er niemand naar 
me omkijkt of me herkent? 
Het zijn de vragen, die we niet aan Jezus stellen, maar Hij komt wel 
in een wereld, die al bezig is, waar iedereen zijn of haar plaats heeft 
bemachtigd en voor Herodes was het bijvoorbeeld knap lastig dat er 
een mogelijke koning der joden geboren zou worden. Hoe was het 
voor Jezus om zo in deze wereld te komen? Een alleenstaande 
moeder op een ezel, geen plaats om thuis te komen of om trots te 
zeggen, dat je daar en daar geboren was. Na een korte tijd op de 
vlucht moeten gaan naar Egypte. Niet erg goddelijk zouden we 
zeggen, alleen voor God zelf was het wel de weg.  
De wereld leek er helemaal niet aan toe en toch…..juist als niemand 
er meer iets in ziet komt de Messias met de naam Jezus (wat 
betekent Hij redt). Misschien is advent wel de constatering dat we 
moeten leren ons te openen voor het Goddelijke en dat we moeten 
luisteren naar  ons verlangen, de diepe stem in ons zelf, die roept 
om vrede en verlossing. In de theologie wordt dit verlangen niet 
alleen maar als een kracht gezien om tot God te komen, maar is 
ons verlangen het trekken van God  aan ons. Daarom de erkenning 
dat er duisternis is, en het verlangen dat het licht doorbreekt in de 
duisternis. Ik las woorden van Leonard Cohen : ‘There’s a crack, a 
crack in everything, that’s where the light gets in.’ Door de 
scheuren, de barsten van ons bestaan kan het licht weer binnen 
komen. Misschien dat Kerst ons wel leert de barsten in ons bestaan 
te zien en daardoor weer open te staan voor het Licht.  

Ds Olaf Haasnoot 
 
Bij de diensten 

Zaterdag 17 december Open vensterwerk viering met ouderen van 
het Kerstfeest in het verenigingsgebouw 
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Zondag 18 december 19.30 uur Kerstsamenzang, oecumenische 
samenzang met zang en fanfare in Momentum (voorheen St 
Marcellinuskerk) 

Zaterdag 24 december kinderkerstviering om 17.00 uur en 19.00 
uur op de deel van de boerderij 
van Leefers  tegenover de kerk 
met dit jaar weer een levende stal 
met schapen en ezels, bekende 
liederen en er komt weer een 
verrassing 

Zaterdag 24 december 22.00 uur 
Kerstnachtdienst in de kerk van 
Usselo om 22.00 uur met Usselo 
Vocaal 

Zondag 25 december 
Kerstmorgenviering om 10.00 uur 
in de kerk van Usselo mmv de 
cantorij 

Zaterdag 31 december 15.00 uur 
oudejaarsdienst in Twekkelo met 
oliebollen na de dienst 

Zondag 1 januari 11.00 uur nieuwjaarsdienst in Usselo (let op: we 
beginnen een uur later dan normaal) 

Zondag 8 januari  zal Anja Frowijn zich in de dienst voorstellen. Ze 
gaat een half jaar stage bij ons lopen en zit in het derde jaar van 
haar opleiding HBO theologie in Windesheim 

Zondag 22 januari zal er weer een oecumenische dienst gehouden 
worden in Usselo. 

We wensen U allen goede en gezegende Kerstdagen toe en een 
heel gezellige jaarwisseling. 

Ds. Olaf Haasnoot 
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Uit de Kerkenraad 
 

In deze laatste Drieklank van 2016 kijken we terug op een goed 
jaar.  
Er zijn verschillende zaken opgepakt: de oecumenische diensten 
werden goed bezocht, een initiatief van de IKW voor de sobere 
maaltijden in de vasten- en adventstijd kwam aarzelend op gang, 
maar werd positief beoordeeld. Er is een folder in voorbereiding 
over de PG Usselo, die bestemd is voor verspreiding bij o.a. 
campings, Bed-and-Breakfast-adressen, en hotels. Verder zijn er 
plannen voor een gemeenteledendienst op 23 april 2017 en een 
openluchtdienst op 9 juli 2017. Ook de jeugd laat zich niet onbetuigd 
en de kindernevendienst en het project tijdens de buitendienst op de 
startzondag trokken veel deelnemers. 

In de kerkenraadsvergadering van 29 november  hebben we de 
lopende zaken behandeld. Daaronder de voorbereiding voor de 
actie Kerkbalans 2017, waarover  u elders in dit nummer leest. 
Verder is het vergaderschema vastgesteld. En de begroting van de 
kerkrentmeesters voor 2017 is besproken en goedgekeurd. Wel 
moet  er door de extreem lage rentestand rekening worden 
gehouden met minder inkomsten uit spaarrekeningen.  De begroting 
van de diaconie werd behandeld en goedgekeurd en ook  werd de 
begroting van de Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo 
besproken. 

We hebben kennisgemaakt met  Anja Frowijn, derdejaarsstudent 
theologie aan de hogeschool Windesheim in  Zwolle. Zij zal het 
komend half jaar stage lopen bij onze gemeente en zich  met ds. 
Haasnoot als vakcoach  bezighouden met diverse facetten van het 
werk in de kerk. 
In de dienst van 8 januari zal zij zich voorstellen aan de gemeente. 

In de decembermaand zijn er natuurlijk veel activiteiten. Wat de 
kerkdiensten betreft: in de kerstnachtdienst - m.m.v. 
midwinterhoornblazers buiten, en het koor Usselo Vocaal in de kerk 
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- gaat ds. Haasnoot voor, evenals op eerste kerstdag ’s morgens. 
Aan deze dienst zal de cantorij haar medewerking verlenen. 
Ik wil u in het bijzonder wijzen op de jeugddienst op kerstavond om  
17.00 en om 19.00 uur met een levende kerststal op de deel van de 
familie Leefers.  U leest hierover elders in deze Drieklank meer. Op  
de laatste dag van het jaar komen we om 15.00 uur samen in de 
Johanneskerk in Twekkelo voor een korte dienst onder leiding van 
ds. Haasnoot. Aansluitend is er koffie met oliebollen. En op zondag 
1 januari kunt u na de dienst, die om 11.00 uur begint, elkaar een 
gelukkig nieuwjaar wensen. 

Rest mij nog u gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2017 toe 
te wensen. 

Ria Spenkelink, voorzitter 
 
De kerkenraad vergadert in de eerste helft van 2017 op de volgende 
data: dinsdag 31 januari, donderdag 30 maart  en dinsdag 30 mei. 

 

Van de Diaconie 
 
Collecteopbrengsten  16-10-2016 t/m 27-11-2016 
 
16 okt   KIA: Verbeteren voedselproductie afgelegen   € 65,60 
              bergdorpen Nepal  
              Plaatselijke Gemeente                                     € 54,75 
 
23 okt   KIA: Hervormingsdag                                     € 129,22 
             Plaatselijke Gemeente                                      € 136,15 
 
30 okt   KIA: Werken aan vrede en verzoening in het  € 129,95 

   door geweld verscheurde Colombia. 
Plaatselijke Gemeente                                     € 126,90 

06 nov  KIA:Warmte en steun voor wie tussen wal en  € 131,67 
             schip raken  
             Plaatselijke Gemeente                                       €  153,60 
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13 nov  Reach Another Foundation                               €  88,20 
             Plaatselijke Gemeente                                       € 106,00 
 
20 nov  Diaconie                                                            €  150,89 
             Plaatselijke Gemeente                                       €  157,80 
 
27 nov  Missionair Werk Gaastmeer                               €  99,50 
             Plaatselijke Gemeente                                        € 140,12 

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. 

Overige giften 

Voor de plaatselijke gemeente 
Dhr. J.K. via mw. v/d Valk € 5,00 
NN. - 12,00 

voor de diaconie 

mw. D.G. via mw. G. v/d Valk € 10,00 
mw. B.R. via mw. G. v/d Valk -  10,00 
mw. M.W. via mw.G. v/d Valk -  20,00 
mw. B. via mw. G v/d Valk € 25,00 
mw. ter H. via mw. M. Lippinkhof € 15,00 
Fam. ter H. via mw. A. Nijenhuis € 10,00 
Mw. G. L-N. via mw. W. Mandemaker €   5,00 
  
Esther Mol, penningmeester diaconie. 
Ontvangen in november: 

Voor verjaardagfonds     Giften: 

Mw  H-D               €  20.00    Mw H.  50 
Fam ter H.            -   25.00    DHR W. 100,00 
Coen Nijkamp 
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Begroting Diaconie 2017 
begroting begroting rekening

2017 2016 2015

baten

baten onroerende zaken -€                      -€                      -€                      

rentebaten en dividenden 471€                  514€                  607€                  

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

bijdragen levend geld 1,670€               1,600€               1,745€               

door te zenden collecten 5,680€               5,250€               6,604€               

totaal baten 7,821€               7,364€               8,956€               

lasten

lasten overige eigendommen en inventarissen -€                      -€                      -€                      

afschrijvingen -€                      -€                      -€                      

pastoraat -€                      -€                      -€                      

lasten kerkdiensten, catechese, etc. 1,100€               800€                  587€                  

verplichtingen/bijdragen andere organen 765€                  765€                  675€                  

salarissen -€                      -€                      -€                      

kosten beheer en administratie 305€                  305€                  8€                     

rentelasten/bankkosten 190€                  190€                  -€                      

diaconaal werk plaatselijk 1,050€               950€                  856€                  

diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk 3,080€               2,850€               3,209€               

diaconaal werk wereldwijd 2,750€               2,550€               3,468€               

totaal lasten 9,240€               8,410€               8,803€               

Saldo baten - lasten 1,419-€               1,046-€               153€                  

toevoegingen aan fondsen en voorzieningen -€                      -€                      -€                      

onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen -€                      -€                      -€                      

streekgemeenten -€                      -€                      -€                      

aandeel in lasten federatie -€                      -€                      -€                      

overige lasten en baten -€                      -€                      203€                  

totaal -€                      -€                      203€                  

Resultaat 1,419-€               1,046-€               356€                   
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Evenals voortgaande jaren is de begroting van de Diaconie 
negatief. Dit is echter geen probleem dankzij de financiële reserves 
van de Diaconie. De diaconie heeft de visie, dat het beter is het geld 
te gebruiken dan het op de bank te laten staan, waar het nauwelijks 
wat opbrengt, en alleen maar minder waard wordt. De verhoging 
van de lasten “kerkdiensten catechese etc.” is in het “ouderenwerk” 
en “kosten van bloemen” terug te vinden. De begroting ligt vanaf 19 
dec. t/m 22 dec. ter inzage aan de Händellaan 16 te Enschede, Om 
deze begroting in te zien, kunt u met mij een afspraak maken; tel. 
06-19914592 

Esther Mol 
 
Dankdag 

Voor de dankdag van 6 november hebben we ongeveer 100 ‘bakjes’ 
gemaakt. Dit doen we met een achttal dames op zaterdagmorgen . 
Het is altijd gezellig om dit met elkaar te doen, daarom zijn er ook 
altijd genoeg vrijwilligers. 
Na de dienst gaan gemeenteleden op pad om ze naar de adressen 
van mensen van 80 jaar en ouder en naar mensen die ziek zijn te 
brengen.  
Het wordt altijd zeer gewaardeerd door de ontvangers en het is 
prachtig om op deze manier tot uiting te brengen, hoe goed wij het 
hier met elkaar hebben. 

Diaconaal platform Enschede 

Maandag 24 oktober is er in de (christelijk gereformeerde) 
Renatakerk weer een bijeenkomst geweest van de diaconieën van 
alle kerken uit Enschede waarbij ook Usselo is aangesloten. In den 
lande is het niet zo vanzelfsprekend om alle kerken op één lijn te 
krijgen, maar dit is in Enschede wel het geval! 
Vanuit dit platform wordt er veel voor die inwoners van Enschede 
gedaan, die door omstandigheden in de hulpverlening zijn terecht  
gekomen. Ook zijn er verschillende werkgroepen opgericht. o.a. 
schuldhulpmaatje,  
Hierin is Erna Nijhuis ook actief.  
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De formulieren brigade  

Vrijwilligers vanuit de kerken zitten 3 dagdelen per week bij de 
Stadsbank om mensen te helpen met het invullen van de 
formulieren. Er zijn wel 1500-1800 verschillende formulieren. 

Werkgroep Aarden 

Deze groep heeft vrijwilligers nodig die zich in willen zetten voor 
vluchtelingen. 
Zo komen er in 2017 300-400 statushouders naar Enschede 
Deze mensen hebben één op één begeleiding nodig, het 
zogenaamde maatjesproject. 
Deze begeleiding kost aan tijd zo’n 8 uur per week voor een half 
jaar. Heeft u interesse neem dan contact op met één van ons van 
de diaconie. 
Al deze activiteiten hebben nogal indruk gemaakt bij de gemeente 
Enschede. Daarom heeft onze Koning met Jetta Klijnsma en met de 
voorzitter van het diaconaal platform een gesprek gehad toen hij 
een bezoek bracht aan onze stad. 
Vanuit het platform wordt er in 2017 ook een noodfonds opgericht 
voor mensen die direct hulp nodig hebben -  dus geen structurele 
hulp, daarvoor zijn andere instanties. Omdat de formulierenbrigade 
deze mensen direct in het zicht heeft zijn daardoor de lijntjes erg 
kort. De gemeente Enschede geeft 3 jaar lang €50.000 hiervoor. 
Geweldig toch deze samenwerking met de gemeente! 
Zo komen wij als kerken naar “buiten”. 

Mieke Lippinkhof 

Nieuwe doelen diaconie 
We hebben besloten om twee collectes uit onze lijst te halen: Sri 
Lanka en Pachachacca (Peru) 

Daarvoor in de plaats komen twee nieuwe doelen:  

Kerk-in-Actie 

biedt in samenwerking met Vluchtelingenwerk vakantieweken aan 
voor vluchtelingenkinderen van 6 tot 18 jaar. Daar wordt volop 
gebruik van gemaakt. 
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Stichting Hulp voor Helden 

maken zich sterk voor hulp aan militairen, die lijden aan het PTSS 
syndroom ( post traumatische stress syndroom ) 
 

Van de Kerkrentmeesters 
 
Actie Kerkbalans 2017 
Het college van kerkrentmeesters  is bezig met de voorbereiding 
van de actie Kerkbalans  2017. In de kerkenraadsvergadering van 
29 november is de begroting, ingediend door de kerkrentmeesters, 
besproken en vastgesteld. Deze vastgestelde begroting vindt u 
elders in de Drieklank. Zo’n begroting is een inschatting van uw 
vrijwillige bijdragen, de collectes en de eventuele giften. Van al onze 
inkomsten worden weer vele activiteiten gerealiseerd. Wij 
verwachten en vertrouwen erop, dat wij weer veel kunnen 
organiseren. 

Elk jaar zijn wij zeer tevreden over uw  toezeggingen. In 2016 is het 
begrote bedrag ruimschoots gehaald. Dit duidt erop dat er veel 
meelevenden in de P.G. Usselo zijn, daarvoor zijn wij u zeer 
dankbaar. 

De actie Kerkbalans wordt gehouden van 21 januari t/m 5 februari 
2017. Op maandag 6 februari brengen de medewerkers van de 
actie uw opgehaalde formulieren naar het Verenigingsgebouw, ’s 
avonds vanaf 19.30 uur. Het thema is dit jaar: Mijn kerk verbindt.                                                        
Wij zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de 
generaties voor ons en na ons. Wij houden elkaar vast in geloof en 
verbinden ons met mensen, die steun nodig hebben. Nu het steeds 
vaker ”ieder voor zich” lijkt te zijn, is het de kerk, die verbindt. Geef 
aan die verbinding.    Bij voorbaat onze hartelijk dank voor uw 
bijdrage. 

Namens het college van kerkrentmeesters,  

H.W.Dekker 
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Begroting 
kerkrentmeesters 
2017 Begroting Begroting Rekening 

BATEN 2017 2016 2015 

baten onroerende zaken  €   29.000   €   28.000   €   34.599  

rentebaten/dividenden  €   25.500   €   26.500   €   27.217  

bijdragen levend geld  €   83.900   €   82.900   €   84.568  

        

totaal baten 
 €  
138.400  

 €  
137.400  

 €  
146.384  

        

LASTEN       

kerkelijke gebouwen  €   27.375   €   26.825   €   49.982  

ov.eigendommen/inv  €        600   €        750   €        600  

afschrijvingen  €     6.180   €     6.180   €     6.139  

pastoraat  €   56.500   €   55.000   €   53.704  

lasten kerkdiensten  €     9.050   €     8.150   €     9.577  

verpl/bijdr.andere organen  €     7.550   €     7.550   €     7.047  

salarissen/vergoedingen  €   10.830   €   11.030   €   10.624  

kosten beheer/admin.  €     4.900   €     5.800   €     4.587  

rentelasten/bankkosten  €   10.350   €   10.550   €   10.814  

totaal lasten 
 €  
133.335  

 €  
131.835  

 €  
153.074  

        

saldo baten-lasten  €     5.065   €     5.565   €    -6.690  

        

toev.fondsen/voorzieningen  €  -30.000   €  -30.000   €  -30.000  

onttrekking/fondsen/voorz.  €     5.000   €     5.000   €   19.750  

overige baten/lasten  €   22.400   €   21.800   €   22.622  

        

Totaal  €     2.600   €    -3.200   €   12.372  

        

RESULTAAT  €     2.465   €     2.365   €     5.682  
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Toelichting op de begroting 2017 

Baten 

Wij verwachten nagenoeg geen wijzigingen t.o.v. het jaar 2016 
Kerkbalans begroot op € 75.000 (€ 74.000) 

Lasten 

Gebouwen: betreft energie-belastingen/verzekeringen/schoonmaak 
Klein onderhoud 

Pastoraat (60%) Kosten bedragen € 56.500 incl. 
onkostenvergoeding ad.  
€ 4.500 evenals € 4.500 voor de preekvoorziening  

Lasten kerkdiensten: bloemstukken, liturgieën, kaarsen. Kosten 
voor kosteren, klokluiden, organist, cd-opnames worden 
doorberekend bij uitvaarten. 
Opbrengst koffietafels blijft begroot op € 24.000.   

Kosten Drieklank € 1.600 

Aan voorziening van het onderhoud kan € 25.000 worden 
toegevoegd.De begroting, voorlopig vastgesteld door de 
kerkenraad, ligt van 16 t/m  20 Januari 2017 ter inzage op het 
kerkelijk bureau, Lammerinkweg 1. 

Graag vooraf bellen met Henny Dekker, tel 053-4778999 
 

Gemeenteavond 

 
De geloofsgemeenschap van de Marcellinuskerk in Boekelo en de 
Protestantse gemeente Usselo hebben op woensdagavond 22 
november een gezamenlijke gemeenteavond gehouden in de 
voormalige Marcellinuskerk, nu ‘Momentum’ geheten.Nu woon ik op 
loopafstand van de Marcellinus, een reden te meer voor mij om 
deze avond te bezoeken. 

Voor deze gemeente-avond was als thema gekozen “Bijna-dood-
ervaringen”, afgekort tot BDE. Olaf Haasnoot praatte de 
programmapunten aan elkaar. Er waren twee sprekers. 
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De eerste was Sabine van den Bulk. Van beroep is zij paramedisch 
natuurgeneeskundig therapeut. Ze is op het gebied van BDE 
ervaringsdeskundige, ze is ooit zelf bijna-dood geweest, en heeft 
die BDE zelf gehad. Ze is gespecialiseerd in behandeling van vooral 
kinderen met een BDE. 

Wat is een BDE? 
Wikipedia geeft een 14-tal kenmerken van BDE, waarvan ik er hier 
enkele weergeef: 

- het gevoel dood te zijn 
- het gevoel zich buiten het lichaam te bevinden (uittreding) 
- aangetrokken worden door een helder licht aan het einde van 

een tunnel 
- ontmoeting(en) met (een) overledene(n) 
- het besef dat bij overschrijden van een grens - vaak in de 

vorm van een mededeling door een overleden familielid of 
bekende - geen terugkeer mogelijk is 

- het niet in gewone taal kunnen vatten van de ervaring 
(onuitspreekbaarheid) 

- het zien van de hemel/paradijs 

Hoewel een BDE meestal geen nare ervaring is, is zij wel ingrijpend 
en overrompelend. Voor volwassenen, maar meer nog voor 
kinderen. Die kunnen zo’n vervreemdende ervaring minder goed 
duiden dan volwassenen. Het is voor kinderen moeilijk praten met 
b.v. ouders over hun BDE, zodat ze zich onbegrepen voelen. 
Sabine heeft zich ontwikkeld tot therapeute voor kinderen met een 
BDE. Uit haar verhaal bleek grote betrokkenheid bij kinderen met 
BDE; wel had zij naar mijn smaak haar voordracht met iets meer 
samenhang mogen presenteren. 

Na Sabine kwam Henk Mul aan het woord. Hij heeft op z’n vierde 
een ongeluk gehad met kokende melk, en tijdens de 
daaropvolgende operatie zo’n BDE gehad, dus is ook Henk 
ervaringsdeskundige. Juist ook met de nasleep van ouders die - 
hoewel van goede wil - er niet adequaat op reageren. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Uittreding_(parapsychologie)
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Na de pauze was er - zoals met zulke bijeenkomsten niet ongewoon 
– gelegenheid voor het stellen van vragen. 

Tenslotte konden we, voorzien van een drankje en een hapje, met 
elkaar of met de inleiders nog enige tijd napraten. 

Roel Bruinsma 

 

Hervormde Vrouwengroep Twekkelo 

Bijeenkomst 7 November 2016 

Ans begon met te zeggen dat het allemaal anders gaat dan je 
verwacht. Zo ook nu weer: onze voorzitster moest het laten afweten 
i.v.m. ziekte. Dus vandaar dat Ans waarnam voor Dini. Ans heette 
ons allen hartelijk welkom, en vertelde over Allerzielen en Dankdag 
voor gewas en arbeid. Ook vertelde ze dat de zomer voorbij is, en 
dat we die dan ook achter ons laten. De rust van herfst en de kalmte 
van de winter wacht. Samen zongen we het H.V.G.lied, en Ans las 
de notulen en we trokken weer lootjes voor de Sint.  

Daarna las Ans een prachtig verhaal, over het vroegere 
huisslachten, en de oude verhalen kwamen weer boven. Zoals van 
het varken op de ladder, en het vetpriezen van de buren. En dan het 
worst maken, en het maken van lever- en bloedworst. En een 
muisje dat piepte bij het afsnijden van het vlees. En de 
varkenspootjes die in de winter  werden gebruikt voor de bereiding 
van erwtensoep en bruinebonensoep. Het slachten op de boerderij 
zoals dat vroeger ging mag niet meer. Gelukkig maar. De 
huisslachter is verdwenen, zelfs de slagerijen verdwijnen, met name 
uit de dorpen. En wij... wij kopen nu alles voorverpakt en op de 
verpakking wemelt het van de E-nummers.  

We zongen samen “wat de toekomst brengen moge” en sloten af 
met gebed.  
Bijeenkomst maandag 28 November 2016 

Deze middag stond in het teken van Sinterklaasmiddag, met 
cadeautjes en gedichten. Dini Grooters was weer in ons midden 
maar deed het nog rustig aan, vandaar dat Ans haar taken nog 
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even overnam. 27 november was het weer de eerste adventzondag. 
Wat gaat het toch allemaal snel; het is net of het elk jaar sneller 
gaat. De advent is een voorbereiding op het kerstfeest, de tijd 
waarin de komst van Jezus Christus wordt verwacht. Omdat het 
latijnse woord voor ‘komst’ of het komen ‘Adventus’ is worden de 
vier weken voor kerstmis ‘Advent’ genoemd. Ook zijn er veel 
tradities rond Advent, zoals in Twente het midwinterhoornblazen 
bekend is. 

Deze middag gingen we Sinterklaas vieren, Ans las het Sinterklaas 
verhaal: Sinterklaas zit zonder geld. Ze vertaalde het verhaal van de 
originele Nederlandse versie naar het dialect, dan is het verhaal 
zoveel mooier. We zongen samen Sinterklaasliedjes, en we 
snoepten van het lekkers op tafel. En zie daar had Piet de grote zak 
met cadeaus neer gezet, er was voor iedereen een cadeau en een 
gedicht. Het uitpakken is toch altijd weer gezellig, ook nu waren het 
weer mooie cadeaus, en de gedichten waren weer prachtig. Samen 
baden we het mooie toepasselijke gebed: “Joepie het is groot feest”: 

Goede God,  Joepie het is groot feest,  Sinterklaas komt,  Ik kan 
bijna niet slapen,  Ik ben benieuwd wat de Sint brengt,  deze week 
brandt er ook een kaars bij de kerststal,  omdat het Advent is,  we 
bereiden ons voor op de komst van Jezus, ik kijk er al naar uit, één 
kaars , twee kaarsen,  drie kaarsen,  vier kaarsen,  elke week meer 
licht. Tijdens de advent wil ik graag - nog meer dan anders -  goed 
zijn voor anderen, zo maken we ons klaar om Jezus te begroeten in 
de stal.  

Voor ons kwam er deze middag ook nog een onverwacht bezoek. 
Sinterklaas was hem onderweg tegengekomen, en had gezegd: ik 
weet toevallig dat de dames van de Hervormde Vrouwen Vereniging 
Twekkelo deze middag daar en daar Sinterklaasfeest vieren. En zo 
kwam zeer spontaan, de dominee aan de bel voor een gezellig 
praatje en wat overleg voor de toekomst! En zo kwam ook aan deze 
gezellige middag weer een einde.  

Namens Hervormde Vrouwengroep Twekkelo,    Ans Mulder-
Reinderink.    
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Mevr. G. Bel-Post                     Jan van Elburgstraat 28  4 jan 1941 
Dhr. A.B.J. Brunnekreeft          Jan van Elburgstraat 63  5 jan 1933 
Mevr. J.K. Scholten -Asveld     Kwinkelerweg 27             6 jan 1926 
Mevr. J.G. Hesselink-Nijhuis     Koppeldijk 40                  6 jan 1923 
Dhr. H.J. Lutke -Holzik              Burg Stroinkstraat 367    7 jan 1937 
Mevr. H.H. Pieterson-Abbink    Nieuwe Kampweg 109    8 jan 1940 
Dhr. A.H. de Rijke                     Wissinksdijk 80              9 jan  1935 
Mevr. H.h. Roerink Blikker        Bruninksweg 11            11 jan 1932 
Mevr, B.J.J. Leusink-               Harberinksweg 2          11 jan 1930 
Westendorp          
Dhr. H.F.G. Wagelaar               Moorvenweg 2              12 jan 1936 
Dhr.J.W.G. ten Cate                  Rougoorweg 60            14 jan 1927 
Dhr.G.E.J.ter Horst                    Roelof Blokzijlstr. 40     16 jan 1931 
Mevr. B.G de Rijke- v.Zeben     Wissinksdijk 80             17 jan 1938     
Mevr. A. Westendorp-Molendijk Ontginningsweg 251    18 jan 1935 
Dhr. P. Buijse                             De Kiepe 230               18 jan 1933 
Mevr. J.W. Roerink-Schukkink   Boerstege 8                  20 jan 1937 
Mevr. G.A.E. Nijhuis-Jansen      Kwekkeboomweg 135  20 jan 1936 
Mevr. G.J.J. Bergerink               Hengelosestraat 448    21 jan 1938 
Mevr. A.F. Tonnema- v.Aken     Beukstraat 26               24 jan 1940 
Dhr. R. Mondria                          Jan v. Elburgstraat 41  27 jan 1934 
Mevr. E. Smit Schuite                 Dr. Koekstraat 3          19 feb 1932 
Mevr. A.C.J. Askes-Tollenaar     Agaatstraat 7               20 feb 1937 
Mevr. W.E. Mulder-Heideman    Jan v. Elburgstraat 20  21 feb 1935 
Mevr. W.P. Deen-Gussekloo      Henry Dunantlaan 41   21 feb 1930 
Mevr. W.H. Szerkowski-             Jan v. Elburgstraat 93  22 feb 1930 
Eijbersen       
Mevr. G.G. Van der Valk-Dekker Kwinkelerweg 39         22 feb 1940 
Mevr. G.J. Stokkers-Bosch         Jan v.Elburgstraat 85   23 feb 1937 
Mevr. A.L. Buursink-ter Hofte      Baltinkweg 30              24 feb1940 
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Hervormde Vrouwenvereniging Boekelo 

 
Het sinterklaasfeest zit er weer op , het was als vanouds weer heel 
gezellig. 
Het bevalt ons prima op de nieuwe locatie ‘De Berke‘. 
De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 20 december om HALF 
TWAALF: kerstviering In ‘De Berke’. 

Het bestuur heeft weer een cadeau gekregen van de leden met een 
mooi gedicht, Hier volgt het: 

Piet heeft eens rondgekeken, 
En dacht: "Wat is hier aan de hand?" 
De vrouwen vereniging niet meer in het gebouwtje, waar zijn die nu weer 
aanbeland? 
Eerst weg uit het kerkje, 
Want de kachel gaf de brui er aan. 
Toen naar het kleine gebouw, 
en daar weer weggegaan. 
Zo moet het bestuur steeds maar weer zorgen, voor een nieuwe plek. 
Die is inmiddels gevonden bij de Berke, 
hier is aan ruimte geen gebrek. 
Het is iedere keer gezellig, 
met Gods woord en ook veel lol. 
De hoop is om hier te blijven, 
dan houden we het nog wel even vol. 
Dames, jullie doen heel erg je best, 
om het iedereen naar de zin te maken. 
Daarom van de Sint een klein present, 

Daar kun je de vogels blij mee maken. 

Leden van de vrouwenver. We waren aangenaam verrast, 
nogmaals hartelijk bedankt. Wilt U even de volgende data in uw 
agenda noteren, voor het nieuwe jaar 2017: 

10 Januari    2 uur 4 april 2 uur  Alle bijeenkomsten in 

  7  Februari 2 uur 25 april 2 uur  De Berke 
  7 Maart   2 uur        Gerda 
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 Lichtjesavond 2016  

Op vrijdag 16 december a.s. zal de lichtjesavond plaats vinden op 
de begraafplaats van Usselo. 

 
Ingang begraafplaats van Usselo 

De organisatie is in handen van uitvaartleidster Caroline Doornbos 
en ritueelbegeleidster Riëtte Wissink. 
Deze bijeenkomst is bedoeld om troost te geven aan al die mensen 
die een dierbare missen. 
Iedereen, jong en oud, is welkom om steun, herkenning en troost te 
vinden. 
Ook wanneer uw dierbare elders is begraven of gecremeerd bent u 
van harte welkom. 
De begraafplaats wordt die avond sfeervol verlicht met fakkels, 
kaarsen en vuurkorven. 
De herdenking heeft een ingetogen sfeer.  
U krijgt een grafkaars aangeboden om op het graf van uw dierbare 
of op een herdenkingsplek te zetten. 
Bij de uitgang wordt u een kop warme chocolademelk aangeboden. 
De toegang voor deze herdenking is vrij en de aanvang is 19.00 
uur.  

U bent van harte welkom, Caroline en Riëtte 
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Aangenaam kennismaken  
 
Als u een rijbewijs bezit weet u vast ook nog wel hoe u dat 
document hebt verworven. Hoeveel rijlessen u nodig had, wat een 
rijles kostte, hoe het ‘afrijden’ met de rij-examinator verliep, na 
hoeveel rijexamens u slaagde. En u bewaart nog - wellicht vage - 
herinneringen aan uw rij-instructeur en rij-examinator. Kennelijk 
hoort het behalen van het rijbewijs tot de categorie der dingen die je 
niet meer vergeet. 
Als u tussen 1968 en 1972, alsmede tussen 1978 en 2004 
rijexamen hebt gedaan in (de omgeving van) Enschede zou het 
kunnen dat u met Wim Crétier te maken heeft gehad, want die was 
in die periode rij-instructeur en vanaf 1978 zelfs rij-examinator in 
deze regio. Tussen 1972 en 1978 was Wim rij-examinator in 
Groningen. 

De redactie van Drieklank beschikt over de ongevallen-statistieken 
van de regio Enschede. Die statistieken laten zien dat de rijlessen in 
deze periode van een hoog niveau moeten zijn geweest. 

Drie jaar vóór Wim aan zijn loopbaan van rij-instructeur begon was 
hij met zijn kersverse echtgenote neergestreken in Enschede. Die 
echtgenote – zij heet Gisela – had Wim in het Duitse Karlsruhe 
ontmoet. Zij was daar ‘Auslandskorrespondentin’ voor een 
woningbouwbedrijf, zeg maar secretaresse die gespecialiseerd was 
in correspondentie in vreemde talen. Ook in Nederland heeft ze als 
secretaresse gewerkt, o.a. voor het toenmalige bedrijf Menko. Daar 
is ze na een onheuse bejegening vertrokken; echter, tijdens hun 6-
jarige Groningse periode heeft ze een MO-studie Duits voltooid. 
Toen ze in 1978 terugkeerden naar Boekelo is Gisela 20 jaar lang 
lerares Duits geweest in Holten. 

Ze kregen kinderen, in 1968 Nathalie, in 1972 Mike. Nathalie werd 
onderwijzeres in Enschede, Mike werd psycholoog. 
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Wim is opgegroeid in een hervormd gezin van midden-orthodoxe 
signatuur. Wim trad in dit opzicht in de voetsporen van zijn ouders. 
Hij was wat je noemt een meelevend lid van de kerk; en toen hij in 
1978 opnieuw  naar Boekelo verhuisde (Wim en Gisela wonen nog 
steeds in hetzelfde huis) heeft hij na enige tijd het ambt van diaken 
aanvaard. Dat ambt heeft hij 12 jaar lang vervuld. Daarnaast heeft 
hij nog een aantal jaren een jongerenkoor van 12 meisjes en één 
jongen geleid, dat tijdens kerkdiensten regelmatig optrad. 

Enige tijd geleden ontstond 
er een vacature in het 
kostersteam door het vertrek 
van Harm Dams. Nu weet u 
allemaal wel dat Riëtte 
Wissink een fijne neus heeft 
voor gemeenteleden met een 
zeker talent. Al gauw leidde 
dit er toe dat we op 
zondagen 
in het voorportaal van de 
kerk een nieuwe koster de 
hand konden schudden: 
inderdaad, Wim Crétier! 

Het woord ‘allochtoon’ 
mogen wij eigenlijk niet meer 
gebruiken. Dus formuleer ik 
het anders. Wim is een  

Nederlander met een enigszins Zuid Europese achtergrond. Zijn 
voorouders kwamen uit de buurt van Lyon, het waren Hugenoten. 
Ze waren op de vlucht geslagen toen in 1685 het Edict van Nantes 
werd herroepen. U weet nu waar de Franse achternaam van Wim 
vandaan komt, zelfs het accent aigu op de eerste ‘e’ is bewaard 
gebleven! 
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Wim heeft nog enkele liefhebberijen die het noemen zeker waard 
zijn. Hij schildert, maakt aquarellen en schildert tegenwoordig veel 
met olieverf. Maar ook het ambachtelijke schilderwerk schuwt Wim 
niet. Hij heeft bijvoorbeeld het grote bord schuin vóór de kerk, 
waarop voorbijgangers hartelijk welkom in de kerkdiensten worden 
geheten, opnieuw geschilderd.  

Ook het bordje naast de ingang van de kerk met enkele belangrijke 
namen, adressen en telefoonnummers is van zijn hand. 

En hij heeft vanaf 1988 de namen van de Usselose predikanten 
‘bijgeschreven’ op het paneel achter in de kerk, dat wil zeggen van 
Bouwmeester tot Haasnoot. Tenslotte heeft hij de afgelopen jaren 
de Paaskaars gedecoreerd, wat ook eigenlijk neerkomt op 
schilderen.  

 

En Wim zingt. Hij zingt bas 
in het Stedelijk koor van 
Enschede. Als u in de kerk 
toevallig eens in de buurt 
van Wim terecht bent 
gekomen kunt u best eens 
extra goed luisteren of daar 
wat van te bespeuren valt. 

Roel Bruinsma 

 
 
 

Open Vensterwerk 

Op zaterdag 17 december wordt er weer een senioren middag 
georganiseerd in het Verenigingsgebouw in Usselo. 
Om 14.15 uur is de koffie en thee klaar. We beginnen om 14.30 uur. 
Ds. Haasnoot zal een korte inleiding houden en we zullen bekende 
Kerstliederen zingen onder begeleiding van Peter Slotman. Na de 
pauze is er een kerstverhaal en enkele gedichten. 
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We besluiten de middag met een hapje en een drankje. 
Het is wel belangrijk dat u zich opgeeft i.v.m. met de inkopen die we 
moeten doen. 
Als u geen vervoer heeft meld dat dan even, wij zorgen er dan voor 
dat u gehaald en thuis gebracht wordt. 

U kunt bellen met:  

Greetje van der Valk tel. 4282020 
Minie Wonnink          tel.  4322598 
Nel Abbink                tel. 4282002 
Mieke Lippinkhof       tel. 4357195 

Graag tot zaterdag 17 december. 

Greetje van der Valk 

 
 
Kerst 

 
De kerstboom staat de engel hangt, of zweeft  
voor wie opnieuw zijn kinderdroom beleeft 
- verbeelding is de landingsbaan van God –  
fabriekswaar levensechte vleugels geeft.  
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Uitnodiging Kinderkerstnachtdienst 

Een traditie is ontstaan! 

Na het succes van voorgaande jaren willen we ook dit jaar de 
Kerstdagen weer inluiden met het Kerstspel, opgevoerd door 
kinderen uit Usselo en Boekelo. 

De opvoeringen zijn op zaterdag 24 december om 17.00 en om 
19.00 uur.  Ook dit jaar zal het Kerstspel zich afspelen op de deel bij 
de familie Leefers, Haaksbergerstraat 962 te Usselo. 

  

Bij het verenigingsgebouw in Usselo is gelegenheid om de auto of 
fiets te parkeren. Hier willen we ook verzamelen en gezamenlijk 
naar de boerderij wandelen, met lampionnen. Voor de voorstelling 
van 17 uur vertrekken we om 16.45 uur vanaf het 
verenigingsgebouw en voor de voorstelling van 19 uur vertrekken 
we om 18.45 uur. Bij het verenigingsgebouw zijn lampionnen te 
leen; maar je mag natuurlijk ook je eigen lampion meenemen.  

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

Kindernevendienst Protestantse Gemeente Usselo-Boekelo 
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SAMENSTELLING  VAN  DE KERKENRAAD 

 
PREDIKANT 

        ds. O.G. Haasnoot                 Haakbergerstraat 819              7851695 

     
DIAKENEN 
N.Abbink - van der Kamp   Badweg 199                     4282002 
A.E. Grobben-Berenbroek   Oude Haaksbergerdijk 2  4282193 
M. Lippinkhof-Hubers    Boek. Stoombleekerij 59  4357195 
W.M. Mandemaker    Boterdijk 2           8507496 
E. Mol         Händellaan 16, Enschede  4365955 
B.F.J Nijhuis – Wissink  *  Helweg 80                4288391 
 
OUDERLINGEN  
W.A.L. Overbeek     Grote Veldweg 21    4280691 
B.G.J. Pasman     Haaksbergerstraat 1006  4280035 
A.H. Spenkelink-Hogeweg * Groenelaan 55                    4765491 
ouderling met bepaalde opdracht, preses kerkenraad 

H.J. Teussink - Nijhuis            Lammerinkweg 9                 4282438 
 

OUDERLINGEN - KERKRENTMEESTER 
H.G.H. Abbink      Nieuwe Kampweg 130      4281708 
J.G. Berenbroek     Buurserstraat 500       4761892 
H.W. Dekker *      Dorsstokhoek 2, Enschede   4778999 
scriba kerkenraad 

R.H.A. Wissink-Roossink   Geessinkweg 403    4773098 
 

KERKRENTMEESTERS  (geen zitting in de kerkenraad) 

G.H. Bonke               Wissinksdijk 74            4775776 
A. Taselaar                           Windmolenweg 18           4281813 
*  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.0653991424 

- 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 

- Hervormde vrouwengroep Twekkelo      

A.W.Grooters- Geerdink   Strootbeekweg 16              tel.074-2918113 

- 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 : 0534357195 of  0653928328 
Erna Nijhuis: 0534288391 of  0628532959 
 

mailto:henksiepel49@gmail.com
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KERKDIENSTEN 
 

 
 
18 december Usselo 10.00 uur  ds H.Cohen Stuart-Fens 
             Oosterhesselen 
 
24 december Usselo  22.00 uur  ds. O.G.Haasnoot 
 
25 december Usselo 10.00 uur  ds. O.G.Haasnoot 
 
31 december Twekkelo15.00 uur  ds. O.G.Haasnoot 
 
01 januari  Usselo 11.00 uur  ds. O.G.Haasnoot 
 
08 januari  Usselo 10.00 uur  ds. O.G.Haasnoot 
     Doopgedachtenis           
 
15 januari  Usselo 10.00 uur  ds.J.Bekhof, U.T. 
             Studentenpastor 
             Enschede 
22 januari  Boekelo 10.00 uur ds. O.G.Haasnoot en 
     Oecumenische dienst pastor v.Breemen 
 
29 januari  Usselo 10.00 uur  ds.M.Schepers vd Poll 
             Enschede  
 
05 februari  Usselo 10.00 uur  ds. O.G.Haasnoot 
 
12 februari  Twekkelo 10.00 uur ds. A.v.der Meiden 
             Nijverdal   
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