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Vanuit de pastorie
Het is alweer bijna Kerst

Zo snel vliegen de jaren voorbij, totdat ineens de tijd stil wordt gezet
en we een heleboel narigheid meemaken. Dan
denk ik wel eens waar maken die mensen zich
allemaal zo druk over? Ik heb het vooral bij een
crematie of een begrafenis. Dan staat de tijd
even stil. Zou de tijd in de beleving van de
mensen ook even stil hebben gestaan, toen
Jezus werd geboren? Hoe zou het voor Maria
zijn geweest? Een kind krijgen waarvoor geen
plaats was, een reis maken, waardoor je iedere dag dacht, dat al
dat gehobbel op de ezel wel eens een vroeggeboorte zou kunnen
opleveren of nog erger, een miskraam. Als het kind dan geboren is,
staat de tijd even stil. Die dag vergeet je nooit. Dus hoogte- en
dieptepunten zetten de tijd stil of maken, dat de tijd niet zomaar aan
ons voorbij trekt. Met Kerst stonden de legers uit de loopgraven op
en al wandelend met de witte vlag stond de tijd van strijden, doden
en gedood worden even stil. Misschien dat de opmerking over een
ster bij de magiërs ook wel te maken had met tijd, immers de tijd
werd bepaald door de zon, de maan en de sterren. En was het ook
niet zo, dat toen Jezus stierf, er een zonsverduistering was, en de
tijd stil stond? Soms hoor ik dat ook wel als iemand is overleden, dat
de klok stil staat. Geboorte en dood zijn momenten dat het
voorbijtrekken van de “gewone” momenten even wordt stil gezet.
Kerst vieren is dus niet een “gewone” zaak en zal het hopelijk ook
niet worden. Kerst herinnert ons eraan, dat we even weer stil staan
bij wat er in ons leven is gebeurd.
Ik was laatst bij iemand die vertelde, dat iedereen bij Kerst rond de
tafel had gezeten en dat beeld was zo aangrijpend, dat er jarenlang
nog op terug werd gekeken. Tijd om bij elkaar te zijn, herder en
ezel, Jozef en Maria, engel en magiërs of wijzen. Maar soms is er
het gemis van mensen, die zijn heen gegaan of relaties die uit
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elkaar zijn gegaan en juist dan is Kerst heel moeilijk om door te
komen. Dan kijken we terug op de tijd dat de ander nog bij ons was,
het kopje koffie, dat we samen dronken of de weinige woorden die
niet in de stilte opgingen, maar gehoord werden.
Kostbare tijd heeft iets te maken met God; of laat ik het eens anders
zeggen: met het geheim van het onbekende met toch zoveel
nabijheid. Die kostbare momenten willen we ook met elkaar beleven
en daarom zijn er heel wat mensen die dan ook naar de kerk gaan.
Er zijn dit jaar weer Kerstvieringen voor de kinderen op Kerstavond
om 17.00 en 19.00 uur bij Leefers op de deel. Er is de
Kerstnachtdienst om 22.00 uur, waaraan medewerking wordt
verleend door Usselo Vocaal, en er is de Kerstmorgen om 10.00 uur
met de cantorij en twee violisten.
Kerst betekent ook omzien naar mensen die anders niet gezien
worden, zoals het verhaal van Lucas 2 ons ook heeft geleerd. In de
adventstijd zijn er taarten gemaakt, kniepertjes gebakken en tassen
geknutseld voor mensen die we kennen via mevr. Robers, en de
opbrengst gaat naar haar project en blijft dus niet aan de strijkstok
hangen of wordt terug gevonden in prachtige gebouwen van waaruit
weer nieuwe acties worden opgezet.
Ik wens hierbij alle lezers gezegende Kerstdagen toe en wellicht tot
ziens. Maar ook als u andere plannen heeft gemaakt, heb het goed
met elkaar en probeer die kostbare momenten vast te houden in uw
leven.
ds Olaf Haasnoot

De mensen van voorbij, we zijn ze niet vergeten …
We denken daarbij aan Gerrit Oosterveld, hij is overleden op 5 juli
j.l.
Gerrit woonde met zijn vrouw Annie aan de Haaksbergerstraat. Ze
hadden 2 kinderen, Jolande en Herwin. Gerrit en Annie zijn wel
gemeenteleden, maar hij wilde geen kerkelijke uitvaart. Zijn wens
was wel om in Usselo begraven te worden en er werd een
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herdenkingsdienst gehouden in onze kerk. Ondergetekende mocht
deze dienst verzorgen en schetste Gerrit als een zorgzame man.
Op jonge leeftijd is zijn vader al overleden en kreeg hij de zorg voor
de boerderij samen met zijn moeder. Uiteindelijk werd Gerrit geen
boer, maar ging uit werken, maar thuis aan de Haaksbergerstraat
had hij de zorg voor zijn “vee”.
Schapen, konijnen, kippen en een grote (groente)tuin.
Bijzonder was dat zijn 4 zussen en 1 broer allemaal nog leefden en
ook allemaal aanwezig waren. Gerrit had zelf ooit aangegeven om
tijdens zijn herdenking te laten luisteren naar Leni und Ludwig
“schön ware die Jugend”. Hoe mooi was dat.
Enkele jaren geleden hebben ze feest gevierd met elkaar omdat ze
samen 500 jaar waren. De gezondheid van Gerrit ging het laatste
jaar hard achteruit, maar hij genoot als de kinderen kwamen en ze
nog even achter het huis konden zitten en kijken naar zijn “vee”.
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar hebben we hem
herdacht en heeft zijn zoon een kaars voor hem aangestoken.
Zo denken we ook aan Ans Abbink-Grievink. Ans is overleden op
4 juli j.l.
Zij woonde tot juni van dit jaar samen met Jan eveneens aan de
Haaksbergerstraat, zelfs buren van de familie Oosterveld. Ans is
geboren in Aalten, maar na haar huwelijk met Jan Abbink in Usselo
komen wonen, en - wat toen gebruikelijk was - Jan zijn moeder
woonde bij hen in. Naast hun woonde een tante en Ans heeft altijd
voor hen gezorgd. Van beroep was Ans kapster en éénmaal in
Usselo heeft ze nog veel dames de haren geknipt in haar eigen
kapsalonnetje thuis. Ze kregen 1 dochter Endie, zij is getrouwd met
Jan Dalenoord. Ze runnen een boerenbedrijf en daar was Ans vaak
te vinden. Nadat haar schoonmoeder en tante waren overleden
besloten Jan en Ans hun huis te koop te zetten en naar
Haaksbergen te verhuizen. Deze verhuizing kreeg een zwarte rand
toen bleek dat Ans ernstig ziek was. Helaas heeft zij maar vier
weken in haar nieuwe huis mogen wonen. De uitvaartplechtigheid
vond plaats in het crematorium; daarsprak Olaf Haasnoot over haar
ogen, ogen waarmee ze keek naar Jan. Jan die ze altijd in de gaten
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hield vanwege zijn diabetes, maar ook ogen die blijdschap toonden
als hij weer binnen kwam. God heeft zijn oog ook op ons, en dat
staat voor liefde en genade. Dat ze zo gezien mag blijven en wij
elkaar zien. Ondergetekende mocht eveneens een bijdrage leveren
aan deze plechtigheid.
Ook voor Ans hebben we op de laatste zondag van het kerkelijk jaar
een kaars aangestoken.
Mogen beide families de kracht vinden om door te gaan, want waar
rouw is,
is liefde en waar liefde is geeft de herinnering troost, want achter
elke traan van verdriet schuilt de glimlach van de herinnering. Wij
wensen hen veel kracht en sterkte.
Olaf Haasnoot en Riëtte Wissink
In memoriam Dien Bast - Abbink

Op 17november overleed in verpleeghuis de Cromhoff in Enschede
Dien Bast - Abbink in de gezegende leeftijd van 97 jaar.
Ze is rustig ingeslapen, omringd door haar naasten, en zorgzaam
tot het laatst. Zo'n einde gun je iedereen.
Ze heeft in die laatste jaren veel liefde ontvangen en gegeven, en
dat was ook de vrucht van hoe ze in het leven stond: gericht op de
ander, nooit zichzelf voorop stellen.
Haar leven was, naar onze maat gemeten, lang: 97 jaar.
Het is nauwelijks te bevatten hoeveel er in die jaren veranderd is: de
overgang van een agrarische samenleving naar een industrieële, de
crisisjaren, de oorlogsjaren en de werderopbouw, de op- en
neergang van de textielindustrie in onze regio.
Dat was het decor van haar leven.
Drie dochters kregen ze in het huis aan de Rosinkweg, de
Winterhaar; en later woonde ze naast haar dochter en schoonzoon
aan de Wissinksdijk.
Er kwamen schoonzoons, kleinkinderen en achterkleinkinderen; en
Dien hield het allemaal precies bij: ieder kreeg aandacht, een
kaartje, een envelopje. En op feestjes was ze er altijd bij.
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Zelfs nu had ze de kerstkaarten al in huis.
De gebeurtenissen in de grote wereld hadden haar aandacht. Ze
was goed op de hoogte en volgde de sport (voetbal) met interesse.
En altijd was daar God.
Dien was gelovig en trouw in haar geloof. De kerk was voor haar
vanzelfsprekend en de laatste jaren stak ze op zondagochtend een
kaarsje aan en volgde ze de kerkdienst op televisie.
Een goed leven, waarvoor ze dankbaar was.
In die dankbaarheid hebben we op vrijdag 24 november afscheid
van haar genomen in een kerkdienst, waarna de crematie volgde.
Gods troost wensen wij allen toe die haar zullen missen.
Haar gedachtenis zij tot zegen.
ds. Jan Bouwmeester

Uit de Kerkenraad
In deze laatste Drieklank van 2017 kijken we terug op een goed
jaar.
Er zijn verschillende zaken opgepakt: de ontmoetingsochtenden
hebben inmiddels bekendheid gekregen en worden goed bezocht,
de gemeenteavond van 23 november was zeer geslaagd; de
invulling met een stamppotmaaltijd en een thema was een succes.
Ruim vijftig gemeenteleden waren aanwezig en luisterden
aandachtig naar Joke Pasman en Riëtte Wissink over hun
ervaringen als boerin in de huidige tijd met alle wet- en regelgeving.
Een initiatief dat zeker een vervolg krijgt en dan weer met een nieuw
thema.
De actie voor Manyano loopt nog en op 17 december kunt u op de
mini-markt in het Verenigingsgebouw kerstbakjes, knieperkes en
door de jeugd beschilderde tassen kopen. Van harte aanbevolen!
In de kerkenraadsvergadering van 30 november hebben we de
lopende zaken behandeld, zoals de voorbereiding voor de actie
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Kerkbalans 2018, waarover u elders in dit nummer leest, het
vergaderschema is vastgesteld en de begroting van de
kerkrentmeesters voor 2018 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.
In de dienst van 21 januari 2018 nemen vijf ambtsdragers: Nel
Abbink, Henny Dekker, Wilma Mandemaker, Erna Nijhuis en Ria
Spenkelink afscheid en worden drie gemeenteleden in het ambt
bevestigd. Hun namen en verdere gegevens leest u elders in dit
nummer van Drieklank.
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
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.
Rest mij nog u gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2018 toe
te wensen.
Ria Spenkelink, voorzitter

De kerkenraad vergadert in de eerste helft van 2018 op de volgende
data: dinsdag 23 januari, donderdag 15 maart en dinsdag 5 juni.
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De Gemeenteavond : een bizondere leerervaring

Donderdag 23 november j.l. was er voor het eerst sinds lange tijd
weer een gemeente-avond. Iets anders van opzet dan we gewend
waren. Eerst gezamenlijk stamppot eten, en daarna een inhoudelijk
onderwerp, verzorgd door een gemeentelid. Aan mij de eer om de
aftrap te geven voor dit nieuwe initiatief.
Op verzoek van Olaf heb ik een presentatie gehouden over het
leven en werken op de boerderij, ons geheel nieuwe melkveebedrijf
pal tegenover de Wissinksmöl aan de Haaksbergerstraat. Dat was
wel even zwoegen. Ik vertel vaak genoeg wat over de boerderij aan
geïnteresseerden, maar dat is dan thuis aan de keukentafel of bij
ons in de stal aan bijvoorbeeld een groep schoolkinderen.
Dit was wel even anders. Er zijn veel facetten die ik wel graag voor
het voetlicht wilde brengen. Maar ik moest keuzes maken en kreeg
20 minuten spreektijd. Om het wat aantrekkelijker te maken heb ik
aan mijn verhaal wat foto’s en filmpjes toegevoegd, met behulp van
Power Point, ook nieuw voor mij. Ik zag er best tegenop, de
stamppot kreeg ik niet door mijn keel. Achteraf, maar dat is meestal
zo, kan ik zeggen dat het me erg is meegevallen.
Mijn motivatie was vooral een bijdrage te leveren aan een betere
verbinding tussen boer en burger. Veel mensen hebben geen flauw
idee wat er allemaal komt kijken bij het runnen van melkveebedrijf.
Dat is waar de LTO zich ook erg voor inzet. Zoeken naar
verschillende manieren om de agrarische sector positief in de
publiciteit te brengen, en zo iets tegenover de negativiteit te zetten
die met zekere regelmaat in de media verschijnt.
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Mooi dat Riëtte Wissink wat vertelde over hun melkgeitenbedrijf, de
keuze die hiertoe geleid heeft en de problemen waar ze momenteel
tegen aanlopen. Als boeren weet je ook steeds minder van elkaar.
Door de toenemende specialisatie weet ik ook steeds minder van
boeren die zich met een andere tak van sport bezighouden.
En wat weten we nou eigenlijk van het voedsel dat we eten? En dat
geldt ook voor mijzelf. Daar ben ik de laatste tijd zelf ook anders
tegenaan gaan kijken, mede door het voorbereiden van deze
presentatie. Al met al was het voor mij een bijzondere leerervaring.
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Van de Diaconie
Werkgroep Aarden

Kent u het Maatjesproject?
Dit is een project van de werkgroep Aarden. In dit project werken
Alifa en het Diaconaal Platform Enschede (waarbij ook de diaconie
van onze kerk is aangesloten) samen. Zij begeleiden een
statushouder in Enschede gedurende een bepaalde periode bij het
leren kennen van de Enschedese samenleving.
Sociaal contact is heel belangrijk en daarnaast werkt een Maatje
klantgericht. Een Maatje is uiteraard geïnteresseerd in zijn
medemens.
Om ook in 2018 het werk voort te kunnen zetten zijn nieuwe
Maatjes nodig.
Met ingang van januari 2018 hopen enkele statushouders (v) op een
Maatje. Daarom wil de stichting Aarden graag in contact komen met
enkele (jonge) vrouwen die deze taak op zich willen nemen.
Als u denkt: ‘dat is iets voor mij’, neem dan gerust contact op met de
coördinator van dit project: Wim Mensink, tel: 0657381081
Manyano

Misschien is het u wel opgevallen dat wij als diaconie dit jaar in de
adventsweken geen inzameling doen voor de voedselbank. De
bedoeling is om dit te doen in de 40 dagentijd voor Pasen 2018.
Wij hebben voor de komende adventszondagen activiteiten op touw
gezet voor de stichting Manyano van Marieke Robers. Dit vinden wij
ook heel belangrijk en vele gemeenteleden hebben hun
medewerking er reeds aan verleend. Heel fijn, dat er zoveel taarten
en knieperkes worden gebakken.
Wij hopen met u, in de adventstijd, op een goede opbrengst voor de
stichting Manyano!
Op kerstavond wordt er zoals andere jaren nog altijd gecollecteerd
voor de Voedselbank. Uw giften worden met dankbaarheid
ontvangen!
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Begroting Diaconie 2018
begroting Begroting
2018
2017

Rekening
2016

baten
rentebaten en dividenden

€ 462

€

471

€ 420

opbrengsten uit stichtingen/kassen
en fondsen
bijdragen levend geld

€ -

€

-

€

€ 1.800

€ 1.670

€ 2.063

door te zenden collecten

€ 6.300

€ 5.680

€ 6.327

totaal baten

€ 8.562

€ 7.821

€ 8.810

lasten kerkdiensten, catechese, etc.

€ 1.100

€ 1.100

€ 665

verplichtingen/bijdragen andere
organen
kosten beheer en administratie

€

765

€

765

€ 635

€

355

€

305

€ 285

rentelasten/bankkosten

€

160

€

190

€ 194

diaconaal werk plaatselijk

€

750

€ 1.050

€

diaconaal werk
regionaal/provinciaal/landelijk
diaconaal werk wereldwijd

€ 3.800

€ 3.080

€ 4.810

€ 2.600

€ 2.750

€ 1.519

totaal lasten

€ 9.530

€ 9.240

€ 8.758

Saldo baten - lasten

€ 968

€ 1.419

€

52

Resultaat

€ 968

€ 1.419

€

52

-

lasten

650

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 begroting ligt vanaf 18 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; telnr. 06 19914592 Esther Mol
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Van de Kerkrentmeesters
Begroting 2018
Kerkrentmeesters

Begroting
2018
28.200
21.300
85.300
100

Begroting

BATEN
baten onroerende zaken
rentebaten/dividenden
bijdragen levend geld
subsidies en baten

€
€
€
€

totaal baten

€ 134.900

€ 138.500

€ 218.263

LASTEN
kerkelijke gebouwen
ov.eigendommen/inv
afschrijvingen
pastoraat
lasten kerkdiensten
verpl/bijdr.andere organen
salarissen/vergoedingen
kosten beheer/admin.
rentelasten/bankkosten

€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€

27.375
600
6.180
56.500
9.050
7.550
10.830
4.900
10.350

€ 111.575
€
890
€ 5.261
€ 53.359
€ 8.459
€ 7.106
€ 10.883
€ 4.366
€ 12.282

totaal lasten

€ 123.240

€ 133.335

€ 214.181

saldo baten-lasten

€ 11.660

€

€

toev.fondsen/voorzieningen
onttrekking/fondsen/voorz.
overige baten/lasten

€ -30.000
€ 5.000
€ 15.900

€ -30.000
€ 5.000
€ 22.400

€ -73.000
€ 83.671
€ -12.758

Totaal

€ -9.100

€ -2.600

€ -2.087

19.500
600
3.620
56.200
8.700
6.950
10.820
4.850
12.000
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€
€
€
€

2017
29.000
25.500
83.900
100

Rekening

5.165

2016
€ 36.099
€ 25.237
€ 156.827
€
100

4.082

Toelichting op de begroting 2018
Baten
De verschillen zijn niet groot; alleen de inkomsten van
onroerende zaken lopen terug vanwege minder verhuur;
in verband daarmee lopen ook overige lasten en baten
terug, door minder inkomsten van het
Verenigingsgebouw. Dat de rente-inkomsten teruglopen
is ook een duidelijk gegeven. De lage rentestand treft de
hele wereld - en dus ook Usselo.
Wij verwachten, dat de inkomsten uit de kerkbalans
hetzelfde zullen blijven.
Lasten
De meeste posten zijn gelijk gebleven. De post
‘kerkelijke gebouwen’ is verlaagd, dit omdat er nu drie
renovaties hebben plaats gevonden en wij daardoor
minder kosten verwachten. Ondanks de genoemde
zaken, kunnen wij toch voldoende toevoegingen doen
voor onderhoud, kerkrentmeesters moeten ook de
gebouwen voor de toekomst goed beheren.
De begroting, vastgesteld door de kerkenraad op 30-112017, ligt van 15 t/m 19 januari ter inzage op het kerkelijk
bureau, Lammerinkweg 1. Graag vooraf even bellen met
Henny Dekker, tel. 053-4778999
Eindejaarscollecte 2017 “Goede buren”
Bij deze Drieklank ontvangt U een acceptgiro.
Veel mensen kennen ons kerkgebouw. Als kerkenraad hopen we
echter dat steeds meer mensen ontdekken, dat onze kerk meer is
dan een pand. Dat het een levendige gemeenschap is, waar
iedereen welkom is. Vooral op zondag om te vieren, te zingen of stil
te zijn. Maar dat de kerk ook iets kan betekenen voor de mensen
buiten onze kerkmuren.
Als kerkenraad kijken wij verwachtingsvol uit naar een nieuw jaar,
waarin wij opnieuw samen met u mensen binnen en buiten onze
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gemeente willen betrekken bij onze gemeenschap. Dat doen wij
door met elkaar tal van activiteiten te organiseren voor verschillende
doel- en leeftijdsgroepen, zoals kinderen, ouderen, gesprekskringen
en missionaire activiteiten. Om dit mogelijk te maken is geld nodig.
Daarom krijgt u deze acceptgiro en vragen wij aan het eind van dit
jaar een extra gift.
Met uw gift draagt u bij aan een gemeente die omziet naar elkaar en
naar mensen in de buurt. Uw bijdrage komt ten goede aan een
bestemming of activiteit die wij als kerkenraad zorgvuldig uitkiezen.
Als kerkenraad danken wij u bij voorbaat heel hartelijk voor uw
betrokkenheid en steun.
Namens de kerkenraad,
H.W. Dekker
Kerk en Stad
Een aantal van u krijgt ook een acceptgiro voor het abonnement op
het blad ‘Kerk en Stad’, waarin u over het wel en wee van de
Protestantse Kerken in Enschede kunt lezen. De kosten van Kerk
en Stad zijn iets verhoogd. Het abonnement kost nu € 15.De kerkrentmeesters
Collectes 15-10-2017 t/m 03-12-2017

15 okt. Wereldvoedseldag
Plaatselijke Gemeente

84,62
100,95

22 okt. Diaconie
91,68
Plaatselijke Gemeente
128,49
29 okt. Diaconie
87,30
Plaatselijke Gemeente
126,95
05 nov. City Pastoraat
115,30
Plaatselijke Gemeente
182,80
12 nov. Kinderen in Asielzoekerscentra 229,63
Plaatselijke Gemeente
168,38
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19 nov. Stichting Present
Plaatselijke Gemeente

103,32
132,20

26 nov. Diaconie
Plaatselijke Gemeente

198,45
235,80

03 dec. Reach Another Foundation

126,26

Plaatselijke Gemeente
99,50
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
verjaardagsfonds
mw. M.V.
EUR 10,00
Fam. H. t.- M via Mw. A. Nijenhuis EUR 20,00
Mw. E.L
EUR 15,00
Dankdag/Oogstdienst
Mw. M.V.
EUR 5,00
Mw. D.
EUR 5,00
N.N. via Mw. G. v/d Valk
EUR 10,00
N.N. via Mw. Baardink
EUR 8,00
Giften uit Twekkelo
EUR 30,00
N.N.
EUR 10,00
Fam. W.
EUR 20,00
Fam. G.
EUR 7,00
Mw. M.M.
EUR 10,00
Plaatselijke Gemeente
Mw. B.
EUR 10,00
Esther Mol, penningmeester diaconie.
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Kerkbalans 2018 - Geef voor je kerk
Het college van kerkrentmeesters is bezig met de voorbereiding van
de actie KERKBALANS 2018. In de kerkenraadsvergadering van
30 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. In 2017 wordt het bedrag
waarschijnlijk gehaald, maar wij zijn er nog niet! 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 20 januari t/m 3 februari
2018. Op maandag 5 februari brengen de medewerkers van de
actie uw opgehaalde formulieren naar het Verenigingsgebouw, ’s
avonds vanaf 19.00 uur.
Het thema is dit jaar: ‘Geef voor je kerk’.
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.
Bij voorbaat onze hartelijk dank voor uw bijdrage.
Namens het college van kerkrentmeesters.
H.W. Dekker

Kinderkerstnachtdienst
Kom helemaal in Kerstsfeer bij de Kinderkerstnachtdienst in Usselo
Zondag 24 december zullen kinderen uit Usselo en Boekelo het
Kerstspel weer gaan opvoeren. Ook dit jaar zullen de voorstellingen
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plaats vinden op de deel bij de familie Leefers, Haaksbergerstraat
962 te Usselo.
De opvoeringen zijn op zondag 24 december om 17.00 en om
19.00 uur.
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

Schijnen
Ik moet meer wortels eten. De Usseler Esch is zo donker! Ik fiets
bijna iemand omver. Maar als ik Usselo binnenrijd zie ik licht door
het kerkraam. ‘s Avonds zie je goed hoe mooi het licht van binnenuit
schijnt.
Ik denk aan een vader wiens kind kanker had. Vreselijk, als je kind
overlijdt !
Als het leven donker wordt zie je het licht in de mensen, als een
vlammetje dat anderen licht geeft. Die vader en zijn zoon Tijn
haalden vorig jaar een enorm bedrag op met “Heel Holland lakt”.
Gewone mensen met pijn en verdriet die grootse dingen doen.
Op Wikipedia lees ik over gebrandschilderde kerkramen.
Traditioneel gekleurd glas heeft strepen of luchtbelletjes. Daardoor
ontstaan de levendige kleuren. Die onvolkomenheden geven de
mooiste schitteringen. Ik hoef niet perfect te zijn. Juist als gewoon
mens beteken ik iets voor anderen. Elke keer als ik het kerkraam
zie, denk ik aan Tijns vlammetje.
RH
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Mv G. Bel-Post
Jan van Elburgstraat 28
4 jan1941
Dhr A.B.J. Brunnekreeft
Jan van Elburgstraat 63 5 jan 1933
Dhr H.J. Lutke-Holzik
Burg.Stroinkstraat 367
7 jan 1937
Mv H.H. Pieterson-Abbink
Nieuwe Kampweg 109
8 jan 1940
Dh. A.H. de Rijke
Wissinksdijk 80
9 jan 1935
Mv. H.H. Roerink-Blikker
Bruninksweg 11
11 jan 1932
Dhr J.H. Voogsgeerd
Boekelose Stoombleekerij 14 jan 1942
Dhr J.W.G. ten Cate
Rougoorweg 60
14 jan 1927
Dhr G.E.J. ter Horst
Roelof Blokzijlstraat 40 16 jan 1931
Mv.B.G. de Rijke-van Zeben Wissinksdijk 80
17 jan 1938
Mv A. Westendorp-Molendijk Ontginningsweg 251
18 jan 1935
Dhr D Knol
Vincent van Goghlaan 44 18 jan 1942
Dhr P. Buijse
De Kiepe 230
18 jan 1933
Mv J.W. Roerink -Schukkink Boerstege 8
20 jan 1937
Mv G.A.E.Nijhuis-Jansen
Kwekkeboomweg 135
20 jan 1936
Mv G.J.J. Bergerink
Hengelosestraat 448
21 jan 1938
Mv A.F. Tonnema- van Aken Beukstraat 26
24 jan 1940
Dhr R. Mondria
Jan van Elburgstraat 41 27 jan 1934
Mv J.C.A.A. Bos-Heutink
Weerninklanden 63
Mv E. Smit-Schuite
Dr. Koekstraat 3
Mv A.C.J.Askes-Tollenaar
Agaatstraat 7
Mv W.E. Mulder-Heideman
Jan van Elburgstraat 20
Mv W.P. Deen-Gussekloo
Henry Dunantlaan 41
Mv W.H. Szerkowski-Eijbersen Jan van Elburgstraat 93
Mv G.G. Van der Valk-Dekker Kwinkelerweg 39
Mv G.J. Stokkers-Bosch
Jan van Elburgstraat 85
Mv A.L. Buursink-ter Hofte
Baltinkweg 30
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17 feb 1937
19 feb 1932
20 feb 1937
21 feb 1935
21 feb 1930
22 feb 1930
22 feb 1940
23 feb 1937
24 feb 1940

Hervormde Vrouwengroep
Boekelo
Dinsdag 28 nov. j.l. hebben we
Sinterklaas gevierd.
Greetje opende met het herdenken
van onze gestorven leden: Jo
Scholten, Riki ter Horst, en Dien
Bast. Dat zij rusten in vrede.
Na het herdenken las ze een
stukje uit de Bijbel en zongen we
een lied.
Even een pauze en toen pakten
we onze cadeautjes uit, en Janny
Rademaker las een eigengemaakt
gedicht voor, waar iedereen stil
van was. Jenny Nijkamp las een verhaal uit een boekje van Dini
Hiddink; het heet "Vol Ornaat", een leuk hilarisch verhaal.
Het bestuur kreeg een cadeautje van de leden, waarvoor hartelijk
dank.
De volgende bijeenkomsten zijn:
19 Dec. 11 uur Kerstviering,
De Berke
2 Jan. 2 uur Nieuwjaar ,
De Berke
6 Febr. 2 uur Bij Gerda Rosink thuis
6 Maart 2 uur Hanneke Jansen De Berke
27 Maart Half 5 Pasen
De Berke
24 Apr. 2 uur laatste bijeenkomst De Berke
De vrouwenvereniging wenst een ieder een gezellige Kerst en een
gelukkig Nieuwjaar.
Gerda R.
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In oprjochte Fries
Eindelijk komt dan de portretschrijver en zowel begin- als
eindredacteur van de Drieklank in beeld. Roel werd in ‘49 geboren
in het prachtige dorp Makkum in Friesland. In een goedgereformeerd nest, z.g. synodaal-gereformeerd, een tamelijk
homogene geloofsgemeenschap. Roel’s vader was politieagent,
zijn moeder huisvrouw; Roel heeft één (jongere) broer. Ik krijg op de
computer hun ouderlijk huis te zien: een karakteristiek klein huis,
gloednieuw, pas gebouwd. Model
uit de Delftse school, wat men
“Delfts rood” noemde. Rode
baksteen en rode dakpannen.
Ook laat Roel mij zien waar de
haven met scheepswerf lag, en
hoe het er tegenwoordig uitziet.
Werden daar vroeger coasters
Leerlooiersstraat 2 Makkum
gebouwd, tegenwoordig hebben
peperdure jachten die plek ingenomen. Het moet er mooi buiten
opgroeien zijn geweest, met een groot Kameleongehalte. Roel
relativeert dat laatste, maar geeft wel aan dat varen en schaatsen
voor jongens daar toen de gebruikelijke buitenactiviteiten waren.
Thuis werden de kinderen in het Fries opgevoed. Nog steeds
spreekt Roel met zijn broer, familie en vrienden vandaar Fries. Op
school kreeg hij in de 1e klas van juf Fennema in het Fries les;
daarna pas kwam het Nederlands erbij. Het is duidelijk te merken en
te horen dat Roel trots is op zijn moedertaal, en dat hij, als hij
Nederlands spreekt, geen concessies doet aan accentloos spreken.
Hij betreurt het dat Twenten hun kinderen niet in het Twents
opvoeden. Hij vindt het levend houden van streektalen belangrijk,
en vindt het jammer dat het Fries als spreektaal in de loop van de
eeuwen sterk beïnvloed is door het Nederlands.
Als lagere schoolkind beschrijft Roel zichzelf als “een gewone
jongen, geen bolleboos, en zeker geen harde werker”. Maar bij zijn
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start op school, werd hij samen met enkele anderen vlot
doorgeschoven naar de 2e klas, zodat hij na 5 schooljaren naar de
ULO overstapte. Die school werd de gereformeerde ULO in
Bolsward, met de prachtige naam Rehoboth (Hebreeuws voor
“ruimte” of “waterput”). Na de 3-jarige opleiding afgerond te hebben
ging Roel over naar de HBS in Sneek. Die overstap was een lastige:
de school was groot; Roel kwam in een klas (3 e leerjaar) die al
daarvóór “gevormd” was, met een slechte sfeer, en was daarmee
een buitenstaander. Vakinhoudelijk was er totaal geen aansluiting.
Roel kon er niet aarden. Hij moest de 3e klas opnieuw doen, terwijl
in het jaar daarop zijn familie ging verhuizen naar Tzummarum,
zodat hij, om het schooljaar af te kunnen maken, bij een oudere
dame in de kost ging. Toen hij startte in de 4e klas van zijn nieuwe
HBS in Leeuwarden, kreeg Roel opnieuw te maken met
aansluitingsproblemen: delen van algebra had hij nooit gehad, en
een moderne leraar Scheikunde gaf les in een onbegrijpelijk
systeem. Maar in sociaal opzicht had Roel het hier veel beter naar
zijn zin, en behaalde hij na nog enige doublures zijn diploma op zijn
twintigste. Roel hield van volleybal en was lid van de vereniging
SBO (Samenspel Brengt Overwinning).
Roel wilde doorstuderen en trok naar de VU in Amsterdam. Hij koos
de studie filosofie. Wat hem daartoe motiveerde had te maken met
een fase uit zijn middelbareschooltijd, waarin hij de dagelijkse
realiteit zoals die zich vanzelfsprekend aan ons voordoet ter
discussie stelde o.a. door wat hij leerde over moleculen, atomen en
natuurkundige processen. Dat was een verwarrende en
beangstigende ervaring. Zo deden zich vragen voor: wat is een
tafel? Ogenschijnlijk massief en stevig, maar vanuit natuurkundig
oogpunt nagenoeg lege ruimte. En wat is dan een mens “echt”, of
“eigenlijk”? In zijn studie filosofie kwam hij er uiteindelijk niet verder
mee. Hij vond geen, zoals hij het zelf uitdrukt “verlossende
einduitslag” of hij stelde ook: ”de jacht naar het absolute is niet te
winnen”. Roel leerde andere vragen stellen. Van de filosofen, die
Roel bestudeerde, was hij het meest onder de indruk van Kant.
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Ook t.a.v. zijn geloofsbeleving en Godsbeeld kwam er een
kentering. In zijn jeugd was Roel gewend aan 2 maal naar de kerk
op zondag gaan, en catechesatie. Het was niet altijd leuk, maar ook
geen straf. Hij kreeg naar eigen zeggen te maken met aardige
predikanten . Op zeker moment kreeg hij last met de vraag of en zo
ja hoe God bestaat. Eenmaal in Amsterdam, maakt hij kennis met
de bloeiende en boeiende studentendiensten in de
Keizersgrachtkerk en de kerkdienst aan de Amstelkerk, waar pater
van Kilsdonk en Huub Oosterhuis illustere voorgangers zijn. M.n. in
gespreksgroepen van ds. Aart Schippers, krijgt Roel een andere
benadering van de aard van God aangereikt, wat voor hem als een
openbaring voelt, en nieuwe inspiratie geeft. Ook haalt Roel zijn
grootvader aan, een autodidact, die veel las en boeken over de
evolutieleer had. Roel verslond die boeken, en snapte intussen ook
wel dat e.e.a. niet rijmde met het scheppingsverhaal in Genesis.
Sindsdien leerde Roel de bijbel niet meer zomaar letterlijk te nemen.
Intussen was Roel met Riet getrouwd. En hoe Riet met Roel
trouwde kunt u nog in de vorige Drieklank van september nalezen.
Beide versies ontlopen elkaar weinig, gelukkig. Ze hadden
voorafgaand samengewoond, in een mooie woning in de PIJP in
Amsterdam. (In Roel’s verhaal klinkt door alsof die woning
uitnodigde tot samenwonen). Het samenwonen werd door
wederzijdse ouders verwerpelijk geacht, maar ze waren niet te
beroerd om naar het huwelijk te komen, in een gewone dienst,
geleid door Aart Schippers. Daarna bleven de ouders niet
rancuneus, en bleef er een goede verhouding. Zowel Roel als Riet
waren PSP-lid, en in die tijd vloekte zo’n lidmaatschap bepaald niet
met “geloof” en al helemaal niet met een wat vrijzinnige
geloofsovertuiging. Fred van der Spek woonde vlak bij Roel in de
Pijp. Demonstreren tegen de oorlog van de VS in Vietnam, tegen
kernwapens en tegen het overmatige autoverkeer in de stad:
daarvoor liepen Roel en Riet bepaald warm. Roel vond zichzelf
echter geen socialist, laat staan een communist. Pacifisme en
geloof lagen wel in elkaars verlengde voor hem. Het socialistisch
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paradijs zou er niet komen volgens hem, en we hebben nog even
gesproken over dat andere paradijs, dat Koninkrijk.
Maar hoe ging het intussen verder met Roel’s carrière? Roel verliet
het pad van de filosofie. Vervolgens koos hij Pedagogiek, een foute
beslissing achteraf gezien…, misschien gekozen vanuit de idee, dat
als je kinderen maar goed opvoedde, er ook een betere
maatschappij zou ontstaan. Wat Roel er aan goeds over heeft
gehouden was de ontmoeting met een hoogleraar Pedagogiek,
Johan van Hulst, senator voor de CHU en bekend om zijn verzet in
de 2e Wereldoorlog. De Kweekschool in Amsterdam bevond zich t.o.
de Hollandsche Schouwburg, van waaruit Joodse kinderen op
transport werden gesteld. Deze man heeft veel kinderen kunnen
redden. Behalve dat alles was Van Hulst een goed schaker Op het
toernooi voor (ex)Kamerleden werd hij op zijn 99-ste met Jan Nagel
nog gedeeld 1e/2e.
Vervolgens ging Roel studeren aan de Fred. Muller Academie, waar
bibliothecarissen werden opgeleid. Roel vond de eerste 2 jaren niet
echt interessant, maar in het 3e jaar, toen hij zijn specialisatie: de
opleiding voor bibliothecaris-documentalist (de meest technische
richting), - voorganger van het huidige digitale tijdperk - had
gekozen, was hij voor het eerst van zijn leven een hardwerkende
student. De opleiding werd toen ook pas degelijk en daagde meer
uit. Roel herinnert zich nog hoe verschillend zijn stageverslag werd
beoordeeld. De bibliothecaresse van de stagebibliotheek ergerde
zich nogal aan de ironiserende schrijfstijl van Roel, en gaf
waarschijnlijk om die reden een onvoldoende. De stagedocente van
de opleiding daarentegen waardeerde de schrijfstijl juist enorm, en
gaf een heel hoog cijfer. Zodat er voor het stageverslag een
alleszins aanvaardbaar eindcijfer tevoorschijn kwam. Roel kon dus
afstuderen.
Daarna:
Op een zeker moment begon Roel zich af te vragen: hoe nu verder?
Waar wil ik gaan werken? Sommige vrienden waren al uit
Amsterdam weggetrokken. Roel zegt: ”Hoewel we een fantastische
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tijd in Amsterdam hadden (gehad), ervoeren we op den duur toch
ook bezwaren. Zo was het bijvoorbeeld met mooi weer erg
tijdrovend om vanuit de stad naar buiten te trekken: om je ”buiten” te
kunnen voelen. Dus Roel en Riet bezonnen zich op vertrek naar
een kleinere stad in de regio. Riet was toen nog niet afgestudeerd.
Ze wilden niet te dicht bij familie wonen in het noorden en westen.
Ze hadden de keus tussen Zwolle, Hengelo en Roermond. Het
werd Hengelo. Op mijn vraag of dat geen grote breuk was, kwam
het antwoord : Nee, niet, want veel vrienden waren al weg, het
benauwende van de grote stad werd zo opgelost, en er was snel
een nieuw netwerk te vinden. Roel heeft vanaf 1976 6 jaar op een
Vormingscentrum voor volwassenen gewerkt. Het was echt
pionierswerk: hoe zet je de dingen op? Met welke partijen (denk
aan: Volksuniversiteit, Katholiek Vrouwengilde etc.) kan ik
onderhandelen? Eigenlijk, zegt Roel, was dit achteraf teveel
gevraagd van iemand die in zijn eerste baan en als zelfstandige
begint. Daarbij kwam dat Roel in 1975 de ziekte van Menière bleek
te hebben, waarbij de factor stress uit den boze is. Daarna kwam
Roel als bibliothecaris in dienst bij de Christelijke Leraren Opleiding
in Zwolle (CLZ), later opgegaan in de Chr. Hogeschool Windesheim
waar hij tot aan zijn pensioen heeft gewerkt. De fusie in het kader
van de STC-operatie (schaalvergroting, taakverdeling en
concentratie) rond 1985 tot het huidige Windesheim was an sich wel
een zegen voor de bibliotheek. De gezamenlijke bibliotheek van
Windesheim had veel grotere mogelijkheden dan de voormalige
bibliotheken afzonderlijk. Zo was er nu financiële ruimte om met
databanken te beginnen. Toen Roel tegen de 60 liep en zijn
syndroom van Menière hem parten begon te spelen, hield de
Hogeschool rekening met zijn aandoening, en Roel kon “beschut”
met aangepaste werktijden en omstandigheden blijven werken, tot
aan zijn 60-ste. Het afscheid was er één van gemengde gevoelens.
Het was fijn dat er een goede financiële regeling was getroffen.
Maar er was ook pijn in het hart. Roel kijkt met voldoening en plezier
terug op zijn werk en zijn collega’s.
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In Hengelo namen Roel en Riet afscheid van de politiek en gingen
ze op zoek naar een “thuiskerk”. Aanvankelijk gingen zij vaak naar
de diensten voor studenten op de UT, waar studentenpastor Paul
van Dijk toen één van de voorgangers was. Later werden beiden
actief bij het voorbereiden van oecumenische diensten in de Grote
Kerk, waar behalve Paul van Dijk ook Lambert van de Water
voorging, die beiden de “gave van het woord” bezaten volgens
Roel. Vervolgens liep de belangstelling begin 90er jaren sterk terug,
en opvolgers hadden soms niet de talenten van Lambert en Paul.
De kapel in Boekelo bezochten ze wel eens en ze waren ook wel
eens te gast in Usselo. Toen ook de gemeente van Usselo een
PKN-gemeente werd raakten ze daar zelfs thuis, mede omdat
beiden Martin van der Meer graag hoorden. Intussen waren Roel en
Riet in 1985 naar Boekelo verhuisd.
In 2012-13 werd Roel gestrikt voor het redigeren van de Drieklank.
En dat doet hij tot op de dag van vandaag. Hij corrigeert en bewerkt
waar nodig de kopij, is standby voor de vormgevers, als die aan het
worstelen zijn met eigenwijze tabellen of onwillige foto’s. Hij
bewaakt de grote lijn, en zoekt naar vernieuwing. De laatste paar
jaar is hij op zoek gegaan naar schrijvers.
Intussen is Roel een BB-er geworden, een Bekende Boekeloër. Dat
proces begon met het lidmaatschap van een commissie, de Bende
van Vier geheten, die de dorpsraadverkiezing van maart 2010
moest organiseren. Roel was
secretaris van deze bende, en
vond het een leuke manier om
het dorp en de inwoners te
leren kennen. Daarnaast is
Roel organisator geworden van
de collectes voor Amnesty
International in Boekelo, en
collecteert hij zelf nog voor 2
andere organisaties. Zijn laatste “move” is het secretariaat bij de
Historische Kring van Boekelo-Usselo-Twekkelo, waar hij alles
aanpakt, waarvoor hij zelf als bibliothecaris is opgeleid, en dat is
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dus heel wat. Ook w.b. films heeft Roel zich de nodige
vaardigheden eigen gemaakt.
Roel is deel uit gaan maken
van de vernieuwde filmclub
bij de Historische Kring. Het
bestuursarchief is inmiddels
geklassificeerd en zowel
digitaal als op papier op orde.
Er liggen nog veel losse
documenten (foto’s, stencils,
werkprocessen, interviews,
een groot deel dan het
Ouessant
archief van de Boekelose
Stoomblekerij, de schaakclub) om gearchiveerd te worden.
Roel is een rasverteller, en daarover valt nog veel meer te vertellen,
maar dit verhaal moet nu eenmaal een keer afgerond worden; het is
al te lang; misschien komt er nog eens een volgende aflevering?
Eerst nog een toefgift:
Desgevraagd wil Roel nog iets melden over zijn grootste hobby: het
fietsen natuurlijk, want Roel zit echt dagelijks op de fiets, voor werk
of voor vakantie, met doel of zonder doel. Zijn twee mooiste
fietstochten - samen met Riet - waren:
Bretagne: bij het meest westelijke rotspuntje in Bretagne hebben ze
de boot genomen naar Ouessant, en dat eiland - nog niet half zo
groot als Schiermonnikoog –rondgefietst.
En ook hun fietstocht naar het zuiden van Frankrijk, naar Oloron Ste
Marie en omgeving in de Pyreneën, vlakbij het Spaanse Baskenland
was een prachtige ervaring.
Als Roel me uitzwaait is de zon gaan schijnen zodat de herfst
oplicht en roept hij bij wijze van afscheid: ik ga nog een eindje
fietsen. En ik stap tevreden met een vol hoofd en een volle blocnote
op de fiets.
Nine van Schuppen
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Open Venster Werk
Op zaterdag 16 december wordt er een OpenVenster-middag georganiseerd in het
verenigingsgebouw in Usselo. Op deze
seniorenmiddag staat om 14.15 u. de koffie of thee
voor u klaar. Om 14.30 uur beginnen we met het
programma.
Het programma is als volgt. Na de opening zal ds. Haasnoot een
korte inleiding houden en zullen we wat bekende kerstliederen
zingen. Na de pauze is er nog een verhaal. We besluiten de middag
met een hapje en een drankje.
We hopen dat het een gezellige middag wordt. 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. Als u
geen vervoer heeft horen wij dat graag. Wij kunnen er dan voor
zorgen dat u opgehaald en thuis gebracht
wordt.
De bekende nummers zijn hiervoor:
Greetje van der Valk
Minie Wonnink
Nel Abbink
Mieke Lippinkhof

4282020
4322598
4282002
4357195

Brookduo: denkt u eraan dat het Brookduo op a.s. 18 dec. naar de
kerk in Usselo komt met het kerstverhaal “ de Kerstklokk’n zwiegt”.
Aanvang 20.00 uur, kerk open 19.15 uur. Kaarten a 7,50 euro
verkrijgbaar bij Riette Wissink, tel 06-23726729
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SAMENSTELLING VAN DE KERKENRAAD
PREDIKANT
ds. O.G. Haasnoot

Haakbergerstraat 819

7851695

DIAKENEN
N.Abbink - van der Kamp
A.E. Grobben-Berenbroek
M. Lippinkhof-Hubers
W.M. Mandemaker
E. Mol
B.F.J Nijhuis – Wissink *

Badweg 199
Oude Haaksbergerdijk 2
Boek. Stoombleekerij 59
Boterdijk 2
Händellaan 16, Enschede
Helweg 80

4282002
4282193
4357195
8507496
4365955
4288391

OUDERLINGEN
W.A.L. Overbeek
Grote Veldweg 21
B.G.J. Pasman
Haaksbergerstraat 1006
A.H. Spenkelink-Hogeweg * Groenelaan 55
ouderling met bepaalde opdracht, preses kerkenraad
H.J. Teussink - Nijhuis
Lammerinkweg 9
OUDERLINGEN - KERKRENTMEESTER
H.G.H. Abbink
Nieuwe Kampweg 130
J.G. Berenbroek
Buurserstraat 500
H.W. Dekker *
Dorsstokhoek 2, Enschede
scriba kerkenraad
R.H.A. Wissink-Roossink
Geessinkweg 403
KERKRENTMEESTERS (geen zitting in de kerkenraad)
G.H. Bonke
Wissinksdijk 74
A. Taselaar
Windmolenweg 18
* tevens lid moderamen
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4280691
4280035
4765491
4282438

4281708
4761892
4778999
4773098

4775776
4281813

CONTACTADRESSEN
- Ledenadministratie (voor het doorgeven van mutaties)
Kerkelijk bureau
Lammerinkweg 1
tel. 4283659
(e-mail: henksiepel49@gmail.com)

- Interkerkelijke werkgroep
Marion Reinderink
Beckumerstraat 184

tel.4283013

- Cantorij
Deze participeert in kerkdiensten zowel in Usselo als in Twekkelo
repetities woensdagavond 17.30-18.30 uur in het Verenigingsgebouw
Contactpersoon: J.J.Damen, Henry Dunantlaan 10
tel.4282018
- Hervormde vrouwengroep Boekelo
G.G. van der Valk – Dekker Kwinkelerweg 39

tel.4282020

- Open Vensterwerk
Greetje van der Valk

Kwinkelerweg 39

tel 4282020

- Kerk in Actie (Zending, werelddiakonaat en ontwikkelingswerk)
Erna Nijhuis
Helweg 80
tel. 4288391
- Kindernevendienst
Rineke Overbeek
Marjolein Blomesath

Grote Veldweg 21
Windmolenweg 22

tel. 4280691
tel. 7850092

- Jeugdkerk voor 12 - plussers
Jenny Stokkers
Boekelerhofweg 100
Nine van Schuppen
Windmolenweg 18

tel.4281269
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
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KERKDIENSTEN
In onderstaand preekrooster is de aanvangstijd van de dienst
10.00 uur, tenzij anders vermeld; en de plaats Usselo, tenzij
anders vermeld.
17 december Usselo
m.m.v. de cantorij

ds.H.Cohen Stuart – Fens,
Oosterhesselen

24 december Usselo 22.00 uur ds. O.G.Haasnoot
Kerstnachtdienst
25 december Usselo

ds. O.G.Haasnoot
Kerstmorgendienst

31 december Twekkelo 15.00 uur ds.O.G.Haasnoot
Oudjaar
07 januari
ds. O.G.Haasnoot
14 januari

ds. M.Schepers-vd Poll,
Enschede

21 januari

ds. O.G.Haasnoot

28 januari

ds. J.Bekhof-Smid
Stud.pastoraat UT

04 februari Twekkelo

ds. O.G.Haasnoot

11 februari

ds. G Lambers-Heerspink
Delden
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