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ZIJDELINGS
Toen de eindredacteur van Drieklank mij vroeg een bijdrage te
leveren voor dit nummer heb ik mij afgevraagd in welk kader mijn
bijdrage zou moeten staan. ‘Vanuit de pastorie’ is er op dit moment
niet te schrijven, want de gemeente heeft een predikantsvacature.
En daar komt nog bij, dat de pastorie inmiddels onbewoond is en
dus zou het vreemd zijn te schrijven ‘vanuit de pastorie’.
Na enige overweging kwam ik op de uitdrukking ‘zijdelings’.
In het woordenboek wordt weergegeven, dat ‘zijdelings’ hetzelfde
is als ‘van terzijde’. Als bijstand in het pastoraat probeer ik de
gemeente ‘van terzijde’ een pastorale dienst te bewijzen. Soms
wordt mij gevraagd voor te gaan in een kerkdienst en functioneer
dan als gastvoorganger.
Als emeritus ben ik niet meer rechtstreeks betrokken bij de vele
aspecten van het ‘kerkelijk bedrijf’, zoals dat eerder het geval was,
toen ik de kerkelijke gemeente als full-time predikant diende. Mijn
plek in het kerkelijke plaatje is nu ‘van terzijde’ ofwel ‘zijdelings’.
In dit ‘zijdelings’ heb ik u niet zoveel te melden. Over mijn bezoekwerk kan ik slechts zeggen, dat ik dit werk nog steeds gemotiveerd
en met vreugde doe en dat ik hoop,
dat het zal beantwoorden aan de verwachtingen, die de betrokken
gemeenteleden ervan hebben.
Wel zou ik u wat meer kunnen vertellen over mijn gevoelens, die
betrekking hebben op de ingetreden veranderingen.
Hoe vreemd het is om niet meer in de pastorie te wonen en te
werken.
Hoe weemoedig ik soms terugdenk aan de goede jaren,
die wij beleefden als gezin met opgroeiende kinderen.
Hoe erg ik het vind, dat de toverhazelaar – zo gekortwiekt als hij is
– nu zo droevig in de tuin staat rond te kijken.
Hoe jammer ik het vind, dat ik de Boswinkelbeekweg (vlak achter
ons huis aan de Havermaathoek) niet gekend heb, toen het nog
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een weggetje was, slingerend door Usselose weilanden en langs
houtwallen. Wie waren toch de mensen, die in de boerderijtjes
woonden, die nu nog hier en daar tussen de moderne huizen in de
Helmerhoek staan?
Hoe hartelijk – tenslotte – gemeenteleden, met wie ik contact heb
en die mij vragen hoe mijn nieuwe burgerlijke staat mij bevalt, met
mij meeleven en mij stilletjes troosten en hoe de oudsten onder
hen mij nog het een en ander kunnen vertellen hoe het vroeger
was in mijn achtertuin.
Ondertussen is het wachten op de komst van een nieuwe
predikant. Achter de schermen zal iemand in den lande zich
misschien wel aan het verheugen zijn over zijn/haar mogelijke
nieuwe standplaats.
Maar wat nog belangrijker is: misschien zijn de leden van de
beroepingscommissie zich aan het verheugen over de mogelijke
komst van de man of vrouw, waarvan zij denken, dat deze precies
past bij de gemeente.
Dit was het wat mij betreft. Zomaar even zijdelings. Ik wens u een
goede voorbereidingstijd op Pasen toe.
Met een hartelijke groet, ook namens mijn vrouw,
M.C. van der Meer.

5

GIFTEN
In de periode 4 december – 4 februari ontving ik de volgende
giften:
Voor het verjaardagsfonds :
€ 20 van mw. L.
Voor de plaatselijke gemeente :
€ 10 van fam. G.
M.C. van der Meer.

Open Venster Werk
Op zaterdag 23 maart 2013 is er weer een Open-Venster-middag
voor de ouderen.
Het wordt weer een gezellige middag met als afsluiting een
broodmaaltijd.
U ontvangt nog een persoonlijke uitnodiging, maar noteert u deze
datum alvast in uw agenda.
Een hartelijke groet namens de commissie
Open-Venster-Werk,
Greetje v.d. Valk, Ria Teussink, Alie Nijenhuis, Nel Abbink
en Anneke Wooldrik.
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Usselo Vocaal
Per heden is het Hervormd Kerkkoor Usselo omgedoopt tot Usselo
Vocaal. Deze naam lijkt ons zeer toepasselijk in deze tijd.
We gaan ons toeleggen op de volgende muzieksoorten:
l. liederen uit bundel ‘Tussentijds’.
2. liederen uit de jaren 70 en ‘80 vorige eeuw
3. licht klassieke werken van diverse componisten.
Het wordt een repertoire dat we kunnen inzetten bij kerkdiensten,
maar ook bij een gezellig avondje.
We willen prestatiegericht zingen, maar we willen het ook gezellig
houden. Uiteraard hebben we daarvoor een geschikte dirigent
nodig. Die denken we gevonden te hebben in de persoon van
Hans Roordink. Hans heeft affiniteit met het kerkelijk alsmede met
het wereldlijk leven.
Hij is geboren en getogen Enschedeër. Na zijn studie aan de
Hengelose Kweekschool heeft hij in verschillende functies in het
basisonderwijs gewerkt. Zijn muzikale opleiding kreeg hij aan de
Enschedese muziekschool en het muzieklyceum (piano). Aan het
conservatorium volgde hij muziektheoretische vakken en
muziekgeschiedenis. Tevens was hij organist van het Stift in
Weerselo, en van de kapel Uit Liefde in Lonneker. Ook is hij
repetitor van het Weerselose Hofkoor.
Sinds 1995 is hij dirigent van de Protestants Kerkkoor in Borne.
We denken als bestuur, dat wij met deze veelzijdige dirigent het
koor voor Usselo kunnen behouden. Wel zouden we nieuwe leden
goed kunnen gebruiken; in het bijzonder bassen zijn welkom.
Wij repeteren op dinsdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur,
onderbroken door een gezellige koffiepauze.
Wij zijn er van overtuigd dat u zich thuis zult voelen bij dit koor.
Info kunt u krijgen bij
A. Woudstra.
Telefoon 053 - 4316009

7

UIT DE KERKENRAAD
Als u deze eerste Drieklank van 2013 leest is het jaar al weer ruim
zes weken oud. In de kerkenraadsvergadering van 30 januari zijn
weer diverse zaken aan de orde gekomen. Allereerst is het
moderamen voor dit jaar gekozen. De kerkenraad ging ermee
akkoord de oude samenstelling te handhaven. Dat betekent dat
ouderling-kerkrentmeeser Hennie Dekker, diaken Erna Nijhuis en
ouderling Ria Spenkelink zijn benoemd. De predikant is uit hoofde
van zijn functie ook lid van het moderamen, maar in deze
vacaturetijd betekent dit dat we met maar drie mensen het
dagelijkse bestuur vormen. Besloten is dat bij afwezigheid van een
van de leden een lid van het betreffende college de taak
overneemt.
Onze ouderling Esther Mol is op 30 december moeder geworden
van een zoon, Corné. We hebben namens de kerkenraad de
felicitaties overgebracht aan Esther, Mireille en broer David,
vergezeld van een traditionele krentenwegge.
De actie Kerkbalans is inmiddels achter de rug en op het moment
dat ik dit schrijf is 86% van het begrote bedrag van
€ 75.000.== binnen. Een woord van dank aan allen die hebben
meegewerkt om de enveloppen te brengen en op te halen is hier
zeker op zijn op plaats!
Het is een vreemd gezicht om de pastorie leeg te zien en hopelijk
komen er snel nieuwe bewoners. De beroepingscommissie is druk
bezig en we hopen natuurlijk dat we snel een nieuwe predikant
mogen begroeten.
Omdat we ervan uit gaan dat het zeker tot aan de zomervakantie
duurt voordat een nieuwe predikant zijn/haar intrede doet hebben
we het preekrooster voor het eerste half jaar van 2013 ingevuld.
We keken ook terug op de diensten in december, die allemaal
goed bezocht werden. De oudejaarsdienst,
’s middags in Twekkelo met koffie met oliebollen na, was een
succes en ook de lekendienst op 30 december werd goed
ontvangen. Er boden zich spontaan kerkgangers aan om een keer
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mee te werken, zodat we inmiddels de volgende lekendienst
hebben gepland op zondag 28 juli. Ook hebben we plannen
gemaakt voor een openluchtdienst op het erf van de familie
Pasman op zondag 7 juli. We proberen daar een dialectdienst van
te maken om 14.30 uur ’s middags.
In de 40-dagentijd zijn er weer avondgebeden op een aantal
woensdagen. Meer informatie vindt u elders in dit nummer. Op de
drie dagen voor Pasen zijn er weer avonddiensten in de
Johanneskerk in Twekkelo, waarna we op eerste paasdag een
feestelijke dienst in Usselo hebben. Ik kan nu al wel melden dat er
voor de kinderen een paasontbijt wordt georganiseerd.
Ik wens u allen een goede tijd toe,
Ria Spenkelink, voorzitter.

De kerkenraad vergadert in de eerste helft van 2013 op de
volgende woensdagen: 3 april en 5 juni.
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Van de diaconie

e

In de 40dagentijd organiseert Stichting Present Enschede weer de
“Veranderdag”. Samen met een aantal gemeenteleden zet je je
één dag of dagdeel in voor een ander, in Enschede.
Er zijn praktische en sociale projecten.
De mensen die je met de praktische projecten helpt hebben niet
het geld, het netwerk of de gezondheid om zelf een grote klus te
klaren. Denk aan het opknappen van een flatje, een verhuizing of
het toegankelijk maken van een verwilderde tuin.
Bij de sociale projecten geef je mensen in een instelling iets
extra's, vooral persoonlijke aandacht. Bijvoorbeeld even met de
rolstoel naar buiten, of samen cupcakes versieren.
Je kunt je als groep of individueel aanmelden. Groepen kunnen
werkgroepen zijn, maar ook vrienden of families.
Individuele aanmeldingen worden samengevoegd tot geschikte
groepen.
Het is heel inspirerend om je samen in te zetten!
Wij, als diaconie, hebben ons aangemeld voor 16 maart. Wil je met
ons mee doen op deze dag en je inzetten voor een ander geef je
dan op bij één van ons. Je vindt ons op aan het eind van de
Drieklank.
Met een vriendelijke groet,
Erna Nijhuis (namens de diaconie)
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Voedselbankactie tijdens de 40-dagen tijd:
13 februari t/m 30 maart
In de adventsweken hebben wij als diaconie een actie gehouden
voor de Voedselbank. Er werd net als voorgaande jaren weer
royaal voedsel aangeleverd door onze gemeenteleden. De
organisatie was erg dankbaar voor al uw gaven. En nu moet de
voorraad voor de maand januari weer aangevuld worden. Want er
komen steeds nieuwe aanvragen bij van veelal jonge gezinnen die
het niet redden, zeker niet als zij aangewezen zijn op een
bijstandsuitkering. Voor hen is dit een welkome aanvulling. In de
krant is wel eens een negatief artikel over de voedselbank
opgedoken. Nu zal er heus wel eens wat mis zijn gegaan, en
misbruik tref je overal aan waar hulp wordt geboden. Maar de
gang van zaken bij de Voedselbank is wel degelijk goed geregeld.
Een ieder die een aanvraag doet bij de Voedselbank moet aan
voorwaarden voldoen, en vanuit de gemeente is er toezicht.
Wij hopen dan ook dat de negatieve berichtgeving u niet belet om
te geven. Tijdens de 40 dagen tijd willen wij nogmaals een actie
houden voor de voedselbank. Elke dag in de veertigdagentijd
kunnen we opnieuw beginnen. Met genieten en geloven, met
vieren en vasten. Elke dag ontstaan er nieuwe kansen en krijgen
mensen nieuwe moed. Ver weg en dichtbij zien we dat mensen
steeds weer hoopvol beginnen aan de rest van hun leven. Wij
hopen dat u juist in deze periode uw medemens met onze
voedselbankactie steunt.
De actie begint op 13 februari en duurt t/m 30 maart.
U kunt dan voedsel mee nemen naar de kerk in Usselo of
Twekkelo en het deponeren in de daarvoor bestemde dozen.
Het gaat weer lukken in Usselo en Twekkelo en alvast onze dank
voor uw bereidheid.
Met vriendelijke groeten,
Erna Nijhuis (namens de diaconie)
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Verjaardagen februari t/m april 2013
In de bovenstaande periode hopen de volgende
gemeenteleden 76 jaar of ouder te worden:
4 februari dhr. Rademaker

O. Haaksbergerdijk 295

14 februari mw. van Beek

Windmolenweg 32

17 februari dhr. Abbink

Zonnebeekweg 61

19 februari mw. Smit

Dokter C. Koekstraat 3

20 februari mw. Askes

Agaatstraat 7

20 februari mw. Stokkers

Kwinkelerweg 225

20 februari mw. Kroondijk

H. Dunantlaan 24

21 februari mw. Deen

H. Dunantlaan 41

21 februari mw. Mulder

Jan van Elburgstraat 20

22 februari mw. Szerkowski

Jan van Elburgstraat 93

23 februari mw. Stokkers

Jan van Elburgstraat 85

2 maart

Mevr, A.W.A Bast Abbink

Wissinkdijk 133

3 maart

Dhr L. Janssen

P.C. Hooftlaan 6 Hengelo

3 maart

Mevr. H.J. ter Horst-te Kiefte

Haaksbergerstraat 952

10 maart

Mevr. A.J.F Lohuis-Westendorp

Groot Bruininkstraat 201

11 maart

Mevr. G.J.G Brunnekreeft-ter Haar

Jan van Elburgstraat 63

22 maart

Mevr. G.G. Holtkamp Dikkers

Keizerweg 40

23 maart

Mevr. H.Nijenhuis-Schrikkema

Arendsweg 85

23 maart

Mevr. P.H.B Schukkink -Oldenhof

Zweringhoekweg 80

23 maart

Mevr. H.H. van Ulzen-ter Borg

Ganzenbosweg 11

26 maart

Dhr J.W.H Baltink

Jan van Elburgstraat 27

27 maart

Mevr. J.G. Goolkate Berenbroek

Berenbroeksweg 70

30 maart

Mevr. J.G. Brinkman- Ter Riet

Voshaarweg 35
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2 april

Dhr. G.H. Oosterveld

Haaksbergerstraat 581

4 april

Dhr A.W. Nijhuis

Kwekkeboomweg 135

8 april

Mevr. J.G. Versteeg-ter Borg

Boekelosestraat 81

10 april

Dhr. J.J. Damen

Henry Dunantlaan 10

15 april

Dhr L.E. Heutink

Badweg 65

16 april

Mevr, J.F. Meijer- Baltink

Leppepaalweg 30

18 april

Dhr. H.H. Simmelink

Beckumerstraat 181

18 april

Mevr. J.E. ter Heege- Brus

Buurserstraat 601

21 april

Dhr J.G Hassink

Vastertlanden 11

24 april

Mevr. J,J, Warrink-ter Mors

De Mans 20

AVONDGEBEDEN
In de veertigdagentijd zullen er weer avondgebeden gehouden
worden in de Marcellinuskerk te Boekelo.
De Interkerkelijke Werkgroep nodigt u namens de Protestantse
gemeente en de Rooms-Katholieke parochie uit aan deze
avondgebeden deel te nemen.
Tijdens een avondgebed worden er liederen gezongen, teksten
gelezen, gebeden uitgesproken en is er ruimte voor stilte en
inkeer. De oecumenische cantorij zal participeren in de
avondgebeden, die op woensdagavonden gehouden worden en
om 19.30 uur beginnen.
De data zijn 6 maart, 13 maart en 20 maart a.s.
Na de avondgebeden is er nog gelegenheid tot ontmoeting en
gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee.
Welkom!
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Zondagochtend met de kinderen
Wat zouden kinderen van ongeveer 4 – 11 jaar oud op
zondagochtend nou fijn vinden? En wat zou u als ouders van die
kinderen op zo’n zondagochtend fijn vinden? Niet alleen voor
uzelf, maar vooral ook voor uw kinderen?
Een ideetje: u zou eens met uw kind(eren) naar de (protestantse)
kerk van Usselo kunnen gaan. Op elke eerste zondag van de
maand is er voor de kinderen een kindernevendienst (en
tegelijkertijd oppasdienst voor de allerkleinsten). Zelf kunt u, niet
afgeleid door uw energieke rakker(s), in alle rust de gewone
kerkdienst bijwonen. En uw kind(eren) hebben een enorm leuke
ochtend, waar ze terloops ook nog wat van opsteken.
Tot voor kort wist ik er zelf nauwelijks wat van. Maar als
verslaggever van Drieklank (het kerkblad van de kerk van Usselo)
ben ik er op zondag 6 januari maar eens op afgestapt, ik ben er
gewoon bij gaan zitten. En ik moet zeggen dat ik er ogen en oren
tekort kwam. Ik zal u er eens wat van vertellen, en ik begin met
een gebeurtenis die nogal indruk op mij heeft gemaakt:
Tjeerd Overweg Koning
Op zondagochtend 6 januari is Tjeerd (6 jaar) tot koning
gekroond. Hij mocht met de kroon op zijn hoofd en een
koninklijke mantel om zijn schouders op zijn stoel staan, en
iedereen moest doen wat hij gebood: een koprol maken, op
één been rond hinkelen, en naar de gevangenis.
Dat hoorde allemaal bij het thema van de kindernevendienst:
Driekoningen. Onder leiding van Loes Baltink, Marjolein
Blommesath en Rineke Overweg hebben 7 kinderen zich bezig
gehouden met het feest van de Drie Koningen die op zoek waren
naar de pasgeboren Jezus. Marjolein las het verhaal van de Drie
Koningen voor uit een boek waar ook platen in stonden, zodat we
de Koningen, de vijfpuntige ster, en de geschenken (wierrook,
mirre en goud) ook konden zien. Tijdens de kindernevendienst
kreeg een ieder een plak cake. In één van die plakken zat een
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koffieboon verstopt. Omdat Tjeerd de plak met de koffieboon kreeg
werd hij de koning! Als eenvoudig verslaggever neem ik eerbiedig
mijn petje af voor de vaardigheid en het geduld waarmee de
begeleidsters met de kinderen omgingen.
De kindernevendienst verliep buitengewoon levendig, zodat uw
verslaggever er tuitende oren aan overhield.

Zo’n kindernevendienst wordt elke eerste zondag van de maand
gehouden voor kinderen tussen ongeveer 4 en 11 jaar oud.
Ouders en kinderen gaan samen naar de ‘gewone’ kerkdienst.
Kort na de start van de dienst gaan de kinderen met de
begeleidsters naar het verenigingsgebouw (u mag dus gewoon in
de kerk blijven zitten). Daar gaan ze aan de slag met het thema
dat ook in de kerk aan de orde komt. Uit de kinderbijbel of een
ander boek, leest de begeleidster een mooi verhaal voor, waar ze
samen met de kinderen over praten. Ze zingen een lied, spelen
een spel of maken een mooi knutselwerk. Na afloop van de dienst
kunt u uw kind(eren) weer ophalen uit het verenigingsgebouw
naast de kerk.
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Wellicht bent u op een idee gebracht. Nog iets te vragen? Neem
contact op met Rineke Overbeek, tel. 053 – 4280691; of e-mail
rineke.overbeek@gmail.com
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Het is mij ook in deze aflevering van Drieklank weer een genoegen
om de mensen van een activiteit binnen onze gemeente – de
kindernevendiensten in dit geval – aan u voor te stellen:
Loes Baltink
U heeft misschien wel eens gezien dat aan de Spieleweg een
boerderij is afgebroken, en een nieuw huis is opgebouwd. Welnu,
daar woont sinds februari 2012 Loes Baltink, samen met haar man
Henk-Jan. De afgebroken boerderij was van Henk-Jan’s ouders.
Ze woonden daarvoor in Haaksbergen, waar Henk-Jan dierenarts
was. Maar jaren eerder, in de 70-er jaren heeft Loes ook al een
paar jaar in Boekelo gewoond,
aan de Henri Dunantlaan. In
deze periode heeft ze (na de
Havo op de Bataafse Kamp) de
opleiding ‘Toeristische
Informatie’ gevolgd. Ook heeft
ze in deze periode Henk-Jan
ontmoet, met wie ze naar
Utrecht verhuisde voor diens
studie diergeneeskunde. Zelf
ging ze daar bij een reisbureau
werken, tot Loes en Henk-Jan in
1981 naar Twente verhuisden,
omdat Henk-Jan daar een baan
als dierenarts kreeg; eerst naar
een boerderijtje tussen Buurse en Haaksbergen, later naar een
woonhuis in Haaksbergen. Loes werkte mee in de
dierenartsenpraktijk als assistente: telefoon aannemen, afspraken
maken, medicijnen klaarzetten enz.). Daarnaast ging ze vanaf
1990 vrijwilligerswerk doen, in de vorm van assistent-
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peuterleidster. Ondertussen is ze ook nog moeder van twee
dochters en één zoon. In 2009 heeft ze de opleiding voor
peuterleidster voltooid, en nu is ze dus gediplomeerd
peuterleidster. Dat werk, haar hartstocht, neemt haar voor 2
dagdelen per week in beslag. U voelt nu wel wat Loes bij de
kindernevendiensten van onze gemeente heeft gebracht. Toch ook
wel een beetje bijzonder, want Loes is buitenkerkelijk.
Daarnaast is ze nog steeds dierenartsassistente in de
dierenartsenpraktijk voor ongeveer 1 dagdeel per week.
Rineke Overbeek
Wie vanuit Boekelo naar Hengelo wil gaan, en prijs stelt op een
aardig traject kan voor de Haimersweg kiezen. Het spoorlijntje dat
van Boekelo naar Hengelo liep kruiste
de Haimersweg ongeveer halverwege.
Aan de rechterkant van de weg kunt u
(maar dan moet u goed opletten) het
tracé van dat spoorlijntje hier en daar
nog volgen.
Ongeveer 100 meter verderop komt
de Grote Veldweg op de Haimersweg
uit; vanaf dat punt ziet u links een
boerderij met opstallen. De vroegere
bewoners van die boerderij hadden vrij
uitzicht op de goederen- en
personentreinen die dit spoor bereden.
De huidige bewoners moeten hun
fantasie de vrije loop laten om zich die
treinen voor de geest te halen.
Rineke Overbeek is de huidige
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bewoonster van die boerderij, samen met man Hans en kinderen.
In 2006 vertrok haar “schoonoma”, toen al 89 jaar oud, van de
boerderij. Rineke en Hans trokken er toen in. Ze houden er een
paar schapen, kippen en een hond op na, maar verder wordt er
door de Overbeken niet meer geboerd. Hans heeft een
Kwaliteitsadviesbureau op het gebied van levensmiddelen, en
Rineke is diëtiste bij enkele verpleeg- en verzorgingshuizen in
Twente.
Rineke en Hans ontmoetten elkaar in Wageningen, waar ze
beiden een studie volgden aan de Landbouwuniversiteit op het
terrein van voeding en gezondheid. Daarvoor had Rineke een
diëtistenopleiding gevolgd in Nijmegen.
Rineke is geboren in Mierlo, vlakbij Weert in Noord-Brabant, op
een boerderij. Hoewel ze ook nu een boerderij bewoont is ze
geenszins boerin van beroep.

Marjolein Blommesath
Ik heb er nog even over gedacht mijn echtgenote (Riet Ploeger)
aan dit artikeltje te laten meeschrijven. Zij heeft (als docente Frans
aan het toenmalige Ichthuscollege) Marjolein enkele jaren in de
klas gehad en had uit die periode vast wel enkele saillante
anekdotes kunnen vertellen. Dan had u nu een vermakelijke en
wellicht sensationele tekst onder ogen gehad. Helaas staat haar
ambtsgeheim het Riet niet toe uit de school te klappen, zodat u het
met mijn wat zakelijke beschrijving moet doen.
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Net als Loes houdt ook Marjolein zich beroepshalve met kinderen
bezig. Ze studeerde in Groningen pedagogische wetenschappen,
en vervolgde haar studie met een tweejarige opleiding tot
Orthopedagoog Generalist. Ze heeft 10 jaar als orthopedagoog
gewerkt in Groningen en
Deventer, voor ze in 2010 ging
werken op de Universiteit Twente.
Ze is stagementor psychologie,
daarnaast geeft ze colleges
‘diagnostiek bij jonge kinderen’.
Verder is ze nog freelance
orthopedagoog voor een
psychologiepraktijk in Almelo.
Op dit moment volgt ze een
opleiding ‘mindfulness bij
kinderen’. Het voert te ver hier
‘mindfulness’ uit de doeken te
doen maar als u wilt weten wat
‘mindfulness’ inhoudt zou u het
kunnen opzoeken in Wikipedia (http://nl.wikipedia.org/wiki/Mindfulness)
Marjolein heeft één man (Jeroen, projectmanager IT
Bloedlaboratoria Hengelo en Enschede) en drie kinderen.
Roel Bruinsma
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Hervormde Vrouwengroep Twekkelo
Sinterklaasmiddag 3-12-2012
De voorzitster heet ons allen welkom op deze feestelijke
Sinterklaasmiddag. De maand december is weer aangebroken. Je
zou deze maand ook wel lichtmaand kunnen noemen. De
kerstkrans staat weer op tafel en daarvan zullen we er één
aansteken voor de eerste advent van afgelopen zondag. Maar we
willen vanmiddag ook sinterklaasfeest vieren. Ans leest een
prachtig Sint- en Piet gedicht met betrekking tot alle dames van de
vrouwengroep.
Dit gedicht maakt indruk op de dames, ze vinden het prachtig.
Daarna worden de pakjes uitgedeeld en open gemaakt. Bij de
koffie is er speculaas en pepernoten met Sinterklaasliedjes op de
achtergrond. De sfeer is goed, er gaat wel iets mis met het
uitdelen van de pakjes, maar dat is juist gezellig. Als afsluiting
bidden we staand Het Onze Vader. De voorzitster wenst ons een
wel thuis.
Kerst middag 17-12-2012
De voorzitster is blij ons allen weer te zien,
bij het licht der kaarsen, een prachtige kerstboom en een
feestelijke tafel met de adventskrans daarop.
Dini vertelt: Kerst is het feest van de lichtjes, overal zie je ze, ze
lachen en wenken kom hier bij ons, hier is het warm en mooi. Hier
is de haven waar je al zo lang naar zocht…..
Al die lichtjes zijn zo oud als de weg naar Jeruzalem.
Midden tussen al die misleidende lampjes staat er met Kerst één
licht als een vuurtoren in de tijd: Jezus, het licht der wereld; zijn
licht gaat niet stuk.
We lezen de Kerstliturgie en zingen hierbij toepasselijke
Kerstliederen. Samen drinken we koffie met lekkers van Truus en
Emmy. Ans leest een mooi Kerstverhaal.
Als slot zingen we ‘er is een roos ontloken’.
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De voorzitster bedankt een ieder die heeft meegewerkt
aan deze fijne kerstmiddag.
De volgende bijeenkomst is 7 januari, bij Lily Polman
in samen werking met Betje Olink.
De voorzitster wenst ons allen gezegende Kerstdagen,
en allen een wel thuis toe.
Nieuwjaars bijeenkomst 7 Januari:
Deze middag zijn alle dames uitgenodigd bij
Lily Polman en Betje Olink vanwege hun verhuizing
naar Boekelo, voor een Nieuwjaars borrel en om te kijken
waar ze nu verblijven. Dini opent deze middag en Ans leest alle
bijeenkomsten van 2012. Ook vertelt ze nog een verhaal, over een
vrouw die nieuwjaars nacht te laat in bed is gekomen. Koffie met
appelgebak en een advocaatje of fris, maakt de middag compleet.
Ook gaan we bij de woning van Betje kijken, de dames wonen
dicht bij elkaar. Het is een gezellige middag en het nieuwjaar is
weer goed begonnen.
Beide dames worden met een bloemetje bedankt voor
de gastvrijheid en de volgende bijeenkomst is Maandag:
4 Februari om 14.00 Kulturhus Twekkelo.
Lezing Incontinentie.
Namens Hervormde Vrouwengroep Twekkelo,
Ans Mulder-Reinderink.
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Collecten 2 december 2012, januari 2013
De opbrengsten van de collectes in de periode 9 december 2012
t/m 27 januari 2013
9 dec
23 dec
24 dec
25 dec
30 dec
31 dec

6 jan
13 jan
20 jan
27 jan

PKN Pastoraat
Plaatselijke Gemeente
City Pastoraat
Plaatselijke Gemeente
Voedselbank
Plaatselijke Gemeente
KIA Kinderen in de Knel
Plaatselijke Gemeente
Diaconie
Diaconie
Oudejaars (Plaatselijke Gem.)

€ 52,35
38,60
92,70
59,40
424,46
168,90
169,15
47,80
50,85
77,55
85,30

Leendert Vriel
Plaatselijke Gemeente
Stichting Present
Plaatselijke Gemeente
Diaconie
PKN Oecumene
PKN Catechese en Educatie
Lepra Zending

64,05
74,25
71,74
64,10
101,15
88,25
33,72
27,60

Collectebonnen
Maak € 20,-- of een veelvoud daarvan over op bankrekening
31.67.26.532 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente te Usselo.
Vermeld U ook alstublieft uw telefoonnummer.
Als ik het bedrag heb ontvangen zal ik contact met u opnemen.
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Overige giften en bijdragen
In december zijn er de volgende giften en bijdrages ontvangen:
voor het verjaardagsfonds:
mw L. B. via mw. Dams

€ 10,00

In december (en nagekomen uit november) zijn de volgende
bijdragen ontvangen voor de oogstdienst en open vensterwerk
mw. O. via mw Abbink.
€ 5,00
NN via mw Nijhuis
€ 5,00
mw S, via mw Abbink
€ 10,00
mw W. via mw Wooldrik
€ 5,00
NN via mw Teussink
€ 5,00
fam t H. via mw Wooldrik
€ 10,00
fam t. C via collecte
€ 5,00
NN via mw Nijhuis
€ 10,00
mw B. via mw Nijhuis
€ 5,00
overig NN
€ 25,00

Henk Blik, penningmeester diaconie.

Van de kerkrentmeesters.
U heeft in het zondagsnieuws gelezen over de voorlopige
opbrengst van de Kerkbalans 2013. Daarin staat ook vermeld. dat
nog niet alle leden hun toezegging gedaan hebben. Dit kan
verschillende oorzaken hebben.
Eén daarvan kan liggen bij onze administratie. Sommige leden zijn
verkeerd aangeschreven, anderen komen niet op een lijst voor,
soms kreeg een enkeling een dubbele aanschrijving enz.. Zaken
die eigenlijk niet mogen voorkomen, maar toch plaats vinden.
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Voor dit ongemak bieden de kerkrentmeesters hun
verontschuldiging aan. U ziet, het blijft mensenwerk.
Om bovengenoemde fouten te voorkomen, doen wij weer een
oproep aan een (nieuw), actief lid van de P.G. Usselo.
Zoals iedereen wel gemerkt heeft, of weet, kampt het College van
Kerkrentmeesters met enkele administratieve problemen. De
afgelopen jaren zijn wij overgegaan naar een ander systeem van
administratie. Dit systeem heet: LRP (Leden Registratie
Protestantse Kerk). Wij moeten daar, als P.G. Usselo, gebruik van
maken. Waar de oorzaak van deze fouten ligt? Het kan zijn, dat
het systeem moeilijk is, of en dat is ook goed mogelijk zijn, dat wij
te weinig kennis/vaardigheid hebben van deze ingewikkelde
programma’s. Wij zoeken daarom naar een persoon, die ons kan
ondersteunen bij onze werkzaamheden.
Die vrouw of man, die zich wil inzetten voor onze gemeente wordt
dan lokaal beheerder.
Zij/hij wordt verantwoordelijk voor het beheer en het gebruik van
het ledenregistratiesysteem in onze gemeente.
Veelal gaat het hierbij om het aanpassen van documenten,
namenlijsten en brieven. De aard en de frequentie van het werk
als lokaal beheerder zijn veel minder intensief dan het werk van de
ledenadministrateur (Henk Siepel) en de bijdragenadministrateur
(Coen Nijkamp).
Tegelijkertijd herinneren wij de lezers aan de oproep in de vorige
Drieklank, waarin wij gevraagd hebben om een penningmeester
voor onze gemeente. U kunt dit nalezen op pag. 38 van Drieklank
december 2012. Heeft u dat nummer niet meer, dan kunt u het
nalezen op onze website:
www.protestantsegemeente-usselo.nl/
De kerkrentmeesters.
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SAMENSTELLING VAN DE KERKENRAAD
PREDIKANT
De gemeente is vacant; er is een consulent:
ds. Bob Wijnbergen
Warfriet 43 Haaksbergen

8523933

Voorlopig beschikbaar voor bijstand in het pastoraat
Ds. M.C. van der Meer *
Haaksbergerstraat 819

4281404

Emeritus predikant PKN Usselo

DIAKENEN
N.Abbink - van der Kamp
H.J Blik
A.E. Grobben-Berenbroek
B.F.J Nijhuis – Wissink *
L.M. van Oudheusden

Badweg 199
Beckumerstraat 82
Oude Haaksbergerdijk 2
Helweg 80
Saffierstraat 35

OUDERLINGEN
E. Mol
Plataanstraat 9, Enschede
A.H. Spenkelink-Hogeweg * Groenelaan 55

4282002
4837351
4282193
4288391
4368255
4365955
4765491

ouderling met bepaalde opdracht, preses kerkenraad

H.J. Teussink - Nijhuis
A.Wooldrik-Klos

Lammerinkweg 9
De Mans 16

OUDERLINGEN - KERKRENTMEESTER
H.W. Dekker *
Dorsstokhoek 2, Enschede

4282438
2300079
4778999

scriba kerkenraad

H. Duinhof
R.H.A. Wissink-Roossink

Julie de Graaglaan 18,
Enschede
Geessinkweg 403

KERKRENTMEESTERS (geen zitting in de kerkenraad)
G.H. Bonke
Wissinksdijk 74
A. Taselaar
Windmolenweg 18
* tevens lid moderamen
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4314675
4773098
4775776
4281813

CONTACTADRESSEN
- Ledenadministratie (voor het doorgeven van mutaties)
Kerkelijk bureau
Lammerinkweg 1
tel. 4283659
(e-mail: henksiepel49@gmail.com)
- Hervormd Kerkkoor Usselo
A. Woudstra
A.Brouwerstraat 8,
tel.4316009
Enschede
repetities dinsdagavond 19.45-21.45 uur in het Verenigingsgebouw
te Usselo
- Interkerkelijke werkgroep
Jeannet Andringa
Meester de Wolfplein 15 tel.4282956
- Cantorij
Deze participeert in kerkdiensten zowel in Usselo als in Twekkelo
repetities woensagavond 17.30-18.30 uur in het Verenigingsgebouw
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
Anneke Wooldrik
De Mans 16
tel 2300079
- 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
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KERKDIENSTEN
17 februari 10.00 uur Usselo

ds. F.C.J. Helder,

Winterswijk

24 februari 10.00 uur Usselo
ds. G. J. Bouwmeester,
Viering Heilig Avondmaal
Enschede
3 maart
10.00 uur Usselo
mevr. R. van der KaapBusscher, Enschede
10 maart 10.00 uur Usselo
mevr. Ds. J. W. Bekhof,
Hengelo
17 maart 10.00 uur Usselo
ds. W.P.J. Janssen, Losser
24 maart

10.00 uur Usselo

de heer L.W. Ekker, Enschede

28 maart 19.30 uur Twekkelo ds. M.C. van der Meer,
Witte donderdag
Viering Heilig Avondmaal
29 maart 19.30 uur Twekkelo ds. M.C. van der Meer
Goede vrijdag
Gedachtenisdienst
30 maart 22.00 uur Twekkelo ds. M.C. van der Meer
Stille zaterdag
Lof van het Licht
31 maart
Pasen

10.00 uur Usselo

ds. M.C. van der Meer

7 april

10.00 uur Usselo

14 april

10.00 uur Usselo

mevr. R. van der KaapBusscher, Enschede
ds. F.C.J. Helder, Winterswijk

21 april

10.00 uur Twekkelo mevr. Ds. M.D. Vlasblom,
Losser
10.00 uur Usselo
mevr. J. Dane, Haaksbergen

28 april
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