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Vanuit de pastorie
Kom en zie
“Kom en zie” is de titel van een boekje van Nico Derksen, dat ik in
de boekenkast weer eens onder ogen kwam. De eerste woorden die
Jezus uitspreekt naar mensen, die willen weten waar hij woont. Het
is uitnodigend en veronderstelt ook belangstelling van de ander.
Misschien zijn dat wel de ingrediënten voor een goed gesprek. Als
ik bij iemand thuis kom, kijk ik eerst rond, hoe ziet alles eruit, hoe
leven de mensen hier? Niet dat ik ga controleren of er is geveegd,
want dat zie ik toch niet; maar ik zie of er wordt gelezen, of er een tv
staat, of er een i-pad open ligt; ik zie waar mensen belang aan
hechten - foto’s of een schilderij; en vaak vertellen die dingen ook
iets van de persoon.
Zo komen ook mensen de kerk binnen. Zijn we hier welkom? Wat
zie ik, wat is er niet? Hoe gaan mensen hier met elkaar om? Zitten
de mensen bij elkaar of zijn er veel ruimtes, waar ben ik veilig voor
het geval het me helemaal niet aanspreekt. Wie zitten er nog meer?
We zien een heleboel en als we naar de kerk komen, komen we
met verwachtingen, wat deze ook mogen zijn.
Jezus is open. Hij opent het gesprek naar mensen met ‘kom en zie’
(Johannes 1 vers 39: Kom maar mee, dan zul je het zien).
Er zijn veel mensen die tegenwoordig aan het shoppen zijn, even
zien hoe het eraan toe gaat in een andere kerkgemeenschap. In
mijn vorige gemeente noemde we dat “gluren bij de buren”. We
gingen dan ook naar de synagoge, en naar de vrijgemaakt
gereformeerden, en naar de moskee. Het bezoek werd
gewaardeerd, maar een tegenbezoek bleef vaak uit. ‘Kom en zie’, er
is ook zoveel dat we te zien krijgen, waar we door gechoqueerd zijn,
beelden op de televisie of de laptop, die op je netvlies blijven
hangen. Willen we alles wel zien en kunnen we alles wel zien? Wat
willen we van Jezus wel zien, en wat willen we niet zien?
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Dat was voor de evangelisten al een heel punt, want Marcus zag
wat anders dan Lucas; zouden ze elkaars evangeliën hebben
gelezen, of uit dezelfde bron hebben gelezen?
En wat hebben ze dan gezien? Wat heeft Paulus gezien? Of zag hij
niets omdat hij blind was voor wat er gebeurde en moest hij eerst
iets bij Damascus zien om zijn ogen te laten openen? ’Kom en zie’
en moest Thomas niet eerst zien en dan geloven en wat zag hij dan
anders dan een stel littekens, later de stigmata genoemd ?
Wat zien we aan een nieuwe kerk en bij een nieuw
verenigingsgebouw? Wat we vroeger hebben gezien, hebben we
een plaats gegeven, maar iets nieuws zien geeft verwondering of
juist verbazing, goedkeuring als een warm bad, of koud als een
hoop stenen. Wat zien we eigenlijk? Als Johannes - de schrijver van
Openbaring - ziet, dan ziet hij door alles heen een nieuwe hemel en
een nieuwe aarde
Komen is een activiteit. Misschien is er wel moed voor nodig, omdat
iets je kan weerhouden te komen, zoals sommige mensen bang zijn
om in een kerk te komen. Toen ik eens in een eerdere
kerkgemeenschap de burgemeester vroeg naar de kerk te komen
op 4 mei zei hij, dat hij dat een goed plan vond. Maar hij moest even
overleggen met de wethouders. Die vonden het een fout signaal
naar de gemeenschap, maar naar later bleek, omdat hun
voorgeslacht besloten had nooit meer een voet in de kerk te zetten.
Een besmet verleden kan het komen weerhouden. Komen vraagt
dus ook de oude hobbels uit het verleden te passeren. Jezus
spreekt als eerste woorden uit “Kom en zie”. Zelf werd ik ooit ergens
uitgenodigd om eens langs te komen. Vaak het begin van een
wederzijdse ontdekking van wie we zijn en waren.
Nico Derksen schrijft zijn boekje als een werkboek geloofsgesprek
in groepen. Hij opent mij de ogen om werkelijk te zien en te komen
en dus ook uitnodigend te vragen binnen te komen en mezelf te
laten zien. De ‘deure lös’ en dat is al een heleboel aan het begin
van ons nieuwe seizoen.
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De startdienst
Onze startdienst wordt gehouden in het Hof van Boekelo. We gaan
ons bezig houden met het onderwerp duurzaamheid. Dat onderwerp
werd ons aangereikt door ds. Martin van der Meer, toen hij het had
in een preek over goed rentmeesterschap. Dat lijkt me een
onderwerp voor een jeugddienst, had een van de leidsters bedacht.
Maar toen het om een datum ging, kwamen we uit op de startdienst
en de kerkenraad ging met die gedachte akkoord. Ter wille van de
jeugd deden ouderen een stapje terug of, namen ze een extra stap
om naar de boerderij te gaan. Bij duurzaamheid denkt ieder van ons
weer wat anders, vandaar dat we verschillende mensen bevraagd
hebben op hun gedachte over duurzaamheid. Dat het nieuwe
inzichten oplevert, blijkt wel uit de reactie van een vriendje van onze
dochter, die spontaan zei, dat hij dan ook wel naar de kerkdienst toe
komt, terwijl hij vroeger nooit naar de kerk is geweest. De kinderen
gaan van oude materialen nieuwe maken, en ik houd een korte
overdenking, hetgeen ook al heel vernieuwend is. We kunnen nog
naar een andere boerderij gaan van de familie Stokkers, kortom:
kom en doe mee op 11 september 2016 om 10. 00 uur in het Hof
van Boekelo.

Wadlooptocht
Op zaterdag 27 augustus 2016 hebben we een wadlooptocht
gehouden met 21 mensen olv Henk Blik. Hij heeft ons letterlijk door
de modder gehaald om ons te weg te wijzen naar vaste grond onder
de voeten. Een vergelijking die best opging. U ziet later nog op
facebook en via de website hoe het geweest is.
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Op het wad met Henk Blik

In gedachtenis
Een tijd geleden vroeg een van de redactieleden of we nog wel de
overledenen vermelden in kerk en stad. Ik probeerde uit te leggen,
dat de nieuwswaarde voor mensen uit de stad niet al te groot was.
Totdat ik me realiseerde, dat ik dat wel erg veel bepaalde wie er
mee mocht leven. Een positie die ik best autoritair van mezelf vond,
bij nader inzien. Daarom ben ik terug gekomen op mijn nalatigheden
en zal weer alles beschrijven waaraan ik als pastor medewerking
heb verleend.
Op 26 juli is van ons heengegaan Dini Geerdink- ten Zeldam in de
leeftijd van bijna 83 jaar. Ze woonde met haar man Roelof aan de
Lutje Esweg 9 . Bij haar afscheidsdienst hebben we gelezen uit
Psalm 121 in de Johanneskerk te Twekkelo. Het was dezelfde kerk,
waar ze 62,5 jaar geleden het ja-woord had gegeven aan haar man.
‘Tot de dood ons scheidt’ had de dominee gelezen; en als de dood
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dan daar is, wil je eigenlijk geen afscheid nemen. ‘Het “moet wel’ zei
Roelof Geerdink op zijn 87ste en hij nam afscheid van een zeer
intelligente vrouw, die heel veel gedaan heeft voor Carlie en Marja
en de kleinkinderen en hun partners. Wat een krachtige vrouw was
ze, en wat kon ze veel. Maar op het laatst ging het niet meer, de
kanker had haar klein gekregen, nadat deze al een paar keer met
succes was bestreden. Zo lag ze op haar bed in haar huis en blies
ze de laatste adem uit. Ze is begraven in een kist, die gemaakt was
van een boom op het erf, een oude indrukwekkende gewoonte uit
Twente. Ze rustte in vrede.
Op 4 augustus hebben we de dankdienst voor het leven gehouden
voor Hans Schepers, die in korte tijd door een acute leukemie het
leven moest beëindigen. De dienst werd gehouden in de Apostel
Thomaskerk in Enschede, de kerk waar Maaike Schepers, zijn
vrouw, jarenlang predikante was geweest. Hans was lid geworden
van de PG Usselo. Hij had zoals ik dat zelf noemde een
vluchtheuvel nodig om even tot rust te komen in de drukte van het
veranderend snelverkeer. Hans Schepers werd 74 jaar oud. Hans
was vol van vertrouwen en samen met zijn Maaike een voorbeeldig
stel. Ze waren naar elkaar toe gegroeid. Ze hadden geen kinderen
gekregen en hielden van elkaar. Natuurlijk was er wel eens een
ruzietje of een meningsverschil, maar ze konden van elkaar op aan,
en alles werd uitgesproken voordat de nacht weer als een warme
deken over hen viel. Hans was opgegroeid in Vriezenveen en had
daar een groot vertrouwen en geloof ontwikkeld. Er was dan ook
een delegatie van het christelijk mannenkoor uit Vriezenveen
gekomen, die hun medewerking aan de dienst verleende. Voorop
de orde van dienst stond een plaatje van voetstappen in het zand.
Het was van het gedicht, dat hem was toegezonden tijdens zijn
verblijf in het ziekenhuis. Het had hem ontroerd,want God zou ook
hem gedragen hebben en zo vertrouwde hij zich toe aan God bij wie
hij thuis mocht komen. We lazen uit de brief aan de Hebreeën,een
priesterlijk schrijven, dat heel nauw aansloot bij wie Hans was. Hij
wilde het goede in de ander naar voren brengen, dwz in Bijbelse
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taal: hij wilde de ander zegenen en zo was hij ons tot een zegen. De
tweede tekst was uit Openbaring 21:1-7 over een nieuwe hemel en
een nieuwe aarde, aan wie we Hans toevertrouwden.
Ds Olaf Haasnoot
Een kleed op de avondmaalstafel
We waren aan het praten over de aankleding van de
avondmaalstafel in de erediensten. Zouden we nieuwe antependia
maken, nu er nieuwe kanselkleden hangen aan het
spreekgestoelte? Er waren verschillende opties. Maar eerst even de
vraag waarom juist op die tafel een kleed? De tafel van het delen
staat voor de hemel. We ontvangen brood en wijn van die tafel als
waren het geschenken van de hemelse Vader aan ons: Dit is mijn
lichaam. Dat we dit delen heeft voor ons te maken met de gave van
God, die zich aan ons rijkelijk uitdeelt, om niet. Hemels brood,
hemelse wijn. Vandaar dat we de tafel zien als de verbeelding van
het hemelse. In Colmschate werden de poten van de tafel blauw
gemaakt en de hoeken van de tafel met goudverf versierd door een
kunstenaar, zoon van een predikant. Wil deze tafel een kleed
krijgen dan moet het de smaak van het hemelse verbeelden, het
geheim van Gods presentie verbeelden; of ... we doen geen kleed
op de tafel, en het eenvoudige hout verbeeldt de eenvoud van de
presentie van God in ons midden. Dat laatste sprak de kerkenraad
het meeste aan en daarom hebben we de avondmaalstafel niet
voorzien van een kleed. Sober, krachtig, eenvoudig en zoals hout er
is, het leeft.
Bij de diensten
Op zondag 25 september 2016 zullen we Alie v.d Horst bedanken
voor haar 40 jaar trouwe dienst als koster van de Johanneskerk te
Twekkelo. Alie is vorig jaar in het ziekenhuis gekomen vanwege een
fietsongeval. Na een hele lange herstellingsperiode kan ze nu weer
naar de kerk toekomen en kunnen we haar hartelijk bedanken. De
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cantorij doet mee aan de dienst en ook langs deze weg willen we
Alie hartelijk bedanken voor haar enorme inzet voor, tijdens en na
de dienst. Haar taak wordt nu overgenomen door dhr. en mevr.
Overbeek, die ook al snel heel vertrouwd zijn geraakt in onze
kerkgemeenschap.
Op zondag 2 oktober 2016 zal gedoopt worden Sanama Catharina
Mbuku. Zij is op 23 juli 2016 geboren en dochter van Agnes en
Albert Mbuku en zusje van Trésor en Mérimée, haar oudere broers.
Een prachtige baby en dat niet alleen omdat ze er zo mooi uitziet,
maar ook omdat het een groot geschenk is een kind te mogen
krijgen. Als gedicht stond op de kaart:
Blijk van liefde, tederste droom
Nooit kuste de zon zo innig de aarde
Nooit deed de wind zo’n verrukkelijke vondst
Kind, allesomvattend kind.
Op 6 november zal er na een lange tijd weer Heilig Avondmaal
gevierd worden in de kerk van Usselo. Het is dan ook dankdag. We
vieren, dat God schenkt en wij ontvangen en tegelijk is het
ontvangen ook weer delen en doorgeven. Toevallig las ik een tekst
van Augustinus met de woorden: vertrouw het verleden toe aan
Gods barmhartigheid, het heden aan zijn liefde en de toekomst aan
zijn voorzienigheid. Daarmee durven we weer voluit te leven.
ds Olaf Haasnoot

Uit de Kerkenraad
In de eerste vergadering na de zomervakantie kwam de kerkenraad
op 30 augustus bijna voltallig bijeen. De plannen voor de
startzondag op 11 september zijn uitgewerkt: het thema is
“duurzaamheid”, maar als u dit nummer van Drieklank onder ogen
krijgt is die dag al achter de rug.
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Wat nog wel komt is het afscheid van Alie ter Horst, die na 40 jaar
trouwe dienst afscheid neemt als koster in Twekkelo. De viering is
op 25 september, uiteraard in Twekkelo en na afloop is er
gelegenheid Alie te bedanken tijdens de receptie die haar wordt
aangeboden. Wij nodigen u allen van harte uit!
Een iedere vergadering terugkerend onderwerp is het beleidsplan.
De kernwoorden gastvrij, open en verbonden worden door de
beleidsondersteuners, de heren Ter Mors en Ten Broecke,
zorgvuldig bewaakt! We hebben geëvalueerd wat er in de afgelopen
periode is gebeurd en we keken vooruit naar de punten die we in
de komende tijd kunnen uitvoeren: met name de aansluiting met de
jeugd vasthouden en de vorm, waarin dat mogelijk is.
Verder zijn genoemd: een stamppotavond, een gemeenteledendienst en een openluchtdienst.
We houden u op de hoogte!
De kerkrentmeesters zijn bezig met de lopende zaken zoals de
afhandeling van de verbouwing van het Verenigingsgebouw en de
gang van zaken rond het kerkgebouw in Boekelo.
In de Interkerkelijk Werkgroep zijn voorstellen gedaan voor de
sobere maaltijden in de adventstijd op de donderdagen 1 en 8 en
de woensdag 14 december in ons Verenigingsgebouw en een
gemeente-parochieavond.
De definitieve datum daarvan is nog niet bekend, maar zal
waarschijnlijk begin november zijn. In de volgende Drieklank zullen
we dat vermelden.
Wat wel duidelijk is: de eerstvolgende oecumenische viering vindt
plaats op zondag 23 oktober in de kerk in Usselo. Voorgangers zijn
dan ds. Haasnoot en pastor Van Breemen.
Dan nog even dit: de trouwe kerkganger is het vast opgevallen: met
de ingebruikname van de nieuwe antependia voor de preekstoel is
het kleed op de avondmaalstafel vervallen.
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Sommige kerkgangers en kerkenraadsleden vonden dit een gemis,
maar de kleden waren vies, niet meer te reinigen door de vele
kaarsvetvlekken en pasten niet bij de mooie antependia. In de
kerkenraad is dit punt besproken: nieuwe maken of weglaten en er
is over gestemd om de avondmaalstafel zonder kleed te laten. Ds.
Haasnoot vertelt in een artikel in deze Drieklank over de rol van de
avondmaalstafel in de liturgie.
Ria Spenkelink, voorzitter
De kerkenraad vergadert in de tweede helft van 2016 op donderdag
13 oktober en dinsdag 29 november.

Van de Kerkrentmeesters

Solidariteitskas 2016 (Herinnering)
Heeft U ons gemist?
Wij missen U wel!
In de Drieklank van juli 2016 stond een artikel over deze
solidariteitskas. Er werd een oproep gedan om solidair te zijn met
anderen. U kunt het nalezen in de Drieklank van juli of op de
website: www.protestantsegemeente-usselo.nl.
Dit stukje is alleen bedoeld voor die leden van de P.G. Usselo die
nog niet gereageerd hebben op onze vraag. Er zijn 512 leden
aangeschreven. Van dit aantal hebben er 176 het bedrag van € 10
overgemaakt. Dat is 34 %.
Worden wij minder solidair?
De kerkrentmeesters willen de leden, die dit vergeten zijn, maar wel
willen bijdragen, vragen om dit alsnog te doen. Bent U de brief met
het giroformulier kwijt? Geen probleem. U maakt het gevraagde
bedrag: € 10 over op onze bankrekening:
NL46RABO0316700541. met vermelding Solidariteitskas 2016.
Alvast bedankt voor uw bijdrage.
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Een legaat
Twee kerkrentmeesters werden verzocht om op donderdag 28-022016 op een notariskantoor in Hengelo te verschijnen. Daar werden
zij geïnformeerd over een legaat van een oud-kerkenraadslid van de
Hervormde Kerk in Usselo, de heer J.G. Bornebroek, Blijkens zijn
testament, opgesteld in 1997, zal de kerk (nu P.G. Usselo) zijn
bancair tegoed ontvangen. Even later werd voorgelezen wat zijn
bancair tegoed was: € 95.000.
U kunt zich voorstellen, dat wij erg onder de indruk waren en blij
verrast waren met dit onverwacht grote bedrag.
De kerkrentmeesters.

Giften voor het verjaardagsfonds
Fam. A. € 54.00
Fam . N. € 20.00
Coen Nijkamp

Het Verenigingsgebouw.
Een paar jaar geleden zijn wij begonnen met de renovatie van het
Verenigingsgebouw. Dit werd mede mogelijk gemaakt door
financiële bijdragen van de SHBU (Stichting Hervormde
Begraafplaats Usselo).
Wij zijn eerst begonnen met het voorste deel. Het resultaat ziet er
geweldig uit. Toen deze verbouwing achter de rug was, werden er
ook plannen gemaakt voor het tweede gedeelte, een nog grotere
aanpak. Op dat moment hadden we natuurlijk niet de financiële
middelen om deze plannen te realiseren.
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De PGU kreeg nogmaals een bedrag van de SHBU; en een
spaarrekening, die een vaste looptijd had van 15 jaren, kwam vrij.
Het bedrag van € 30.000 konden wij weer vastzetten en zou 0,5%
rente opleveren. Dit hebben wij niet gedaan. Wij reserveerden dat
bedrag, net als de bijdrage van de SHBU, voor de renovatie van de
grote zaal. Al gauw bleek dat het totaal bedrag niet voldoende was
voor het uitvoeren van onze plannen. Uitstellen dus. Plotseling
kwam er toch een mogelijkheid om alles wel uit te voeren. De
Protestantse Gemeente Usselo (PGU) ontving nl. een legaat (op
een andere plaats in de Drieklank kunt U er meer over lezen).
Daardoor waren wij in staat de renovatie goed aan te pakken.
Ideeën genoeg: het toneel - jarenlang niet gebruikt en in slechte
staat - moest verwijderd worden; de enigszins aflopende vloer
moest worden vervangen; het plafond verhoogd aanbrengen; mooie
nieuwe verlichting; een hoegenaamd geluiddichte vouwwand, enz.
enz.
Een aannemer
werd aangezocht en die maakte een offerte. Na diverse wijzigingen
konden wij ons er in vinden. De aannemer ging aan de slag en de
grote zaal kon zo’n acht weken niet gebruikt worden. Samen koffie
drinken kon nog net. Tijdens de verbouwing kwam er nog een
plannetje bij: renovatie van de toiletten.
Nu de grote klus geklaard is en iedereen heeft kunnen zien, waartoe
alles heeft geleid, kunnen we wel vaststellen dat deze zaal weer
een eigentijdse uitstraling heeft.
P.S.
PGU wil iedereen, die heeft geholpen met het uitruimen van de zaal,
het gedeeltelijk slopen van diverse zaken, het afval wegbrengen
naar de vuilstort en het weer inrichten van de zaal heel hartelijk
bedanken. Veel handen maakten het werk licht.
Henny Dekker
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Mevr. A.W. Hoogvliet –
Haverkate
Jan van Elburgstr. 95 8 sep 1936
Mevr. A.J.Holtkamp
Beckumerstraat 51 9 sep 1935
Mevr. B.G.E. Lutke-Holzik –
Dubbelink
Burg. Stroinkstr. 367 9 sep 1940
Dhr. H.J. Wonnink
Veldgeuverweg 35 10 sep1934
Mevr.G.J. Radstaake-Lammers Dirk Papestraat 52
18 sep1933
Mevr. J.Groothuis -IJzer
Hertmebrink 125
20 sep1928
Mevr. J Meijer-Poorter
Laaressingel 139
21 sep1940
Mevr. J.J. Wevers-Redder
Past. Schneiderstr. 33 26 sep1938
Mevr. H.G. Leefers-Jansen
Haaksbergerstr. 963 27 sep1938
Mevr. G.G.J. Burggraaf-Visser Bastinglaan 15
27 sep1931
Dhr. J.H. Schoeman
De Mans 28
28 sep1931
Dhr. A. Tonnema
Beukstraat 26
30 sep 1939
Mevr. J.W.G. Stokkers –
Wargerink Kwekkeboomweg 175
Mevr.J.H.Wagelaar-ter Heegde Moorvenweg 2
Dhr. B.H. Bel
Jan van Elburgstr. 28
Mevr. W.J. van Hummel-Snippe Wissinksdijk 90
Dhr. J.H. Dams
Weleweg 559
Dhr. G.H. Weldink
Holterhofweg 310
Mevr. G.G.J Schuurink-Nijhuis Jan van Elburgstr. 47
Mevr. J.G. Smelt
Landsteinerlaan 35
Mevr. H.J. Veenbaas-Hageman Schiestraat 57
Mevr. T. Mighelbrink-Kloos
Suze Robertsonln 27
Dhr. H.G. Lefers
Bruggertstraat 453
Dhr. G.G. ten Thije
Henry Dunantlaan 16
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3 okt 1925
4 okt 1937
5 okt 1936
8 okt 1934
8 okt1932
8 okt 1939
10 okt1930
15 okt1936
17 okt1939
18 okt1937
27 okt1936
31 okt1927

René uit Schoonoord
Ik had nog nooit van Schoonoord gehoord.
Ten onrechte, zo bleek mij na lezing van het Wikipedia-artikel dat
aan Schoonoord (Drenthe) is gewijd. In de buurt ligt het Ellertsveld,
waar vroeger de brute reuzen Ellert en Brammert ronddoolden.
Nabij Schoonoord vindt u het openluchtmuseum ‘Ellert en
Brammert’, klaarblijkelijk naar deze reuzen genoemd. En ten zuiden
van Schoonoord ligt een bekend hunebed, de ‘Papeloze Kerk’
geheten.
In dit weliswaar kleine, maar zeker niet onbeduidende dorp werd
René Jongejeugd in 1948 geboren, in een gereformeerd gezin. Hij
ging er naar de lagere school; voor de Ambachtsschool moest hij
naar het nabijgelegen Emmen. Hij werd er opgeleid tot
machinebankwerker, maar tot een loopbaan in deze richting kwam
het niet. In 1966 koos hij voor een baan bij de Marechaussee. In zijn
vrije tijd behaalde hij het Mavodiploma, nodig om onderofficier te
kunnen worden. In 1971 zette René de stap naar de luchtmacht. Hij
volgde er een vakopleiding van 9 maanden aan de Koninklijke
Kaderschool Luchtmacht, tot specialist in het vak ‘Lancering’.
Daarna werd hij bevorderd tot Onderofficier.
In 1972 werd René uitgezonden naar Duitsland, waar nabij
Blomberg een militaire basis was gevestigd. Blomberg ligt tussen
Detmold en Hamelen. Met vrouw en kind vestigde hij zich eerst in
Herrentrup tussen de autochtone Duitsers, later in Blomberg in de
‘Holländische Siedlung’. Hoewel het gezin hier een mooie tijd had
ging het toch terug naar Nederland. Toen het gezin twee jongens
had waarvan de oudste naar de middelbare school moest, was het
gunstiger daarvoor naar Nederland terug te gaan. Zo kwam René in
1983 in Enschede aan de Broekheurnerweg terecht, waar hij op niet
te grote afstand van de vliegbasis Twente kwam te wonen. Dat is te
zeggen, zijn werkplek was niet op de vliegbasis zelf, maar bevond
zich aan de Zuidkamp, iets westelijk van Lonneker. René moest hier
ander werk doen, en daarvoor diende hij zich om te scholen via een

16

opleiding ‘Logistiek’. Dit werk is hij tot zijn pensionering in 2003
blijven doen, het laatst als afdelingshoofd. Ondertussen verhuisden
René en Margje naar een nieuwe woning in het Zwering, naar de
Ans van de Berglaan, waar ze nu nog steeds wonen.
Al sinds 1965 is René
onafscheidelijk van Margje, volgens
de beproefde – maar anno 2016
enigszins in onbruik geraakte –
gang van zaken ‘verkering, verloofd,
getrouwd’.
In 1971 werd hun eerste zoon Ron
geboren, in 1973 hun tweede zoon
Maurits. Margje is jaren lang actief
geweest in de wijkzorg.
René is altijd kerkelijk meelevend
geweest. Zo was hij enige tijd
betrokken bij het werk van de
Commissie van Beheer van de
voormalige (gereformeerde)
Eudokiakerk. En 24 jaar lang heeft
hij de ‘preekvoorziening’ gedaan,
eerst voor de gereformeerde kerken
in Enschede, later ook voor de
Samen Op Weg- en PKN-kerken.
René Jongejeugd

En nu is hij in onze gemeente koster geworden. Ik zag hem een
paar weken geleden voor het eerst in zijn donkerblauwe
kosterskostuum. Of hij dat kostuum heeft overgenomen van Harm
Dams weet ik niet, wel dat hij opvolger is van Harm. Ik maakte gauw
even een afspraak voor een bezoekje. Het resultaat van dit
bezoekje heeft u nu gelezen.
Roel Bruinsma
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Hervormde Vrouwenvereniging Boekelo en Twekkelo
Vrouwengroep Boekelo
De agenda tot januari 2016
We beginnen het nieuwe seizoen met een bezoek aan de
vrouwenvereniging van Twekkelo en wel op 10. Oktober 13.45 uur
in Twekkelo
We gaan er samen naar toe, jullie krijgen persoonlijk bericht.
1 november 14.00 uur Eigen invulling programma.
29 november 14.00 uur Sinterklaasmiddag
20 december. 11.00 uur !!! Kerstmorgen met iets lekkers
We hopen op een goede opkomst en gezellige bijeenkomsten.
Het bestuur
Vrouwengroep Twekkelo
Door omstandigheden moeten wij helaas onze geplande
openingsbijeenkomst samen met de Vrouwengroep Boekelo van 3
Oktober 2016 verplaatsen naar maandag 10 oktober. Wij hopen
van harte jullie te mogen begroetenin het Kulturhus Twekkelo ‘s
middags om 13.45 uur. We rekenen op jullie aller komst, en de
koffie of thee met lekkers staat klaar.
Namens Hervormde Vrouwengroep Twekkelo
Ans Mulder
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DANK!!
Zoveel kaartjes vanuit de geloofsgemeenschap Usselo deden Hans
en mij goed. Ons leven kwam op de kop te staan door de
plotselinge ernstige ziekte van Hans. Er kwam een kaartje, de
voorkant liet zien een mens tussen donker en licht, en achterop
stond een tekst uit het bijbelboek Job: waar is de weg naar het licht?
(Job 38 : 19). Hier hebben we ons aan opgetrokken. Hans is de weg
gegaan naar het eeuwig licht, en ik ben zoekende naar de weg die
ik alleen moet gaan.
Hartelijk dank voor uw steun tijdens de ziekte van Hans en na zijn
overlijden, in de vorm van een kaartje, telefoontje, bloemen, de roos
als bemoediging.
Hartelijke groet,
Maaike Schepers - van der Poll
De fietster
De fietster trapt zichzelf in evenwicht,
Zij schiet voorbij,
Terwijl septemberlicht
De schaduw van de bomen evenaart:
Geen schokkend nieuws
Maar wel een klein gedicht
Henk de Lange
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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

4280691
4280035
4765491

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

4282438
4281708
4761892
4778999

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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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.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

- Open Vensterwerk
Greetje van der Valk

Kwinkelerweg 39

tel.074-2918113

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

- Jeugdkerk voor 12 - plussers
Jenny Stokkers
Boekelerhofweg 100
Nine van Schuppen
Windmolenweg 18
- Verzorging opname van de kerkdienst
Hans Wooldrik
De Mans 16
-Autodienst- Vervoer naar de kerk(dienst)
Mieke Lippinkhof : 0534357195 of 0653928328
Erna Nijhuis: 0534288391 of 0628532959
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tel. 4280691
tel. 7850092
tel.4281269
tel.4281813
tel.2300079

KERKDIENSTEN
18 september Usselo

10.00 uur

25 september Twekkelo 10.00 uur

ds M.Schepers-v.d.Poll
Enschede
ds. O.G.Haasnoot

m.m.v. de cantorij

02 oktober

Usselo

10.00 uur

ds. O.G.Haasnoot
(H.A.)

09 oktober

Usselo

10.00 uur

ds. E.Nordt
Winterswijk

16 oktober

Usselo

10.00 uur

23 oktober

Usselo

10.00 uur

Oecumenische dienst

ds. F.Helder
Winterswijk
ds. O.G.Haasnoot
pastoor v. Breemen

Usselo

ds. R.Scheurwater

30 oktober

10.00 uur

Den Ham
06 november Usselo

10.00 uur

ds. O.G.Haasnoot

13 november Twekkelo 10.00 uur

ds. J. Bouwmeester
Enschede

20 november Usselo

ds. O.G.Haasnoot

10.00 uur

mmv de cantorij

27 november Usselo

10.00 u.

04 december Usselo

10.00 uur

11 december Usselo

10.00 uur
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ds M.Schepers-v.dPoll
Enschede
ds.E.v.Houwelingen
Hengelo
ds. M.C.v.der Meer
Almelo

