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VANUIT DE PASTORIE

Als u dit nummer van Drieklank leest is het september geworden.
Voor mij een bijzondere maand. Als gemeentepredikant ben ik nu
‘uitgediend’ en ‘losgemaakt’ van de Protestantse gemeente te
Usselo en de (predikants)vacature is een feit. Het ietwat
vervroegde emeritaat (pensioen) is op 1 september jl. ingegaan.
Op dit moment is nog niet bekend voor hoeveel procent van een
volledige predikantsplaats in de vacature kan worden voorzien.
De financiële gegevens van de afgelopen jaren zullen bekeken
worden door het Regionale College voor de Behandeling van
Beheerszaken (RCBB) en dan komt er een conclusie.
Op verzoek van de kerkenraad en uiterlijk tot de komst van mijn
opvolger blijf ik voor twee dagdelen per week werkzaam als
bijstand in het pastoraat. Een vaste dag bepaal ik daarbij niet,
maar kijk van week tot week wat de mogelijkheden zijn en
wanneer al dan niet urgente pastorale zorg zich aandient.
Op verzoek van de deelnemers van de gesprekskring blijf ik de
komende tijd nog in hun midden.
Op de agenda staat de bespreking van de ‘Doornse Catechismus’.
De ondertitel luidt: ‘Oude vragen, nieuwe antwoorden’. Het boekje
geeft antwoorden op 52 vragen bij de apostolische
geloofsbelijdenis. Elke vraag krijgt zowel een theologisch als een
spiritueel antwoord.
De ‘Doornse Catechismus’ biedt zo een modern antwoord voor
hoofd én hart. Een prikkelend nieuw geloofskompas!
Nieuwe deelnemers kunnen zich bij mij aanmelden.
De eerste bijeenkomst is op 19 september a.s.
De datum van de verhuizing naar onze nieuwe woning in de
Helmerhoek te Enschede is nog niet vastgesteld. We nemen er
alle tijd voor om ons voor te bereiden op het bewonen van een
nieuwe woning, die behoorlijk kleiner is dan de vorstelijke pastorie
van Usselo. Een huis waar we dertien jaren met plezier hebben
gewoond en gewerkt. Waar onze kinderen zijn opgegroeid en van
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waaruit zij zijn uitgevlogen. De tijd is snel voorbij gegaan en er
liggen hier veel goede herinneringen.
Ondertussen is de zomer ver gevorderd. Laten we hopen op een
heerlijke nazomer met veel goed weer en met veel mooie dagen.
Een nieuw activiteitenseizoen dient zich intussen al weer aan.
De kerkelijke gemeente is nu vacant en op zoek naar een
predikant. Vele trouwe gemeenteleden zetten zich in voor het
vervullen van een taak. Zij doen dat met zorg en zin. Alles gaat
gewoon door. Over de nieuwe predikant voor Usselo wil ik
opmerken, dat hij/zij er al is, maar dat deze alleen nog maar
gevonden moet worden.
De beroepingscommissie wens ik daarom een opmerkzame
speurneus toe, een goede smaak en een scherp vermogen om te
kunnen onderscheiden. Bovenal de leiding van de Heilige Geest.
Ik wens u allen mede namens mijn betere helft alle goeds toe.
Met een hartelijke groet vanuit de pastorie,
M.C. van der Meer.
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UIT DE KERKENRAAD
Bij het ter perse gaan van dit nummer van Drieklank is de eerste
kerkenraadsvergadering na de vakantie achter de rug en zijn we,
zoals in de vorige Drieklank gemeld in een nieuwe fase beland
door het emeritaat van Ds. Van der Meer.
Een deel van de werkzaamheden is verdeeld, zoals het verzorgen
van de zondagsbrief, het regelen van het preekrooster, het
voorzitterschap van het consistorie en de redactie van Drieklank.
Gelukkig blijft Ds. Van der Meer nog gedeeltelijk beschikbaar voor
de bijstand in het pastoraat en is hij ook bereid rouw- en
trouwdiensten te leiden en een aantal preekbeurten te vervullen,
zolang er geen nieuwe predikant is beroepen.
Over de beroepingscommissie leest u elders in dit nummer een
verslag.
Misschien heeft u het al gezien: de Drieklank is ook digitaal te
lezen!!!
Op de website staan nu naast de zondagsbrieven ook de laatste
drie nummers van ons informatieblad. Met dank aan de redactie
en de familie Blik!!! Na de aanloopproblemen met de website krijgt
deze steeds meer vorm.
Tot slot wil ik u nog wijzen op de startzondag op 9 september; ook
daarover meer elders in dit blad. Het belooft een gezellige dag te
worden en ik hoop velen van u te zien op het erf van de familie
Grobben.

Ria Spenkelink, voorzitter.

De volgende kerkenraadsvergadering vindt plaats op de woensdag
1 oktober 2012.
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WIJ GEDENKEN
Johanna Hendrika Engelberta Leusink - Spiele
Op 6 juni jl. overleed zij in de leeftijd van 83 jaar. Zij was sinds
maart 2001 weduwe van Johan Leusink en zij woonde tot ruim vijf
jaar geleden aan de Helweg 75 te Usselo, onder één dak met het
gezin van hun zoon Hans. Jo Spiele werd in 1928 geboren op De
Helmer in Usselo in het oale hoes en als klein meisje verhuisde ze
naar het nieuwe huis. Tijdens het laatste jaar van de oorlog moest
zij samen met haar ouders en grootouders op bevel van de
Duitsers De Helmer verlaten; ze kregen onderdak bij een oom en
tante op het erve Asveld in Usselo, wat nu Stadsveld is.
Na de oorlog tijdens de bevrijdingsfeesten leerde zij Johan Leusink
kennen, met wie zij in 1951 in het huwelijk trad. Zij gingen op De
Helmer wonen, waar hun drie zonen werden geboren en
opgroeiden.
In 1953 zouden zij volgens plan Usselo verlaten voor een boerderij
in de Noord-Oost Polder. Alles was al geregeld, maar de
waternood-ramp in Zeeland zorgde ervoor, dat het plan niet
doorging. De Zeeuwen kregen toen voorrang.
Jo werkte graag op de boerderij of in de moestuin. Ook was zij
actief in het verenigingsleven en het kerkenwerk van Usselo.
Een aantal jaren was zij diaken en zette zich in voor het
ouderenwerk. Voor haar kinderen was zij een zorgzame moeder,
die voor veel gezelligheid zorgde en veel leuke dingen
organiseerde. Toen haar kinderen in het westen van het land hun
militaire dienst vervulden, gingen studeren en/of werken, bleven
haar goede zorgen zich over hen uitstrekken. Toen de eerste
kleinkinderen kwamen woonde zij inmiddels samen met Johan op
’t Antvelink aan de Helweg.
Na het overlijden van haar man kwam er een nieuwe fase in haar
leven. Voortvarend probeerde zij de dagelijkse dingen van het
leven weer op te pakken. Maar er kwamen ook problemen met
haar gezondheid. Ruim vijf jaar geleden moest zij Usselo verlaten
en verhuisde zij naar verpleeghuis De Posten te Enschede.
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Zij kreeg een appartement op de begane grond naast de
hoofdingang. Zij volgde de dagelijkse dingen. Door de
spraakbeperkingen wilde zij niet actief deelnemen aan de
activiteiten van het huis. Zij koos voor de stilte op haar kamer.
Tot het laatst evenwel leefde zij met Usselo mee en vroeg altijd
naar de laatste nieuwtjes.
Aan haar leven kwam toch nog plotseling een einde. Verdrietig,
maar dankbaar voor wat zij betekend heeft voor hen, hebben haar
kinderen en kleinkinderen op dinsdag 12 juni jl. afscheid genomen
van haar tijdens een dienst in de kerk van Usselo.
Op de Hervormde begraafplaats daar vond de begrafenis plaats.
M.C. van der Meer.
Jan Bernard Weldink
Op 20 juni jl. overleed hij in de leeftijd van 69 jaar. Hij woonde op
zijn boerderij aan de Groot Bruninkstraat 300 in de Broekheurne.
Na de lagere school ging Jan naar de Ambachtschool, waar hij
voor electricien leerde. Daarna ging hij naar de Middelbare
Landbouw-school in Hengelo. Hij was breed georiënteerd, haalde
hoge cijfers en keek op een kritische manier naar de samenleving.
Elke zondagmiddag luisterde hij naar G.B.J. Hilterman, die dan de
toestand in de wereld besprak.Toen Jan 16 jaar was stierf zijn
vader op 55-jarige leeftijd. Zo kwam hij al vroeg op eigen benen te
staan en moest dus naast de school ook de boerderij runnen,
samen met zijn moeder.
Jan was heel sportief. Hij voetbalde bij de PJGO, ging wekelijks
naar de gymnastiek en hardlopen was zijn passie. In 1973 liep hij
zijn eerste marathon. In deze jaren leerde hij Wilma kennen en
enkele jaren daarna werd zoon Gerben geboren.
De daarop volgende jaren waren door omstandigheden voor hem
niet altijd even gemakkelijk.
Naast het sporten was hij ook druk met mijn agrarisch bedrijf, dat
gestaag uitgroeide tot een middelgroot melkveebedrijf.
En er was nog meer. Jan was ook imker, hield dus bijen en
verkocht honing.
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En er was een moestuin, waar een heel weeshuis wel van kon
eten. Waar haalde hij de tijd vandaan? Voor leuke dingen in de
privésfeer was vaak geen tijd meer. Dat kwam later wel, dacht hij.
Ondertussen genoot hij wel van zijn kleinkinderen, met wie hij
soms verstoppertje speelde. Anderhalf jaar geleden kreeg hij te
maken met een ernstige ziekte. Boer Jan moest afscheid nemen
van zijn koeien. Dat deed hem veel verdriet. Het vee was zijn lust
en zijn leven. Het jongvee bleef nog wel, de stal stond gelukkig
niet helemaal leeg.
Hij heeft vele keren met het ziekenhuis te maken gehad voor een
opname en/of een belastende behandeling.
Op 20 juni kwam het onvermijdelijke einde. Vredig is hij
ingeslapen.
De afscheidsdienst werd op dinsdag 26 juni jl. gehouden in de kerk
van Usselo, waarna de begrafenis plaatsvond op de Hervormde
begraafplaats.
M.C. van der Meer.
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BEROEPSCOMMISSIE
Zoals u inmiddels wel zult weten gaat onze ds. Van der Meer per 1
september a.s. met emeritaat. Dus we worden aan het werk gezet
om een nieuwe predikant(e) te beroepen. Derhalve is er een
beroepingscommissie benoemd. Haar taak bestaat uit het
zelfstandig organiseren van het beroepingswerk, het verrichten
van onderzoek en het verstrekken van een advies aan de
kerkenraad voor het vervullen
van de predikantsvacature in de gemeente.
Leden uit deze commissie vormen ook de hoorcommissie.
De leden van de beroepingscommissie zijn:
Ben Bel:
voorzitter
Herma Blik
Henny Dekker:
secretaris
Yvette Leefers
Hans Overbeek:
2e voorzitter
Esther Mol
Mieke Lippinkhof: 2e secretaris
Gerda Rosink
Dick Prins
Erna Nijhuis
Als consulent is toegewezen ds. Bob Wijnbergen uit Haaksbergen.
De commissie is inmiddels al enkele keren bij elkaar geweest om
de naderende werkzaamheden te bespreken. Ook is er een
advertentie opgesteld waarin wij de vacature vermelden. Deze
moet nog goed gekeurd worden door de kerkenraad. De financiële
situatie van onze gemeente is ook van belang voor het vervullen
van de vacature.
De commissie komt weer bij elkaar op: dinsdag 28 augustus,
dinsdag 18 september en donderdag 18 oktober.
In september wordt de profielschets op de website geplaatst.
Wilt u meer informatie kijkt u dan op de website van onze kerk:
www.protestantsegemeente-usselo.nl
Erna Nijhuis.
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Een nadere kennismaking
Ik heb het niet nagekeken, maar ik vermoed dat er op dit moment
geen ansichtkaarten van Usselo in boekhandel of supermarkt te
koop zijn. Op de website http://www.enschedeinansichten.nl/ kunt u
zien dat ze er in het verleden wel geweest zijn. Op ansichtkaarten
vindt u vaak de gezichtsbepalende gebouwen van dorp of stad; en
voor Usselo is dat vooral – inderdaad – ons kerkgebouw.

Zelf vind ik het kerkgebouw wel mooi (maar houd mij ten goede, ik heb
weinig verstand van architectuur). Bescheiden van afmetingen, maar
binnen die bescheidenheid smaakvol vormgegeven. Daar komt bij dat het
gebouw zich voordelig laat zien, naast een fraaie pastorie, en ruim in het
groen. Dit alles in goede staat van onderhoud. Ook het groen. Kortom:
een prominente plek op een ansichtkaart waard.
Ik wou wel eens nader kennis maken met de man die dat groen zo goed
onderhoudt. Zo kwam ik op een zonnige augustusdag naar onze kerk in
Usselo gefietst, om op locatie wat met onze tuinman te praten.
Zijn naam kende ik: Sjouke Veenbaas. Ik vermoedde vanwege zijn
voornaam al dat hij van Friese afkomst zou zijn, en dat bleek te kloppen.
Hij is in 1947 in Wolvega geboren in een gezin met 5 kinderen.
Halverwege de jaren 50 verhuisde het gezin naar de Noordoostpolder.
Daar heeft Sjouke een prachtige jeugd gehad. Zijn vader werkte als
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vrachtrijder en hielp zo mee met het pionieren op het in 1941
drooggelegde nieuwe land. Zijn moeder was een verdienstelijk organiste.
Ze gaf wel concerten, o.a. in de Bovenkerk in Kampen, en in de
Martinikerk in Bolsward.
Eind jaren 60 ging Sjouke het huis uit, en ging werken bij een boer in
Eibergen. Na 2 jaar verruilde hij deze baan voor een betrekking op de
boerderij van de familie Roerink aan de Haaksbergerstraat *). Begin jaren
70 was dat nog een boerderij met land eromheen. Sjouke heeft er 36 jaar
met plezier gewerkt, hij was er zelfs in de kost. Tijdens deze periode is hij
ook betrokken geraakt bij de hervormde gemeente Usselo-BoekeloTwekkelo. Toen de boerderij wegens stadsuitbreiding het land kwijtraakte
is Sjouke eerst in dienst gekomen van de gemeente Enschede, bij de
plantsoenendienst. In die tijd is hij begonnen met het tuinwerk voor de
kerk van Usselo. Na 4 jaar is hij overgestapt naar het hoveniersbedrijf
van de firma Boogaerd in Hengelo, later opgegaan in de firma BTL, een
landelijk bedrijf in groenvoorzieningen. Bij dat bedrijf heeft Sjouke het
hoveniersvak geleerd, een vak dat zijn lust en zijn leven is geworden.
Hij leerde er met machines om te gaan, en haalde er diploma’s.
Sjouke is lang vrijgezel gebleven, maar halverwege de 90er jaren
ontmoette hij Rita. Rita kennen de meesten van u ook wel: zij is één van
de koffiedames; bovendien zingt zij in de cantorij. Om een lang verhaal
kort te maken: onlangs vierden ze hun 15-jarig huwelijksfeest.
Nu onderhoudt Sjouke dus de tuin van kerk en Verenigingsgebouw,
alsmede het grasveld dat voór de pastorie is gelegen ( de tuin achter de
pastorie is het domein van de bewoners van de pastorie). Maar
daarnaast heeft hij nog andere tuinen in onderhoud, met name die van de
openbare scholen in Usselo en Boekelo. Nu Sjouke dit jaar de
pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt doet hij met zijn tuinwerk een
stapje terug; hoe graag hij het werk ook doet, er zijn in het leven ook nog
andere dingen om plezier aan te beleven. Zoals bijvoorbeeld op stap met
een busreis, of in een vakantiehuis genieten van vrije tijd; dit alles samen
met Rita.

*) In de jaren 90 startte ‘De Zuivelhoeve’ er zijn activiteiten. Tegenwoordig is adviesbureau
Du Gardijn in de boerderij gevestigd.
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Tenslotte: houdt u ervan om eens in het Fries een aardig gesprek te
voeren, dan kan dat met Sjouke!
Roel Bruinsma
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HERVORMDE VROUWENVERENIGING BOEKELO
Nu de vakanties en de zomer bijna voorbij zijn beginnen we weer
met een nieuw seizoen. Deze keer beginnen we in Twekkelo .
Op maandag 1 oktober worden we verwacht bij Theetuin ‘Op ’t
Oorbeck’ (Gerinkhoekweg 31, 7547RV Twekkelo). We beginnen
om 14.00 uur, en tegen 16.30 uur gaan we weer naar huis.
Het vervoer wordt nog geregeld door ons.
Het programma voor de rest van het jaar 2012 ziet er als volgt uit:
- 30 oktober 14.00 uur De heer Kwast komt
bij ons met een lezing over ??.
- 27 november 14.00 uur Sinterklaasfeest.
- 18 december 14.00 uur We vieren kerstfeest.
- 8 januari 14.00 uur Nieuwjaarsbijeenkomst.
Houd u er rekening mee dat we op dinsdag bij elkaar komen. We
hopen dat we elkaar op 1 oktober in gezondheid kunnen
ontmoeten.
Het bestuur.
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STARTZONDAG

Geloof, hoop en liefde
dat is het thema van de
startzondag dit jaar. De startzondag
zal gehouden worden op het bedrijf
van Wim en Annet Grobben.
Aanvang: 10.00 uur

De commissie van de startzondag bestaat dit jaar uit: Esther Mol,
Jennie Stokkers, Annet Grobben en Riëtte Wissink. Na een paar
keer bij elkaar te zijn geweest, hebben wij samen met ds. Jan
Bouwmeester deze dienst voorbereid.
Graag nodigen wij u uit om deze dag aanwezig te zijn.
Als het weer het toelaat, zullen we een openluchtdienst houden.
Ook de kinderen van de nevendienst en jeugdkerk zullen
aanwezig zijn en zij gaan na de dienst naar het klimbos op het
Rutbeek. Na de koffie wandelen de overige aanwezigen daar ook
naar toe, om te kijken naar de activiteiten van “onze jeugd”, en
natuurlijk om wat van de omgeving te zien.
Als u zich nog niet heeft opgegeven kan dat alsnog bij:
Annet Grobben: tel. 4282193 of mail: grobben@hetnet.nl
Riëtte Wissink: tel. 4773098 of mail: w.gh.wissink@kpnplanet.nl
Het belooft een gezellige dag te worden met een hapje en een
drankje en voldoende tijd om lekker met elkaar te kletsen.
Wij hopen u allen te mogen begroeten, het adres van de fam.
Grobben is:
Oude Haaksbergerdijk 2 te Usselo.
De commissie.
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ZONDAGSNIEUWS
Per 1 september gaat ds. Martin van der Meer met emeritaat.
Dat betekent ook dat zijn vrouw Jenny niet meer beschikbaar is
voor het samenstellen van ‘Zondagsnieuws’. Wij, Ria Teussink en
Hans Wooldrik, zullen deze klus de komende tijd van Jenny
overnemen. Onze gegevens treft u hieronder aan.
Als u berichten hebt voor het zondagsnieuws, bv. repetities van
koren en cantorij, vergaderingen e.d. dan kunt u die naar
onderstaande e-mailadressen sturen, en wel uiterlijk op vrijdag tot
12.00 uur.
Berichten die na 12.00 uur binnen komen kunnen niet meer
geplaatst worden omdat wij vrijdagsmiddag het zondagsnieuws
gaan klaarmaken en kopiëren.
Belangrijk is hierbij dat u de berichten naar beide emailadressen verstuurd omdat wij bij toerbeurt het
zondagsnieuws maken.
Onze e-mailadressen zijn:
Ria Teussink: teussink@hotmail.com
Hans Wooldrik: hans.wooldrik@gmail.com
Alvast bedankt voor uw medewerking,
Ria en Hans.
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HERVORMDE VROUWENGROEP TWEKKELO
Zondag 9 September vieren we met ons allen het 55 Jarig
Jubileum van onze hervormde vrouwengroep.
We verzamelen om 12.30 u. bij Riekie Roerink, en van hieruit gaan
we gezamenlijk naar onze feestelijke bestemming.
Meer ga ik niet verklappen, maar het belooft een mooie middag te
worden.
Dames de beste lange broek aan en “wie goat hen”.
De volgende bijeenkomst middagen zijn:
Maandag: 1 Oktober 14.00 u.
(Winterseizoen opening samen met: Vrouwengroep Boekelo
bij de Theetuin van Tho Overbeek).
Maandag: 5 november 14.00 u.

Kulturhus Twekkelo.

Maandag: 3 december 14.00 u.
Sint Nicolaasmiddag.

Kulturhus Twekkelo.

Maandag 17 december 14.00 u.
Kerstmiddag

Kulturhus Twekkelo

Maandag 7 januari:
Nieuwjaarsmiddag

Kulturhus Twekkelo.

Namens Bestuur Vrouwengroep Twekkelo:
Ans Mulder-Reinderink.
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Nieuw lid PKN-gemeente Usselo
Hoewel Jan Moraal al enige tijd lid is van de kerkenraad als
ouderling-kerkrentmeester, was hij officieel nog niet vermeld als lid
van de PKN-gemeente Usselo. Jan heeft zich - als enige van zijn
gezin , maar in goede harmonie - over laten schrijven van de
gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Enschede-Zuid naar onze
gemeente. Zijn adres en telefoonnummer: Wethouder
Elhorststraat 74 Enschede, tel. 4327143

18

VERJAARDAGEN september - oktober
In de bovenstaande periode hopen de volgende
gemeenteleden
76 jaar of ouder te worden:
6 september dhr. Wevers, Jan van Elburgstraat 49
8 september mw. Hoogvliet, Jan van Elburgstraat 95
9 september mw. Holtkamp, Beckumerstraat 51
10 september dhr. Wonnink, Veldgeuverweg 35
11 september mw. Overbeek, Jan van Elburgstraat 31
16 september mw. Nijhuis, Beckumerstraat 62
16 september dhr. Sachse, Windmolenweg 49
18 september mw. Radstaake, Dirk Papestraat 52
20 september mw. Groothuis, De Posten 135/163a
21 september mw. van der Meulen, Dr. C. Koekstraat 9
24 september mw. ten Cate, Rougoorweg 60
27 september mw. Burggraaf, Bastinglaan 15
28 september dhr. Schoeman, De Mans 28
3 oktober mw. Stokkers, Kwekkeboomweg 175
5 oktober dhr. ter Riet, Broekheurnerplein 518
5 oktober dhr. Bel, Meestersweg 6
8 oktober dhr. Dams, Weleweg 559
8 oktober mw. van Hummel, Wissinksdijk 90
10 oktober mw. Schuurink, Jan van Elburgstraat 47
16 oktober dhr. Wortel, Hagmolenbeekweg 60
22 oktober mw. ter Riet, ‘De Cromhoff’, Enschede
27 oktober dhr. Lefers, Bruggertstraat 453, Enschede
31 oktober dhr. ten Thije, H. Dunantlaan 16

De jarigen een voorspoedig nieuw levensjaar
toegewenst!
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GIFTEN
In de periode 5 juni – 27 augustus ontving ik de volgende giften:
Voor het verjaardagsfonds :
€ 10 van mw. W.;
€ 25 van mw. R.;
€ 10 van mw. t.M. en € 20 van mw. V.

2x € 10 van mw. L.B.;

Voor de plaatselijke gemeente :
€ 20 van dhr. G.;
€ 50 van mw. L. en € 100 van mw. H.
Hartelijk dank aan hen, die wilden geven!
M.C. van der Meer.
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Collecten 3 juni - 26 augustus 2012
De opbrengsten van de collectes in de periode 3 juni t/m 26 augustus 2012
3 juni
10 juni
24 juni
1 juli
8 juli
15 juli
22 juli
29 juli
5 aug
12 aug
19 aug
26 aug

Diaconie
Kerk in Aktie bestrijding HIV
Plaatselijke gemeente
Diaconie
Plaatselijke gemeente
Diaconie
Plaatselijke gemeente
Ready for Life
Tactus
Plaatselijke gemeente
Diaconie
Plaatselijke gemeente
Hulp aan Sri Lanka
Plaatselijke gemeente
Amnesty International
Plaatselijke gemeente
Liliane Fonds
Diaconie
Zorgboerderij Viermarken
Plaatselijke gemeente
Plaatselijke gemeente
Diaconie
Casa de Menino
Diaconie

€ 80,85
- 92,90
- 69,00
- 71,00
- 59,46
-101,00
- 83,30
-200,80
- 46,24
- 52,55
- 83,30
-115,05
- 50,00
- 66,35
- 66,15
- 79,05
- 60,54
- 67,80
- 41,92
- 73,00
- 55,45
- 69,20
- 76,98
- 82,00

Ontvangen giften
van
doel

bedrag

ontvangen via

fam. D.
solidariteitskas
dhr. S.
kerk
dhr. of mw. K. verjaardagfonds

€ 20,00
€ 25,00
€ 5,00

mw. Wooldrik

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.
Henk Blik, penningmeester diaconie.
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SAMENSTELLING VAN DE KERKENRAAD
PREDIKANT
Ds. M.C. van der Meer *

Haaksbergerstraat 819

4281404

Badweg 199
Beckumerstraat 82
Oude Haaksbergerdijk 2
Helweg 80
Saffierstraat 35

4282002
4837351
4282193
4288391
4368255

assessor kerkenraad

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

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

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
K.J. Moraal
R.H.A. Wissink-Roossink

Julie de Graaglaan 18,
Enschede
Weth.Elhorststraat 74
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
4327143
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

23

KERKDIENSTEN

9 september 10.00 uur Usselo

Ds. G.J. Bouwmeester
startzondag
dienst op het erf van de fam. Grobben, Oude Haaksbergerdijk 2
16 september 10.00 uur Usselo

23 september 10.00 uur Usselo

Ds. M.C. van der Meer
bediening heilige doop
Ds. J. Hazeleger, Eibergen

30 september 10.00 uur Twekkelo Ds. F.C.J.
Helder, Winterswijk
7 oktober

10.00 uur Usselo

Ds. M.C. van der Meer
dienst met een thema
de dienst is mede voorbereid door kinderen van de nevendienst en
jongeren van de Jeugdkerk. Het thema luidt: ‘Mens, durf te leven!’
14 oktober

10.00 uur Usselo

Ds. M.D. Vlasblom, Losser
viering heilig avondmaal

21 oktober

10.00 uur Usselo

Ds. E. van Houwelingen,
Hengelo

28 oktober

10.00 uur

Usselo

Ds. F.C.J. Helder,
Winterswijk

4 november 10.00 uur

Usselo

Ds. K.P. de Boer, Almelo
oogstdienst

11 november 10.00 uur

Usselo

Ds. M.D. Vlasblom, Losser

24

