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e
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September  2017 
 

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

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

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

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

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

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

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

Rek.nr. Diaconie 
NL84RABO0316726532 
 
Website: 
 
www.protestantsegemeente
-usselo.nl 

 

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

 

De DRIEKLANK zal in het jaar 2017 verschijnen: 
 

Nummer kopij inleveren uiterlijk op:   uitkomen op: 
41.0 ma 16 oktober  23 oktober 
41.1 ma 04 december  11 december        
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Vanuit de pastorie 

 

 

 

 

Met een glimlach 

 

Ik las een gedicht over mensen die 60 jaar bij 
elkaar (hopen te) zijn. Het ging als volgt: 

 
 
 

Ik wil graag met je oud zijn 
Wel zestig jaar getrouwd zijn 
Kopjes koffie in de stad overdag 
En dat je nog steeds lacht  
Als ik lach. 
( Lars van der Werf) 

 

Het doet heel vertederend aan. Het is ook heel herkenbaar Samen 
een kopje koffie drinken, eenvoudige kleine momenten van samen 
zijn. Het samen lachen, samen humor hebben; en je kent elkaar dan 
zo goed, dat je precies weet wat er zo grappig is.  
In de kerk wordt er niet zo veel gelachen, al verandert dat gelukkig 
wel de laatste tijd. Ik was laatst in een andere gemeente, toen ik in 
de vakantie daar een paar jongeren zag zitten. Ze hadden gezichten 
van “ik moet vandaag weer mee” en “het is zo vreselijk saai of 
onbegrijpelijk”. Aan het einde van de dienst heb ik ze een mop over 
een dominee verteld. Ze hadden aandacht, en samen konden we 
lachen en de lachsalvo’s van de oudere gemeenteleden gingen 
door de kerk.  
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Dat had ik tien jaar gelden niet moeten doen; of hebben we dat 
misschien vergeten, toen de kerk steeds meer er alleen voor 
ouderen was en het er vaak plechtig aan toe ging. De kerkdiensten 
zijn nog steeds plechtig, maar er mag best eens gelachen worden. 
De kerkgemeenschap staat altijd in de spanning tussen de wereld 
en God. Dat geeft veel verschillen, want wie is God en waar is die. 
Met Kerst vieren we de komst van de Messias in de wereld, we 
noemen dat incarnatie. Dat komt van “in” en “carnus”. “In” is dan 
meer van naar binnen komen, het is een samensmelten, 
eenwording. Carnus is vlees en dat staat voor het wereldse leven 
met alles erop en eraan. Jezus werd mens.  
Laatst vroeg iemand me waar staat volgens u dan humor in de 
bijbel? Ik vertelde het verhaal van Jona, dat ik daar soms vreselijk 
om kan lachen. Hoe hij telkens de andere kant uit wil gaan en het 
maar niet lukt. Ik vind de naam Mozes ook zo leuk. In het Egyptisch 
betekent Mozes niet meer dan “zoon van”. Ramses bijvoorbeeld 
betekent zoon van Ra. In het hebreeuws masas waar moses van is 
afgeleid “uit het water halen” Dus de Hebreeërs hoorden dat er 
iemand kwam die hen uit het water (de dood) zal halen, en de 
Egyptenaren hoorden dat hij een zoon was van iemand.  
En zo denk ik dat er heel veel humor in de bijbel zit. Alleen we zijn 
niet gewend erom te lachen. 
“En dat je nog steeds lacht als ik lach” is van belang voor de relatie. 
Het is een soort intimiteit. 
Zou God ook wel eens lachen om wat we doen in de wereld? Ik 
hoop het maar, want alleen maar zuchten en steunen geeft ook 
zoveel zorgen. Nu moet ik niet teveel overdrijven, maar een 
glimlach is toch al een mooi teken van medeleven en erbij zijn. Ik 
hoop dat God  die glimlach behoudt als hij naar deze wereld kijkt. 
Natuurlijk moet ik niet denken, dat ik kan zeggen hoe God zou 
moeten zijn, of hoe ik verlang dat Hij zal zijn. Daarmee leg ik de 
relatie stil en zet de Ander vast. Ik wil daarom beginnen met mijn 
eigen verlangen. Ik weet niet hoe God is, ik kan Hem / Haar niet 
bevatten; maar ik hoop wel op een glimlach op mijn gezicht als ik 
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zal sterven, en dat de hand mij dan thuis laat komen en mijn 
glimlach wordt herkend.  

 

Ds Olaf Haasnoot 
 

De startdienst op 10 september 

De leiding van de kindernevendienst had eens haar hoop 
uitgesproken op een dienst voor alle mensen van de kerk. We 
wilden het dan hebben over talenten. Iedereen heeft wel een talent. 
Maar soms is het moeilijk de talenten van jezelf te benoemen. Vaak 
denk je: dat is toch normaal; terwijl een ander er juist heel veel 
bewondering voor heeft. Als we aan het einde van ons leven ons 
afvragen, wat waren nu onze talenten, die we op deze wereld 
hebben uitgezet, dan wordt er soms al iets duidelijk. Sommigen 
zullen dan de schouders weer ophalen, dat is toch heel gewoon! In 
de bijbel staat er ook een verhaal over talenten, er wordt zelfs 
gezegd, dat de een die minder heeft dan de ander. De vraag van 
het verhaal is niet: wie heeft er het meest? Maar: hoe gebruik je de 
talenten? 
Er zijn ook tv programma’s over onder de titel ‘Holland got talent’. 
Ben je dan trots op je talent en doe je er wat mee? De vraag naar 
“zijn we trots op alles wat we ontvangen hebben” werd vroeger 
verwezen naar hoogmoed. Dat hoorde niet in de kerk. Maar 
daarmee werd trots ook een beetje naar de zijlijn gedreven. Je 
moest nederig en bescheiden zijn. We willen in de dienst dit 
overdenken en we willen alle talenten als een soort pauwenveren 
gebruiken om de uitdrukking “zo trots als een pauw” ook voor 
kinderen inzichtelijk te maken.  
We zijn heel dankbaar, dat we in Usselo nog diensten kunnen 
houden en dat de gemeente nog steeds groeit met nieuwe leden en 
mensen die mee willen doen. We nodigen iedereen uit om zondag 
10 september iets mee te nemen wat je hebt gemaakt of iets dat je 
kan zoals muziek maken. Na de dienst zullen we dat allemaal gaan 
bekijken in het Verenigingsgebouw. We gaan dan ook met elkaar 
eten en we zouden het prettig vinden als u zich daarvoor zou willen 
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opgeven bij Erna Nijhuis, tel. 06-28532959 of bij Rineke Overbeek, 
tel. 06-33972474. We hopen op een indrukwekkende dienst 
 
 
Ziekte 
Ineens kan je wat overkomen . Dat gebeurde onze vaste organist 
Peter Slotman. Hij kan de komende tijd niet spelen op het orgel. Hij 
kreeg last van het hart en is onlangs weer thuis gekomen. Natuurlijk 
zijn we met alle zieken bezig. We hopen voor de velen, die zomaar 
een ziekte bemerken, dat ze veerkrachtig blijven en sterk en kunnen 
omgaan met wat er op hun weg komt. We weten dat het vaak niet 
makkelijk is, aangezien je dingen die eerst zo normaal waren 
plotseling niet meer kan. Er is Iemand die deze weg is gegaan tot 
aan het einde, en we zoeken daar dan ook vaak steun. Dan merk je 
niet altijd gelijk wat, maar soms zeg je jaren later: het was wel goed 
zo. Er zijn ziekten, die nooit weg gaan en alleen maar erger worden. 
We vinden dat helemaal moeilijk om dat te ondergaan; of trouw te 
blijven aan de zieke in het bezoek en de aandacht. Soms is gewoon 
doorgaan dan al een teken van geloven. We wensen u allen sterkte 
toe en proberen zo ook iets van die trouw over te dragen aan 
elkaar. 

Ds Olaf Haasnoot 
 

Aandachtig de bijbel lezen 

Wil je wel eens een verhaal uit de Bijbel lezen? Maar weet je niet 
hoe en waar je moet beginnen? Je bent welkom bij de maandelijkse 
bijeenkomsten ‘Aandachtig Bijbellezen’. We lezen met elkaar uit de 

bijbel om te ontdekken wat God tegen ons wil zeggen. Hoe gaat dat 
dan? We lezen een korte tekst uit de Bijbel en laten die op ons 
inwerken. We overdenken de tekst, we zijn stil en gaan in de stilte in 
gesprek met onszelf en met God.  Als je dat wilt kun je daarna aan 
elkaar vertellen wat de tekst bij je teweeg bracht. Natuurlijk kan ik 
als predikant wel wat uitleg geven over de Bijbeltekst, maar het gaat 
om het samen lezen. We komen bijeen in de Gerfkamer van de kerk 
in Usselo (de kamer waar de kerkenraad vandaan komt bij een 
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dienst). De volgende bijeenkomst is op 19 september van 19.00 tot 
20.30 uur. 

 

Ds Olaf Haasnoot 

 

Uit de Kerkenraad 
 
 

In de eerste vergadering na de zomer kwam de kerkenraad op 24 
augustus bijeen. De plannen voor de startzondag op 10 september 
zijn uitgewerkt: het thema is “trots op je talenten”, het gaat erom je 
talenten  te gebruiken. Het is een gezinsdienst, waar ook de jeugd 
een belangrijke bijdrage aan levert. Tijdens de lunch, waar u zich 
wel even voor op moet geven, worden de paaskaarsen van 2016 
verloot. 
Meer informatie elders in dit nummer van Drieklank. 

Een iedere vergadering terugkerend onderwerp is het beleidsplan. 
De kernwoorden gastvrij, open en verbonden worden door de 

beleidsondersteuners - de heren Ter Mors en Ten Broeke - 
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: gespreksavonden met een bepaald thema, 
zoals studentenpastoraat, religieuze zorg in de psychiatrie en in het 
stiltecentrum in het MST, informatie over de LTO (Land- en 
Tuinbouw Organisatie), en waar nog meer belangstelling voor is. 
Ook zijn er plannen voor een paasdienst voor de jeugd naast de 
succesvolle kerstvieringen. 
We houden u op de hoogte! 

Zoals in het aprilnummer van Drieklank vermeld zijn er nogal wat 
veranderingen op komst in de structuur van de protestantse kerk. 
Deze veranderingen, zoals het verdwijnen van de classis in de 
huidige vorm en de verwachte samenwerking van de gemeenten in 
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ringen worden vastgelegd in de kerkorde. Daartoe zijn een tweetal 
rapporten  opgesteld onder de naam Kerk 2025. De kerkenraden 
wordt gevraagd haar mening te geven over een aantal punten. We 
hebben in de vergadering weer 10 kernpunten besproken en onze 
opmerkingen doorgegeven aan de classis. Dit keer ging het met 
name over de organisatie van de kerkenraden qua omvang en 
samenstelling. 

Ook hebben we gesproken over het plan De Brink Usselo: het 
geplande 30-kilometer gebied loopt over een te realiseren kerkplein. 
We zijn in principe wel positief over het plan, maar willen wel eerst 
goed de financiële gevolgen in kaart hebben. 
Bovendien moeten we goed inzicht krijgen in de 
parkeermogelijkheden. 

 
De kerkenraad vergadert in de tweede helft van 2017 op dinsdag 10 
oktober en donderdag  30 november. 
 

Ria Spenkelink, voorzitter. 

 

Van de Diaconie 

 

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. 

 

Gift 

Via Hannie Berenbroek van mevr. B.-A.: € 10,- 
 

Esther Mol, penningmeester diaconie. 
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Ontmoetingsmorgen 

De ontmoetingsmorgen bij Annet van 3 augustus is niet doorgegaan 
vanwege te weinig belangstelling. 
Dat is wel spijtig, misschien was het toch niet zo handig om het in 
de vakantietijd te doen. 
Als er een nieuwe datum bekend is voor de volgende bijeenkomst 
hoort u van ons. 

 

Mieke Lippinkhof 
 
 

OPSPORING VERZOCHT 1 en 2 

 

Opsporing verzocht (1) 

In de Drieklank van juni stond een artikel waarin een oproep werd 
gedaan aan de leden van de P.G. Usselo met de vraag of er iemand 
bereid zou zijn om scriba van de P.G. Usselo te worden. Deze actie 
is geslaagd! In de kerkenraad zal de evt. nieuwe scriba worden 
voorgesteld en later ook aan de gemeente. 

 

 

Opsporing verzocht. (2) 

Bij diezelfde opsporing hoorde nog een bericht, maar dat is om een 
of andere reden niet geplaatst. Hopelijk wordt deze zoektocht even 
succesvol afgesloten als de zoektocht naar een nieuwe scriba.                                                

 

Aan het einde van dit kalenderjaar treedt de penningmeester van de 
P.G. Usselo af. De drie termijnen van vier jaren zijn voorbij. De 
kerkenraad wil graag in contact komen met iemand die de taak van 
penningmeester op zich wil nemen.  
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De taak van de penningmeester is in de P.G. Usselo minder zwaar 
gemaakt. De kerkenraad en de kerkrentmeesters worden terzijde 
gestaan door een zeer deskundige bijdragenadministrateur en 
boekhouder, te weten Coen Nijkamp. Hij verzorgt de boekhouding, 
maakt de jaarrekening en begroting op en regelt alle zaken rond 
bijdragen zoals de kerkbalans, solidariteitskas, collecten. Hierbij is 
natuurlijk de penningmeester nauw betrokken. De rest van de 
financiële huishouding regelt de penningmeester. Hij/zij verzorgt de 
inkomende en uitgaande facturen; heeft contacten met:  de 
huurders van onze gebouwen, met personen van bedrijven die 
werkzaamheden verrichten aan onze gebouwen en omgeving 
daarvan, met verschillende leveranciers, met energiebedrijven, met 
verzekeringsbedrijven  etc.                                                          

De penningmeester is lid van het college van kerkrentmeesters en 
is tevens lid van de kerkenraad. Dit laatste is verplicht, want hij/zij 
legt in de kerkenraadsvergadering  verantwoording af van het 
financiële beleid. 

 

Wlt u meer weten? Bel gerust naar de huidige penningmeester tel. 
4778999 en hij geeft u alle informatie. Via de mail -  
hwdekker@home.nl  -  kunt u ook contact zoeken om tot een 
afspraak te komen. 

Namens de kerkenraad, H.W. Dekker. 
 

 

 

 

 

 

                                              

mailto:hwdekker@home.nl
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Mevr.A.W. Hoogvliet-Haverkate  Jan van Elburgstraat  95 8 sep 1936 
Mevr. A.J. Holtkamp                    Beckumerstraat  51         9 sep 1935 
Mevr. B.G.E. Lutke Holzik- 
Dubbelink                 Burg. Stroinkstraat  367   9 sep 1940 
Dhr. H.J. Wonnink                       Veldgeuverweg  35        10 sep 1934 
Mevr. G.J. Radstaake-Lammers Dirk Papestraat  52        18 sep 1933 
Mevr. M.W.M. Burgersdijk- 
vn der Ende             Spartastraat 71              18 sep 1941 
Mevr. J. Meijer-Poorter                Laaressingel 139           21 sep 1940 
Mevr. J.J. Wevers-Redder           Past.. Schneiderstr. 33 26 sep 1938 
Mevr. G.H. Leefers-Jansen          Haaksbergerstraat 962 27 sep 1938 
Mevr. G.G.J. Burggraaf-Visser     Bastinglaan 15              27 sep 1931 
Dhr. H.J. Schoeman                     De Mans 28                  28 sep1931 
Dhr. A. Tonnema                          Beukstraat 26               30 sep1939 

Mevr. G. Cretier-Schempf             Dirk Papestraat 66         2 okt 1941 
Mevr. J.W.G. Stokkers- 
Wargerink                         Kwekkeboomweg  175    3 okt 1925 
Mevr. J.H. Wagelaar- ter Heegde Moorvenweg 2                4 okt 1937 
Dhr. B.H. Bel                                 Jan van Elburgstraat  28 5 okt 1936 
Mevr. W.J. van Hummel-Snippe   Wissinksdijk    90             8 okt 1934 
Dhr. G.H. Weldink                         Holterhofweg  310           8 okt  1939 
Mevr. G.G. J. Schurink-Nijhuis     Jan van Elburgstraat  47 10 okt 1930 
Mevr. J.G. Smelt                           Landsteinerlaan  35       15 okt 1936 
Mevr. H.J. Veenbaas-Hageman   Schiestraat  57               17 okt 1939 
Mevr. T. Migchelbrink-Kloos         Suze Robertsonstr.  27  18 okt 1937 
Dhr. H. Timan                               Jan van Elburgstraat 43 23 okt1941 
Dhr. H.G. Lefers                            Bruggertstraat 453         27 okt 1937   
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BROOK DUO - Kerkentour 

Op maandag 18 december komt het Brookduo weer  
bij ons in de kerk van Usselo. Aanvang: 20.00 uur. 

 
 
Dit jaar weer met een nieuw kerstverhaal, getiteld:  

             “De  Kasklokken zwiegt “ 

Noteer deze datum alvast in uw agenda. 
In de volgende Drieklank staat hoe en wanneer u 
kunt reserveren. 
 

 

REGEN 

 

De grote regens wekken huivering: 

Zuiverend water of de rekening 

Voor onze buitelende overmoed? 

Aan ons de keus: einde of groen begin. 

 

Henk de Lange 
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Lichtjesavond Usselo 

Vrijdag 15 december organiseren Caroline Doornbos 
en Riëtte Wissink voor de vierde keer een lichtjesavond 
op de begraafplaats in Usselo. Aanvang: 19.00 uur 

 

Zeker een datum om in uw agenda te plaatsen. 
Nadere informatie volgt in de volgende Drieklank. 
  
        
 

 

Notre  Dame  Cultivateur  (= Ploeger) 

 
 
In de Drieklank van september 2015 meldde onze hoofdredacteur 
Roel Bruinsma, dat vanaf juni 2012  zo’n  35 personen in de 
Drieklank voor het voetlicht zijn gebracht: allen actieve mensen in 
onze gemeente. Tegelijkertijd meende hij te moeten melden dat 
binnen afzienbare tijd, alle actievelingen aan de beurt zouden zijn 
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geweest, en dat we zouden moeten wennen aan het gegeven dat 
niet iedere Drieklank een portret van een nieuwe actieveling kan 
bieden. Tevens wees Roel ons op de website, van de PKN Usselo, 
waar alle personen, actief, en geportretteerd, te vinden zijn.  
Nu -2 jaar later- na nog veel persoonlijke verhalen in de tussentijd, 
willen we een actieveling in beeld brengen, over wie Roel helaas 
geen verhaal kan maken, omdat het zijn eigen vrouw betreft: Riet 
Ploeger. Ja, die dus….. Aan mij -ondergetekende- de eer wat meer 
over Riet te vertellen; over haar achtergrond en over haar noeste 
arbeid voor onze gemeente achter de schermen. 
Riet ontvangt me hartelijk; bij 27 graden in de voormiddag mag ik 
kiezen tussen binnen of buiten. Maar de tuin buiten is zo mooi, dat 
we daar gaan zitten, in de schaduw, met soms een vleugje wind. 
Riet is goed bekend in de gemeente: velen kennen haar, maar 
soms minder bekend is, wat zij in en voor de gemeente doet, als 
stille werker achter de schermen. Riet is namelijk verantwoordelijk 
voor het preekrooster van de gastpredikanten en als zodanig 
eigenlijk zeer bepalend voor de personen op de kansel, met hun 
uitleg en boodschap. Voordat Riet daarover meer gaat vertellen, 
gaan we terug in de tijd en haar persoonlijk leven. 
Riet is in 1950 geboren in Breda, als jongste van een tweeling; haar 
zus is 2 uur eerder geboren. Samen waren zij wel de oudsten in het 
gezin, wat onder meer betekende dat voor hen strengere normen 
golden dan voor de (twee)  jongere kinderen in hun gezin, een 
herkenbaar verschijnsel uit de jaren 50. Riets moeder was 
verpleegster, maar moest haar baan opgeven, anders gezegd: werd 
ontslagen, zodra zij trouwde, een wettelijk gegeven in die tijd. Haar 
vader was belastinginspecteur bij de overheid. Hij werd in 1957 
overgeplaatst naar Den Haag. Het gezin volgde spoedig daarna.  
Riet ging dus naar de 1e klas lagere school in Breda, tegelijk met 
haar tweelingzus en de 2e klas in den Haag. De tweeling droeg 
dezelfde kleren. Dat hoorde zo in die tijd. Oma’s breiden dezelfde 
kleertjes, de moeder kocht identieke dingen. Het gezin was een 
“gewoon” gereformeerd nest, waar de kerkgang op zondag 2 maal  
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gebruikelijk was. In die tijd duurden de diensten erg lang, zegt Riet, 
en ze waren ten enenmale niet geschikt of bedoeld voor kinderen.  
De preek volgde een vast stramien van 3 punten: ellende-
verlossing-dankbaarheid. Maar als na de verlossing Riet echt toe 
was aan verlossing, kwam er nog een preekonderdeel.. 
Riet kon goed leren, en ging –samen met haar zus- na de 
(behaalde) toelatingstoets naar het gymnasium, een protestants-
christelijk gymnasium. Haar ouders stimuleerden een goede 
opleiding. Riet vond het in toenemende mate moeilijk om haar 
eigenheid of individualiteit te vinden. Los van haar tweelingzus. Ze 
had behoefte aan eigen dingen en eigen keuzes. De opvoeding in 
hun gezin was tamelijk strict, niet erg vrij.  In de puberteit 
ontstonden er wat fricties en conflicten, maar niks buitengewoons. 
Achteraf gezien snapt Riet goed dat de oudsten in het gezin kort 
werden gehouden. Zij hebben de weg gebaand voor meer vrijheden 
van de jongere kinderen. 
 
Voor Riet was de overgang naar Amsterdam, een eigen leven, een 
belangrijk moment. Misschien nog belangrijker dan haar 
studiekeuze: Frans, was het gegeven dat ze uit huis kon, op 
zichzelf. Op dat moment raakten ook de wegen van haar zus en 
haar gescheiden: ze kozen andere studies en gingen op zichzelf 
wonen. Ze kozen een eigen studentenvereniging en kregen hun 
eigen, nieuwe contacten 
Na een paar jaar ontmoette Riet Roel, ze gingen samenwonen in de 
Pijp, nu een totaal verhipte buurt. Roel was een echte noordeling, 
een Fries, en orthodoxer opgevoed dan Riet zelf. In Amsterdam  
kwamen beiden in aanraking met het studentenpastoraat, en de 
illustere voorgangers zoals Huub Oosterhuis, Aart Schippers, en 
Pater Van Kilsdonk. De diensten toen, en de bijbehorende 
gemeenschap heeft Riet als zeer inspirerend en verrijkend ervaren. 
Het was “het neusje van de zalm``, het was zo vernieuwend. De 
gespreksgroepen waren buitengewoon boeiend en aansprekend. Ze 
verlangt ernaar terug, maar weet dat het toen was, en niet meer nu. 
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Riet en Roel zijn in 1972 in 
Amsterdam getrouwd in een 
“gewone” dienst, geleid door Aart 
Schippers, over het thema  “het Spel 
van de Vrijheid” n.a.v. een boekje 
van de theoloog Moltmann. Volgens 
de voorganger was het aangaan van 
een trouwbelofte prima in te passen 
in / te rijmen met dit thema. De 
ouders van beide huwelijksgenoten 
zagen dit echter heel anders, en 
stonden op hun minst sceptisch 
tegenover deze constructie. 
Ondanks al hun bezwaren en 
bedenkingen zaten de ouders van 
beiden toch bij de trouwerij, in een 
gewone, bizondere dienst, in de 
kerk. Voor hen was het moeilijk te 

accepteren. Riet en Roel hadden al een tijd samengewoond, en dat 
was zondig in hun ogen. Dat ze trouwden was an sich natuurlijk 
positief, maar de manier waarop klopte niet. 
Riet zegt:  “De ouders hadden echt even tijd nodig, voordat er meer 
acceptatie ontstond. Daarna bij de jongere kinderen was er 
nauwelijks meer iets aan de hand. Zowel Roel als ik waren een 
soort ``ìjsbrekers`` Ik heb ook bewust mijn eigen naam 
gehouden.Wij hebben beiden welbewust eigen keuzes gemaakt. 
Het was ook lastig voor hen, het was echt een andere tijdgeest “. 
 
In 1976 kreeg Roel een baan in Hengelo, in een vormingscentrum, 
en kort daarna, toen beiden al in Hengelo woonden, studeerde Riet 
af. Riet werd gescreend voor haar toekomstige baan – het Ichthus-
college in Enschede - , o.a. in een persoonlijk gesprek bij de rector 
thuis. Ondanks allerlei bezwaren -wat dacht u van een PSP poster 
voor het raam- , kregen beiden de baan die ze toen wilden.  
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Sinds 1985 wonen Riet en Roel in Boekelo, naar alle tevredenheid. 
Riet is na 38 jaar trouwe dienst aan het Ichthus, als lerares Frans nu 
met pensioen, en actief met haar hobby´s, w.o. bridge, ( nee geen 
golf !), reizen, en zorgtaken. Ze kijkt terug op een goede tijd, en 
heeft een aantal fijne collega´s/vrienden aan haar werktijd 
overgehouden. 
 
En nu terug naar het werk dat Riet doet voor onze gemeente. Riet 
vertelde over haar belangstelling voor theologie, gewekt tijdens haar 
studietijd in Amsterdam. Haar interesse gold: ”Waarom doen 
mensen zoals ze doen?” Ze maakte kennis met de toen nieuwe 
“bevrijdingstheologie”. Indertijd kon je als student een bijvak kiezen 
bij de hoofdstudie, dat niks te maken hoefde te hebben met je 
hoofdrichting. Riet koos toen voor theologie, i.h.b. voor het vak  
Ethiek, en kreeg te maken  met een wat meer “wetenschappelijke” 
benadering van geloofszaken. Zo is Riet afgestudeerd met Ethiek 
als bijvak. Daarnaast heeft ze met Roel  gespreksgroepen gevolgd 
bij o.a. Aart Schippers, die hen ook heeft getrouwd.  
Haar bemoeienis met het preekrooster ziet ze als een bijzondere 
taak. Concreet heeft ze per jaar zo´n 28 invalbeurten in te vullen. 
Als een predikant laat afzegt, is het stressen. Soms kost het dan 
veel tijd een vervanger te vinden. Maar het is ook erg leuk en 
boeiend om nieuwe mensen te ontdekken. Riet neemt haar taak 
heel serieus, ze kijkt kritisch, wil graag meer oog voor vrouwen op 
het preekgestoelte, en gaat wel eens eerst ‘horen` als zich een 
nieuwe kandidaat voordoet. Het persoonlijk contact vindt ze daarbij 
belangrijk. En ja, soms kan ze terugvallen op “oude bekenden” uit 
haar jeugd, die ze dan opeens hier in het Oosten weer tegenkomt, 
en wat is er mooier dan dat… dat alles samenkomt in een dienst in 
Usselo, Twekkelo, en Boekelo. 
 
 
Nine van Schuppen 
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Sta op 

 

Zie het slagveld van mijn leven 

 
de wonden die ik sloeg 
de mensen die ik brak 
mijn gebroken zelf. 

 
Ik leef in een woestijn 
slinger tussen goed en kwaad 

 
mijn geweten klaagt me aan 
de ongeest tart mij 
God roept mij: 

 
Sta op uit de diepte, zegt Gij 
Begin opnieuw 
IK ZAL ER ZIJN. 

 

(Uit: Gedeeld visioen, F.Ploum) 
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Vrouwenvereniging Boekelo 

 

Leden van de vrouwenvereniging Boekelo, 
De zomer is voorbij en met frisse moed gaan we aan een nieuw 
seizoen beginnen. 
Samen met de dames van Twekkelo starten we op 
  
3 oktober om 2 uur tot ongeveer half 5  in "de Berke". 

 

De volgende bijeenkomsten zijn: 

 

31 oktober om 2 uur  

 

28 november om 2 uur: Sinterklaas 

 

19  december om 2 uur: kerstmiddag 

 

6. Januari om 2 uur: nieuwjaarsborrel 

Met de hartelijke groeten van het bestuur. 
Namens deze, 

Gerda Roossink 
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SAMENSTELLING  VAN  DE KERKENRAAD 

 
PREDIKANT 

        ds. O.G. Haasnoot                 Haakbergerstraat 819              7851695 

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

H.J. Teussink - Nijhuis            Lammerinkweg 9                 4282438 
 

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

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

KERKRENTMEESTERS  (geen zitting in de kerkenraad) 

G.H. Bonke               Wissinksdijk 74            4775776 
A. Taselaar                           Windmolenweg 18           4281813 
*  tevens lid moderamen 
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CONTACTADRESSEN 

 

- Ledenadministratie (voor het doorgeven van mutaties) 

Kerkelijk bureau            Lammerinkweg 1    tel. 4283659 
(e-mail: henksiepel49@gmail.com) 

- Interkerkelijke werkgroep 

 Marion Reinderink   Beckumerstraat 184   tel.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       Grote Veldweg 21   tel. 4280691 
Marjolein Blomesath     Windmolenweg 22   tel. 7850092 

- Jeugdkerk voor 12 -  plussers    
Jenny Stokkers               Boekelerhofweg 100       tel.4281269  
Nine van Schuppen        Windmolenweg 18          tel.4281813    

- Verzorging opname van de kerkdienst 
Hans  Wooldrik    De Mans 16             tel.2300079 
-Autodienst- Vervoer naar de kerk(dienst) 
Mieke Lippinkhof : 0534357195 of  0653928328 
Erna Nijhuis: 0534288391 of  0628532959 
 
 
 

mailto:henksiepel49@gmail.com
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Het rooster van de kerkdiensten staat zoals gewoonlijk op de 
achterzijde van de Drieklank 
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KERKDIENSTEN 
 

10 september Usselo 10.00 uur Startdienst   ds. O.G. Haasnoot 
                                  
17 september Usselo  10.00 uur ds. G.J.Lambers-Heerspink,  
                 Delden    
24 september Boekelo 10.00 uur Oec. dienst  ds. O.G.Haasnoot 

     Momentum    en kath. Pastor 
 
01 oktober  Usselo 10.00 uur ds. O.G.Haasnoot 
 
08 oktober  Twekkelo 10.00 uur ds. M.Vlasblom, Losser 
 
15 oktober  Usselo 10.00 uur ds. C.G.J.de Jonge, Enschede 
 
 
22 oktober  Usselo 10.00 uur ds. R.v.der Kaap-Busscher,  
                 Enschede 
 
29 oktober  Usselo 10.00 uur ds. B.Wijnbergen, Haaksbergen 
 
              
05 november Usselo 10.00 uur ds. M.Schepers-v.d.Poll, 
                 Enschede   
 
12 november Usselo 10.00 uur ds. O.G.Haasnoot 
 
 
 


