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Adressen kerkgebouwen: 
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Hellerweg 50, Twekkelo 
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e
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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 
7548 BM Boekelo 
A.  

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: 
H.J. Blik, 
Beckumerstraat 82, 
7548 BH Boekelo. 
Bank.nr 3167.26.532 
 

 

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 
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38.5 22 juni   29 juni 
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Vanuit de pastorie 

 
Overdenking 
 
Het is wonderlijk hoe de natuur ontspringt uit het niets. Tenminste, 
we veronderstellen dat de winter niets in zich draagt, maar we zien 
dat het anders is. De winter is een dunne laag, die het werkelijke 
eronder bedekt. Dat bedekken heeft ook zin, want het beschermt. 
Zo kunnen we ook naar een ander kijken. Achter de ruwe bolster 
een blanke pit, achter de façade van de belangrijke man of vrouw 
een onzeker mens. Soms is het moeilijk om niet te blijven hangen in 
de winterstand, want winter is ook veilig. Er gebeurt namelijk niets 
en toch: we weten, dat de lente eraan komt en dat er een heleboel 
staat te gebeuren. Zo zie ik ook de mens. Veelal tonen we de 
beschermlaag, de winterlaag, maar wie wel eens een relatie heeft  
gehad, die weet dat onder de winterlaag iets kostbaars aanwezig is, 
en wie daarbij mag komen kan zomaar nieuw leven ontvangen. 
Gelijk is er de mens die net als de natuur iets heeft wat een 
verwondering inhoudt. Soms denk ik wel eens, ieder mens is een 
wonder en dat herkennen we ook op zijn of haar geboortekaartje. 
Het wonder van het nieuwe leven doordat mensen zich aan elkaar 
gaven, doordat God zich aan mensen gaf. Volgens mij heeft die 
kracht, die kiemkracht, iets met het geheim te maken met God. 
Wanneer mensen elkaar ontmoeten kunnen we elkaar aanspreken 
op die kiemkracht en dat doen we dan ook met Pinksteren. Soms 
lijkt het erop, dat we elkaar alleen maar daarop zien en ontmoeten, 
maar er is veel meer, want die kiemkracht is soms ook heel ver 
verscholen. Mensen hebben soms een warm winterkleed nodig 
omdat er zoveel is gebeurd waardoor het goed was, dat er nog een 
winter kwam. Waar ik naar toe wil, dat is volgens mij het geheim van 
de ziel van een mens. Die is niet zomaar te pakken en te 
benoemen, maar dat is de plaats waar het geheim van ieder mens 
verborgen is. Ik noem het vanuit de traditie de ziel, maar het is een 
begrip, dat niet zomaar medisch is te bevatten. Het heeft te maken 
met God en omdat mensen het moeilijk vonden aan te geven, dat 
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ieder mens iets van God in zich droeg, zei men ieder mens heeft 
een ziel. Ieder mens heeft een geheim, en soms denk ik ook wel 
een geheime opdracht. Wanneer we ons leven opmaken, dan zien 
we dat we bepaalde gaven hebben die bij ons passen en die soms 
in de familie zitten. Dat is dan al in je chromosomen opgenomen. 
Kijk en dan haak ik weer af, want het gaat me er niet om een 
medische term als vindplaats te benoemen van het geheim van het 
leven. Er is voor ieder een geheim, wat voor deze aarde van belang 
is, wat we zelf soms op het spoor komen en waarvan we zeggen, ik 
moest dit doen, dit was er voor mij. In een relatie kunnen we ook zo 
over de ander praten, niet als bezit noch als instrument van mijn 
behoeften, maar als geheim dat naast mij is gekomen en waar het 
wij meer is dan jij en ik. 
Dat geheim, zullen we dan maar weer dat woord ‘God’ gebruiken, is 
onder onze oppervlakte aanwezig. Het bestaat voor wie er oog voor 
heeft. Net zoals iemand naar de lente kan kijken en verwonderd kan 
zijn over haar vitaliteit, zo kunnen we ook naar elkaar kijken. Naar 
elkaar luisteren, bij elkaar zijn. Met die vitaliteit voor ogen kijken we 
ook naar onze kerkgemeenschap. We hebben een beleid gemaakt, 
dat ons helpt om elkaar daarop aan te spreken en daarmee onze 
identiteit vast te houden. Maar ook om aangesproken te worden op 
wie we willen zijn. Daarover komen we 21 mei bij elkaar in het 
verenigingsgebouw. 
 
Ds. Olaf Haasnoot 
 

 

Oecumenische dienst 28 juni 
 
Op 28 juni is er weer een oecumenische dienst, die gehouden wordt 
in Usselo. We zijn bezig met de voorbereidingen. Voorganger zullen 
zijn Fons Peters en Olaf Haasnoot. Het thema is: “aandachtig zijn 
voor kleine dingen”. De vrouw die Jezus aanraakte in de drukke 
menigte, had behoefte aan er voor iemand te zijn en ze werd 
gezien. We denken vaak aan grootse dingen, en zulke 
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evenementen zijn ook mooi; maar vaak ligt het geheim in hele 
kleine, vaak gewone zaken. Zaken waarvan iedereen zegt, dat is 
toch heel normaal! In een drukke menigte raakt iedereen elkaar 
aan! En toch gebeurt er daar iets, en wat gebeurt er bij ons? 
 
Ds. Olaf Haasnoot 

 
 

Pinksteren 24 mei: Dienst voor jong en oud 

Met Pinksteren hebben we een dienst voor jong en oud. We gaan 
dan aan de slag met al die goede vruchten, die we in onze 
gemeente tegen komen. We gaan met elkaar praten en luisteren, 
zingen en muziek maken, djembee spelen en samen naar elkaar 
luisteren. Al die gaven van de Geest die we in elkaar zien, mogen 
dan ook een plaats krijgen. Jezus zien we terug in al die momenten, 
dat mensen weer gezien worden door Hem en door elkaar.  Er 
komen mensen ons helpen met de djembee bespelen, en we hopen 
natuurlijk dat de jeugd het ook een dienst zal vinden, waarin ze zich 
“thuis” voelen. 
Het thema is: “Waardoor wordt je geïnspireerd? “dat klinkt nogal 
ingewikkeld, want wat is inspiratie. Letterlijk betekent het in-
ademen. We kennen het ook van ‘een geïnspireerde uitvoering’. 
Adembenemend. Het zijn allemaal woorden, die iets te maken 
hebben met het in- en uitademen. De adem wordt ook wel de 
roeach genoemd, de geest. Vroeger zei men dan ook dat iemands 
geest uit hem of haar was gegaan, wanneer hij of zij niet meer 
ademde. Bij het feest van de Geest denken we aan het 
Pinksterfeest, maar ook luisteren we naar de ademhaling, naar 
woorden die gedragen worden op de adem van ons. Maar ook 
muziek maken heeft te maken met ademhaling. 
Nou goed, we zullen eens een luchtje scheppen, op adem komen; 
en we hopen op een inspirerende dienst. 
 
Ds. Olaf Haasnoot 
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Studie en verder… 

Van 27-29 mei ben ik bezig met mijn studie in Nijmegen en 
aansluitend gaan we naar een klooster met de naam de 
Koningshoeve. Daar zal ik met andere collegae aan de slag gaan 
om de geestelijke begeleiding vorm te geven. Daarna gaan op 
zaterdag 30 mei Riet en ik naar Luxemburg, waar we in de 
hoofdstad mee doen aan de marathon. Onderdeel van die marathon 
is de deelname van geestelijken uit Europa. Dat kan variëren van 
een priester tot een sikh, van een imam tot een rabbi, en dus ook 
een dominee. Riet loopt een deelmarathon, d.w.z. samen met 4 
anderen loopt ze een hele marathon, waarbij ieder een gedeelte 
voor zijn of haar rekening neemt. Ik loop dan een halve marathon, 
en ik kan zeggen met de grote hoogteverschillen in de stad 
Luxemburg is dat niet eenvoudig. Maar we lopen mee om te laten 
zien, dat geestelijken zich in sportief opzicht goed met elkaar 
kunnen verhouden. Dat we dan kunnen samenwerken. De volgende 
dag is er dan een bijeenkomst in de synagoge van Luxemburg. Het 
heeft voor mij iets van een hemel op aarde, waarbij we met al onze 
inspanningen toch geholpen worden de eindstreep te mogen halen. 
We slapen bij de scriba van de Protestantse Kerk te Luxemburg, die 
ons gastvrij ontvangt. Dan gaat even de wereld open en dat wensen 
we u ook toe. 

Ds. Olaf Haasnoot 

 
In gedachtenis 

Na een kortstondige ziekte is Leida Lammersen - Nijhuis 
overleden in de leeftijd van 90 jaar. Leida Lammersen woonde op 
de Mans, nadat ze vanaf de boerderij kwamen, waar nu de fabriek 
van Vredestein staat. 
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 Ze was een krachtige vrouw, die voor al de mensen in haar buurt 
zorgde. In Twekkelo hadden ze ervaren, dat er zomaar aan je 
voorbij kon worden gelopen, toen het om de indeling ging van de 
grenzen van de kerk. Wat had dat veel pijn gedaan en zo was ieder 
vertrouwen in kerkmensen diep geschonden.  
Leida hield dan ook niet van mensen die zomaar over je heen liepen 
of dachten in hun wijsheid wel over en zonder jou te kunnen 
beslissen. Dat had ze bij familie gezien op de boerderij en dat zag 
ze ook terug in de kerk. Toen Hans en Anneke Wooldrik naast haar 
kwamen wonen, zag Leida dat de kerkgemeenschap ook anders 
kon zijn. Wat was ze blij met zulke buren. Haar opgewekt humeur, 
haar voortvarende aanpak maakte dat ze erg genoot van veel 
mensen en natuurlijk in het bijzonder van Jan en Rikie, haar twee 
kinderen en natuurlijk de kleinkinderen, en ja, ook 
achterkleinkinderen. Maar wat deed het pijn, dat Jan zijn vrouw 
verloor en wat wilde ze hem helpen om dat te boven te komen. 
Toen ze zelfs op haar sterfbed Jan zag binnen komen gingen de 
ogen wijd open en stak ze later haar hand vanonder de dekens 
vandaan om hem te begroeten en gedag te zeggen. Dat had hij 
nodig, net zoals zij dat nodig had, toen haar Engelbert overleed. 
Geloven deed ze op haar eigen manier en daar was ze tevreden 
mee. Hoewel ze grote moeite had met dominantie van anderen, 
mocht ik als dominee (lijkt er wel een beetje op) bij haar thuis 
komen en in het ziekenhuis. Ik denk nog terug aan haar lieve 
woorden en aan haar ogen, die zoveel vitaliteit toonden. We 
wensen haar vrede toe, en vertrouwen haar toe aan de zorg van de 
liefdevolle vader. We zullen haar blijven herinneren en ook een 
woord van dank voor mensen als Anneke en Hans, die haar een 
andere kant van kerk zijn lieten zien. 
 
Ds. Olaf Haasnoot 
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Uit de Kerkenraad 

 
In de vergadering van  23 april  j.l. kwamen weer verschillende 
zaken aan de orde. De jaarrekeningen van 2014 van de diaconie en 
het college van kerkrentmeesters werden behandeld en 
goedgekeurd met dank aan de samenstellers. Gelukkig ziet alles er 
goed uit en kunnen we vol vertrouwen verder. 
 
Er is een nieuw rooster van aftreden opgesteld en Henk Blik, die 
aan eind van dit jaar  na twee termijnen aftreedt als penningmeester 
van de diaconie is driftig op zoek naar een opvolger, dus heeft u 
belangstelling, meldt u aan! 
 
We keken terug op het bezoek aan The Passion en andere 
activiteiten rond Pasen zoals het ontbijt op eerste paasdag en de 
vier kerkdiensten, en constateren, dat alles, dankzij de inzet van 
heel veel mensen, goed geslaagd is.  
 
De gemeenteavond , die we in het vorige nummer van Drieklank al 
noemden, is vastgesteld op donderdag 21 mei. We zullen dan 
uitgebreid aandacht besteden aan het beleidsplan. Bij dit nummer 
van Drieklank treft u de gedrukte versie aan. 
En….. we hebben ook al weer vooruitgekeken  naar de 
startzondag. Het duurt nog wel even, maar we hebben de datum 
bepaald op zondag 4 oktober. Laat…ja, maar we hebben rekening 
gehouden met een aantal activiteiten, zoals de fietstocht van de 
gezamenlijke buurtkringen op zondag 6 en de Landdag op zondag 
20 september. Noteert u maar vast 4 oktober in uw agenda! 
 
Dichterbij is de gezinsdienst op eerste  Pinksterdag 24 mei met het 
thema “alles waar je blij van wordt” en de oecumenische dienst op  
28 juni met voorgangers pastor Fons Peters en dominee Olaf 
Haasnoot in de kerk in  Usselo. 
 
Ria Spenkelink, voorzitter. 
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De kerkenraad vergadert in de 1e helft van 2015 nog op dinsdag 16 
juni 
 
 GEMEENTEAVOND 
 
De kerkenraad nodigt alle gemeenteleden van harte uit voor de 
voorjaarsgemeenteavond op donderdag 21 mei a.s.  in het 
Verenigingsgebouw in Usselo. Aanvang: 20.00 uur. 
 
De voorlopige agenda luidt als volgt: 
  

 opening en welkom. 

 presenteren van het beleidsplan 2014-2019 door lid van de 
commissie. 

n.b. U kunt op de website van de Protestantse Gemeente Usselo in 
het kort over het beleidsplan lezen. Het beleidsplan zelf krijgt u 
samen met deze aflevering van de Drieklank bezorgd. 

 informatie over uitwerking van de kernpunten: open, gastvrij 
en verbonden door de kerkenraad 

 presentatie beleidswaarnemers Rien van den Broeke en Jan 
ter Mors. 

 discussie met de gemeenteleden over het plan. 

 verloting paaskaarsen 2014. 

 wat verder ter tafel komt. 

 rondvraag. 

 sluiting. 
 
Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van 
een drankje en een hapje. 
Wij hopen velen van u te  mogen ontmoeten! 
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Van de kerkrentmeesters 

 

De kerkbalans 2015. 

 

De stand van zaken per april 2015.    
                                                                       
Van het begrote bedrag van  € 73.000 is totaal toegezegd € 74.323. 
Het aantal toezeggingen bedraagt: 358. Het gemiddelde bedrag van 
de toezeggingen is € 207 
Toegezegde bedragen, gesplitst naar de grootte van de toezegging: 
 
 Minder 

dan 
€ 50 

€ 50 tot 
€ 100 

€ 100 tot 
€ 200 

€ 200 
tot 
€ 400 

€ 400 tot 
€ 900 

Meer dan 
€900 

totaal  

2015 € 3.625 € 6.261 € 13.402 € 
20.628 

€ 18.607 € 11.820 € 74.323 

2014 € 3.353 € 6.237 € 15.288 € 
19.769 

€ 16.630 € 11.630 € 72.907 

 

Het aantal toezeggingen: 
 
2015 91 76 80 68 34 9 358 

2014 91 69 80 64 27 10 341 

 

Gemiddelde grootte van de toezeggingen: 
 
2015 € 88 € 167 € 303 € 39 € 547 € 1.313  € 207 

2014 € 88 € 159 € 322 € 39 € 545 € 1.270 € 206 

 

 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
 
Coen Nijkamp (bijdragenadministrateur). 
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 Jaarrekening 2014 

  
Begroting 
2014 

Rekening 
2014 

Rekening 
2013 

BATEN       

baten onroerende zaken € 23.532 € 43.677 € 42.555 

rentebaten en dividenden € 28.000 € 29.153 € 28.848 

Opbrengsten uit stg/fondsen     € 100 

bijdragen levend geld € 81.500 € 90.997 € 80.248 

subsidies en bijdragen       

TOTALE BATEN (A) € 133.032 € 163.827 € 151.752 

        

LASTEN       

kerkelijke gebouwen € 23.200 € 41.128 € 68.408 

overige eigendommen en 
inventarissen 

€ 750 € 750 € 670 

afschrijvingen € 6.620 € 5.354 € 5.354 

pastoraat € 57.698 € 52.049 € 38.555 

lasten kerkdiensten € 8.700 € 9.530 € 9.862 

verplichtingen andere organen € 8.300 € 7.367 € 7.901 

Salarissen € 8.400 € 9.694 € 8.898 

kosten beheer/administratie € 11.150 € 7.430 € 11.429 

rentelasten/bankkosten € 7.200 € 9.572 € 9.373 

TOTALE LASTEN (B) € 131.748 € 142.874 € 160.450 

        

TOTAAL (A-B) € 1.284 € 20.953 € -8.698 

        

Overige baten en lasten € 16.000 € 24.895 € 18.845 

toevoegingen aan 
fondsen/voorzieningen 

€ -17.000  €     48.000- € -30.000 

Onttrekkingen aan 
fondsen/voorzieningen 

  € 12.841 € 21.600 

TOTAAL € -1.000 €      10.264- € 10.445 

        

RESULTAAT € 284 € 10.689 € 1.747 
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Toelichting Baten 2014 

Verhuur kerk Usselo tbv zangkoren/concerten en 
Uitvaartdiensten   

 €   17.888. 

Verhuur VG aan DLG-2 koren –bridgeclub en overigen        €     6.949 

Verhuur kerk Boekelo €  12.000 

Verhuur Pastorie                                €     6.840 

Bijdragen levend geld:  

Opbrengst Kerkbalans        €   72.214 

Collecten in de dienst         €     3.957 

Giften        €        540 

Legaat       €   10.371 

Solidariteitskas        €    1.825 

Paas- en Oudejaarscollecte/Verj.fonds          €    2.090 

Netto- opbrengst koffietafels en consumpties        €  26.915 

 

Toelichting Lasten 2014 

  

Pastoraat, preekvoorzieningen.    €   52.049 

Onderhoud Gerfkamer, kerk; renovatie verenigingsgebouw €   15.680 

Toevoegingen  

Rente aan fondsen/voorzieningen      €     9.032 
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Voorzieningen onderhoud kerk/vg/pastorie    €   48.000 

Onttrekking: Voorziening onderhoud pastorie     €   12.841- 

 

Het grote verschil in baten onroerende zaken tussen begroting en 
rekening  
heeft 2 oorzaken: 
 a. behoorlijk meer verhuur van de kerk                                                                                  
 b. het gebouw in Boekelo is toch nog een jaar langer verhuurd. 
                                                                                                                           
Namens het College van kerkrentmeesters, 
H.W.Dekker (penningmeester) 
 
 
Balans per 31 december 2014 
 

 2014 2013 

ACTIVA   

Inventarissen €     44.801 €    47.016 

Beleggingen €   273.000 €  273.000 

Debiteuren €     15.900 €    10.182 

Kortlopende vorderingen 
overlopende activa €    16.162  €    18.177 

Geldmiddelen €   565.703 €   535.580 

   

Totaal €   915.566 €   883.955 
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PASSIVA   

Reserves €   497.606 €   486.915 

Fondsen  €   287.037 €   281.333 

Voorzieningen €   121.279 €     82.792 

Kortlopende schulden / 
overlopende passiva 

€       9.644 €     32.915 

   

Totaal €   915.566 €   883.956 

 
  
Van de Diaconie 

 
Oproep nieuwe penningmeester. 

Aan het eind van dit jaar stopt onze penningmeester met zijn 
werkzaamheden. Wij willen graag een opvolger voor Henk Blik; 
vandaar dat wij in deze Drieklank een oproep doen. Hebt u vrije tijd 
over en wilt u wel iets doen voor onze gemeente, schroom dan niet 
en neem contact op met de diaconie.  
Wij zijn er erg blij mee als iemand zich spontaan aanmeldt voor 
deze functie! 
Wij wachten op uw reactie. 

Stichting Ekiko  ( Elk kind een koffer ) 

We hebben een nieuw doel waar we voor willen collecteren. 
Stichting Ekiko springt in de bres voor kinderen die door een 
crisissituatie uit huis geplaatst worden.  Zo'n uithuisplaatsing kan 
vaak acuut zijn en de kinderen krijgen dan een koffertje mee naar 
het pleeggezin. 
Een koffer wordt gevuld met speelgoed, kleding, toiletartikelen, 
knuffels, tekenbenodigdheden. De koffers worden aangepast aan 
de leeftijd van de kinderen. Alle spullen die in de koffer komen 
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maken de geschiedenis van het kind tastbaar. De koffer is het begin 
van een nieuwe toekomst. Het lijkt ons een prachtig doel om voor te 
collecteren.     Groet van de diaconie. 
 
Jaarrekening 2014 

Diaconie Protestantse Gemeente Usselo   Jaarrekening 2014 

  
Begroting 
2014 

Rekening 
2014 

Rekening 
2013 

Baten       

baten onroerende zaken  € -   € -   € -  

rentebaten en dividenden € 775 € 488 € 614 

opbrengsten uit stichtingen/kassen en 
fondsen  

 € -  € 29  € -  

bijdragen levend geld € 1.700,00 € 1,60 € 2,31 

door te zenden collecten € 4.200,00 € 5.779,00 € 4.668,00 

totaal baten € 6.675,00 € 7.894,00 € 7.592,00 

    

Lasten       

lasten overige eigendommen en 
inventarissen 

 € -   € -   € -  

afschrijvingen  € -   € -   € -  

pastoraat  € -   € -   € -  

lasten kerkdiensten, catechese, etc. € 850 € 530 € 339 

verplichtingen/bijdragen andere 
organen 

€ 615 € 685 € 725 

salarissen  € -   € -  € -  

kosten beheer en administratie € 355 € 405 € 122 

rentelasten/bankkosten € 190 € 190 € 173 

diaconaal werk plaatselijk € 1.050,00 € 762 € 1.303,00 

diaconaal werk 
regionaal/provinciaal/landelijk 

€ 2.100,00 € 2.971,00 € 2.260,00 

diaconaal werk wereldwijd € 2.150,00 € 2.808,00 € 2.611,00 

totaal lasten € 7.310,00 € 8.351,00 € 7.533,00 
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Saldo baten - lasten  € 635-  € 457- € 59 

    
toevoegingen aan fondsen en 
voorzieningen 

€ -   € -   € -  

onttrekkingen aan fondsen en 
voorzieningen 

 € -   € -   € -  

streekgemeenten  € -   € -   € -  

aandeel in lasten federatie  € -   € -   € -  

overige lasten en baten  € -  € 19- € 509 

totaal € -   € 19- € 509 

    

Resultaat  € 635- € 477- € 567 

    
 

Balans Diaconie 
   

  
vorig boekjaar 

Balans per 31 december 2014 2013 

   Activa     

onroerende zaken  € -   € -  

installaties en inventarissen  € -   € -  

financiële vaste activa € 5.000,00  € -  

beleggingen 
€ 

10.367,00 
€ 10.210,00 

Voorraden  € -   € -  

debiteuren  € -   € -  

kortlopende vorderingen en 
overlopende activa 

€ 919 € 846 

geldmiddelen 
€ 

34.009,00 
€ 39.807,00 

totaal € 50,30 € 50.863,00 
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Passiva     

reserves € 48,53 € 49.010,00 

fondsen  € -   € -  

voorzieningen  € -   € -  

hypotheken en leningen  € -   € -  

crediteuren  € -   € -  

kortlopende schulden en 
overlopende passiva 

€ 1,76 € 1.853,00 

totaal 
€ 

50.295,00 
€ 50.863,00 

 
  Toelichting op kortlopende schulden: deze worden 

veroorzaakt door uitgegeven collecte bonnen en doorzend 
collecties die op 31 december nog niet waren 
doorgezonden.                                                                                                      
De jaarrekening ligt ter inzage van 18 mei t/m 25 mei. Om 
een afspraak te maken kunt U contact met mij opnemen 
via tel. 053-4837351 of 06-22702798                                                                                                                               
Henk Blik, penningmeester van de Diaconie. 
 
 

 

Collecteoverzicht  

De opbrengsten van de collectes in de periode  7 dec. t/m 

8 feb. 

15 feb De Wonne                                        97,91 97,91 
 Plaatselijke Gemeente                   107,03 107,03 

22 feb  KIA Cyclonen Madagascar             119,55 119,55 
 Plaatselijke Gemeente                    134,20 134,20 
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  1 mrt KIA Bijbelkennis Golfstaten 91,70 
 Diaconie 107,60 

  8 mrt Vakantieburo 70,22 
 Plaatselijke Gemeente 76,80 

15 mrt KIA HIV/AIDS patienten Zuid Afrika 75,10 
 Plaatselijke Gemeente 98,80 

22 mrt  KIA Villa Vrede Utrecht 76,25 
 Plaatselijke Gemeente 88,25 

29 mrt  KIA kerkondersteuning Bangladesh 92,79 
 Plaatselijke Gemeente 105,60 

 2 april Pachachaca 68,00 

 5 april PKN Jeugdwerk JOP 144,83 
 Diaconie 227,20 

12 april Clini Clowns 69,30 
 Plaatselijke Gemeente 85,59 

19 april Pastoraal Centrum de Hezeberg 97,50 
 Plaatselijke Gemeente 72,60 
 
Collectebonnen 
 
Voor de mensen die nog geen gebruik maken van collecte bonnen 
wil ik wijzen op de volgende voordelen van het gebruik van 
collectebonnen: 

 De aanschaf van collectebonnen is fiscaal aftrekbaar als gift 
 

 Als u collectebonnen gebruikt zit u in de kerk nooit verlegen 
om collectegeld 
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 Als penningmeester van de diaconie heb ik minder contact 
geld in huis en heeft de diaconie minder stortingskosten bij 
de bank 

 
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. 
Vermeldt U ook alstublieft uw telefoonnummer en adres. 
 
Overige giften 

Verjaardagfonds / Plaatselijke Gemeente 

  dhr W. via mw Dams    10,00 
  mw L-W via mw Nijhuis   25,00 

Openvenster werk 
  mw B.       5,00 
  dhr K.       5,00 
 
Henk Blik, penningmeester diaconie. 
 
 
 

Hervormde Vrouwengroep Twekkelo 

 

Bijeenkomst maandagmiddag 2 Maart 2015 
 
Dini opende als vanouds de bijeenkomst en gaf aan dat het groepje 
steeds kleiner wordt, maar we waren toch weer gezellig bijeen. Er 
zou deze middag een spreker zijn, maar die was door ziekte 
verhinderd. We zongen eerst ons H.v.G. lied en Ans las de notulen 
voor, en een prachtig voorjaarsgedicht. Daarna was er koffie met 
koek en vervolgens begonnen we met het bekende, ons allen 
geliefde bingospel met een mand vol kleine nuttige prijsjes. Door de 
bingo was het deze middag rustig want de dames moesten goed 
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opletten! En zo vertelden we, toen de bingo afgelopen was elkaar 
even de nieuwtjes, sloten af met gebed, en gingen weer huiswaarts.   
 
Paasbijeenkomst  29-03-2015. 
 

We hadden weer onze paasbijeenkomst in gezellige huiselijke kring. 
We werden opgewacht met koffie of thee en - hoe toepasselijk - 
geen cake of koek maar matzes met bruine suiker. Dini opende 
deze bijeenkomst, en Ans las de notulen. Daarna las Ans een eigen 
gemaakt op waarheid berustend paasverhaal voor. Samen lazen en 
zongen we uit de paasliturgie, daarna gingen we gezellig met z’n 
allen aan de paasmaaltijd met de verschillende soorten brood en 
broodjes, met gebakken en gekookte eieren.  Gezellig was het weer 
om zo samen te eten, en er werden heel wat eieren met brood 
gegeten. Anneke Vening had de eieren weer voortreffelijk gekookt 
en Riekie en Tine hadden de tafel weer prachtig gedekt. Zelfs de 
bloemetjes op tafel ontbraken niet. Het was alleen jammer dat Mies 
Kemerink en Emmy kraak er deze middag door omstandigheden 
niet bij konden zijn. De verjaardagskaarten gingen weer rond en 
Anneke Vening inde het geld voor het reisje dat gepland is op 22 
april.  Ans las nog een mooi voorjaarsgedicht, en samen sloten we 
af met het zingen van ‘U zij de Glorie’. 
 
Paasverhaal 
 
Een paasverhaal van Ans Mulder; Pasen beleefd als kind, eind jaren 
vijftig, begin jaren zestig.  

 

Het weekend voorafgaand aan Pasen is het palmzondag. Dan 
kregen we thuis altijd een netje met zuursnoepgoed eitjes. En we 
gingen met de zondagsschool naar de kerk, met een versierde 
palmtak met een haasje in de top. Ook kregen we altijd bij het ontbijt 
twee eieren, dat hoorde volgens mijn moeder zo, dan was je al een 
beetje op weg naar Pasen. Dan leefde je naar Pasen toe, naar het 
grote paasvuur. Ondertussen had je als kind op veel zaterdagen, 
met melkkar en de vroegere houten kruiwagen, al heel wat 
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sprokkelhout verzameld. Maar het meeste hout kwam van het 
snoeien van houtwallen en bomen dat men het jaar daarop 
gebruikte voor de houtkachel. Dan begon ook de vraag naar eieren 
op gang te komen, we hadden thuis veel kippen. Het was ook de tijd 
dat er omstreeks Pasen kleine kuikentjes kwamen, die moesten dan 
onder de moederlamp. Wij kinderen moesten dan oppassen dat er 
geen onder weg liep, en als dat gebeurde moesten we ze terug 
zetten anders kregen ze het koud en vreesde men het ergste. We 
waren thuis met 10 personen: Opa (grotva) en Opoe (grotmoo), 
vader en moeder, en zes kinderen: 3 jongens en 3 meisjes. Met 
Pasen eerst naar de zondagsschool, en daarna ‘s middags tegen de 
avond aan werden er honderd eieren gekookt, voor elk tien. In een 
grote pan werden in een theediek de eieren gekookt, dan werd er 
één uitgehaald om te kijken of ze goed waren. s’ Avonds bij het 
brood werd ervan gesmuld met zout, boter en brood, ook de gele 
basterd suiker mocht niet ontbreken met het ons allen bekende 
paasbrood (ook wel matzes genoemd). Na de broodmaaltijd kwam 
voor ons kinderen het grote moment het aansteken van de boake. 
Opa met een lange stok met daar vooraan een lap geknoopt, ik 
denk in benzine gedompeld; deze werd aangestoken en in een 
schoof stro gehouden. Eerst maar eens kijken waar komt de wind 
vandaan, en dan op een gunstige plek waar de wind op stond daar 
moest het maar gebeuren, en hup de fik ging erin. Dat was niet 
alleen bij ons thuis zo, maar alle buurlui hadden een boake. Dat was 
overal het zelfde, ze moesten toch van het snoeihout af. Als het 
vuur ging branden moest je steeds een eindje achteruit want het 
werd steeds warmer zo dicht bij de boake. Als de boake uitgebrand 
was , of toch nog wat gloeide  gingen we naar binnen om wat te 
drinken en naar bed te gaan. Want als kind was je al weer bezig 
met morgen om te kijken naar de resten van de boake, en lekker 
porren in de asresten met een stok. Je kon daar ook maar beter uit 
de buurt van de jongens blijven want ze wilden je nog wel eens 
inwrijven met as. Ook werden de overgebleven eieren opgegeten. 
(Wat grotva ook altijd deed - want hij kon met z’n plm. 80 jaar de 
eieren niet allemaal op - was de eieren verstoppen, waar weet ik 
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nog steeds niet), maar als de jongens vroegen, grotva heb je nog 
een ei voor ons dan toverde hij altijd een ei uit zijn kiel. Daar had hij 
schik in, en het waren grapjes van vroeger, het was ook een opa 
van 1885 toen was een ei nog een delicatesse). Daarna ging je bij 
de buren kijken, het was een tijd met veel buurkinderen allemaal in 
dezelfde leeftijd, met z’n allen op pad en kijken naar de resten van 
de boake. En nu ik zo aan het schrijven ben denk ik in één keer aan 
die keer dat de boake door nat weer niet wilde branden. Op de 
eerste volgende zaterdag moesten we het maar weer proberen 
werd er gezegd, jammer maar er was niks aan te doen. Wij kinderen 
hadden paasvakantie , dus een zee van tijd. Mijn oudere broers 
bedachten een plan om de boake toch aan het branden te krijgen, 
stiekum lucifer gepakt, en wat hooi van de zolder gehaald en 
proberen of het lukte. Eerst wat donkere rook en ja hoor het fikte en 
toen konden we de boake niet meer uit krijgen. Mijn moeder was 
hier niet blij mee, want ze had alle witte was buiten hangen te 
drogen, precies in de rook van de boake.  Ach zei grotva (een man 

met humor) en streek zich door de snor, er moet wat in zitten in dat 
jonge spul. Het paasvuur is een heidens gebruik maar voor ons 
kinderen waren dat nog eens tijden!!.   
 
Uitstapje Dwingelo 

 

Uitstapje Hervormde Vrouwengroep Twekkelo  
Op donderdag 22 April 2015 hadden we ons jaarlijks uitje 
georganiseerd door Anneke Vening. Om elf uur moesten we bij de 
Bethelkerk in Hengelo zijn, waar ter Beek reizen met de bus stond 
te wachten, voor vertrek naar Rosinkhof in Dwingeloo. Anneke had 
dit geregeld met het uitje van De Protestants Christelijke Ouderen 
Bond, ze wist dat er enkele plaatsen vrij waren in de bus. Klokslag 
elf uur reden we richting Almelo, Hardenberg – en via een mooie 
omweg (ontdekt door wegomlegging) - naar Ommen. Ommen 
noemt men de Vechtstad, omdat het ligt aan de mooie Vecht.  
Daarna reden we naar de prachtig gelegen- middenin de natuur 
Spaarbankhoeve in Fluitenberg, waar koffie met krentenwegge op 
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ons wachtte. Hierna zetten we de reis voort naar Dwingeloo; we 
bezochten hier de Rosinkhof, we werden opgewacht door mevrouw 
Rosink. 
 

 
 Daarna volgde er 
een presentatie die 
ons meenam in de 
geschiedenis van 
het mooie 
familiebedrijf. Ook 
werden er 
verschillende 
soorten 
roomadvocaat en 
likeur geproefd. Ook 
keken we nog even 
in het Oudhollands 
winkeltje waar  

 
advocaat en likeur e.d. te koop is. Rosinkhof heeft een gezellige, 
verzorgde en sfeervolle proeverij-ruimte op de boerderij, maar we 
moesten toch een keer weer huiswaarts, want het afscheidsdiner bij 
Ensink in Weerselo wachtte. We waren hier dan ook precies op tijd 
aanwezig, het diner was goed verzorgd en we hebben hier dan ook 
lekker van gesmuld. En het toetje met ijs en een puddinkje met rode 
vruchten op elkaar gestapeld, echt apart en lekker. We hebben een 
gift gegeven voor de chauffeur, en het Rode Kruis voor hun 
behulpzaamheden. Het was een prachtige dag! 
 
Namens Hervormde Vrouwengroep Twekkelo,  Ans Mulder- 
Reinderink 
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Verjaardagen 

 

 
 
Dhr. H. ten Cate   Oude Buurserdijk  55               0l  mei 1930 
Dhr. G.J. Wes          Weleweg  563                          04 mei 1925 
Dhr. J.H. Lansink     Goorsedijk 10                          07 mei 1938 
Dhr. R. van der Valk Bastinglaan 1                           07 mei 1931 
Dhr. H.G. Berenbroek Buurserstraat 500                    09 mei 1938 
Mevr. J. Dams-Buter Weleweg 559                          10 mei  1935 
Mevr. H.H. Reitsma-Lefers Jan van Elburgstraat 31 13 mei  1930 
Dhr. H. Lubbers           Vretberg 11                             14 mei 1938 
Mevr, J.B.Leusink-Asveld     Lansinkweg 55               15 mei 1925 
Dhr. A,J,H, Nijenhuis Arendsweg 85                         19 mei 1935 
Dhr. J.G. Bornebroek Wiedenbroeksingel 4               21 mei l932 
Mevr. H.J. Voorn –Schonewille Buurserstraat 650     24 mei 1925 
Mevr. J.G. Bulten-Braaksma      Hengelosestraat 363  25 mei 1936 
Mevr. G.F.J. Roerink-Immink     Achterhofweg 30       27 mei 1936 
Mevr. G. Bogerd  Boekelose Stoombleekerij       28 mei 1937 
Mevr. G.J.Weekhout- Wissink    Teesinkweg 34          29 mei 1929 
Dhr. G.J. Wevers  Past. Schneiderstraat  33         31 mei 1937 
Mevr. G.J.Leusink- Versteeg      Klaashuisstraat 9      02 juni 1926 
Mevr. H.W. Wonnink-Nijenhuis  Veldgeuverweg 35     09 juni 1936 
Dhr. H. Lippinkhof   Boekelose  Stoomblekerij 59   10 juni 1933 
Dhr. H. Duinhof            Julie de Gaagstraat 18             11 juni 1937 
Mevr. J.E. Oosterveld-Lammertzen  Haaksbergerstraat 581  11 juni 1934 
Dhr. P.J. Zandbergen   Weleweg 410                           13 juni 1933 
Mevr. G.D. Holtkamp-Hoenink  Usselerhofweg 8         15 juni 1920 
Mevr. J.G. ter Steege-ter Riet   Rechterveldbrink 419  15 juni 1935 
Mevr. J.G. Rietman-Sotthewes Dr. Koekstraat 4          15 juni 1931 
Mevr. G.A.J. Harwig    Beckumerstraat 33a                  16 juni 1922 
Dhr. L.A. Wesseler      Jan van Elburgstraat 7              16 juni 1939 
Dhr. E.F. Lippinkhof    Meestersweg 20                        16 juni 1939 
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Mevr. G.H.Lutje Berenbroek-Immink Riethermsteeg 180   18 juni 1915 
Mevr. Z.F. Heutink-Bolk Badweg 65                             18 juni 1920 
Mevr. A.J.E. Venema-van Dragt        Ganzebosweg 300    19 juni 1930 
Dhr. M. Doeven                          Boekelosebleekweg 148   21 juni 1938 
Mevr. H.A. Lippinkhof-Tichelaar        De Mans 22               12 juni 1939 
Dhr. B.J. Wissink                               Wissinksdijk 114         23 juni 1937 
Mevr. E. Bosma -de Jong                  Windmolenweg 43      26 juni 1932 
Dhr, B.J. Klein Wentink                      Welenmosweg 58       26 juni 1932 

 
 
 
 

Over voetmaten en registers 

Op zich is het niet heel bijzonder dat u in een kerkblad een foto ziet 
van een organist achter zijn orgel. Maar u had het misschien al 
gezien: het is niet een willekeurige organist, het is onze organist: 
Peter Slotman, aan wie ik op een donkere januari-avond een 
bezoek bracht. 
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Ik bezocht hem op een tijdstip waarop hij net in de huiskamer op zijn 
orgel aan het studeren was op enkele muziekstukken. Peter bezit 
een groot Hammondorgel, een elektromechanisch orgel. Daarop 
kan hij spelen alsof het een kerkorgel betrof. En hij kan er 
geestdriftig over vertellen. Hij legde mij uit wat ik mij moest 
voorstellen bij voetmaten en registers. Tot slot speelde hij voor mij 
onderstaand verzoeknummer; u ziet het begin van een koraal van 
Bach hieronder staan, zo ziet dat er dus uit, daar moet een organist 
wijs uit worden: 
 

 
 
Maar ik was niet gekomen voor een muziekavond. Daarom begaven 
wij ons naar de keuken, om het gesprek zonder muziek voort te 
zetten.  
 
Orgelspelen is voor Peter van jongs af aan hartstocht, liefhebberij, 
en later ook min of meer beroep. Hij begeleidt in onze gemeente de 
gemeentezang en cantorij. Daarnaast speelt hij ook regelmatig in 
andere kerken. En als het zo uitkomt op feesten, waarbij  ook 
popmuziek deel uitmaakt van het repertoire. In 2012 vierde Peter 
zijn 40-jarig jubileum als organist, waaraan in TC Tubantia nog 
aandacht is besteed. 
 
 
Reeds als kind heeft Peter orgel-les gehad; maar ook later schoolde 
hij zich bij. Zo heeft hij in 1972 een cursus kerkmuziek gevolgd bij 
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Jan Kleinbussink en Willem Mesdag in de Stiftskerk van Weerselo 
Een beroepsopleiding heeft Peter ook gevolgd, maar die had niks 
met muziek te maken. Hij heeft achtereenvolgens de Lagere en 
Middelbare Landbouwschool gevolgd. Toen hij na zijn militaire 
dienstplicht aan de slag wilde was er op zijn vakgebied nauwelijks 

werk te vinden. Hij 
heeft toen – met 
succes gesolliciteerd 
bij Polaroid. Bij 
Polaroid werden 
fototoestellen 
gemaakt waarmee je 
directklaarfoto’s kon 
maken. Deze fabriek 
heeft het in Enschede 
met de opkomst van 
de digitale fotografie 
niet gered; in 2001 

volgde surséance van betaling. Na enkele overnames stopte het  
bedrijf definitief in 2008. Daarbij kwam ook Peter Slotman op straat 
te staan. 
Vervolgens ging Peter via het zg. Werkplein (samenwerking 
gemeente en UWV) aan de slag, o.a. bij enkele groenprojecten. 
Toen kwam er een kink in de kabel: bij Peter  werd in 2009 een 
lekkende hartklep geconstateerd.                                                                  
Een hartoperatie volgde, waarvan Peter gelukkig voorspoedig 
herstelde. Het betekende wel opnieuw op zoek naar werk, passend 
werk ditmaal voor iemand met een hartoperatie achter de rug. Om 
een lang verhaal kort te maken:  Peter werkt nu bij Hamaland als 
onderhoudsschilder. Hamaland is de uitvoeringsorganisatie van de 
Wet sociale werkvoorziening voor vijf gemeenten, waarbij ook 
Haaksbergen. Daar komt  binnenkort nog bij het keuren van 
elektrisch handgereedschap.  
Peter woont sinds 1957 in Haaksbergen, maar hij werd in 1954 
geboren in Heino. En wel in een hervormd gezin; niet vrijzinnig, niet 



 
 

 

29 

confessioneel of bevindelijk, maar behorend tot de midden-
orthodoxie. Het gezin telt vier kinderen: Peter heeft één broer en 
twee zussen, waarvan er één in Haaksbergen woont. Dat laatste is 
niet zonder belang: als Peter weg is zorgt zijn Haaksbergse zus 
voor hun 98-jarige moeder. Is Peter thuis, dan zorgt hij voor zijn 
moeder. Die zorg vergt wel steeds meer tijd. Om die reden heeft 
Peter in overleg met Hameland zijn dienstverband teruggebracht 
van 36 naar 30 uur per week. 
 
Roel Bruinsma 
 
Mededeling: 
De Cursus Theologische Vorming Twente start met een nieuwe groep in 
september. Meer info in de volgende Drieklank (vanwege ruimtegebrek in 
dit nummer). Kijk eventueel alvast op: 
www.protestantsekerk.nl/pcte/toerusting/tvg 
                                                      
 

Pinksteren 

 
Zat in gepeins, even rustig aan de Buurserbeek 
Toen plots m’n kleinkind over m’n schouder keek 
“Opa, mag ik u wat vragen? 
Wat zijn voor u de Pinksterdagen? 
Ik hoorde wel eens van een Geest, 
Is die ook bij u langs geweest?” 

“Lieverd, het is tijd om ons te bezinnen 
Over de alledaagse dingen 
Hoe het met de wereld gaat 
Hoe de mensheid de aarde schaadt 
Elke dag hoort de Geest in een mensenhart te zijn 
Bevrijd van alle pijn en ongein 
Willen de toekomstigen ook nog een goed leven 
Laat het wat waard zijn wat wij hun geven.” 

 
J.K. Krikke 
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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 
H.J Blik        Beckumerstraat 82      4837351 
A.E. Grobben-Berenbroek   Oude Haaksbergerdijk 2  4282193 
W.M. Mandemaker    Boterdijk 2           8507490 
B.F.J Nijhuis – Wissink  *  Helweg 80                4288391 
 

OUDERLINGEN  
E. Mol         Plataanstraat 9, Enschede  4365955 
W.A.L. Overbeek     Grote Veldweg 21    4280691 
A.H. Spenkelink-Hogeweg * Groenelaan 55                    4765491 
ouderling met bepaalde opdracht, preses kerkenraad 

H.J. Teussink - Nijhuis            Lammerinkweg 9                 4282438 
A.Wooldrik-Klos     De Mans 16      2300079 
 

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 

H. Duinhof       Julie de Graaglaan 18,    4314675 
          Enschede        
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 
 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 
-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 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

32 

KERKDIENSTEN 
 

 

10 mei  Usselo  10:00 uur  ds. E.v. Houwelingen,  
Hengelo 

17 mei  Twekkelo 10.00 uur  ds.J.Hazeleger, 
             Eibergen 
24 mei  Usselo  10.00 uur  ds. O.G. Haasnoot 
 
31 mei   Usselo  10.00 uur  ds. C.G.J. de Jonge, 
             Enschede 

 
07 juni  Usselo   10:00 uur  ds. O.G. Haasnoot 

 

14 juni  Usselo  10:00 uur  ds. C.G.J. de Jonge,  
             Enschede 
21 juni  Usselo  10:00 uur  ds. G.S. Bunjes van der Lee 
             Borne 
28 juni  Usselo  10:00 uur  ds. O.G. Haasnoot en pastor         
             F.Peters  Oldenzaal 
             (oec. dienst) 
 

05 juli  Usselo  10:00 uur  ds. M. C.van der Meer, 
                                                           Almelo 
12 juli  Usselo   10:00 uur  dhr. W. Ekker, Enschede 
 
19 juli Twekkelo 10.00 uur  ds. C.G.J de Jonge,  
             Enschede 
26 juli  Usselo  10.00 uur  Ds M. Schepers vd Poll 
             Enschede 


