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Vanuit de pastorie 

 
Nog wat onwennig zitten we hier in de pastorie. We zijn al 25 keer 
verhuisd, sinds we 36 jaar geleden met elkaar getrouwd zijn.  
Dus verhuizen heeft iets wat bij ons hoort. Een soort semi-
nomadendom, zoals ook aan Abraham werd toegeschreven.  
Het is aan de ene kant ontregelend en aan de andere kant 
vernieuwend.  De ontregeling is vaak noodzakelijk om weer tot 
nieuwe ontwikkelingen te komen en dus een nieuwe gemeente.  
En het is ook vernieuwend, in de zin van dat het ons uitdaagt, bv 
om tot een nieuwe kleur in de pastorie te komen. 
In de spanning van ontregeling en vernieuwing spelen de beide 
kerkgemeenschappen mee, die afscheid nemen en welkom heten. 
Het is als een wandeling door een bos, wanneer het wat donker 
wordt, de lichtjes van de huizen bepalen dan je richting en zeker 
vroeger waren de torens van de kerken daarbij herkenningspunten 
en zo houvast. Loslaten en opbouwen, richting geven en richting 
gaan. Ik sprak vorige week iemand, die zijn land had verlaten.  
Ze zouden weer opnieuw een boerderij gaan bouwen. Menigeen 
denkt dan, die kan zomaar wat nieuws opzetten. Maar wie dat zelf 
eens heeft meegemaakt, die weet ook de andere kant, de binding 
met je land, waar Bertus Heutink ook zoveel aan had beleefd 
In de eerste studieweek van mijn studie geestelijke begeleiding 
werd het thema ontregeling naar voren gebracht. Soms ontregelt 
God ons bestaan. We zeggen dan we zien geen God meer, maar 
zo werd ons geleerd. “Wij zien onze werkelijkheid niet meer en 
daarom ons beeld van God niet meer “. Dat beeld gaat aan het 
wankelen. Daarmee kan het ineens zichtbaar worden, dat de 
werkelijke God zich weer zichtbaar maakt en wij even stil worden 
van al het rennen vliegen en draven dat we doen. 
God is al in ons, alleen we lopen Hem voor de voeten. Dat was 
natuurlijk voor 12 theologen een moeilijke overdenking. Lopen wij 
met onze beelden God voor de voeten? We hebben geleerd te 
praten, we hebben allen veel kennis, de boekenkasten zijn 
overvol. En toch….zou het mogelijk kunnen zijn, dat we wakker 
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geschud moesten worden uit onze positie van we zullen God wel 
redden voor de wereld. Maar niet wij redden God…God redt ons 
en als wij niet de gedachte hebben, dat we gered moeten worden, 
waar zijn we dan mee bezig? 
We zijn dankbaar, dat we in uw midden mogen wonen en leven.  
Ik ga vanavond naar de eerste kerkenraadsvergadering. We 
danken u voor uw aandacht tijdens de intrededienst en uw inzet 
om ons hier een prachtige woonomgeving te geven.  
We hebben al weer wat houvast en dat kom ik dan ook melden. 
Mijn email adres is olaf.haasnoot@gmail.com en ons 
telefoonnummer is 053- 7851695.  
Aangezien ik een 60% baan heb, betekent dit ook, dat ik drie 
dagen in de week werkzaam ben. 
Ik zal actief zijn op maandag, dinsdag en donderdag.  
Op de woensdag heb ik mijn studiedag in Nijmegen en op de 
vrijdag heb ik samen met mijn vrouw een dag vrij en dat betekent 
vaak dat we ook nog iets doen voor "Een weg voor samen".  
Dat heeft als ondertitel Marriage Encounter . We zijn daar het 
landelijk voorzittersechtpaar van. 
In de weekenden heb ik dan twee keer in de maand een dienst. 

In het volgende nummer vertel ik meer over de invulling van de 
werkzaamheden in de komende periode. 
Met een hartelijke groet, 
ds. Olaf Haasnoot 
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Vanuit de Kerkenraad 

 
Usselo heeft weer een predikant. 
Het predikantloze tijdperk ligt  achter ons. Er is in deze tijd veel 
werk verzet door de leden van de P. G. Usselo. Iedereen heeft 
naar vermogen bijgedragen.  
Er werd vaak een beroep gedaan op verschillende actieve leden 
van de P.G. Usselo. En meestal niet tevergeefs. De mensen, die 
gevraagd werden zitting te nemen in de beroepingscommissie of in 
de intree- en uittreecommissies, reageerden positief. Zo’n houding 
in onze gemeente is fantastisch en wordt door velen zeer 
gewaardeerd. Het zet misschien anderen wel aan om er een 
volgende keer ook bij te horen!  
De beroepingscommissie heeft zijn taak er op zitten. In de 
vergadering van 12-09-2013 is deze commissie officieel 
ontbonden. Wij danken de commissie voor haar inzet en haar tijd. 
   
De afscheidsdienst van Ds. M.C. van der Meer op 25 augustus en 
de intreedienst van 8 september, waarin Ds. O.G. Haasnoot werd 
bevestigd, waren twee zeer belangrijke gebeurtenissen.  
Beide diensten met een overvolle kerk, waaruit blijkt dat het werk 
van Ds. Van der Meer zeer gewaardeerd werd en het werk van Ds. 
Haasnoot met het volste vertrouwen tegemoet wordt gezien.  
Na afloop van beide diensten werd er onder het genot van een 
hapje en een drankje gezellig nagepraat over het afscheid van de 
één en het welkom voor de ander. 
Deze dagen vroegen om een perfecte organisatie. En zo is dat ook 
gegaan. Ook hier een woord van dank aan de commissie en 
anderen die hand- en spandiensten  hebben verleend. 
 
Op zondag 6 oktober zal de Startzondag zijn. In verband met 
bovenstaande zaken was het onmogelijk om nogmaals een beroep 
te doen op al die mensen die zich de laatste weken zo hebben 
ingezet.  Vandaar dat de Startzondag dit jaar een eenvoudige 
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opzet krijgt: een dienst in de kerk en enkele activiteiten in en om 
het Verenigingsgebouw. 
Op donderdag 7 november vindt de najaarsgemeenteavond 
plaats. Zet deze avond vast in uw agenda. Op die avond zal Ds. 
Haasnoot vertellen over zijn werk op Curaçao.  
 
De kerkenraad zal het enige tijd moeten stellen zonder haar 
voorzitter Ria Spenkelink. Zij is geopereerd, zal nog 
chemotherapie moeten ondergaan en herstellen van alle 
behandelingen. 
Haar taken worden door de andere kerkenraadsleden 
overgenomen. Wij wensen haar veel sterkte voor de komende tijd 
en hopen op een goed herstel. 
  
Namens de kerkenraad, 
Henny Dekker. 
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Afscheid 

 
Onze kerk in Usselo telt ruim 200 zitplaatsen. Die waren zondag 
25 augustus ’s middags om half 3 allemaal bezet. De kosters 
hadden extra stoelen aangesleept  om ook hen die niet zo vroeg 
kwamen een zitplaats te bieden. Onmiskenbaar een bijzondere 
kerkdienst: de afscheidsdienst van ds. Martin van der Meer. 
Dat is te zeggen: een gewone dienst met ds. Martin van der Meer 
als voorganger, met schriftlezingen, zingen van een psalm, van 
gezangen en van andere liederen, met participatie van de cantorij; 
met gebeden, een preek, en een collecte. 
Maar anders dan anders waren de muzikale bijdragen van Ilse van 
Griensven en Marion Röber, die twee duetten zongen; en van 
Anne Haverkamp (trompet) en Peter Slotman (begeleiding met 
orgel). 
En helemaal anders dan anders waren de woorden waarmee ds. 
Maaike Schepers-van der Pol aan het eind van de dienst namens 
de classis Enschede ds. Martin van der Meer onthief van zijn taken 
voor de Protestantse gemeente Usselo. 
En na de dienst - maar nog wel tijdens de bijeenkomst in het 
kerkgebouw -  waren er toespraken. Henny Lippinkhof trad op als 
ceremoniemeester op en introduceerde elke spreker. 
Hij verlangde van elke spreker dat die zich zou beperken tot 3 
minuten spreektijd. Dat was kennelijk  toch te weinig om de vele 
verdiensten van ds. Martin van der Meer recht te doen, althans 
mijn indruk was dat de gemiddelde spreektijd wat meer tijd vergde 
dan de door Henny aangegeven limiet. Ria Spenkelink voerde het 
woord namens de kerkenraad, ds. Pronk namens de 
Werkgemeenschap Predikanten van onze regio, de heer Visser 
namens de PKN-gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel (de vorige 
gemeente van ds. Martin van der Meer), Hans Damen namens de 
cantorij, Leen Bulten o.a. als oud-kerkenraadslid, en tenslotte 
Herman Vossebeld namens de Interkerkelijke Werkgroep 
Boekelo/Usselo. 
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De bijeenkomst werd vervolgens voortgezet in het 
Verenigingsgebouw. Dat kon niet alle bezoekers herbergen; maar 
buiten waren er tafeltjes geplaatst zodat mensen ook daar aan het 
afscheid konden deelnemen, daarbij profiterend van fraai 
zomerweer. Wel speelde het programma zich binnen af. 
Daar overhandigde Ria Spenkelink het cadeau van de gemeente 
aan Martin en Jenny van der Meer. 
Dat bestond uit de originele tekening van de kerk van Usselo zoals 
die op het voorblad van Drieklank staat; en uit een enveloppe met 
reischeques. En daar voerden de deelnemers aan de Jeugdkerk, 
onder regie van Jenny Stokkers, een spektakelstuk op. In een 
mand, die aan het stuur van een fiets was bevestigd zat het 
cadeau voor het echtpaar van der Meer. Het cadeau bestond uit 
een aantal artikelen die op hun reis in hun nieuwe levensfase van 
pas kunnen komen. Die artikelen pasten in een grote, rode 
boerenzakdoek, die met een knoop erin aan een stok kon worden 
gehangen: een zg. ‘goastok’. 
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Jenny Stokkers regisseert het spektakelstuk 

 

  
Ds. Martin van der Meer en zijn vrouw nemen het cadeau in ontvangst 
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 Een ‘goastok’ 

 

HEEL ERG BEDANKT 

 
Na de afscheidsdienst op zondag 25 augustus jl. heb ik er – mede 
namens mijn vrouw Jenny -  behoefte aan om iedereen nog eens hartelijk 
te bedanken voor de vele attenties en brieven en kaarten, die wij 
mochten ontvangen. En daarenboven het cadeau van de gemeente:  
€ 500 aan reischeques. Na de kerkdienst waren er 7 sprekers, die ik (te) 
kort heb toegesproken om hen te bedanken voor hun goede woorden en 
geschenken.  
 
De loftuitingen van deze en gene waren voor mijn gevoel nogal uitbundig. 
Immers, door gewoon te doen deden we al gek genoeg.  
Maar goed: gezegd is gezegd. Doch ook: niet gezegd is niet gezegd.  
Vandaar, dat het hier in Drieklank nog een keer geschreven moet 
worden: Iedereen bedankt voor de goede tijd in Usselo. Voor de 
plezierige en zinvolle samenwerking op welk gebied ook maar.  
Voor ondersteuning, hulp en medeleven, als het nodig was.  
Namen noem wij niet, want wij zouden iemand vergeten en dat mag niet. 
Nogmaals bedankt en goodgoân! 
 
Martin en Jenny van der Meer. 
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Collecten  april t/m 8 september 

 
De opbrengsten van de collectes in de periode 7 april t/m 8 september 
  
  7 april Cliniclowns 85,30 
 Plaatselijke Gemeente 110,10 
14 april Eredienst en Kerkmuziek 67,20 
 Plaatselijke Gemeente 79,65 
21 april Diaconie 63,01 
 Plaatselijke Gemeente 94,60 
28 april Pastoraal centrum De Hezeberg 118,55 
 Plaatselijke Gemeente 138,35 
  5 mei Vakantiebureau 83,00 
 Plaatselijke Gemeente 103,00 
12 mei Zonnebloem Boekelo 50,20 
 Wezenzondag 56,65 
19 mei Pinksterzending 95,29 
 Plaatselijke Gemeente 123,50 
26 mei Diaconie 66,48 
 Plaatselijke Gemeente 90,40 
  9 juni Leger des Heils Enschede 80,50 
 Plaatselijke Gemeente 101,50 
16 juni Plaatselijke Gemeente 52,30 
 Diaconie 72,90 
23 juni Ready 4 Life 65,80 
 Plaatselijke Gemeente 75,60 
30 juni Plaatselijke Gemeente 80,95 
 Diaconie 105,65 
  7 juli Bestrijding onkosten dienst 209,50 
14 juli Vrienden van Tactus 71,75 
 Plaatselijke Gemeente 93,65 
21 juli Diaconie 65,82 
 Plaatselijke Gemeente 93,50 
28 juli Hulp aan Sri Lanka 65,82 
 Plaatselijke Gemeente 81,90 
4 aug. Amnesty International 77,51 
 Plaatselijke Gemeente 95,62 
11 aug. Liliane Fonds 69,75 
 Plaatselijke Gemeente 75,60 
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18 aug. Zomerzending 48,20 
 Plaatselijke Gemeente 58,90 
25 aug. Diaconie 324,25 
 Plaatselijke Gemeente 330,31 
  1 sept. Zorgboerderij De Viermarken 64,30 
 Plaatselijke Gemeente 52,85 
  8 sept. Diaconie 247,51 
 Plaatselijke Gemeente 308,27 
  
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. 
 
 
Overige giften en bijdragen 
In de periode april t/m 13 september zij de volgende giften ontvangen 
 
Voor de plaatselijk gemeente (verjaardagsfonds) 
  8 mei   fam. D. via dhr. Roossink  25,00 
27 mei mw. W-t. K, via mw. Wissing 15,00 
30 juni mw. D. via mw. Wissink 10,00 
30 juni mw. L.-W. via mw. Wissink 20,00  
  5 aug.  mw. t. M. via dhr Nijkamp 10,00 
  8 sep. dhr. W. via dhr. Dekker 10,00 
 
Voor het openvenster werk 
18 aug. NN via mw Nijenhuis 5,00 
 
Verdere inkomsten 
 
Verloting paaskaarsen 161,00 
Verkoop kaarten  5,00 
 
Henk Blik, penningmeester diaconie. 
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WIJ  GEDENKEN 

 
Jan Rademaker 
 
Op 17 juli jl. overleed hij in de leeftijd van 83 jaar. Hij woonde met 
zijn vrouw Janny aan de Oude Haaksbergerdijk 295. 
Hij werd geboren en groeide op in de Broekheurne op de boerderij 
van zijn ouders aan de Groenelaan (’t Stienke’). Jan hield van 
kattekwaad en samen met zijn vrienden waren zij de schrik van de 
Broekheurne. Jan hield ook van een feestje, waar hij het liefst zo 
lang mogelijk bleef om met zoveel mogelijk mensen een praatje te 
maken. Hij genoot ervan. Jan had een duidelijke opvatting over de 
taakverdeling in het gezin. Het onderhoud van de boerderij, de 
verzorging van de dieren en het bewerken van het land was zijn 
taak en de zorg voor het huishouden liet hij graag over aan zijn 
vrouw. Dat betekende overigens niet, dat hij op dat gebied 
onkundig of onbedreven was. Toen zijn vrouw een paar dagen in 
het ziekenhuis moest verblijven deed hij het huishouden gewoon 
zelf. Het liefst was Jan buiten. Op het land, in de moestuin of in de 
schuur. Zijn gereedschap was hem heilig. Hij verzorgde zijn 
spullen tot in de puntjes. En alles moest op de door hem 
vastgestelde plaats worden opgeborgen. Behalve boer was Jan 
ook jager. Met zijn kameraden hield hij in Buurse een paar keer 
per jaar ‘de wildstand op peil’, zoals hij zelf zei. De laatste jaren 
alleen nog op Oudejaarsdag. Het gezelligste deel van de jacht was 
natuurlijk een börrelke en een hapje eten. In het gezelschap van 
de jagers openbaarde zich in de loop der jaren evenwel een 
opmerkelijke tendens. Er bleek allengs een afname te zijn van het 
aantal afgeschoten dieren en een toename van het aantal 
aangeschoten jagers. Voor de aanleg van grote wegen aan de 
buitenkant van Enschede moest het gezin Rademaker twee keer 
verhuizen. De boerderij moest wijken voor het asfalt. Het waren 
gedwongen verhuizingen en daar had Jan veel moeite mee.  
Op zijn laatste plek aan de Oude Haaksbergerdijk had hij het 
evenwel naar zijn zin. Hij had alles mooi voor elkaar. En hij 
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woonde vlak naast het gezin van zijn zoon Gerjan. Hij was trots op 
alles wat uiteindelijk tot stand gebracht was. Terugblikkend was hij 
gelukkig met het leven, dat hij geleid had en waarvan hij wist, dat 
het hem geschonken was. De overmachtige ziekte, die aan zijn 
leven een einde zou maken, kon daar niets aan af doen. Hij was 
voorbereid op het einde, dat in de loop van de morgen van de 17e 
juli in het bijzijn van zijn vrouw en (klein)kinderen kwam.   
De crematieplechtigheid vond plaats in crematorium ‘Enschede’ op 
dinsdag 23 juli jl.  
                                                                                            
Wieger Remmelt Lukkien  
 
Op 10 augustus jl. overleed hij in de leeftijd van 72 jaar. 
Hij woonde met zijn vrouw Annie aan de Heersenkampweg 48 te 
Enschede. Wim werd in Hengelo geboren en groeide daar ook op.  
In 1967 trouwde hij met Gerry Speek. Daarna werden zijn dochters 
Astrid en Inge geboren. Wim werkte vele jaren als constructeur bij 
Ingenieurs Architecten Associatie (IAA). Dat deed hij met veel 
enthousiasme. Hij was technicus in hart en nieren. 
Na het overlijden van zijn vrouw in 1997 bleef hij geruime tijd 
alleen, totdat hij in 2003 Annie Kuiper ontmoette. In 2004 trouwde 
hij met haar. Door zijn huwelijk met Annie kwam er een familie bij. 
En wel een grote, warme familie, waarin Wim precies paste. Hij 
werd in overdrachtelijke zin vader en opa van de kinderen en 
kleinkinderen van Annie. Er braken gelukkige jaren aan, waarin 
Wim zijn belangstelling, hulpvaardigheid en optimisme toonde en 
waarin hij voor veel gezelligheid zorgde. 
Van zijn kleinkinderen, aan wie hij veel aandacht gaf, genoot hij 
intens. Ook genoot hij van zijn hobby: modeltreinen. Een 
hobbykamer vol met treinen was een wereld, waarin hij zich kon 
terugtrekken. Buiten was hij evenwel ook graag. Tennissen, 
hardlopen en wielrennen/mountainbiken waren zijn passie. 
Er kwamen wolken in zijn leven, toen bleek, dat hij ernstig ziek 
was. Zijn lichaam ging hem in de steek laten en Wim ging zich 
voorbereiden op de toekomst. Zoals hij alles in zijn leven en werk 
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met perfectie had gedaan, zo regelde hij ook de dingen, die 
moesten gebeuren rond en na zijn sterven.  
Hij had behoefte aan stilte en wilde ook graag in de stilte 
vertoeven. Zo genoot hij van de stilte achter zijn huis, zo dicht bij 
de natuur, bij bloemen en struiken en in het zachte suizen van de 
wind. Hij wilde ook aandacht vragen voor de stilte. 
In het crematorium moest er daarom geen muziek, maar stilte zijn 
tussen de dingen, die gezegd zouden worden. 
Die crematieplechtigheid kwam op donderdag 15 augustus jl. , 
waar we overeenkomstig zijn wensen van Wim afscheid namen.  
 
Johanna Hendrika Overbeek – Altena 
 
Op 12 augustus jl. overleed zij in de leeftijd van 94 jaar.  
Zij was sinds 29 oktober 1993 weduwe van Johan Willem 
Overbeek. Zij woonde sinds 2006 in De Berke: Jan van 
Elburgstraat 31 te Boekelo. De laatste maanden van haar leven 
verbleef zij in het verpleeghuis Het Wiedenbroek te Haaksbergen.  
Jo werd geboren op een boerderij in Beckum en na haar trouwen 
met Johan Overbeek ging zij op een boerderij in Twekkelo (Grote 
Veldweg) wonen. Daar werden haar kinderen Gerard en Wim 
geboren en daar heeft zij bijna de rest van haar leven gewoond.  
Haar kleinzoon Henk typeerde haar als ‘een sterke statige vrouw 
of dame, die er altijd was. Zij was de drijvende kracht in haar 
gezin, ze wist altijd goed wat zij wilde en dat kreeg ze ook voor 
elkaar, het liefst snel. Anderen mochten haar daar graag bij helpen 
en dat vond ze dan ook heel gewoon.’ 
In zijn toespraak beklemtoonde haar kleinzoon, dat hij ‘altijd met 
bewondering gekeken had naar hoe zij in het heden leefde en niet 
in het verleden. Zij wist hoe dingen hoorde, maar ze had geen 
oogkleppen op van hoe de tijd waarin zij leefde, zich ontwikkelde.’  
Zij bleef midden in de samenleving staan, zij wilde niets missen 
van wat er allemaal gebeurde en zij was veel op pad. Als je haar 
wilde opzoeken moest je wel eerst even bellen, anders stond je 
misschien voor een gesloten deur. 
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Wie Jo hebben gekend weten, dat zij een vrouw was met 
doorzettingsvermogen en zelfstandigheid. Zij kon zichzelf prima 
redden. Ook toen zij na het overlijden van haar man lange tijd 
alleen op de boerderij in Twekkelo woonde. De laatste jaren ging 
het moeilijker, zij werd ouder en er kwamen ongemakken, maar ze 
had veel steun aan haar vriend Jan Baltink, met wie zij dagelijks 
optrok. Toen het met haar gezondheid achteruit ging en zij ook niet 
meer goed voor haarzelf kon zorgen is zij naar Het Wiedenbroek in 
Haaksbergen verhuisd. Daar is zij ook gestorven. 
Op zaterdag 17 augustus jl. werd in de Johanneskerk te Twekkelo 
een afscheidsdienst gehouden, waarna de begrafenis plaatsvond 
op de Westerbegraafplaats te Enschede. 
 
Lambertus Engelbert Heutink 
 
Op 6 september jl. overleed hij in de leeftijd van 90 jaar. 
Hij woonde met zijn vrouw Zwenna aan de Badweg 65 in de 
Rutbeek. Bertus werd in Drienerwolde op een boerderij geboren 
en groeide daar ook op. Hij was voorbestemd voor het boerenvak 
en oefende dat met vreugde uit. Het mooiste wat hem kon 
overkomen was het werken met paarden, bijvoorbeeld het ploegen 
met een paard. Daar was hij zeer aan gehecht en het was dan ook 
helemaal niet zijn eerste prioriteit om een trekker aan te schaffen 
in de tijd, dat de mechanisatie in de wereld van de boeren zijn 
intrede deed. Maar daar kon hij natuurlijk niet onderuit. Zolang als 
mogelijk was bleef hij nog met de paarden werken. Met plezier 
heeft hij nog twee predikanten (en hun gezinnen) met paard en 
wagen de gemeente in gereden. Vandaar dat ik hem altijd 
aansprak met ‘koetsier’. Als ik dat zei glinsterden zijn ogen.  
Bertus hield niet van haasten. Hij was een rustige man en keek 
altijd eerst de kat uit de boom. Ook in een gesprek stelde hij zich 
zo op. De gesprekken, die je met hem voerde, verliepen altijd 
gezellig en als het ijs gebroken was bleek een hartelijke 
belangstelling voor het wel en wee van zijn gesprekspartner. 
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Bertus was heel gelukkig met zijn vrouw Zwenna en andersom. 
Lief en leed hebben zij vele jaren met elkaar gedeeld. Zeker ook in 
de jaren van het ouder worden, waarin gezondheidsklachten een 
rol gingen spelen en waarbij zij steeds meer op elkaar waren 
aangewezen. Zwenna ging steeds slechter zien en Bertus’ 
krachten namen allengs af. Op 26 augustus jl. waren zij 60 jaar 
met elkaar getrouwd. Bertus was trots op zijn kinderen Engelbert 
en Erna en zijn kleinkinderen waren hem zeer dierbaar. In hem 
hebben zij een onvergetelijke opa gehad. Dat bleek ook uit de 
korte, doch indrukwekkende toespraak, die kleinzoon Renso 
tijdens de afscheidsdienst op donderdag 12 september jl. in de 
kerk van Usselo hield.  
De woorden, die schoonzoon Gerard op de begraafplaats uitsprak, 
getuigden van de warmte in de familie en van de zorg voor elkaar 
in huize Heutink.  
 
Mogen de bovengenoemde families troost en bemoediging 
ontvangen uit de gedachtenis van hun dierbaren. 
                                                                                          
M.C. van der Meer.    
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Een nadere kennismaking 

 
Volgens het KNMI is het in Twente op vrijdag 6 september 31,8° C 
geweest. Ik had met Henk Siepel afgesproken om hem op deze 
dag een bezoekje te brengen. Dat ik enigszins bezweet aankwam 
bij de Hortensiastaete kwam dan ook niet doordat ik hard had 
gefietst, of omdat ik tegen het bezoekje opzag.  
Ik was op tijd uit Boekelo vertrokken, en ik kende Henk al van een 
andere gelegenheid, en wist dat hij een aardige man is. Het leek 
me een goed idee om hem eens via Drieklank nader aan u voor te 
stellen. Henk is niet iemand die de voorgrond opzoekt, uit zichzelf 
voor het voetlicht treedt. Toen ik hem belde voor deze afspraak 
heeft hij weliswaar in het bezoekje toegestemd, maar eigenlijk 
werd hij een beetje door mijn vraag overvallen; van hem hoefde 
zo’n verhaaltje over zijn persoon niet zo nodig.  
Dat u hier wat over Henk Siepel leest is voor u dan ook een 
buitenkansje. 
 

 
Henk doet voor de Protestantse gemeente Usselo de 
ledenadministratie. In 2010 heeft hij die overgenomen van Marjan 
Berenbroek. Het is werk dat niet erg zichtbaar is in de gemeente, 
maar wel degelijk van groot belang. Het werk bestaat uit het 
aanbrengen en vooral controleren van mutaties in het 
ledenbestand: geboorten, huwelijken, doop en overlijden. Dat gaat 
tegenwoordig geautomatiseerd, waarbij het administratiesysteem 
landelijk is ontworpen en wordt beheerd door het Leden 
Registratiesysteem PKN  (LRP) te Utrecht. Een aantal gegevens 
krijgt Henk dan ook automatisch van het LRP: overlijden, 
overschrijvingen door verhuizing. Andere gegevens, zoals 
geboorten, huwelijken, doop, overschrijving zonder verhuizing 
moet Henk vanuit de eigen gemeente aangeleverd krijgen. 
Overigens krijgt de LRP veel gegevens automatisch door van de 
burgerlijke gemeenten, waar aangiftes van overlijden en 
verhuizingen toch al worden geadministreerd. 
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Om bij het begin te 
beginnen: Henk is geen 
Twentenaar van geboorte; 
zijn wieg stond in Nieuw 
Weerdinge, een Drents 
dorp tussen Emmen en 
Ter Apel.  
Hij kon wel goed leren,  
en behaalde 
achtereenvolgens het 
Mulo-, HBS- en Heao-
diploma. Op zijn 19e 
verhuisde hij met zijn 
ouders mee naar 
Haaksbergen. Na het 
vervullen van zijn militaire 
dienstplicht kon hij in 1973 
in Winterswijk bij een 
machinefabriek aan het 
werk als medewerker bij 
de financiële administratie. 
Daarbij  bleef hij wel in      Henk Siepel in zijn kantoortje achter het Verenigingsgebouw 
Haaksbergen wonen,   
in eerste instantie bij zijn ouders. Tot en met 1992 bleef hij daar 
werken, toen begon hij voor zichzelf met een transport- en 
distributiebedrijf in Haaksbergen. Het was een bedrijf dat veel van 
hem vergde. Henk’s bloeddruk steeg tot grote hoogte en er 
kwamen ook andere lichamelijke klachten. In 2003 hakte hij de 
knoop door en deed zijn bedrijf van de hand. 
Henk ging het een tijd lang rustig aan doen om zijn gezondheid 
weer op peil te krijgen. Vervolgens trad hij in dienst bij het 
Roessink als chauffeur van taxibusjes. Ook heeft hij nog 
touringcars gereden binnen Nederland. In 2010 kon Henk met de 
VUT. 
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Henk komt uit een Nederlands Hervormd gezin. Hijzelf is ook altijd 
kerkelijk meelevend en actief geweest, o.a. als lid van het  
zangkoor van de hervormde kerk van Haaksbergen. Samen met 
een aantal andere leden van dat koor is hij op een gegeven 
moment overgestapt naar het zangkoor van Usselo. Van dat koor 
is hij na verloop van tijd penningmeester geworden, een functie die 
hij jarenlang heeft vervuld. En waarvoor hij vorig jaar koninklijk is 
onderscheiden. 
 
In 2008 is Henk in Enschede gaan wonen. Omdat hij zich 
inmiddels via zijn koor in de Usselose gemeente wel thuis voelde 
heeft hij zich niet naar een wijkkerk in Enschede, maar naar de 
kerk van Usselo laten overschrijven. 
 
Rest mij nog u een tipje van de sluier op te lichten over Henk’s 
privé-leven. Henk is van 1949, een uitzonderlijk goed bouwjaar. Hij 
is ongetrouwd, heeft geen kinderen, laat staan kleinkinderen. Maar 
hij heeft wel een vriendin. Toen ik hem op zijn 06-nummer belde 
voor de afspraak was hij nog met haar op vakantie in de omgeving 
van Mainz en Heidelberg, aan de rivier de Neckar.  
 
Roel Bruinsma 
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Bevestiging ds. Olaf Haasnoot 

 

 
Het bord met de predikanten die Usselo dienden 

 

Als de pastorie waarin ds. Olaf Haasnoot met zijn vrouw Riet sinds 
begin september wonen op zondag 8 september van binnen droog 
is gebleven, dan kunnen we hun woning gerust als waterproof 
beschouwen. Maar niet alleen de regen stroomde overvloedig, ook 
de bezoekers van de speciale kerkdienst van die dag stroomden 
tegen 10 uur in grote getale het kerkgebouw binnen. Daarbij ook 
familie van Olaf Haasnoot, en andere genodigden; alsmede een 
delegatie van de protestantse gemeente van de PKN van Zutphen. 
Zodat – net als twee weken eerder bij het afscheid van ds. Martin 
van der Meer – de kerk tot de laatste plaats bezet was, en de 
kosters extra stoelen moesten aanslepen. 
 
 
Het was de kerkdienst waarin ds. Olaf Haasnoot als predikant van 
de Protestantse gemeente Usselo werd bevestigd door zijn collega 
en vriend ds. Wim in ’t Hout. 
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Het eerste deel van de dienst werd dan ook geleid door ds. in ’t 
Hout. Toen deze de bevestiging van ds. Haasnoot tot een goed 
einde had gebracht nam ds. Olaf Haasnoot de leiding over. 
Al spoedig bleek die een lichtelijk onconventionele stijl niet te 
schuwen. Voor de kinderen die naar de kindernevendienst gingen 
had hij een verrassing in petto: hij speelde een tovenaar, waarbij 
een echte tovernaarshoed erg overtuigend overkwam. 
 

 
Met de kinderen van de kindernevendienst 

 

Ook kwam er een zak met kennelijk erg lekkere toverballen aan te 
pas, waarbij de boodschap was dat het het mooiste is als je die 
met elkaar deelt. Ik had de indruk dat de kinderen het prachtig 
vonden. 
Het voert wat ver om in te gaan op de inhoud van de preek. Maar 
dat hij tijdens het preken achter de katheder vandaan kwam, en 
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elders op het podium los van zijn geschreven tekst sprak vond ik 
wel opmerkelijk genoeg om hier even te noemen. 
 
Ook nu waren er sprekers: Henny Dekker die vertelde wat er 
allemaal aan de komst van ds. Haasnoot vooraf was gegaan; ds. 
Visschenga die sprak namens de Werkgemeenschap predikanten 
van onze regio, Henk Zomer die sprak namens de classis; Peter 
Slotman namens de cantorij, Wim in ’t Hout als bevestiger en 
vriend;  twee onbekenden: een zekere Riek*), en een zekere 
Hennik*). Het waren echte Twentenaren, wat bleek uit hun 
traditionele Twentse klederdracht en hun Twentse sproake. Zij 
spraken namens alle leden van de Protestantse gemeente Usselo, 
en voorzagen onze nieuwe predikant en zijn echtgenote van 
allerlei typisch Twentse producten.  
 

 
Rika en Hennik met Riet en Olaf 
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Tenslotte – maar toen zaten we in het Verenigingsgebouw aan de 
koffie – sprak Herman Vossebeld namens de Interkerkelijk 
Werkgroep Usselo/Boekelo. 
Olaf Haasnoot heeft op alle sprekers gereageerd en ze voor hun 
goede woorden bedankt.  
 
En toen waren er drankjes en hapjes, m.a.w. het informele 
gedeelte. Dit programma-onderdeel vond weer in het kerkgebouw 
plaats. Ik hoef u daar verder geen bijzonderheden over te 
vertellen, want u weet wel dat het dan pas echt gezellig wordt. 
De familie Haasnoot had de pastorie opengesteld voor wie er een 
kijkje wou nemen, zodat een ieder zich ervan kon overtuigen dat 
de woning netjes aan het gezin Haasnoot is opgeleverd. 
 
*) Riek = Erna Nijhuis, Hennik = Henny Lippinkhof 
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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 
B.F.J Nijhuis – Wissink  *  Helweg 80                4288391 
L.M. van Oudheusden    Saffierstraat 35     4368255 
 

OUDERLINGEN  
E. Mol         Plataanstraat 9, Enschede  4365955 
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.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) 
- Hervormd Kerkkoor Usselo 
A. Woudstra                   A.Brouwerstraat 8,    tel.4316009 
         Enschede 
repetities dinsdagavond 19.45-21.45 uur in het Verenigingsgebouw  
te Usselo 
- Interkerkelijke werkgroep 
 Jeannet Andringa          Meester de Wolfplein 15  tel.4282956 
- Cantorij 
Deze participeert in kerkdiensten zowel in Usselo als in Twekkelo  
repetities woensagavond 17.30-18.30 uur in het Verenigingsgebouw 
J.J.Damen,                Henry Dunantlaan 10        tel.4282018 
- Hervormde vrouwengroep Boekelo 
G.G. van der Valk – Dekker Kwinkelerweg 39       tel.4282020 
- Hervormde vrouwengroep Twekkelo 
A.W. Grooters - Geerdink   Strootbeekweg 16  tel.074-2918113 
- Open Vensterwerk 
Anneke Wooldrik    De Mans 16            tel 2300079 
- Kerk in Actie (Zending, werelddiakonaat en 
ontwikkelingswerk) 
Erna Nijhuis           Helweg 80                      tel. 4288391 
- Kindernevendienst 
Rineke Overbeek       Grote Veldweg 21   tel. 4280691 
Marjolein Blomesath     Windmolenweg 22   tel. 7850092 
- Jeugdkerk voor 12 -  plussers    
Jenny Stokkers               Boekelerhofweg 100       tel.4281269  
Nine van Schuppen        Windmolenweg 18          tel.4281813    
- Verzorging opname van de kerkdienst 
Hans  Wooldrik    De Mans 16             tel.2300079 
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KERKDIENSTEN 
 

 
29 sept  Usselo   10:00 uur   ds. O.G. Haasnoot, H.A. 
 
 

6 okt Usselo   10:00 uur  ds. O.G. Haasnoot 
 
 

13 okt Usselo  10:00 uur  dhr. W. Ekker, Enschede 
 
 

20 okt Twekkelo 10:00 uur  ds. O.G. Haasnoot 
 
 

27 okt Usselo  10:00 uur  ds. J. Hazeleger, Eibergen 
 
 

3 nov Usselo  10:00 uur  mevr. J. Dane, Haaksbergen 
            Oogstdienst 
 
 

10 nov Usselo  10:00 uur  mevr. ds. J. Bekhof H.A. 
 
 

17 nov Usselo   10:00 uur  mevr. ds. M. Schepers-van der 
                     Poll 
 

24 nov Usselo  10:00 uur  ds. O.G. Haasnoot 
 
 

1  dec Boekelo  10:00 uur   pastor F. de Heus 
            ds. O.G. Haasnoot 
            oec. dienst Marcellinuskerk 
 

8 dec Usselo   10:00 uur   mevr. J. Dane, Haaksbergen 
 


