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Vanuit de pastorie 

 
 

Vanuit de pastorie 
We zijn het nieuwe jaar weer begonnen. Dat geldt zeker voor mij, 
want dit is het tweede jaar dat ik hier sta. Ben ik al ingeburgerd? Ja, 
dat is al gebeurd. Maar ingeburgerd betekent nog niet dat ik alles 
door heb en op afstand begrijp. Er blijven telkens verrassingen en 
een van die verrassingen bestaat erin, dat we meer over elkaar te 
horen krijgen. In Zutphen zat ik in een commissie van de burgerlijke 
gemeente met als opdracht de inburgering voorspoedig te laten 
verlopen en contact te houden met wat er leefde onder de mensen 
die uit het buitenland kwamen. De taal en gewoonten mochten 
worden aangeleerd. Dat geldt voor mij natuurlijk ook. De taal of 
eigenlijk het dialect kan ik al aardig verstaan en gewoonten begin ik 
aan te leren. Dat heeft ook te maken met je thuis voelen. Ik ben niet 
meer de vreemdeling. Maar datzelfde geldt natuurlijk ook voor 
mensen die voor het eerst onze kerkelijke gemeente inwandelen. 
Aan de ene kant zijn mensen nieuwsgierig, maar aan de andere 
kant willen ze ook zelf gezien worden. Elkaar willen zien en elkaar 
daarin de ruimte geven om je eigen plaats te vinden, daar heb ik 
goede ervaringen mee. En zo kom ik op het punt, waar deze 
kerkgemeenschap goed in is. Zij is zeer gastvrij en dat helpt een 
ieder die hier binnen komt om dat te ontvangen en gelijk ook weer 
door te geven. Zo mochten we dit weekend Bep en Jan ter Mors 
welkom heten in onze gemeente. Ze waren hier een keer of 7 
geweest en wilden zich nu laten overschrijven naar onze gemeente. 
Ze hadden de gastvrijheid ontvangen en voelden zich thuis. 
Dat zijn tekenen, dat we mensen van harte welkom heten en dat het 
niet alleen maar mooie woorden zijn. 
 
Ondertussen zien we al de eekhoorntjes door de tuin heen rennen 
op zoek naar nootjes. Dat is een mooi gezicht, ze springen van de 
ene tak op de andere en proberen zich een voorraad aan te leggen 
voor de winter. De aardappelen uit de groentetuin zijn geoogst en 
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we hebben alweer geprobeerd wat boerenkool te plaatsen. 
Ondertussen hebben we genoten van ons plaatsje in de tuin en 
hebben we al bezoek gehad van een paar fietsers uit Wit Rusland, 
die op doortocht naar Amsterdam een onderkomen zochten. Ik denk 
vaak bij de eekhoorntjes aan mensen die ook hun voorraden op 
orde willen hebben. Ze rennen in de hoop op zekerheid voor de 
komende tijden, maar soms weten ze net als de eekhoorntjes niet 
meer waar het is gebleven of nog erger het is verstopt bij een bank 
op IJsland en ineens komt het niet meer terug. Zo zie ik ook de tuin, 
je poot wat aardappelen en verwacht een grote oogst binnen te 
kunnen halen en als dat niet gebeurt kijk je bedroefd. En we kunnen 
ook leren anders te kijken, we krijgen oogst uit de aarde en al is het 
niet zoveel, het komt zomaar uit de grond. Ik ben vaak geneigd blij 
te zijn met alles wat we mogen ontvangen. Dat maakt het leven een 
stuk aangenamer. 
 
De studie aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen verloopt 
gelukkig goed al vraagt het wel heel wat werk. Het lezen is echt 
indrukwekkend veel en tegelijk ook heerlijk. Er moeten ook 
werkstukken gemaakt worden en vooral dat laatste vraagt veel tijd. 
Ik ben het eerste jaar door gekomen en heb nu een inzicht in wat 
geestelijke begeleiding aan mij heeft gedaan. Dan komt het tweede 
jaar waar ik geestelijke begeleiding ga geven. Ik ga leren over wat 
liefde betekent en moet dat leren aan de hand van Ruusbroeck over 
de “Minne”. We leren dan ook de Geesten onderscheiden, want 
alles wat zich aandient is niet gelijk goddelijk te noemen. Natuurlijk 
komen we dan ook ziekten, pijn en lijden tegen en hoe gaan 
mensen daarmee om? Tanden op elkaar, overleven? Verdriet, 
boosheid, onmacht en uit handen geven, het zijn allemaal woorden, 
waar velen al mee geconfronteerd zijn. 
 
Nog even voor alle duidelijkheid. Er is besloten om een predikant te 
beroepen voor 60%. Voor het pastoraat. Dat betekent, dat ik niet bij 
alle verjaardagen aanwezig kan zijn. Vooral de oudere 
gemeenteleden van 80+ rekenen daar soms wel op. We hebben 
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afgesproken, dat de kroonjaren zoveel mogelijk leiden tot een 
bezoek en mocht u zelf nou denken, ja maar bij mij is de dominee 
niet geweest, dan kunt u even bellen en maken we alsnog een 
afspraak. 
 

Avond over Stilte 
Stilte, waar vind je die nog? Of moeten we misschien anders 
luisteren? Op dinsdag 30 september wordt een avond over Stilte 

georganiseerd door Marjolein Blomesath-Prenger en Olaf Haasnoot. 
Marjolein Blomesath-Prenger is orthopedagoog generalist, 
mindfullkidstrainer en docent psychologie aan de Universiteit 
Twente. Zij benadert het begrip Stilte vanuit mindfulness en vanuit 

de psychologie. Olaf Haasnoot is predikant van de protestantse 
gemeente Usselo. Hij gaat in op de religieuze achtergrond en 
spirituele betekenis van Stilte. 

De avond begint om 20.30 uur in 'Het Kruispunt', Meester de 
Wolffstraat 40, Boekelo. Deelname kost €2,- inclusief een kopje 
koffie of thee. Aanmelden via olaf.haasnoot@gmail.com 
 
 

Avond oecumenische werkgroep. 
Op 21 oktober is er een avond georganiseerd in samenwerking met 
de parochie. We komen om 18.00 bij elkaar om eerst samen te 
eten. Dit zal onder de regie gaan van Lowie Lormans, een chef-kok 
met veel ervaring. Daartoe moet er nog het een en ander aan de 
keuken in het verenigingsgebouw worden gemaakt en daar kijken 
de kerkrentmeesters mee. We hopen, dat alles voor half oktober 
rond is, want we verwachten zeker een man of 40 voor de maaltijd. 
Daarna is er een programma, waarin Herman Vossebeld iets zal 
vertellen over zijn spiritualiteit en de veranderingen, die er zich in de 
loop van de tijd hebben afgespeeld en dan zal Olaf Haasnoot iets 
vertellen over de spiritualiteit van Fransiscus van Assisi. 
Het is dus een bijeenkomst over eigentijdse spiritualiteit en 
spiritualiteit uit het verleden. De kerk is vaak zoveel bezig met het 
overeind houden van zichzelf, dat er weinig aandacht is voor waar 

mailto:olaf.haasnoot@gmail.com
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ze voor staat. In de oecumenische werkgroep willen we dat anders 
aanpakken. Het gaat niet over de kerk en haar gebouwen en de 
aantallen, maar het gaat over u en mij 
21 oktober van 18.00 - 20.00 uur, verenigingsgebouw van de 
protestantse kerk aan de Haakbergerstraat. De kosten voor de 
avond inclusief het eten zijn slechts € 5,-. 
Opgave bij Herman Vossebeld en Olaf Haasnoot tot 14 oktober 
2014. 
 

Startdienst 
De startdienst die 14 september plaats zal vinden gaat over de drie 
thema’s van het nieuwe beleid: GASTVRIJHEID, OPENHEID EN 
VERBONDENHEID. Dit jaar zullen we in de dienst wat meer de 
nadruk leggen op het woord openheid. We lezen in het beleidsplan: 
Bijbels verhaal: Lucas 7:36 -50 
Het begrip openheid komen we tegen bij Jezus, die met een 
prostituee omgaat en met tollenaars eet. Waar anderen hun 
grenzen trekken en God niet meer ontdekken in de ander, ontdekt 
Jezus dat de ander ook op zoek is naar God en hij opent de weg. 
Jezus gaat over de grenzen heen en opent God voor mensen en 
mensen voor elkaar  
We gaan inhoud geven aan het woord openheid door een gemeente 
te zijn, waar het voor buitenstaanders goed toeven is. Iedereen zal 
de gemeenschap mogen ervaren als een stuk warmte en 
geborgenheid, waar iedereen “thuis “mag komen. 
De diensten zullen een open karakter hebben, waardoor het voor 
mensen die nauwelijks bekend zijn met religieuze beleving of met 
onze protestantse gemeente goed is mee te maken wat er gebeurt. 
Ieder die mee wil doen is vrij om deel te nemen aan de diensten en 
de gebruiken. Na de dienst is er koffie thee drinken in het 
verenigingsgebouw. Openheid is open staan voor nieuwe, andere 
meningen. 
Ondanks de tijden, waarin steeds minder mensen naar de kerk toe 
willen komen, zou de kerkgemeenschap wat meer diversiteit in de 
dienst kunnen aanbrengen, zodat verschillende groeperingen aan 
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hun trekken zouden kunnen komen. Een dienst voor jong heeft een 
andere doelgroep op het oog dan een oecumenische dienst 
Openheid als missionaire activiteit betekent dat we ons laten zien 
als een kerkgemeenschap die zich opent voor wat er in de wereld 
gebeurt veraf, maar ook heel dichtbij wat er in onze buurt gebeurt. 
De gemeente maakt inzichtelijk waar ze voor staat en wat zij ziet als 
kerk in de wereld zijn.  
De kinderen en de jongeren maken in deze dienst vlaggetjes met de 
kernwoorden erop. Na de dienst is er eerst een sketch met koffie en 
krentenwegge en daarna is er een soort picknick, waar ieder wat 
meeneemt voor het eten en we dat samen met elkaar delen. De 
vele verschillen komen dan samen, want ieder eet weer wat anders 
en samen is er genoeg voor iedereen. 
Dus zelf fantasievol eten meenemen en een goed humeur. Delen 
maakt rijker!! 
ds Olaf Haasnoot 

 

Bij het overlijden  
De laatste tijd zijn er veel begrafenissen geweest. We hebben 
afgesproken dat - wanneer de nabestaanden de wens daarote 
aangeven aan de ouderlingen of een vertegenwoordiger van de 
kerk - we gedachteniskruisjes ophangen in de kerk. We vinden het 
prettig, wanneer u dat ook als een waardevolle herinnering ziet aan 
de overledene. Er vinden de laatste tijd nogal wat bijeenkomsten 
plaats, waarin gemeenteleden naar het crematorium gaan of naar 
de begraafplaats, maar waarbij de kerkgemeenschap niet wordt 
ingelicht. We horen het dan via via. Dan is het moeilijk zomaar een 
kruisje op te hangen. Natuurlijk zullen we wel de naam noemen in 
de dienst, want het was een gemeentelid van ons, maar we vinden 
het moeilijk een kruisje als herinnering op te hangen, wanneer u 
daar niet om heeft gevraagd heeft. Stelt u daar toch wel prijs op, 
geef dat dan door aan een ouderling of predikant, dan kunnen we 
een zondag plannen en dit ritueel waardig met elkaar beleven. 
ds Olaf Haasnoo 
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Startzondag 14 september Hervormde kerk Usselo: Openheid, 

Gastvrijheid en Verbondenheid! 
                                                

                                                   
 

Op zondag 14 September luiden we het nieuwe kerkjaar feestelijk in!  
 
We zullen in de dienst (start 10.00) stilstaan bij de beleidsthema’s van de 
kerk voor het komende jaar. Het zal een bijzondere dienst worden waarin 
de cantorij en de kinderen ook een rol zullen spelen.  
Na de dienst is er koffie en krentenwegge en een ludiek Twents 
intermezzo. We sluiten de ochtend af met een na-zomerse picknicklunch. 
Het idee is dat iedereen zelf iets te eten en/of drinken meeneemt en dat we 
dit met elkaar delen. Het is niet nodig een moeilijk gerecht te maken. Denk 
maar aan (rogge)brood, koek, iets van beleg, fruit, quiche of een klein 
hapje. Zo maken we er met z'n allen een gezellig feest van. Voor de 
kinderen zullen er een springkussen en spelletjes zijn. Aan de jongeren en 
gezinnen de vraag of ze een picknickkleed mee willen nemen. Voor de 
ouderen zullen er uiteraard stoelen en tafels klaar staan. Wees allemaal 
van harte welkom! 

 
Laat even weten of je komt! 
Opgeven kan tot donderdag 11 september bij: Ria 
 teussink@hotmail.com  053-4282438 of  Anneke
 hans.wooldrik@gmail.com  053-2300079 
 
 

http://www.bijgespijkerd.nl/wp-content/uploads/2009/05/zon.jpg
mailto:teussink@hotmail.com
mailto:hans.wooldrik@gmail.com
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Vanuit de Kerkenraad 

 

 
Bij het ter perse gaan van dit nummer van Drieklank is de eerste 
kerkenraadsvergadering na de vakantie achter de rug en hebben 
we weer verschillende zaken besproken. 
Wij beginnen de vergadering altijd met bezinning en dit keer kwam 
er een overdenking aan de orde uit de bundel Hemelse Wijsheid en 
Aards  Geluk van Anselm Grün. Heel inspirerend! 
We hebben aandacht besteed aan het ontwerp-beleidsplan voor de 
komende vijf jaar en afgesproken daar een extra vergadering aan  
te wijden op 16 september. 
De plannen voor de startzondag zijn besproken en elders in dit 
nummer vindt u daar meer informatie over. Het belooft een gezellige 
dag te worden en de paaskaarsen van het afgelopen jaar worden 
ook op die dag verloot! 
In het overleg binnen de Interkerkelijke werkgroep zijn de 
oecumenische dienst van 28 september a.s. besproken. Dominee 
Haasnoot en pastor Van  der Wiel zullen voorgaan in de 
Marcellinuskerk in Boekelo. Ook zijn er plannen gemaakt voor een 
parochie-gemeenteavond op dinsdag 21 oktober in het 
Verenigingsgebouw over het onderwerp “spiritualiteit”. We beginnen 
die avond om 18.00 uur met een gezamenlijke maaltijd. Tenslotte 
zijn de avondgebeden in de adventstijd besproken. Het voorstel is 
om die dit jaar in de kerk in Usselo te houden, Nadere 
bijzonderheden volgen  nog. 
Verder  werden de lopende zaken, zoals onderhoud van gebouwen 
en de taken van diakenen en ouderlingen besproken, 
En tot slot: er worden al weer voorbereidingen getroffen voor de 
Actie Kerkbalans 2015, die wordt gehouden van 18 t/m 31 januari. 
 
Namens de kerkenraad, 
Ria Spenkelink, voorzitter. 
 
De kerkenraad vergadert dit jaar nog op 23 oktober en 4 december. 
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GEDACHTENISKRUISJES 
 

Zoals u weet hebben we sinds een paar jaar achter in de kerk een 
wand  met gedachteniskruisjes voor overleden gemeenteleden. De 
herdenking na het overlijden vindt plaats op de zondag na de 
begrafenis of crematie, de familie kan dan een kruisje met naam en 
datum van overlijden ophangen en op de laatste zondag van het 
kruisje mee naar huis nemen. Soms is er geen betrokkenheid van 
de familie bij de gemeente en werd tot nu toe een kruisje 
opgehangen door de ouderling, dat vaak later  niet opgehaald werd. 
We hebben nu afgesproken dat de aanvraag voor dit ritueel van de 
familie dient te komen, die zelf contact kan opnemen met de 
ouderling om een kruisje op te hangen. 
Wel wordt het gemeentelid herdacht in de eerste zondagsdienst na 
overlijden en wordt de naam in het Zondagsnieuws vermeld. 
 
 
AGENDA 

 
14 september  startzondag, in en rondom de kerk, 10.00 uur 
 
16 september extra kerkenraadsvergadering, gerfkamer, 20.00 

uur 
28  september oecumenische viering in de Marcellinuskerk, 10.00 

uur 
Voorgangers: pastor Cor van der Wiel en ds. Olaf 
Haasnoot 

30 september  avond over Stilte, Kruispunt Boekelo, 20.00 uur  
 
21 oktober parochie-gemeenteavond met gezamenlijke 

maaltijd, 18.00 uur 
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CURSUSAANBOD 

 
Stichting  Het Twents Leerhuis cursus over David “Van herder tot 
koning” 
     Aanvang 17 september, 
     Inlichtingen: 053-4351330 (mevr. Van der Horst) 
 
Cursus theologie voor   geïnteresseerden Twente 
     Aanvang tweede helft septemer 
     Inlichtingen: hkoetsveld@pkn-hengelo.nl 
 
Cursus Bijbels Hebreeuws  Aanvang 16 september   
     Inlichtingen: omulder@hetnet.nl 
  
 

 

Ria en Ria 

 
Zoals u inmiddels gewend bent maakt u ook in deze aflevering van 
Drieklank nader kennis met enkele personen die actief zijn binnen 
onze gemeente. Deze keer betreft dat twee ouderlingen, die 
toevallig allebei Ria geheten: Ria Spenkelink en Ria Teussink. Dat 
ze allebei met een Herman getrouwd zijn is ook erg toevallig, maar 
ik geloof niet dat we daar iets achter moeten zoeken. 
 
Ria Spenkelink-Hogeweg is één van de bekende gezichten binnen 
onze gemeente. Er zijn er wel meer, maar een voorzitter van de 
kerkenraad mag je sowieso wel prominent noemen.  

De eerste keren dat ik Ria zag optreden – tijdens het welkom aan 
het begin van een kerkdienst, of in haar rol van voorzitter van de 
kerkenraad, of tijdens een gemeente-avond – liet ze bij mij een 
indruk achter, ja, hoe zal ik het zeggen? Een dame, in de goede zin 

van het woord, dat komt wel in de buurt. Herkent u dat? 
Zo ja, dan kan ik u iets onthullen dat u wellicht niet achter Ria zou 
hebben gezocht. Zij is productie-assistente geweest! 

mailto:hkoetsveld@pkn-hengelo.nl
mailto:omulder@hetnet.nl
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Denkt u nu niet dat ze aan de lopende band werkte bij een 
kippenslachterij, of inpakster was bij een postorderbedrijf. Zo was 
het niet. Maar toen ze in 1966 haar gymnasiumdiploma aan het 
Stedelijk Gymnasium in Zutphen had gehaald is ze bij de RONO 
gaan werken. De RONO is de afkorting van Regionale Omroep 
Noord en Oost. Dat was de voorloper van o.a. de huidige RTV Oost. 
Het was toen, in 1966, nog lang niet zo’n professioneel bedrijf als 
RTV Oost nu. Het was pionieren, en binnen zo’n organisatie konden 
ze een handige duizendpoot goed gebruiken. Haar werk moest ook 
een naam hebben, en toen is gekozen voor productie-assistente. 
Zodoende.  
Ria Hogeweg is in 1947 geboren in Borculo in een vrijzinnig-
hervormd gezin. Haar vader had er een installatiebedrijf en een 
winkel voor huishoudelijke artikelen. 
Na haar huwelijk met Herman kwam ze op de boerderij van haar 
schoonouders in de Broekheurne te wonen.  Begin jaren zeventig 
verhuisden ze naar Haaksbergen, waar Ria het vrijwilligerswerk 
inrolde en o.a. scriba van de hervormde gemeente werd. Ria bleef 
thuis voor de twee dochters zorgen, terwijl Herman een loopbaan in 
de bouw begon, waarbij hij veel  in het westen van het land werkte. 
Eind jaren 80 volgde ze aan de opleiding voor makelaar. Het beroep 
van makelaar heeft ze bijna 10 jaar lang uitgeoefend op een kantoor 
in Deventer. 
In deze periode werd ze actief in ”Inner Wheel Nederland”, een 
serviceclub met banden met de Rotary. Van huis uit een 
vrouwenclub, maar het lidmaatschap staat inmiddels ook open voor 
mannen. Ook is Ria 9 jaar lang bestuurslid van de “Nederlandse Bond 

van Plattelandsvrouwen/Vrouwen van Nu” geweest, waarvan 5 jaar 
voorzitter. Verder is ze wijkhoofd voor de Kankerbestrijding (dat 
houdt in het organiseren van collectes). 
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In 2008 is ze Leen Bulten opgevolgd als voorzitter van de 
kerkenraad. Tijdens haar tweede termijn werd in 2013 bij haar 
borstkanker geconstateerd. Een rampbericht, ook al bleek de 
borstkanker goed behandelbaar, en waren de prognoses voor 
herstel gunstig. En ze moest haar taken als voorzitter 
noodgedwongen overdragen, waarbij Henk Duinhof het 
voorzitterschap waarnam. Nu ze genezen is verklaard neemt ze ook 
haar kerkenraadstaken weer op zich.  Als u de kerkdiensten 
regelmatig bezoekt zult u haar vast al weer eens het 
welkomstwoord hebben horen uitspreken. Alleen haar wat andere 
kapsel herinnert nog aan de voorbije episode … 
 
 
Als klein jongetje dacht ik: hoe dichter je bij een kerkgebouw woont, 
hoe gunstiger je vooruitzichten om zalig te worden. Vanzelfsprekend 
ben ik daar later anders over gaan denken, maar toch … ik zou 
zeggen: baat het niet, het schaadt ook niet. 
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Ria Teussink-Nijhuis woont hemelsbreed op nauwelijks 100 meter 
van de kerk van Usselo. Vanaf de Lammerinksweg voert een oprit 
van 60 of 70 meter naar het woonhuis van de familie Teussink. Van 
de drukke N18 is hier haast niets te merken, de nederzetting ligt op 
de rand van de Usseler Es, beschut door een bosje, op een 
weilandje lopen schapen vredig te grazen, kortom: een zalig plekje 
heeft Ria al ! 
Op deze plek is Ria Nijhuis in 1957 geboren; haar grootvader heeft 
het pand met bijbehorende grond gekocht . Haar vader heeft er ook 
altijd gewoond en had er een groentekwekerij. 
Ria  ging in Boekelo naar de Boekelerschool, de lagere school. 
Daarna naar het Ichthus College, waar ze haar Havo-diploma 
haalde. De Pedagogische Academie, die ze daarna volgde, maakte 
ze niet af. 
In 1977 ging ze werken bij Texoprint, eerst op de financiële 
administratie, daarna op de afdeling expeditie. Ondertussen 
trouwde ze in 1985 met Herman Teussink. Ze kregen 
achtereenvolgens in 1988 en 1990 twee zonen; voor Ria was dat 
aanleiding om in 1988 haar baan bij Texoprint op te zeggen. Daarbij 
speelde ook een rol dat Herman als buschauffeur bij Arke erg veel 
van huis was. Tijdens de basisschooltijd van haar kinderen is ze 
vooral huisvrouw en moeder geweest.  
Ria is opgegroeid in een hervormd gezin, al was het vooral haar 
moeder die meelevend kerklid was. Zelf is ze ook altijd meelevend 
en actief geweest in de kerk. Zo heeft ze de toenmalige 
Zondagschool in Usselo mee geleid, en was ze betrokken bij het 
Open Vensterwerk. 
Nu is ze dus ouderling, alweer vanaf januari 2010. Daarnaast stelt 
ze, samen met Hans Wooldrik, iedere week de Zondagsbrief 
samen. Ook regelt ze het liturgie-drukwerk dat nu en dan bij 
bijzondere diensten gebruikt wordt. Tenslotte ziet u haar ook wel als 
ze na de kerkdienst u van een kopje koffie of thee voorziet in het 
Verenigingsgebouw. 
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Ria is ook in de kleine Usselose samenleving actief. Zo brengt ze 
het dorpsblad “Rondje Usselo” rond, en neemt ze deel aan een 
gymnastiekclub. 
 

 
 

Tenslotte moet u niet gek opkijken als u Ria ergens in Twente 
tegenkomt in een groepje van 4 personen dat met stokken is 
uitgerust. Dan beoefent ze het “Nordic Walking”, meestal lopen ze 
dan een kilometer of 10. 
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HERVORMDE VROUWENGROEP BOEKELO 

 

Hervormde Vrouwengroep Boekelo 
 

Programma tweede halfjaar 2014   
 
6 okt. Komen we bij elkaar in Twekkelo, plaats en tijd wordt 
later bericht. 
 
28 okt. Hebben we een eigen programma. 
 
25 nov. Sinterklaasmiddag. 
 
16 dec. Vieren we kerstfeest. 
 
Alle bijeenkomsten beginnen om 14.00 uur  
In mei maken we misschien nog een reisje. We hopen op een 
gezellig halfjaar. 
 
Het bestuur.  
 
 

HERVORMDE VROUWENGROEP TWEKKELO 

 

Hervormde Vrouwengroep Twekkelo 
Paasfeest viering 14-04-2014. We waren hier weer gezellig samen 
in het Kulturhus Twekkelo om Pasen te vieren.  Eerst dronken we 
koffie met boterkoek, een traktatie van Gerda Schurink.  De tafel 
was weer mooi gedekt en de broodjes met gekookte eieren stonden 
weer klaar om met z’n allen weer van te genieten. Onze voorzitster 
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opende ermee, dat aan Pasen de stille week vooraf gaat. In de 
paasnacht komen al eeuwen mensen bij elkaar, ze wachten in het 
duister op het licht van de dag. In de kerk doen we eerst de lichten 
uit en steken dan de paaskaars aan. En als we dat zien denken we 
aan Jezus die is gestorven. Samen lazen en zongen we de 
Paasliturgie. Ans last een mooi paasverhaal dat Anneke had 
meegenomen. In de pauze gingen de verjaardagskaarten weer rond 
en werd er over het jaarlijks reisje gesproken dat in september zal 
plaatsvinden en daarna, werd er heerlijk gesmuld van de 
paasbroodjes met eieren en de lekkere paaschocolade eitjes. Minie 
Wonnink las nog een prachtig gedicht zoals we van haar gewend 
zijn. En voordat we weer naar huis gingen wilde onze voorzitster 
namens ons allen afscheid nemen van Gerda Schurink, waarbij ze 
een plant cadeau gaf. Gerda gaat ons verlaten, wat we allen 
jammer vinden. Ze bedankte een ieder die heeft meegewerkt aan 
deze middag. We sloten af met het mooie lied: ‘U zij de Glorie.’ 
 
Ans Mulder – Reinderink. 

 
Hervormde Vrouwengroep Twekkelo  15-05-2014 
Ans begon met voor allen een hartelijk welkom bij Joop en Mies 
Kemerink thuis. Deze bijeenkomst stond in het teken van de 
verjaardag van Mies Kemerink, ze had ons allen bij haar op de 
boerderij uitgenodigd voor een gezellig samenzijn vanwege haar 
80ste  verjaardag op tweede paasdag 
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 We werden opgewacht met koffie en gebak, ook het hondje van de 
familie was mee naar binnen gelopen en zat al op de stoel van een 
van de dames achter het gebak.  Ans opende de bijeenkomst, ze 
nam deze waar omdat onze voorzitster Dini de griep had. Ze 
vertelde dat dit al weer de laatste bijeenkomst van dit seizoen was, 
en dat alles zo snel gaat: zo heb je Pasen, en Pinksteren komt er al 
weer aan; gisteren was het nog dodenherdenking en nu vierden we 
al weer Bevrijdingsdag, twee dagen om echt bij stil te staan. En nu 
hadden we weer voorjaar met al zijn grillen en grollen, en stilletjes 
dachten e alweer aan vakantietijd. Samen zongen we het H.v.G. 
lied. Ans vroeg eerst aan Anneke hoe het met het reisje gaat, (want 
Anneke wil graag eerder weg) en ze vertelde dat we maandag 20 
Juni om één uur bij de zevenster zouden vertrekken voor een 
gezellig middagje uit. Toen volgden de notulen door Ans gelezen, 
en daarna was er het gedicht ‘Hartekreten’ speciaal voor Mies en 
het gedicht ‘Vandaag zijn we bij elkaar’ omdat Mies jarig was; 
vervolgens zongen we er is er één jarig Hoera Hoera’!!. Toen was 
het tijd voor een hapje en drankje, en  Minie Wonnink last nog een 
mooi gedicht, en tot slot zongen we samen - hoe toepasselijk op 
Bevrijdingsdag -  het Wilhelmus. De Familie Kemerink werd hartelijk 
bedankt voor de gezellige middag. En we zouden elkaar  weer zien 
op 20 Juni dan gingen we op samen reis. Ans Mulder-Reiderink 
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Toegetreden tot onze gemeente Bep en Jan ter Mors 

 
 

Nieuwe gemeenteleden 
Onze gemeente heeft er twee nieuwe leden bij gekregen. Ze stellen 
zich ook in Drieklank graag even aan u voor. 
 
Ik ben Jan ter Mors en wil me graag op deze manier voorstellen als nieuw 
lid van de kerkgemeente in Usselo. Ik ben bijna 59 jaar oud en gehuwd op 
13 augustus 1976 met Bep, die ik al op erg jonge leeftijd  leerde kennen. 
We hebben geen kinderen gekregen.  Ik ben als adviseur openbare orde 
en veiligheid voor grote evenementen werkzaam bij de politie, waar ik nu 
bijna 40 jaar werkzaam ben. Ons beider passie is varen met de boot op de 
Friese en andere wateren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik ben geboren in Enschede en heb met mijn ouders gewoond op het 
Twekkelerveld waar we ook naar de kerk gingen. Na eerst naar de 
Wilhelminaschool te zijn gegaan in Hengelo voor een carrière bij Stork, 
ging ik in die dagen naar de avondschool om mijn diploma’s te halen voor  
leraar in het technisch onderwijs. Ik heb echter mijn koers verlegd en ging 
in 1974 naar de politieopleiding en daar heb ik nog geen spijt van. Ik heb 
bij de recherche gewerkt en ging later de kant van het verkeer op. Ben 
onder andere verkeersspecialist geweest en docent 
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wegenverkeerswetgeving voor de collega’s  en was ook nog 8 jaar als 
politieduiker actief. In de periode van ons huwelijk hebben we net als 
anderen niet altijd een gladde zee bevaren. We hebben teleurstellingen 
meegemaakt en met Gods hulp overwonnen. Zoals een voorganger uit Urk 
ons ooit zei:”God belooft je niet een probleemloze overtocht me je schip, 
maar hij heeft ons wel een behouden aankomst in de haven beloofd.” Dat 
is voor mijn vrouw en mij een vaste belofte waar we heilig in geloven. We 
hopen na een voor ons stormachtige periode van ongeveer 2 jaar tijd door 
de grote en soms erg snelle verandering binnen onze kerkgemeenschap in 
Enschede een rustige ankerplaats te vinden. Na een periode van zoeken 
en luisteren hebben we die nu volgens ons gevonden. Na goed onderling 
overleg en een gesprek met ds. Haasnoot vonden we die in de 
gemeenschap van Usselo. 
    
Met vriendelijke groet: 
Jan W. ter Mors. 
 
 
Ik zou me ook graag als nieuw gemeentelid in Usselo willen voorstellen. Ik 
ben Bep ter Mors – de Haan. Ik ben 58 jaar oud en 2 maanden jonger dan 
mijn man Jan . Zoals Jan omschreef hebben we elkaar al erg jong 
gevondenen zijn we nog steeds gelukkig met elkaar. We gingen samen 
naar de catechisatie en zijn getrouwd in de toenmalige Ontmoetingskerk 
aan de GJ van Heekstraat te Enschede. 
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Ik heb ruim 40 jaar in een confectie-atelier gewerkt en heb daar de 
verschillende werkzaamheden verricht. Na een faillissement van dat bedrijf 
kwam ik werkeloos thuis te zitten en heb gezocht naar ander werk. Dat 
vond ik nu bijna 2 jaar geleden. Samen met een oud collega van mij 
hebben we zelf een confectie-atelier opgezet onder de paraplu van een 
jobcoach-bureau waar we jongeren met een Wajong uitkering aan werk 
proberen te helpen. Een erg grote uitdaging hierbij iis het om die jongeren 
de discipline bij te brengen om (onder andere) op tijd op het werk te komen 
en de dingen te doen die ze opgedragen krijgen. Het zijn allemaal jongeren 
“met een rugzakje vol met eigen sociale- en gedragsproblemen” dus dat 
betekent voor ons erg soepel en creatief zijn. Het geeft erg veel voldoening 
om de groep van circa 15 cliënten zover te krijgen dat ze op verantwoorde 
wijze de productie gaan draaien. Naast het confectie-atelier hebben we nu 
ook een strijkservice en inpakafdeling  opgezet om andere cliënten met 
andere beperkingen een zinvolle dagbesteding te kunnen bieden. Na een 
minder fijne periode in ons kerkelijk leven hoop ik nu samen met Jan deel 
uit te kunnen gaan maken van de kerkgemeente in Usselo waar we ons na 
de eerste kennismaking thuis gingen voelen. 
 
 
Met vriendelijke groet: 
Bep ter Mors  
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Verjaardagen  

 
Mevr. J.J. Wevers- Redder         Pastoor Schneiderstraat 33   26 sept.1938 
 
Mevr. G.H. Leefers- Jansen        Haaksbergerstraat  962         27 sept.1938 
 
Mevr. GG.J.Burggraaf-Visser      Bastinglaan  15                     27 sept.1931 
 
Dhr.J.H. Schoeman                     De Mans 28                           28 sept.1931 
 
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 
 
Dhr. J.H. Dams                            Weleweg 559                          8  okt. 1932 
 
Mevr.W.J. van Hummel- Snippe  Wissinksdijk 90                       8 okt.  1934 
 
Mevr G.G.J.Schuurink-Nijhuis     Jan van Elburgstraat  47       10 okt.  1930 
 
Mevr. J.G. Smelt                          Landsteinerlaan 35               15 okt.  1936 
 
Mevr. T.Migchelbrink-Kloos         Suze Robertsonlaan 27        18 okt.  1937 
 
Dhr. H.G. Lefers                           Bruggertstraat 453                27 okt.  1936 
 
Dhr. G.G. ten Thije                      Henry Dunantlaan 16            31 okt.  1927 
Mevr. J.J. van Ameron-Lutje        Voshaarweg 65                       l nov.  1938 
Berenbroek 
Mevr. C.H. Vreeman - Meijer       De Mans   39                         2 nov.1930   
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Solidariteitskas 

 
 

Heeft U iets gemist?                                                                                                                                                                       
of                                                                                                                      
Hebben wij U gemist? 
 
In de laatste Drieklank heeft U kunnen lezen over de 
Solidariteitskas. Hoe wij solidair kunnen zijn met andere gemeenten. 
Heeft U deze Drieklank niet meer? U kunt het stukje altijd nalezen 
op onze website:    www.protestantsegemeente-usselo.nl                                                                                 

Als wij solidair willen zijn met andere gemeenten, moeten wij 
natuurlijk ook solidair zijn met onze eigen gemeenteleden. En dat is 
op dit moment niet helemaal het geval. Ongeveer de helft van onze 
leden heeft het gevraagde bedrag overgemaakt op de vermelde 
rekening. Dit betekent dat deze mensen ook betaald hebben voor 
de niet-betalende. Dat is toch niet erg solidair. Als U nu weet, dat U 
niet betaald heeft en het bedrag € 10 alsnog wilt storten, dan zijn wij 
U daar dankbaar voor. Als U de envelop met het giroformulier nog 
heeft, kunt U die gegevens gebruiken. Heeft U echter de envelop 
niet ontvangen of bent U hem kwijt, dan is dat geen probleem. U 
kunt het bedrag € 10 overmaken op onze rekening  
NL46RABO0316700541 onder vermelding van ‘solidariteitskas’.  
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Gedachten 

 
 

Gedachten 
 
Wanneer m’n gedachten weg dwalen 
Na het horen van zoveel verhalen 
Dan is het onbewust dat ik mijn handen vouw 
En diep in mij is rouw. 
Er is zoveel oorlogsgeweld, 
Het aantal wordt al niet meer geteld. 
Natuurlijk zijn er ook mooie dingen 
Die je desnoods zelf kunt verzinnen. 
Maar gij die goed zijt gebekt 
En vol moed ten strijde trekt, 
Als ge ooit hierboven zult verschijnen 
Zullen alle zegeningen ooit verkregen in het niets verdwijnen, 
En zult gij van eenzaamheid wegkwijnen. 
Leef nu en heb uw naaste lief 
Dat is alles wat de Heer verblieft 
 
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 
 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 
-Openvensterwerk 
Greetje van der Valk  Kwinkelerweg 39    tel.4282020 
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KERKDIENSTEN 
 

 

07 september  Usselo  10:00 uur  ds. M.Schepers-van der  
  Poll , Enschede 
 

14 september  Usselo  10.00 uur  ds. O.G. Haasnoot 
Startzondag 
 

21 september  Usselo  10.00 uur  ds. W.Ekker, Enschede 
 
 

28 september  Boekelo  10.00 uur  pastor C.v.der Wiel en 
ds. O.G. Haasnoot   Marcelinuskerk Oecumenische viering 

 

05 oktober    Usselo   10:00 uur  ds. M.Schepers-van der 
  Poll, Enschede 

 
12 oktober   Twekkelo 10:00 uur  ds. O.G.Haasnoot 
                
19 oktober   Usselo  10:00 uur  ds.C.G.J de Jonge, 
               Enschede 
 
26 oktober   Usselo  10:00 uur  ds. O.G.Haasnoot 
                 
02 november  Usselo  10:00 uur  ds. O.G.Haasnoot 
                                                                     
09 november Twekkelo  10:00 uur  ds. J.L.Brevet, Lochem 
              

16 november   Usselo  10:00 uur  ds. M.Schepers-van der  
                Poll, Enschede 
  
23 november  Usselo  10:00 uur  ds. O.G.Haasnoot 
 
30 november  Usselo  10.00 uur  ds. M.van der Meer 
 


