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Vanuit de pastorie 

 
Spiritualiteit 

 

We hebben over enkele dagen, 21 oktober, de eerste 
gemeenteavond over spiritualiteit. We houden deze avond samen 
met de Rooms Katholieke Kerk van Boekelo. Waarom nu 
spiritualiteit? Zijn we dan op die toer en wat is dat dan? 
Het woord spiritualiteit komt van spiritus en dat is geest. Geest is 
een woord, dat we vaak verbinden met iets, dat niet tastbaar is. Het 
is een kracht, dunamis (grieks), die we ook tegen komen in het 

woord dynamo, die vroeger op de fiets zat. Wilde je voorlicht gaan 
schijnen moest eerst de dynamo worden opgeladen. Daar moesten 
we wat voor doen. Deze kracht die ontstaan was door de 
omwenteling van het wiel werd omgezet in een spanning tussen 
twee polen en uiteindelijk scheen er een licht, zodat we konden zien 
en zichtbaar werden voor anderen. 
De Geest in de kerkgemeenschap verlangt ernaar om gezien te 
worden. Het is niet een toestand, waarin iemand komt, maar het is 
een beweging van waaruit iets nieuws ontstaat. De 
kerkgemeenschap is nauwelijks zichtbaar in de wereld en vele 
kerkgemeenschappen gaan zienderogen achteruit.  Daarom is de 
erkenning van de spiritualiteit van belang. De dynamo moet weer 
draaien om het licht te laten schijnen. 
Maar hoe kunnen we dan weer als kerken gaan draaien. Ik hoor dan 
enthousiasme. Dat is letterlijk vanuit het grieks en = in , thou = 
afgeleid van Theos  = God zijn. In God zijn en dan denken we gelijk 
aan de fijnen en de vromen, maar dan laten we enthousiasme gelijk 
weer aan anderen over. Wie is er nu niet enthousiast als we iets 
ontvangen of als we iets moois mee maken? Wie is er in zijn of haar 
leven nog nooit eens enthousiast geweest ergens voor?  Soms ging 
je zelfs dan even aan God denken en in bed dankten we voor de 
mooie dag of het mooie moment. We waren even enthousiast. Ik 
werd bijvoorbeeld enthousiast toen ik hoorde dat Lowie en Jolien 
Lormans het eten hebben verzorgd op de gemeenteavond. 
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Dus als het gaat om spiritualiteit dan moeten we dat niet alleen 
maar bij vrome mensen zoeken, maar dan gaan we ook in ons 
eigen leven na wat er voor kostbaars gebeurd is, en waardoor we in 
beweging kwamen. Dat heeft te maken met spiritualiteit. Dat kan 
overal zo maar gebeuren. Doordat we er dan even bij stil staan (en 
dan is mindfulness ook een goede gedachte), rust nemen voor het 
moment. We rennen dan niet weg, maar blijven even bij het mooie 
moment stilte nemen en laten dat binnen komen. Ik noem zelf 
spiritualiteit datgene wat het kleine vlammetje, dat in ieder mens zit, 
zichtbaar kan maken.  
Wat goed, dat we dit proces van stil staan bij de spiritualiteit samen 
doen met onze rooms katholieke geloofsgenoten. Dat brengt meer 
leven, want we hebben allemaal verschillende geloofsgedachten en 
toch …. samen dezelfde God en de zelfde Bijbel. Soms zijn 
gewoonten anders en dan gaat het er niet om, dat we zien welke de 
beste is of de grootste, maar wat het betekent en wat het de ander 
doet. Soms hebben we dan geen woorden daarvoor. Dat hoeft ook 
niet, het is al goed om het tegen elkaar kenbaar te maken. 
Tenslotte spiritualiteit ligt in heel eenvoudige dingen als een 
moment stilte, een kaarsje branden, een lied zingen en er kunnen 
nog veel meer vormen zijn, zelfs vormen die we in de kerk zijn 
vergeten of waarvan we dachten, dat het niet “hoorde” bij ons. Gods 
Geest is groter dan wij zijn en in velerlei genadegaven zichtbaar. 
Voor mij komt dat samen in liefde, maar wie er andere woorden 
voor heeft, die het licht gaande houden, ik hoop ze nog eens van u 
te horen! 
 
 
Ds Olaf Haasnoot 
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Bij de foto 
 

 
 
Hier ziet u Rita Veenbaas – Hageman. Ze werd 75 jaar en heeft dat 
met vele vrienden en kennissen gevierd. Rita is iemand die op de 
achtergrond een heleboel doet. Die voor mensen zorgt, en waar we 
van op aan kunnen. Velen kennen haar ook vanwege haar zang. 
We hopen, dat ze samen met Sjouke nog vele jaren samen mogen 
ontvangen in goede gezondheid. 
 
Pastoraat 
Er zijn weer heel wat mensen ziek. Soms komen er dan berichten 
door van ‘zeer ernstig’ tot ‘ ik ben er even tussen uit voor een tijd’. 
Ieder beleeft dat op zijn of haar eigen manier. Maar het is mooi als 
ik bij iemand in het ziekenhuis kom en er zijn heel wat mensen die 
een kaartje hebben geschreven. Dan hangt de muur vol, en vaak 
wordt er dan nog op gewezen hoe blij ze er mee zijn.  
Ik wil nog even noemen, Greetje van der Valk, die nu weer thuis is 
en onze oude bakker Gerrit ter Horst die nu in het Wiedenbroek ligt. 
Maar laten we eerlijk zijn als ik aan deze lijst begin is er geen goed 
te doen, want er zijn sommigen, die al heel lang in het Wiedenbroek 
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zitten en er zijn heel wat mensen die in het ziekenhuis hebben 
gelegen en heel langzaam weer aan het herstellen zijn. Ook komt 
de Drieklank maar een paar keer per jaar uit en daarom verwijs ik 
naar de zondagsbrief vanuit de kerk, die trouwens ook te vinden is 
op internet www.protestantsegemeente-usselo.nl  
 
En wist u ook, dat er een facebook pagina is aangemaakt onder de 
titel PG Usselo, daar vind u ook veel van het jongerenwerk en u 
kunt uw like daar achter laten.  

 
Ds Olaf Haasnoot 
 
Overleden 

 
Op 4 oktober 2014 is van ons heen gegaan Willem Gerrit Hendrik 
Hulscher op de leeftijd van 63 jaar. Wim werd vanuit huis gedragen. 
Het huis waar hij geboren was, waar hij midden in het dorp woonde, 
en waar hij een mens was van heel het dorp. Op 8 oktober 2014 
liepen honderden mensen door het huis , namen afscheid van Wim 
Hulscher en herinnerden hem met elkaar op de deel van de 
boerderij. Indrukwekkend was het. Een mens met niet veel 
woorden, maar iemand die in zijn daden heel wat liet zien. Een 
vader, die van zijn kinderen hield, die zijn dochter op jonge leeftijd 
langs de afgrond van de dood zag gaan, toen er kanker werd 
geconstateerd; en die haar weer er boven op zag komen. Die een 
bedrijf startte, maar ook de mislukkingen kende, en die tenslotte het 
bedrijf kon overdragen aan zijn twee zoons. Als er iets leuks te doen 
was, dan was hij er, en het mooiste was toch als hij samen met alle 
kinderen en kleinkinderen kon genieten van een dag. Dan ging ook 
tenslotte een kratje bier over de tafel en genoot hij tot diep in zijn 
ziel. Of als ze op jacht gingen, dan was hij er, en genoot met volle 
teugen Maar als je echt in de puree zat en een auto nodig had, dan 
stond hij voor je klaar en was hij er voor jou en kon het zelfs 
gebeuren, dat hij zei: Laat maar zitten het was voor het goede doel. 

http://www.protestantsegemeente-usselo.nl/


 
 

 

8 

In besloten kring ging hij in de kist die hij zelf had laten maken en 
die de kleinkinderen hadden beschilderd voor opa naar de 
begraafplaats in Usselo. We wensen Marja, Herwi en Stephan, 
Bernard en Naomi, Frederik en Harriët en alle kleinkinderen een 
goede herinnering toe aan deze man, vader en opa. Ook al leerde ik 
hem maar kort voor zijn dood kennen, sommige mensen blijven je 
altijd bij. Mag God zo ook Wim in zijn gedachten houden tot in 
eeuwigheid. 
 
Ds Olaf Haasnoot 
 
 

Brief synode van de PKN over “het ambt” 

 
Vragen van Dr. A. Plaisier aan de protestantse gemeenten in 
Nederland. 
 
Beste gemeenteleden, 
 
Ze zijn er eeuwenlang in onze kerk: predikanten, ouderlingen en 
diakenen. Ambtsdragers noemen we hen. Een tijdje geleden 
maakte ik een rondje langs een aantal kerkenraden om te vragen 
hoe het vandaag de dag met onze ambtsdragers en hun ambt 
stond. Dat leverde veel mooie en ontroerende verhalen op. Maar 
ook verhalen van moeite en zelfs verdriet. Wat dat laatste betreft: in 
de synode hebben we het over “knelpunten en uitdagingen”  rond 
het ambt gehad. Dat zegt genoeg. We hebben een nieuwe 
ambtstheologie nodig, werd toen zelfs gezegd. 
Dit is de eerste alinea van de brief die u aangetroffen heeft bij de 
Drieklank. 
De brief is geschreven door Dr. A. Plaisier en wil een aanzet zijn om 
u als gemeente aan het denken te zetten en u te stimuleren om 
hierover in gesprek te gaan. 
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De volgende vragen kunnen een aanzet zijn voor een dergelijk 
gesprek. 

1. Een kerk is een geloofsgemeenschap en geen instituut. In de 

brief staat dat we die geloofsgemeenschap weer opnieuw 

moeten ontdekken. Deelt u die mening? 

2. Er worden drie kenmerken van de gemeente genoemd: trouw 

aan het onderricht van de apostelen, het breken van het 

brood en het gebed. Op welke wijze krijgen deze kenmerken 

in uw gemeente vorm?  Staat één van de kenmerken in uw 

wijze van gemeente zijn meer centraal?  Is er een kenmerk 

waarvan u het als gemeente lastig vindt om er inhoud of 

betekenis aan te geven? 

3. In de brief staat dat elke gedoopte christen een ambt heeft. 

Leeft in uw gemeente het besef dat alle leden als gedoopte 

mensen in het ambt staan? Kan het zijn dat de kerk teveel 

als service-instituut wordt gezien, waardoor dit aspect te 

weinig uit de verf komt? 

 

Startzondag 14 september 

 
Startzondag 14 september 
Nee, geen verslag van de kerkdienst  en van de activiteiten na de 
dienst in en rond het Verenigingsgebouw. Maar wel twee 
impressies. 
Ten eerste de wijze waarop de kinderen de beleidsthema’s van 
onze gemeente voor het komende jaar uitbeeldden met vlaggetjes 
waarop de woorden ‘Openheid, Gastvrijheid en Verbondenheid’ 
waren aangebracht. De foto is zo klein dat u de woorden niet zult 
kunnen lezen, maar neemt u van mij aan dat ze er wel degelijk 
stonden. 
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En ten tweede het ‘ludieke intermezzo’. Dat bestond uit een 
optreden van Anna Geerdink die in de Twentse Sproake enkele 
gedichten van eigen makelij voordroeg. Het Twentse karakter van 
haar optreden werd verder geaccentueerd doordat ze gekleed ging 
in een Twentse klederdracht. Enfin, kijkt u zelf. 
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Anna Geerdink 

 

Roel Bruinsma 
 
 
 

Vanuit de Kerkenraad 

 

In de extra kerkenraadsvergadering van 16 september j.l. hebben 
we het concept-beleidsplan voor de komende vijf jaar besproken en 
goedgekeurd, met dank aan de beleidsplancommissie! 
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Met  algemene stemmen werd onderschreven dat de kerkenraad 
met het stappenplan dat is opgezet verder wil. De avond werd 
verder besteed aan het formuleren van de doelen voor de drie 
thema’s: openheid, gastvrijheid en verbondenheid.  
De doelen werden gerangschikt in volgorde van ‘snel haalbaar’, ín 
de nabije toekomst’ tot ‘lange termijn’. Daarbij werd nagedacht over 
wat er nodig is om een doel waar te maken. 
 
In het bezinningsweekend van 21 en 22 november in Buurse gaan 
we verder met deze thematiek aan de slag.  
 
We houden u op de hoogte! 
 
Namens de kerkenraad, 
 
Ria Spenkelink. 
 
 
VAN DE IKW: AVONDGEBEDEN 
 
De Interkerkelijke Werkgroep nodigt u uit voor de avondgebeden in 
de adventstijd 
in de protestantse kerk in Usselo op de woensdagen  
3, 10 en 17 december 2014. 
 
Aanvang 19.00 uur 
 
m.m.v. de oecumenische cantorij. 
 
AGENDA 
 
19 december  Herdenken in het licht (zie elders in deze 
Drieklank) 
18 – 31 januari Kerkbalans 
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ANNEKE 

Anneke Klos werd in 1944 geboren in Enschede in een 
gereformeerd gezin. Hoewel zij daar toen geen weet van had was 
het een turbulente tijd. De tweede wereldoorlog was ook in 
Enschede nog volop realiteit. En  binnen de gereformeerde kerk 
woedde in dat jaar een andere oorlog: de Vrijmaking. In Enschede 
gingen - anders dan op de meeste plaatsen elders in het land - 
verreweg de meeste leden van de gereformeerde kerk mee met die 
Vrijmaking. Van de ruim 5000 gereformeerden waren dat er 4200. 
Zodat er ongeveer 900 leden in de (synodaal-) gereformeerde kerk 
overbleven. Kerkgebouwen en -goederen gingen naar de 
Vrijgemaakten, de ‘Synodalen’ moesten opnieuw beginnen. Dat 
deden ze o.a. door de bouw van de Deta-kerk in 1950. U kunt hier 
meer over lezen als u de digitale versie van deze aflevering van 
Drieklank raadpleegt en dan hier op klikt. Die website heb ik zelf ook 
gebruikt voor deze informatie over de Vrijmaking in Enschede. 
 

 
Vrijgemaakt gereformeerde kerk Haaksbergerstraat 

http://www.pgenschede.nl/default.aspx?lIntEntityId=42240
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Het gezin van Anneke Klos, dat kerkte in het gebouw aan de 
Haaksbergerstraat nr 18, ging in eerste instantie mee met de 
meerderheid van Enschedese predikanten en kerkenraden richting 
Vrijmaking. In 1948 echter verhuisde het gezin naar Apeldoorn, en 
werd daar synodaal-gereformeerd. Toen het gezin in 1956 terug 
verhuisde naar Enschede sloot het zich daar dan ook aan bij de 
(synodaal-)gereformeerde Deta-kerk. Vader en moeder waren goed 
gereformeerd, maar niet zwaar op de hand. Maar een ijsje kopen op 
zondag was er niet bij, daar ergens lag de grens. Gereformeerd is 
Anneke gebleven tot 1996; maar nu loop ik al teveel op de zaken 
vooruit. 
 

Anneke was nu inmiddels 12 jaar oud, en ging naar de lagere Land- 
en Tuinbouwschool. Maar Annekes moeder werd ziek, en mede 
daardoor kon ze die school niet afmaken. Wel ging ze aan het werk 
in de fabriek van Van Heek, waarbij ze tegelijkertijd de zgn. 
‘Fabrieksschool’ volgde. Dat was een school, al in 1866 door een 
15-tal Enschedese fabrikanten opgericht voor onderwijs aan 
fabriekskinderen onder de 14 jaar. 
Later volgde ze de opleiding voor Ziekenverzorgster, en vervolgens 
werkte ze in de verpleegafdeling van het Hervormd Rusthuis aan de 
Gronausestraat. 
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Hervormd Rusthuis 

 

Inmiddels had ze kennis gekregen aan een 3 jaar oudere, degelijke, 
gereformeerde jongeman, een zekere Hans Wooldrik. In 1965 
trouwde ze met deze Hans, waarna ze verder onder de naam 
Anneke Wooldrik-Klos door het leven ging. 
Hans was van zijn vak metaalbewerker; in 1969 verhuisden Hans 
en Anneke – met inmiddels 2 kinderen – naar Alblasserdam, waar 
voor een vakman in de metaal veel te doen was. Hier pakte ze later 
ook haar beroep weer op, eerst (maar niet zo lang) als 
gezinsverzorgster, later als verzorgster van demente bejaarden in 
een verpleegtehuis. 
 

In 1996 solliciteerde Hans naar de betrekking van koster van de 
hervormde gemeente Boekelo/Usselo, inclusief het beheer van de 
begraafplaats van Usselo. Hij werd aangenomen, en ze verhuisden 
naar de Lammerinksweg in Usselo, en kwamen in het eerste huis 
achter het Verenigingsgebouw te wonen. Voor Anneke betekende 
dit een nieuw bestaan, nl. dat van kostersvrouw. Want het 
kosterschap was wel degelijk een duo-baan. 
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In eerste instantievonden ze kerkelijk onderdak bij de wijkgemeente 
van de (gereformeerde) Eudokia-kerk (gebouwd in 1954, 
afgebroken in 2003). Omdat ze het toch wat gek vonden om als 
gereformeerde lidmaten koster te zijn in een hervormde gemeente 
hebben ze zich toen naar de hervormde gemeente Usselo/Boekelo 
laten overschrijven. Afscheiding (1834) en Doleantie (1886) lagen in 
1996 al zover in het  verleden, dat de scherpe kantjes van het 
toenmalige conflict er wel wat af waren. Toch kan een oplettende 
beschouwer aan Anneke haar gereformeerde afkomst wel aflezen. 
Bijvoorbeeld in haar daadkrachtig en besluitvaardig optreden herken 
ik wel een soort nalatenschap van Abraham Kuyper. En ik kan het 
weten, ik ben zelf van gereformeerde komaf. 
In mei 2007 beëindigde Hans zijn betrekking als betaalde koster. In 
2001 waren ze al vertrokken uit hun woning aan de 
Lammerinksweg, en verhuisd naar De Mans in Boekelo, waar ze nu 
nog wonen, en waar ik Anneke opzocht voor het gesprek dat aan de 
basis ligt van het artikeltje dat u nu leest. Overigens doen Hans en 
Anneke nog steeds wel kosterswerk, maar dan als vrijwilligers. 
 

 
Anneke Wooldrik-Klos 
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In 2012 is Anneke ouderling geworden, tegelijk met wijlen Jan 
Moraal. Haar taak: bezoeken van gemeenteleden, in het bijzonder 
de ouderen. 
 
Roel Bruinsma 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINDFULNESS EN STILTE 

 
Mindfulness en Stilte 
Op dinsdag 30 september bezocht ik, samen met een kleine 30 
andere belangstellenden, in het “Kruispunt” een avond over 
Mindfulness en Stilte. 
Marjolein Blomesath - zelf werkzaam met mindfulness, vooral voor 
kinderen -  leidde het gedeelte over Mindfulness. Olaf Haasnoot 
leidde ons in in de rol van Stilte vanuit een religieuze invalshoek. 
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Mindfulness betekent zoiets als bewuste aandacht. Die kun je b.v. 
richten op je lichaam, op je emoties, op een activiteit van jezelf, op 
wat buiten jezelf zich voordoet, en zo meer. Je gewaarwordingen 
daarbij accepteer je onbevangen, zonder dat je er iets mee moet.  
Marjolein had niet alleen een verhaal over het onderwerp, maar liet 
ons ook via enkele oefeningen kennis maken met Mindfulness. 
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Olaf liet ons kennismaken met Stilte via enkele opmerkelijke 

personen uit de verre en nabije geschiedenis: Meister Eckhart, 
Hildegard von Bingen, Elie Wiesel, Nelson Mandela. Die laatste 
twee, die gevangenschap in resp. concentratiekampen en 
Robbeneiland hebben doorstaan, laten zien dat stilte niet altijd 
sereen hoeft te zijn. 
 
Roel Bruinsma 
 

 
 
 

 
HERVORMDE VROUWENGROEP TWEKKELO 

 
Maandag 6 Oktober hadden we samen met Vrouwengroep Boekelo 
onze eerste seizoensbijeenkomst in Kulturhus Twekkelo bij het 
Johanneskerkje. Allen werden we opgewacht met koffie of thee en 
een kleine high-tea wat zeer in de smaak viel. Dini onze voorzitster 
opende deze middag en verwelkomde alle dames en gasten voor 
deze middag. Dat waren Theo v/d Peet met zijn echtgenote Ineke, 
zij gingen ons vertellen over het slagersvak dat ze uitoefenen in hun 
slagerswinkel in Boekelo.  
Samen zongen we het H.v.G. lied en Ans las een prachtig 
herfstgedicht. Jammer was het dat de voorzitster van Boekelo, 
Greetje v/d Valk, er door een val deze middag niet bij kon zijn; we 
wensen haar allen beterschap toe. Dini vertelde dat we weer aan 
een nieuw seizoen zijn begonnen, met als thema: openheid, 
gastvrijheid en verbondenheid. 
En daarna gingen we luisteren naar Theo en zijn (hoe toepasselijk) 
smakelijke verhalen over het slagersvak. En terwijl Theo vertelde 
serveerde echtgenote Ineke, de fijnste en lekkerste hapjes uit eigen 
slagerij uit, en dat onder het genot van een drankje. Theo liet ons 
ook een film zien, hoe je de klanten het best kunt helpen en 
voorlichten over het verwerken en bereiden van vlees. De dames 
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luisterden aandachtig en het was een mooie middag en nog 
leerzaam ook, Theo kan mooi vertellen: hoe hij hier in Boekelo is 
gekomen, zijn eerste ervaring met een twents sprekende klant, en 
een grapje vertellen kan hij ook. En zo kwam ook aan deze mooie 
middag een eind. Theo en Ineke werden hartelijk bedankt, Theo 
kreeg een fles Kuiernat (want kuieren kan hij), en een envelop met 
inhoud was er voor beiden. En toen als verrassing, werd ons allen 
een vleespakket door de fam. v/d Peet aangeboden; gewoon te gek, 
maar we waren er blij mee. We sloten af met zang en gebed en 
gingen tevree huiswaarts. Fam. v/d Peet, HARTELIJK DANK voor 
deze mooie middag.  
 
Namens Hervormde vrouwengroep Twekkelo, 
Ans Mulder - Reinderink 

 

 

VERJAARDAGEN 

 

 
 
Mevr. G.H. Rosink- Lutje Spelberg Jan van Elburgstraat  16      13 november 1937 
 
Dhr. A.E. Brinkman                         Voshaarweg   35                  13 november 1935 
 
Mevr. G.J. Lammersen -Schuurink Strootmanweg 10                 15 november 1926 
 
Mevr. G.ter Heegde-Meulenbeld     Arendsweg 90                     16 november 1933 
 
Mevr. H.J. Rademaker-Heideman   Oude Haaksbergerdijk 295 18 november 1936 
 
Dhr. J.H.G. ter Steege                     Rechterveldbrink   419        18 november 1930 
 
Dhr. F.J. Smelt                                 Landsteinerlaan  35            18 november 1931 
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Mevr. A.W. Grooters-Geerdink        Strootbeekweg 16             19 november 1935 
 
Mevr. J.G.A Nijenkamp-Kristen       Beckumerschoolweg 24      19 november 1937 
 
Dhr. J.A. Kuipers                             Kwekkeboomweg 30            20 november 1936 
 
Dhr. B.H. ter Meer                           Bleekhofstraat 117               23 november 1931 
 
Mevr. F.P. Dinkla-Nieuwenhuysen  Mr. de Wolfstraat 29            23 november 1937 
 
Mevr. H.A.ter Mors-Leusink             Windmolenweg 45               25 november 1928 

 
Mevr. M.H. Simmelink-Dors            Beckumerstraat 181             3 december 1929 
 
Dhr. F.J. Borgelink                          Windmolenweg 113              9 december 1936 
 
Mevr. E.G. Janssen-Roosink          Diamantstraat 23                  12 december 1925 
 
Dhr. A.J. Burggraaf                         Bastinglaan 15                     12 december 1931 
Mevr. G.A. Rosink- Brus                 Helmerstraat 263                  13 december 1934 
 
Mevr. B.J. Olink-Wissink                 Mr. de Wolfstraat  37            16 december 1923 
 
Mevr. J.G. Sachse-Vissers             Windmolenweg    49             17 december 1936 
 
Mevr. G. ter Meer-Haveman           Bleekhofstraat  117               19 december 1929 
 
Dhr. J.H. ter Heegde                       Arendsweg 90                      19 december 1933 
 
Dhr. F.J.L. Roelvink                        Meidoornstraat 26                 22 december 1928 

 
          

Mededelingen van uw “Bijdrage-administrateur” 

 

 

Actie Kerkbalans 2014. 
Per eind september was voor de actie Kerkbalans € 72.900.00,- 
toegezegd 
(begroot € 72.000.00,-) 
Hiervan moet nog € 16.151.- binnenkomen. 
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Niet iedereen heeft aangegeven in welke maand het toegezegde 
bedrag zou worden 
over gemaakt 
Willen de mensen, die het toegezegde bedrag nog niet hebben 
overgemaakt, hun bijdrage voor het eind van het jaar betalen? 
Bij voorbaat dank. 
 

Najaarscollecte 
Met deze Drieklank ontvangt u een acceptgirokaart ten behoeve van 
de Najaarscollecte 
Deze collecte betreft de zogenaamde doorzendcollecte en is 
bestemd voor Kerk in Actie -  
diaconaal werk. 
 

Oudejaarscollecte 
Bij de laatste Drieklank van het jaar ontvangt u weer een 
acceptgirokaart. Dit keer 
komt de opbrengst geheel ten goede aan onze gemeente. 
 

Solidariteitskas 2014. 

De opbrengst t/m september bedroeg € 1795,- We verstuurden naar 
belijdende en doopleden 551  acceptgiro’s à € 10,- 
Dit betekent dat 32% van de geadresseerden (positief) heeft 
gereageerd. 
 
Abonnement Kerk en Stad 
De acceptgiro’s hiervoor worden binnenkort weer verstuurd of gaan 
met de komende Drieklank mee. Wilt u dit bedrag s.v.p. voor het 
eind van het jaar overmaken? 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Coen Nijkamp 
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Dankwoord Leger des Heils voor collecte 

 
 
Iedere zondag wordt er in onze gemeente gecollecteerd, als vast 
onderdeel van de liturgie. Soms wordt de bestemming van de 
collecte toegelicht, maar bij mijn weten gebeurt het zelden of nooit 
dat we horen hoe het geld wordt besteed. Des te aardiger is het om 
u eens te tonen wat uw geld in een specifiek geval teweeg brengt. 
Daarvoor treft u hier het bedankbriefje aan dat ons is gestuurd door 
het Leger des Heils, waarvoor enige tijd geleden werd 
gecollecteerd: 
 
Verslag opbrengst collecte Leger des Heils in Enschede 
Afdeling Kortdurende Opvang 
 
De kortdurende opvang biedt onderdak aan mensen die door 
verschillende omstandigheden geen woonruimte meer hebben. De 
kortdurende opvang heeft een woonkamer waar gezamenlijk de 
maaltijden worden genuttigd. En een zithoek met een biljarttafel die 
ook als tafeltennistafel kan worden gebruikt. Een paar bewoners 
waren bezig om een muur in de woonkamer op te knappen. Helaas 
was het budget voor de inrichtingskosten op. Dankzij de opbrengst 
van de collecte die wij mochten ontvangen van de Protestantse 
Gemeente te Usselo kregen wij nieuwe kansen. Van het geld zijn 2 
houtbranders, verf en benodigdheden gekocht om de muur op te 
knappen. Een bewoner heeft met behulp van een houtbrander een 
tekst op een stuk hout gebrand. Met behulp van medebewoners is 
het stuk hout opgehangen en de muur geverfd en verder opgeknapt. 
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De opgeknapte muur 
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Stuk hout met tekst 
 
Wij willen hierbij als bewoners en personeel van de Kortdurende 
Opvang van het Leger des Heils u hartelijk bedanken voor uw bij- 
Drage. 
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Herdenken in het licht 

 
Wij zijn allen nabestaanden. 
Daar staan we niet elke dag bij stil, maar er zijn tijden dat die 
gedachte zich aan ons opdringt. Een dierbare die onlangs is 
gestorven is dan vaak de aanleiding. We voelen verdriet, we 
rouwen.  
Op vrijdag 19 december ’s avonds om 19.00 uur is er op de 
begraafplaats van Usselo een herdenkingsbijeenkomst met het 
thema ‘Herdenken in het licht’. Caroline Doornbos (uitvaartleidster) 
en Riëtte Wissink (ritueel begeleider) organiseren deze avond voor 
de eerste keer in Usselo. 
Iedereen die een dierbare heeft verloren is welkom om mee te 
maken hoe in de donkere tijd voor Kerst mensen steun, herkenning 
en troost kunnen vinden bij elkaar. Rituelen zijn daarbij behulpzaam: 
er is het licht van vele fakkels en kaarsjes, er is een (professioneel) 
trio dat à capella zingt, er is muziek van een dwarsfluit, 
midwinterhoorns en er zijn enkele korte overdenkingen. Na afloop is 
er gelegenheid om samen na te praten, met een kopje warme 
chocolademelk. 
U moet bij dit alles overigens niet denken aan een loodzware 
bijeenkomst. De leiding is in handen van ervaren mensen. Kosten 
zijn er niet aan verbonden, en u hoeft zich niet van te voren aan te 
melden. Als u tegen 19.00 uur bij de begraafplaats arriveert ziet u 
het wel. 
Het is niet zo dat deze bijeenkomst uniek is in zijn soort. In onze 
omgeving waren er al vergelijkbare bijeenkomsten in Enter, 
Eibergen, Wierden, Oldenzaal en op de Westerbegraafplaats in 
Enschede. Die bijeenkomsten trokken ook een aanzienlijk aantal 
bezoekers, die er in het algemeen veel waardering voor hadden. 
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Misschien voelt u zich zo aangesproken door het idee, dat u op 19 
december wel mee wilt helpen als vrijwilliger. Dan kan dat (maar 
voelt u zich alstublieft niet min of meer verplicht). Neemt u dan 
contact op met de organisatoren: 
 

 
Caroline en Riëtte 
 
Riëtte Wissink-Roossink 06-23726729 oetdetied@hotmail.com 
Caroline Doornbos 06-41465590 info@caroline-uitvaart.nl 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:oetdetied@hotmail.com
mailto:info@caroline-uitvaart.nl
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Het ”Brook duo” 

 

Het “Brook duo” komt in Usselo 
  
Op zondag 14 december a.s. is er een optreden van het “Brook Duo”, 
bestaande uit Gert Jan Oplaat en Henny Tijink  uit Markelo. 
Zij zullen  op deze 3

e
 adventszondag in de - al in kerstsfeer gehulde - kerk 

in Usselo ‘s middags en ‘s avonds optreden. 
 
‘s Middags zullen ze  “Mirreweenter op het plattelaand”  ten gehore 
brengen,  een verhaal dat speelt in de oorlogsjaren; en ’s avonds het 
verhaal  “Stille nacht op de Brookhoeve”, over twee oud- Indië gangers. 
 
Beide verhalen duren ongeveer 1 uur en 3 kwartier, en worden in het 
dialect verteld. Ze zijn verweven met door hen zelf geschreven liedjes, en 
met ons allen bekende  kerstliederen. 
Mocht u het “Brook duo” niet kennen, dan raden wij u aan één van deze 
voorstellingen te bezoeken. Als u wel weet wie het “Brook duo” zijn is 
aanraden overbodig. 
 
U bent van harte welkom. 
 

Zondag 14 december in de Protestantse kerk in Usselo 
Aanvang: 15.00 uur en 19.30 uur. Beide keren is de kerk een half 
uur voor aanvang open.  
Entree:  € 7.50 (per voorstelling) 
Informatie en kaartjes te krijgen bij: 
Riëtte Wissink   053 4773098    w.gh.wissink@kpnplanet.nl 
Erna Roossink   053  4281595    bergroos@planet.nl 
 
Wij adviseren u om kaarten wel te reserveren, want vol is vol. 
Graag tot ziens, Erna en Riëtte  
 
 
 
 
 

mailto:w.gh.wissink@kpnplanet.nl
mailto:bergroos@planet.nl
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Gedachten 

 
 

Herfstdagen 
Bladeren vallen gestaag 
Laag voor laag 
Het is bijna niet te geloven 
Weer is een jaar voorbij gevlogen 
Leef je zelf ook al in de herfstdagen? 
Dan zijn er niet meer zovele vragen 
Dan leef je als God het vermag 
Van dag tot dag 
Kun je nog enkele wensen vervullen? 
Wacht dan niet met het onthullen 
Grijp nu dan elke kans aan 
Om ervoor te gaan 
Want als ook voor u de winter is gekomen 
Is het eind in zicht en stoppen de Dromen 
 
Leef nu als de gezondheid het toelaat 
Dan is het voor u ook niet te laat 

 
 
 
 
 
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           8507496 
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 
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 
-Openvensterwerk 
Greetje van der Valk  Kwinkelerweg 39    tel.4282020 
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KERKDIENSTEN 

 
                 
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 
 
07 december  Usselo  10.00 uur  ds. W.P.J. Janssen, 
               Losser 
 
14 december  Twekkelo  10.00 uur  ds. B. Kozijn, Almelo 
  
21 december  Usselo  10.00 uur  ds. G.J. Bouwmeester, 
               Enschede 
 
24 december   Usselo  22.00 uur  ds. O.G. Haasnoot,  
               (kerstnachtdienst)   
 
25 december  Usselo  10.00 uur  ds. O.G. Haasnoot, 
               (kerstmis)  
 
31 december  Twekkelo 15.00 uur  ds. O.G. Haasnoot, 
               (oudjaarsdag)  


