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Usselo / Boekelo / Twekkelo 
 
 

 

Adressen kerkgebouwen: 
 

Haaksbergerstraat 815, Usselo 
 

Hellerweg 50, Twekkelo 

Drieklank, 35
e
 jaargang nr.5 

april 2013 
 

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

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

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

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

D.J.Bloemendaal-Buursink, 
Morsbeekweg 10, 
7546 PC Enschede. 
Tel. 428 33 80 
 

Predikanten: 
Ds. M.C. van der Meer,  
(emeritus, bijstand in het 
pastoraat) 
Havermaathoek 3  
7546 MN Enschede 
tel. 428 14 04 
 

Ds. B.A.B. Wijnbergen, 
(consulent in vacaturetijd) 
Warfriet 43, 
7482 HS Haaksbergen. 
Tel. 852 39 33 
 

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

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

 

Coll.v.kerkrentmeesters, 
Lammerinkweg 1, 
7546 RD Enschede. 
Gironr. 92 44 71 
Banknr. 3167 00 541 
 
Reservering van de kerk, 
het Verenigingsgebouw 
en uitgifte van 
grafrechten: 
06-50542179 
(mw. Wissink) 
E-mail: 
w.gh.wissink@kpnplanet.nl 
 
Stichting Hervormde 
Begraafplaats Usselo 
Postbus 10016 
7504 PA Enschede 
www.begraafplaats-
usselo.nl  
 
Verenigingsgebouw, 
Haaksbergerstraat 821, 
7548 PB Usselo 
Tel. 428 36 59 

 

De DRIEKLANK zal in het jaar 2013 verschijnen: 
 

Nummer kopij inleveren uiterlijk op   uitkomen op 
 
35.6     10 juni        17 juni 

mailto:roelbruinsma@home.nl
mailto:w.gh.wissink@kpnplanet.nl
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ZIJDELINGS     
 

Het wordt lente. De winter heeft ons flink te pakken gehad. Fietsen 
tegen de oostenwind was niet leuk meer, maar ijzig koud. En nu 
zegt men, dat het lente wordt. Het is bijna niet te geloven. Want de 
bomen in de Helmerhoek zijn nog helemaal kaal. Alsof zij dood 
zijn. De mensen verlangen allemaal naar een heerlijk voorjaar en 
de boeren zouden hun akkers door een flink portie regen 
overgoten zien. Wanneer komt het eraan? 
 

Na Pasen is er op de kerkelijke kalender een nieuwe fase 
ingetreden. De zondagen na Pasen worden liturgisch bepaald door 
wat er in de Paasnacht is geschied: de opwekking van Jezus 
Christus uit de doden - en wat er op de Paasmorgen is gezien: een 
leeg graf. Dit ongekend nieuwe, dat ons een soort lentegevoel 
geeft, omdat het  ‘leven’ is doorgebroken, wordt uitgedrukt in de 
liturgische kleur wit.    
 

Na Pasen zijn er dus nieuwe dingen aan de orde. Het geeft ons 
nieuwe moed en een nieuw perspectief. Die nieuwe dingen 
kunnen ook op de alledaagse dingen van het leven invloed 
hebben. Zicht en uitzicht kunnen termen zijn, die dit uitdrukken. 
Pasen geeft een bepaalde betekenis aan het leven. Telkens weer 
opstaan en opnieuw beginnen. 
 

De kerkelijke gemeente staat voor een nieuwe tijd. Over enige tijd 
komt er een ‘nieuwe’ predikant. Wij verlangen als kerkelijke 
gemeenschap naar bloei en groei, in die volgorde wellicht. Moge 
de Geest van Pasen onze kerkelijke gemeente en ons eigen leven 
vernieuwen met kracht en verkwikken met licht.   
 

Dit was het dan weer wat mij betreft. Zomaar vanaf de pastorale 
zijlijn. Ik wens u een goede Paastijd toe, als opmaat naar 
Pinksteren. Op dit laatstgenoemde feest vieren wij het, dat wij 
vervuld worden met Geest en zicht krijgen op een goede toekomst. 
Met een hartelijke groet, ook namens mijn vrouw, 
 

                                                                M.C. van der Meer. 
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Voedselbankactie tijdens de 40-dagentijd  

 
Tijdens de 40-dagentijd hebben wij een actie gehouden om 
voedsel in te zamelen voor de voedselbank. 
Wederom was het een goede opbrengst die wij hebben kunnen 
doneren aan de voedselbank, 
Namens de diaconie onze dank voor uw giften. 
 
Erna Nijhuis. 
 

 

Gemeenteavond 

 
De kerkenraad nodigt alle gemeenteleden van harte uit voor de 
voorjaarsgemeenteavond op donderdag 25 april 2013 in de kerk in 
Usselo. Aanvang: 20.00 uur. 
 
De voorlopige agenda luidt als volgt: 
  
 *  informatie van de beroepingscommissie over een te  
  beroepen predikant 
 

 * het benaderen van niet-betalende leden 
 

 *  het instellen van een financiële tegemoetkoming in de kosten  
   van rouw- en    trouwdiensten. 
 

 * verloting paaskaarsen 2012 
 

 * wat verder ter tafel komt 
 

 * rondvraag 
 
Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van 
een drankje en een hapje. 
Wij hopen velen van u te  mogen ontmoeten! 
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VAN DE KERKRENTMEESTERS  

Jaarrekening 2012 

  Begroting Rekening Rekening 

 2012 2012 2011 

BATEN    

baten onroerende zaken €   44.000 €   48.862 €   50.368 

rentebaten en dividenden €   26.700 €   29.488 €   29.005 

opbrengsten uit stg/ 
fondsen    

 €        100 €        100 

bijdragen levend geld €   89.400 €   85.528 €   89.619 

subsidies en bijdragen     €    4.718 

    

Totale baten (a) € 160.100 € 163.798 € 173.810 

    

LASTEN    

lasten kerkelijke gebouwen  €   29.300 €   
47.730  

€   54.745 

lasten overige eigendommen 
en inventarissen 

€        750 €        800 €        961 

afschrijvingen €     5.500 €     5.461 €     5.461 

pastoraat €   84.032 €   
66.704  

€   81.709 
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lasten kerkdiensten  €   10.100 €     
9.514  

€   10.667 

verplichtingen andere 
organen 

€     8.700 €     7.805 €     8.013 

salarissen €     9.400 €     8.583 €     8.146 

kosten beheer/administratie €     7.700 €   13.149 €     6.641 

rentelasten/bankkosten €     6.170 €     8.492 €     8.893 

    

Totale lasten (b) € 161.652 € 168.238 € 185.236 

    

Totaal a-b €    -1.552 €    -4.260 € -11.426 

    

overige baten en lasten €   15.700 €   19.697 €  17.092 

toevoegingen aan 
fondsen/voorzieningen 

€  -20.000 €  -37.000 € -30.000 

onttrekkingen aan 
fondsen/voorzieningen 

€     6.000 €   21.896 €  26.879 

Totaal €     1.700 €     4.593 €  13.971 

    

RESULTAAT €        148 €        333 €    2.545 
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Balans per 31 december 2012  

 2012 2011 

ACTIVA   

Inventarissen €    51.790 €    57.251 

Beleggingen €  348.000 €  348.000 

Debiteuren €      6.948 €      8.710 

Kortlopende vorderingen/ overlopende activa €    15.773 €    14.161 

Geldmiddelen     422.850 €  401.051 

   

TOTAAL €  845.361 €  829.173 

   

PASSIVA   

Reserves €  485.193 €  484.863 

Fondsen €  275.849 €  270.256 

Voorzieningen €    71.525 €    54.251 

Crediteuren €           00  €    15.353 

Kortlopende schulden/ overlopende passiva €    12.794 €      4.130 

   

TOTAAL €  845.361 €  829.173 
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ACTIE KERKBALANS 2013 

Onze hartelijke dank voor uw toezeggingen voor Kerkbalans 2013. 
Dank aan alle wijkwerkers/sters. Ook dit jaar zijn (onder winterse 
omstandigheden) de meeste enveloppen weer op tijd aangeleverd. 
De voorlopige stand (januari 2013) is € 66.798 van 317 
toezeggingen; dat is gemiddeld € 210.00 per toezegging. Vorig 
jaar omstreeks dezelfde tijd (januari) bedroeg de voorlopige stand 
€ 62.210 van 303 toezeggingen met een gemiddelde van € 205.00 
Al met al een goed resultaat waarbij we hopen dat nog diverse 
toezeggingen zullen binnenkomen. We gaan er van uit dat het 
begrote bedrag van € 75.000 wordt gehaald. Ik houd u op de 
hoogte van verdere ontwikkelingen betreffende Kerkbalans 2013. 
 
Deze tekst had al in de vorige Drieklank (van februari dus) 
geplaatst moeten worden. Vandaar dat de bedragen van januari 
van 2012 en 2013 zijn vergeleken. 
Inmiddels is het april en beschikken we over recentere cijfers.     
Op 29 maart was de stand : € 71.457. Het aantal toezeggingen: 
352. Dus een gemiddelde bijdrage van € 203.  

Namens het College van Kerkrentmeesters, 

Coen Nijkamp (Bijdrage-administrateur) 
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Feestelijk middagconcert t.g.v. 65-jarig bestaan 
van Israël in het Muziekcentrum Enschede 
 

Op D.V. 20 mei 2013 zingt het HOLLAND-KOOR samen met 
het Hineni Kamerorkest, Noortje van Middelkoop, panfluit, 
Jorrit Woudt, orgel en het Combo Jan Lenselink in de 
Wilmersbergzaal van het Muziekcentrum. Gastzangeres uit 
Israel is Shoshana Aharon. Het concert begint om 14.30 uur 
en vanaf 13.30 zijn de deuren open. De muzikale leiding is in 
de ervaren handen van dirigent Jan Quintus Zwart. 
 

Kaarten voor het concert a € 19,50 kunt u bestellen op de 
website van het HOLLAND-KOOR:  www.hollandkoor.nl  of 
aan de kassa van het Muziekcentrum.  
U bent van harte welkom! 
 

Het HOLLAND-KOOR is met 700 leden het grootste christelijke 
koor in Nederland en van Europa. Het voornaamste doel van het 
koor is om te zingen tot eer van God en het bemoedigen van het 
Joodse volk. 
 

Het HOLLAND-KOOR repeteert in Voorthuizen, Goes en 
Hoogeveen. De koorleden komen uit het hele land. Misschien dat 
u door dit concert enthousiast wordt om mee te doen in deze 
'zangfamilie', hartelijk welkom om eens een repetitie mee te maken 
in de Gereformeerd Kerk aan de Koniginnelaan in Voorthuizen, in 
de Maranathakerk aan de Bergweg in Goes of in de Oosterkerk 
aan de Leeuweriklaan in Hoogeveen. De repetities beginnen om 
10.00 uur. 

http://www.hollandkoor.nl/
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Het HOLLAND-KOOR is een koor dat vele reizen naar Israel heeft 
gemaakt en naar landen als Canada, Amerika, Zuid-Afrika, 
Duitsland, Engeland, Schotland, Noorwegen en Tsjechië.  
Er zijn meerdere cd’s van het HOLLAND-KOOR verschenen, de 
laatste is opgenomen 6 okt 2012, in de Bovenkerk  
van Kampen :   “ Er is een God die hoort”   
 
Nadere informatie kunt u krijgen via: info@hollandkoor.nl,  
06-23768078 of per post St. HOLLAND-KOOR, Postbus 279,  
3860 AG NIJKERK. 

  
Voor foto’s: http://www.hollandkoor.nl/foto-s.html 
 

 

 

Diaconaal Platform Enschede 

 
Het Diaconaal Platform Enschede (DPE) is een initiatief van de 
samenwerkende kerken in de gemeente Enschede voor goede 
raad, voor verwijzing of voor directe hulp. 
Het DPE wil  meedoen aan overleg met gemeentelijke instanties 
en maatschappelijke organisaties over de mogelijkheden voor 
(tijdelijke) hulp aan mensen in nood. 
Wij, als diaconie van onze kerk in Usselo,  zijn benaderd om ons 
aan te sluiten bij het platform. Gezien de noden die er bij onze 
medemens zijn willen ook wij ons steentje bijdragen. 
Op 18 maart j.l. zijn wij naar de klankbordgroep-vergadering 
geweest in de Apostel Thomaskerk 
om ons te laten informeren over de visie van de DPE.  
Wilt u zelf meer weten over de DPE, ze hebben een website: 
www.dp-enschede.nl 
 
Namens de diaconie, 
Annet Grobben,Tineke van Oudheusden en Erna Nijhuis. 
 

mailto:info@hollandkoor.nl
http://www.hollandkoor.nl/foto-s.html
http://www.dp-enschede.nl/
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Zondag 21 April Enschede Marathon 
Bethelkerk Enschede, J.H. Boschstraat 30 

“ Rennen voor Go(u)d” 
 

Op zondag 21 april zal de Enschede Marathon gehouden worden. 
De jeugdleiding van de Bethelkerk wil op missionaire wijze hierop 
aanhaken met een speciale thema ochtend en kerkdienst voor 
iedereen die geïnteresseerd is. We mikken niet alleen op de jeugd 
maar daarnaast juist ook op volwassenen! 
Het programma voor die dag is; 
8.00 Sportontbijt in de zaal naast de kerk 
8.30 Peptalk & getuigenis van topatleet Hans Lindeboom  
(stichting Geloofshelden) 
9.30 Kerkdienst met als onderwerp: “Rennen voor je leven!”  
(ds. Laseur) 
10.15 Einde dienst; omkleden  
10.25 vertrek naar Van Heekplein 
10.45 start missionaire 5 kilometer 
 

 
 
We zullen de 5 km lopen met allen dezelfde pakkende 
geloofskreet op onze kleding. We willen laten zien dat we als 
christenen en als Bethel gemeente midden in de samenleving 
staan en een Boodschap hebben! U mag gerust vrienden, familie, 
kennissen, collega’s, buren etc. meenemen.  Voor het ontbijt 
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vragen we EUR 2.50 per persoon. Het lopen van de 5 kilometer 
kost EUR 7.50 (Menzis verzekerden lopen gratis). Indien de 
kosten een probleem zijn, laat het ons dan weten. We kijken dan 
naar een oplossing! U kunt afzonderlijk aan de onderdelen mee 
doen. Dus bijvoorbeeld ontbijt en kerkdienst of kerkdienst en de 5 
km loop. Het spreekt voor zich dat u ook van harte welkom bent 
om alleen de kerkdienst te bezoeken (aanvang 9.30 uur). Voor het 
lopen van de 5 kilometer heeft u alleen sportschoenen en –kleding 
nodig. Afhankelijk van het tempo dat u loopt is het tussen een half 
uur en een uur rennen. 
 
 Aanmelden kan per e-mail via jeugdwerkbethel@gmail.com. Doet 
u dit wel spoedig i.v.m. de voorbereidingen. U kunt via genoemd e-
mail adres ook meer informatie verkrijgen.   
-----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------- 

□ Ja ik doe mee aan het sportontbijt op zondag 21 april 2013 

□  ja ik loop de 5 kilometer met jullie mee op zondag 21 april 2013 

Naam: ……………………………………………………………………….. 
Fijn dat u mee wilt doen, bedankt voor uw aanmelding! 

 

 

GIFTEN 
 

In de periode 5 februari – 8 april ontving ik de volgende giften: 
 

Voor het verjaardagsfonds : 
€ 10 van dhr. R.;   € 10 van dhr. A;  € 5 van mw. S.;  
€ 20 van mw. H. en  € 15 van mw. G. 
                              

Voor de plaatselijke gemeente :        
€ 50 van mw. L. en  € 50 van mw. B. 
                                                           

Ter vrije beschikking ontving ik:  
€ 50 van dhr. B. 
                                                            M.C. van der Meer. 

mailto:jeugdwerkbethel@gmail.com
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Collectes  februari, maart 2013 

 
De opbrengsten van de collectes in de periode 3 februari  t/m 31 
maart 2013 
  
  3 feb. Werelddiaconaat (drinkwater Mozambique)  €   79,30 
   Plaatselijke Gemeente         €   87,25 
10 feb. Missoniar werk en Kerkgroei       € 102,74 
   Plaatselijke Gemeente         € 115,00 
17 feb. HIV/AIDS patiënten en drugverslaafden China €   77,93 
   De Wonne, Enschede         €   78,75 
24 feb. Exodus, Kerken met Stip        €   59,80 
   Diaconie              €   70,05 
  3 mrt Voorjaarzendingsweek         €   57,10 
   Plaatselijke Gemeente         €   73,60 
10 mrt Binnenlands Diaconaat         €   47,55 
   Plaatselijke Gemeente         €   54,15 
17 mrt Kansarmen in Colombia        €   63,90 
   Plaatselijke Gemeente         €   76,10 
24 mrt Bevalling en borstvoeding in Malawi    €   69,47 
   Plaatselijke Gemeente         €   74,00 
28 mrt Pachachaca            €   66,40 
31 mrt JOP Paascollecte          € 166,52 
   Diaconie             € 221,90 
  
  
Collectebonnen 
Maak € 20,-- of een veelvoud daarvan over op bankrekening 
31.67.26.532 t.n.v.  Diaconie Protestantse gemeente te Usselo.  
Vermeldt U ook alstublieft uw telefoonnummer. 
Als ik het bedrag heb ontvangen zal ik contact met u opnemen. 
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Overige giften en bijdragen 

 
In december zijn er de volgende giften en bijdrages ontvangen: 
voor het verjaardagsfonds: 
 dhr. W. via mw. Dams    € 10,00 
  
In februari en maart zijn voor het open vensterwerk de volgende 
bedragen ontvangen 
 dhr. W. via mw. Dams.    € 15,00 
 dhr. W. via mw. Dams.    € 10,00 
 mw. L. B via mw. Dams   € 10,00 
 mw B, via mw Teussink   €   5,00 
 
De collecte tijdens openvenster paasmiddag heeft (na aftrek van  
kosten) €  22,50 opgebracht. 
 
Henk Blik, penningmeester diaconie. 
 

 

 

Jaarrekening Diaconie 2013 
 
 

Baten en Lasten    

  Begroting  Rekening Rekening 

 2012 2012 2011 

baten    

baten onroerende zaken  € -   € -   € -  

rentebaten en dividenden  € 675   € 807   € 744  
opbrengsten uit 
stichtingen/kassen en fondsen  € -   € 2   € 517  

bijdragen levend geld  € 2,050   € 1,969   € 2,212  

door te zenden collecten  € 3,300   € 4,665   € 4,464  

totaal baten  € 6,025   € 7,443   € 7,938  
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lasten    
lasten overige eigendommen en 
inventarissen  € -   € -   € -  

afschrijvingen  € -   € -   € -  

pastoraat  € -   € -   € -  
lasten kerkdiensten, catechese, 
etc.  € 875   € 10   € 276  
verplichtingen/bijdragen andere 
organen  € 600   € 605   € 592  

salarissen  € -   € -   € -  

kosten beheer en administratie  € 430   € 185   € 306  

rentelasten/bankkosten  € 90   € 167   € 190  

diaconaal werk plaatselijk  € 1,000   € 1,002   € 1,701  
diaconaal werk 
regionaal/provinciaal/landelijk  € 1,500   € 2,281   € 2,047  

diaconaal werk wereldwijd  € 1,800   € 2,618   € 2,461  

totaal lasten  € 6,295   € 6,869   € 7,573  

    

Saldo baten - lasten  € 270-  € 574   € 365  

    
toevoegingen aan fondsen en 
voorzieningen  € -   € -   € -  
onttrekkingen aan fondsen en 
voorzieningen  € -   € -   € -  

streekgemeenten  € -   € -   € -  

aandeel in lasten federatie  € -   € -   € -  

overige lasten en baten  € -   € -   € -  

totaal  € -   € -   € -  

    

Resultaat  € 270-  € 574   € 365  

 

 

 



 
 

 

17 

Balans    

  vorig boekjaar 

Balans per 31 december 2012 2011 

Activa   

onroerende zaken  € -   € -  

installaties en inventarissen  € -   € -  

financiële vaste activa  € -   € -  

beleggingen  € 10,055   € 10,000  

Voorraden  € -   € -  

debiteuren  € -   € -  
kortlopende vorderingen en 
overlopende activa  € 820   € 826  

geldmiddelen  € 39,690   € 38,896  

totaal  € 50,566   € 49,722  

Passiva   

reserves  € 48,442   € 47,868  

fondsen  € -   € -  

voorzieningen  € -   € -  

hypotheken en leningen  € -   € -  

crediteuren  € -   € -  
kortlopende schulden en overlopende 
passiva  € 2,124   € 1,854  

totaal  € 50,566   € 49,722  

 
Toelichting op kortlopende schulden: deze worden veroorzaakt 
door uitgegeven collecte bonnen en doorzend collecties die op 31 
december nog niet waren doorgezonden. 
 
De jaarrekening ligt ter inzage van 29 april t/m 5 mei. Om een 
afspraak te maken kunt U contact met mij opnemen via tel. 053-
4837351 of 06-22702798 

Henk Blik, penningmeester van de Diaconie. 
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WIJ GEDENKEN 

 
Jan Hendrik Willem Roerink 
 
Op 21 maart jl. overleed hij in de leeftijd van 94 jaar.  
Hij woonde aan de Weisinkhoekweg 33 te Boekelo en was sinds 
14 juni 2006 weduwnaar van Johanna Christina Roerink - Boeijink.   
Hendrik werd op boerderij ‘t Brunink in Twekkelo geboren.  
Het is de plek, waar vandaag de dag de lekkerste zuivelproducten 
worden bereid: de Zuivelhoeve. Hendrik groeide samen met zijn 
broer Jan op als boerenzoon en zette het bedrijf van zijn vader 
voort. Dat deed hij op voortvarende wijze en zorgde ervoor, dat 
zijn boerderij er altijd keurig verzorgd uitzag. Hij ontwikkelde een 
veestapel van topkwaliteit met een hoge productie van eerste klas 
melk. En daar kwam nog bij, dat zijn koeien niet alleen voor veel 
en goede melk zorgden, maar dat zij er ook goed uitzagen. Op 
menige fokveedag was er ook vee van Hendrik Roerink bij. Zijn 
bedrijfsvoering getuigde van strak management en hij wist heel 
goed wat hij met zijn bedrijf wilde. Zijn ervaring en kunde kon hij 
delen met andere boeren, met wie hij ook enkele bestuurlijke 
functies bekleedde. Uit het huwelijk met zijn Hanna werden twee 
dochters geboren, Anni en Narda, die hij alle ruimte gaf om 
zichzelf te ontwikkelen. Hij was trots op zijn kinderen en 
kleinkinderen en was heel blij, dat hij de komst van zijn 
achterkleinzoon Hasse nog mee mocht maken. Veel verdriet heeft 
hij gehad door het overlijden van zijn vrouw in 2006 en door het 
feit, dat hij haar thuis niet helemaal tot het einde heeft kunnen 
verzorgen. Ook door het overlijden van zijn kleinzoon Henning was 
hij zeer aangedaan. In 1987 verhuisde hij met zijn vrouw Hanna en 
broer Jan naar Boekelo, waar hij een hele grote tuin met vijver om 
het huis had. Die tuin heeft hij met vreugdevolle toewijding 
verzorgd. Totdat hij niet meer kon. Het was heel moeilijk voor hem 
om alles te moeten loslaten. Na een ongelukkige val in zijn 
gastenverblijf kwam hij in het ziekenhuis terecht waar hij op 21 
maart jl. is overleden. 
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De afscheidsdienst werd in de kerk te Usselo gehouden op 
dinsdag 26 maart jl., waarna in crematorium ‘Enschede’ de 
crematieplechtigheid plaatsvond. 
Op de rouwkaart stond geschreven: ‘Ik ga heen naar diegene die 
ik lief had. Ik laat achter die ik lief heb.’    
 
                                                                          M.C. van der Meer. 

 
Hille van der Valk 
 
Op 23 februari overleed Hille van de Valk op de leeftijd van 83 jaar. 
Hij woonde met zijn vrouw aan de Kwinkelerweg in Boekelo. 
Hille was op en top "meester". Onderwijs, kinderen helpen zich te 
ontwikkelen was zijn grote passie. Hij heeft dat in zijn lange 
loopbaan in het christelijk onderwijs in Enschede met hart en ziel 
gedaan. Begonnen als onderwijzer op de lagere school ging hij, na 
het behalen van de nodige aktes, al snel over naar de MULO, later 
de Juliana van Stolberg MAVO, waar hij vele jaren directeur was. 
Samen met zijn team heeft hij de school uitgebouwd. 
Veel kinderen heeft hij zo leren kennen en begeleid, ook in 
moeilijke situaties thuis. Zijn andere passie was sport. Hij was 22 
jaar voorzitter van CVV Sparta en heeft in die jaren veel tot stand 
gebracht. Een plan maken, draagvlak en geld zoeken en dan 
uitvoeren en vooral niet zeuren en eindeloos overleggen. Dat was 
zijn stijl en zo stond het ook boven aan de rouwbrief in zijn geliefde 
Friese taal: "Doch dyn plicht en lit de lju rabje", doe je plicht en laat 
de mensen maar kletsen. Die stijl van werken en leven ontmoette 
ook wel eens weerstand; zeker in situaties waarin het moeilijk was 
en men het niet met elkaar eens was. Maar met Hille wist je wel 
wat je aan hem had en dan was er altijd Greetje, zijn vrouw, die de 
scherpe kantjes er wat afvijlde. En in het laatst van zijn leven 
realiseerde hij zich dat hij ook wel mensen pijn heeft gedaan met 
zijn doelgerichte manier van doen. Greetje en hij kregen twee 
kinderen: Gea en Jan Meindert. Ze waren zijn trots, en het 
belangrijkste was dat ze gelukkig zouden worden. Ook van de 
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kleinkinderen heeft hij zeer genoten en zij van hem. 
Toen zijn werkende leven stopte werd hij actief in de kerk. Ook 
daar heeft hij veel voor elkaar gekregen: de renovatie van de kerk 
in Usselo en de verbouw van het verenigingsgebouw in de jaren 
'90 zijn onder zijn leiding gerealiseerd. Hille was gelovig en vond 
dat woord en daad samengingen. "God is veel groter dan wij ons 
voor kunnen stellen"  zei hij op het laatst in het besef dat wij maar 
kleine mensen zijn, stipjes in een onmetelijk heelal. 
In vertrouwen op God is hij rustig gestorven en we hebben hem na 
een kerkdienst in Usselo begeleid naar het crematorium onder 
zeer grote belangstelling. Gods troost bidden wij toe aan allen die 
hem zullen missen, in het bijzonder zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen. 
 
              ds. Jan Bouwmeester  
 

 

 

GEDOOPT 

 
Op zondag 10 februari jl. werd tijdens een feestelijke dienst de 
heilige doop bediend aan Corné Evert Willem Meester.  
 
Corné is de zoon van M. Meester en E. Mol, hij werd geboren op 
30 december 2012 en hij woont met zijn ouders en broer David in 
Enschede: Plataanstraat 9, 7545 ML. 
 
De tekst, die hij meekreeg bij zijn doop, luidt: 
‘Wees vertrouwd met de wegen van de Heer,  
probeer zijn paden te gaan;  
Hij wijst jou de weg van zijn trouw,  
want Hij is de God,die jou redt;  
blijf op Hem vertrouwen, elke dag.’   (Psalm 25: 4,5) 
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Paascollecte 2013 

Bij deze Drieklank ontvangt u een acceptgirokaart ten behoeve 
van de jaarlijkse Paascollecte.  Ik verzoeken u zoveel mogelijk 
gebruik te maken van deze acceptgiro. We hoeven dan minder 
administratieve handelingen te verrichten. Dat bevordert een vlotte 
afhandeling. 

Vorige collectes brachten het volgende op: 
Najaarscollecte 2012              € 1.014.50  
 
Oudejaarscollecte 2012          €    910.00 
 
Ook voor uw bijdrage in deze collectes onze hartelijke dank. 
 
Coen Nijkamp (Bijdrage-administrateur) 
 

 

Nieuwe medewerker op de begraafplaats 

  
Hierbij delen wij mee dat de heer G. (Gerrit) J. Hassink per 1 
februari j.l. de taken met betrekking tot onderhoud en grafdelven 
op de begraafplaats Usselo heeft overgenomen van de heer A. 
(Albert) J.  ter Steege. 
De heer Ter Steege blijft tot 1 januari 2014 nog 1 dag per week 
beschikbaar voor de begraafplaats. 
De heer Hassink is bereikbaar onder telefoonnummer 06-
25101884. 
 
Wij danken Albert voor de goede samenwerking gedurende een 
lange reeks van jaren en vertrouwen eveneens  op een prettige 
samenwerking met Gerrit. 
 
Bestuur Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo. 
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Themadienst  6 oktober 

 
Wie helpt mee met de themadienst in 2013? 
Vorig jaar oktober was er een themadienst ‘Mensch, durf te lezen’ 
met medewerking van de kinderen van de kindernevendienst en 
de jongeren van de jeugdkerk. Misschien herinnert u zich de reis in 
de woestijn nog, waar de jongeren verdwaalden ondanks i-pad, 
tomtom en mobiele telefoon? Of de zwemles zonder water? Op 6 
oktober (onder voorbehoud) willen we opnieuw zo’n themadienst 
opzetten. Daarvoor zoeken we nog enkele enthousiaste kerkleden 
die samen met (begeleiders van) de kindernevendienst en 
jeugdkerk een mooie dienst willen voorbereiden. Heeft u interesse, 
meldt u zich dan aan bij Rineke Overbeek 
(rineke.overbeek@gmail.com, 053-4280691). 
 
Kindernevendienst 
In maart stond de kindernevendienst in het teken van ‘liefde’. In de 
kerk werden hartjessnoepjes gelezen, opgegeten en uitgedeeld. In 
het verenigingsgebouw werd gepraat over verliefdheid en een 
mooie collage gemaakt met een rood hart in het midden. 
 
Op eerste Paasdag was er weer het, inmiddels traditionele, 
Paasontbijt. Jenny Stokkers vertelde over Pasen, de uittocht uit 
Egypte, Jezus en het samen vieren en betrokken zijn bij elkaar in 
deze tijd. De jongeren van de jeugdkerk en de kinderen van de 
kindernevendienst genoten van gekookte eieren en matses. Emma 
had heerlijke cakejes gebakken, die konden worden versierd. 
 
Op zondag 7 april vertelde ds. van der Kaap tijdens het gesprekje 
in de kerk wat emoties zijn. Nagedacht werd over de emoties van 
de vrienden van Jezus na zijn dood en ook over hun gevoelens 
nadat ze ontdekten dat Jezus nog leefde. De kinderen luisterden 
vol aandacht naar het verhaal van de Emmaüsgangers en bleken 
een kei in het uitbeelden van ‘lol’, ‘boosheid’, ‘angst’ en andere 
emoties.  
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Tot de zomervakantie zijn er nog 3 kindernevendiensten, namelijk 
op 5 mei, 2 juni en 7 juli. 
Op 5 mei zal de kindernevendienst in het kader staan van, hoe kan 
het ook anders, Vrijheid.  
In augustus is er in verband met de vakantie geen 
kindernevendienst. Kinderen van 4 tot en met 11 jaar zijn van 
harte welkom. We starten in de kerk en gaan daarna samen naar 
het verenigingsgebouw.  
Voor de kinderen tot 4 jaar is oppas aanwezig. Benieuwd? kom 
gewoon eens kijken! Meer informatie: Rineke Overbeek, 
rineke.overbeek@gmail.com, 053-4280691. 
 

 

Paasgedicht 
 

We leven in de vastentijd, 
waarin onze 'Messias' lijdt, 
Hij dacht vol van vertrouwen 
op zijn discipelen te kunnen bouwen 
wat één van hen te wege bracht  
had niemand ook maar verwacht 
men bracht Jezus aan 't kruis 
hoort nu het joelende gespuis 
Toen liet God de wereld beven 
Hij bracht zijn zoon weer tot leven 
ook nu is 't goede in de mens, men hoeft niet te lijden 
ook in deze moeilijke tijden 
help elkander te overleven 
dat God je de kracht kan geven 
Te geloven in een betere tijd!! 
  
J.K. Krikke, 
Oude Deldenerweg 268, 
7548 PN Boekelo. 
  

mailto:rineke.overbeek@gmail.com
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UIT DE KERKENRAAD 

  
In de kerkenraadsvergadering van 3 april kwamen weer allerlei 
zaken aan de orde. Zoals bekend openen we de vergadering altijd 
met een moment van bezinning en bij afwezigheid van de 
predikant is dat tegenwoordig vaak een bijbelgedeelte of een 
passend gedicht. 
In de vacatures die we nog steeds hebben zijn een aantal namen 
genoemd en we hopen u binnenkort enkele nieuwe 
kerkenraadsleden voor te kunnen stellen. 
De jaarrekeningen van het college van kerkrentmeesters en de 
diaconie zijn vastgesteld en in de kerkenraad besproken. Gelukkig 
ziet het er allemaal goed uit voor onze gemeente. De actie 
Kerkbalans heeft tot nu toe € 71.457,== opgebracht, dat is € 
3.500,== onder het begrote bedrag, maar er druppelt nog steeds 
iets binnen. Op de gemeenteavond van 25 april a.s. hoort u hier 
meer over. De agenda voor deze avond staat elders in dit blad. 
Uiteraard kwam ook het beroepingswerk aan de orde; ook 
daarover zal de commissie op de gemeenteavond verslag doen. 
Verder hebben we besloten om het nieuwe liedboek na de 
zomervakantie te gaan gebruiken. We zullen zorgen dat er 
voldoende exemplaren aangeschaft worden, maar u kunt natuurlijk 
ook zelf een  exemplaar bestellen.  
Wat de kerkdiensten betreft: tot en met juni is het rooster vol 
gepland met gastpredikanten en op 7 juli is er een dialectdienst in 
de openlucht op het erf van de familie Pasman aan de 
Tesinklandenweg. Voorganger is dominee Hinkamp uit 
Lichtenvoorde. Op 28 juli zal er een lekendienst zijn in de kerk in 
Usselo.  De datum van de startzondag is voorlopig gepland op 22 
september en de jeugd is bezig met de voorbereiding van een 
themadienst in oktober. 
In het juninummer van Drieklank hopen we  hierover meer te 
kunnen zeggen. 
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De kerkenraad vergadert in de eerste helft van 2013 nog op 
woensdag  5 juni.  
 
 
Namens de kerkenraad, 
Ria Spenkelink, voorzitter. 
 

Liedboek 

 
Het liedboek dat wij nu in de kerkdiensten gebruiken dateert van 
1973 en was ernstig aan vernieuwing toe. De laatste tijd worden 
steeds meer liederen gezongen uit Tussentijds en ook andere 
liederen die meer passen in deze tijd.  
Vijf jaar lang heeft een team van deskundigen gewerkt aan een 
nieuw liedboek, dat recht doet aan de vele stijlen en smaken die 
door de redactionele werkgroepen naar voren werden gebracht. 
 
Op zaterdag 25 mei wordt het nieuwe liedboek gepresenteerd in 
de Grote Kerk in Monnickendam. Vanaf 9.30 uur is er een 
feestelijk programma rondom de presentatie en de afsluiting van 
de dag is om 16.00 uur. Iedereen is uitgenodigd daarbij aanwezig 
te zijn. Vanaf het station in Enschede vertrekt een bus naar 
Monnickendam. De aanmelding  is echter individueel via de 
website www.liedboek.nl of telefonisch bij mevrouw Morsink, 
tel.030-6910770. 
 
Wij hebben in de kerkenraad besloten om na de zomervakantie in 
onze gemeente het nieuwe liedboek te gaan gebruiken en zullen 
zorgen voor de aanschaf van voldoende exemplaren. Om u ook in 
de gelegenheid te stellen zelf een exemplaar aan te schaffen zal 
t.z.t. een inschrijfformulier worden gemaakt. Er zijn verschillende 
uitgaven, de goedkoopste kost € 25,-- en de luxe versie met leren 
band € 39,90.  
 
Ria Spenkelink 

http://www.liedboek.nl/
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De Jeugdkerk 

 
Stel u hebt een zoon of dochter van een jaar of 12, iets ouder mag ook. U 
ziet haar of hem opgroeien met alles wat anno 2013 gewoon is: school, 
vriend(inn)en, de nieuwe sociale media, een i-Phone, leuke kleren, 
muziek, film, internet. Om redenen die ik hier bekend veronderstel neemt 
de belangstelling voor eigen en andermans uiterlijk toe; de eerste, soms 
wankele schreden op het amoureuze pad worden gezet. Als ze wat ouder 
zijn gaan ze uit. Ze maken kennis met breezers en andere drankjes. Voor 
dat alles is ook wat geld nodig. Ze nemen wellicht een baantje. Als je 16 
bent wil je wel een scooter. Enzovoort. Herkenbaar toch? U en ik hebben 
deze levensfase ook doorlopen. Weliswaar leven we nu in ‘andere tijden’; 
maar veel was ook hetzelfde als nu. Aan het meeste uit die tijd denk ik 
trouwens met plezier terug. 
Nu zou het kunnen dat bij u, en/of bij uw zoon of dochter, wel eens de 
gedachte opkomt: is dit alles? Niet dat er persé iets mankeert aan al die 
dagelijkse zaken die uw zoon of dochter in beslag nemen. Maar is dit 
alles, vergeten we niet iets, zien we niet iets over het hoofd?  
 
Eens per twee of drie weken komt er op zondag, tijdens de ‘gewone’ 
kerkdienst, een groepje jongens en meisjes van 12 jaar en ouder bijeen 
in het Verenigingsgebouw van de PKN-kerk in Usselo. Daar gebeurt van 
alles; hoewel de begeleidsters wel een soort programma hebben 
voorbereid kan de bijeenkomst heel andere kanten opgaan dan gepland. 
Soms worden er spelletjes gedaan, vaak zijn er gesprekken, nu en dan 
doet de bijeenkomst wel eens denken aan een soort alternatieve 
kerkdienst. Het gaat er in de gesprekken soms heftig aan toe, want als je 
12 jaar bent of (iets) ouder geef je niet zoveel om nuances.  
 
Maar hoe vrolijk, geanimeerd  of heftig het ook toegaat, het gaat ook 
ergens over! Over “is dit alles?”, en “vergeten we niet iets?”, en “zien we 
niet iets over het hoofd?” Eigenlijk gaat het over wat er echt toe doet.  
Verder is er eens per jaar een themadienst in het kerkgebouw, met de 
predikant en de gemeente dus, waarin de jongeren – inclusief de 
begeleidsters – een belangrijke rol spelen.  
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Tenslotte proberen we in de zomer altijd een activiteit te organiseren: 
wadlopen, varen, of wandelen door de bossen. Dat verhoogt de 
saamhorigheid. 
 

 
 

 
Ik had het net terloops over twee begeleidsters. Ik kende ze beiden wel, 
in ieder geval van gezicht: Jenny Stokkers-Tieberink en Nine van 
Schuppen.  
 
Op een kille ochtend halverwege de maand maart ging ik naar de 
boerderij van Jenny (en Johan) Stokkers om daar nader kennis met het 
tweetal te maken. 
Ik kwam daar het volgende te weten: 
 
Jenny is geboren en getogen op de boerderij, die van generaties terug 
van ouder op kind is overgegaan. Haar vader stierf  toen Jenny 18 jaar 
oud was; ze besloot de boerderij samen met haar moeder, haar opa en 
met Johan – toen al haar geliefde – voort te zetten. Ook haar (inmiddels 
overleden) zus Willemien, haar broer Herbert en haar zus Bertine (nu 
fysiotherapeute Tieberink in Boekelo) hielpen in de beginjaren mee.  
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Ze maakte haar opleiding aan de middelbare landbouwschool af, en zette 
de schouders onder het bedrijf. Met de familie konden ze het erover eens 
worden dat zij en Johan de boerderij mochten hebben. 
Jenny en Johan zijn mensen die over hoe ze willen leven en werken 
nadenken. Ook over “is dit alles?” en “zien we niet iets over het hoofd?” 
Om een lang verhaal kort te maken: ze kozen niet voor wat toch de 
gemakkelijkste weg zou zijn geweest: een gangbare boerderij vooral 
gericht op rendement. Maar voor een biologische zuivelboerderij waar 
duurzaamheid voorop staat. Ook als dat betekent dat je wellicht minder 
verdient. Johan en Jenny hebben 3 kinderen in de leeftijd van 20 tot 26 
jaar. De bedoeling is dat één of twee van hen op enigerlei wijze te zijner 
tijd de boerderij zullen voortzetten. De twee oudsten volgen een 
agrarische opleiding. 
 
Hoe geheel anders is de levensloop van Nine van Schuppen. 
Geboren in de Betuwe, getogen in Zeeland en later Beverwijk , groeide 
ze op in een gezin waarvan de vader predikant was. Een rode dominee, 
betrokken bij het industriepastoraat in de regio van de Hoogovens.  
Na het gymnasium ging ze  – en let nu op! – in 1968 sociologie studeren 
aan wat nu de Universiteit van Amsterdam heet. Oudere lezertjes weten 
het misschien nog wel: in veel Europese universiteitssteden waren er 
radicaal-linkse studentenopstanden. Vooral de studentenopstand in 
Parijs van 1968 trok sterk de aandacht. Maar ook in Amsterdam broeide 
het, en in 1969  werd er het Maagdenhuis door linkse studenten bezet. 
Ook waren er fikse conflicten binnen de faculteit sociale wetenschappen 
tussen hoogleraren en studenten die colleges niet “maatschappijkrities” 
genoeg vonden. Welnu, in deze omgeving,  kwam Nine dus terecht.  
Bij de Maagdenhuisbezetting was Nine inderdaad een keer aanwezig, 
maar om huiselijk-organisatorische redenen is het van een intensievere 
deelname nooit gekomen. 
Nine studeerde af als socioloog, en ging werken als wetenschappelijk 
medewerker bij de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit. 
Ze hield zich bezig met methoden en technieken van sociaal-
wetenschappelijk onderzoek. 
Sinds 1990 werkt Nine als docent bij Saxion, tegenwoordig bij de 
opleiding Sociaal pedagogische hulpverlening en Maatschappelijk werk 
van Saxion. Verder houdt ze zich al sinds 8 jaar bezig met onderzoek 
naar aansluitingsproblemen van allochtone studenten, die van het mbo 
naar het hbo gaan.  
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Ze heeft voor mbo- studenten een doorstroomprogramma ontwikkeld.  
In september van dit jaar gaat Nine met pensioen. 
Nine is gehuwd met Ton Taselaar. U kent hem wellicht als 
kerkrentmeester (maar geen kerkenraadslid) van onze Protestantse 
gemeente Usselo. Ze hebben een dochter. 
 

 
Uitje jeugdkerk Giethoorn 2010. Nine links-midden, Jenny midden 

 

 
U ziet het: Jenny en Nine hebben  geheel verschillende levens achter de 
rug. Toch hebben ze veel gemeenschappelijk, zeker als het gaat over 
wat ze willen met de jeugdkerk, en over ‘wat er echt toe doet’.  

 

Roel Bruinsma 
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Bijeenkomsten Hervormde Vrouwengroep Twekkelo  

 
4 feb 2013 
Allen worden we hartelijk begroet door Dini, onze voorzitster. 
Deze middag hebben we een spreekster over: Samenwerking 
tussen blaas en bekkenbodem. 
Dini vertelt ook dat het nieuwe jaar al weer een maand oud is, en 
dat het nieuwe jaar ons nieuwe kansen brengt, waarvan je kunt 
zeggen dat ze veel lijken op eerder geboden kansen. 
In het oude zit het nieuwe verstopt. Zo is ook in de bijbel het 
nieuwe niet helemaal nieuw; het gaat om vernieuwing, wat er al 
was krijgt nieuwe glans. Dit geldt b.v. ook voor Koningin Beatrix: 
ze zal zich op 75 jarige leeftijd terug  trekken uit haar ambt. En dan 
is er de troonswisseling op 30 April.  Prins Willem Alexander en 
Prinses Maxima worden dan onze Koning en Koningin. 
Ans leest de notulen en er is een verhuisbericht van oud 
voorzitster mevr. De Roest; zij woont nu In Haaksbergen, in het 
Saalmerink. 
 
Dan krijgen we tekst en uitleg van Ans Mulder, een geregistreerde 
bekkenfysiotherapeut. (let wel; dit is een andere Ans Mulder dan 
de schrijfster van dit verslag!) 
Ze vertelt over samenwerking tussen blaas en bekkenboden. Ook 
over (de gevolgen van) een overactieve bekkenbodem. En dat 
daar veel aan te doen is; zo heeft  ze een folder 
meegenomen getiteld ‘Beheers uw bekkenbodem’, die daar tekst 
en uitleg over geeft. 
Het is een goede lezing tijdens welke veel vragen worden gesteld. 
Ans (de fysiotherapeut) krijgt een envelop en een bloemetje voor 
haar lezing. 
Samen bidden we het Onze Vader en gaan tevreden huiswaarts.                                                                                                                   
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dinsdag 5 maart 2013 
Deze middag 5 Maart 
2013  stond in het teken 
van een bezoek aan de 
Syrisch Orthodoxe 
Mariakerk te Hengelo(O). 
Het was een prachtige 
middag: de stoelen 
stonden voor ons op het 
kerkplein klaar, lekker in 
de zon. Mevrouw 
Lemmens begeleidde ons deze middag met tekst en uitleg.  
Ook was er een Syrische mevrouw die aardig goed Nederlands 
sprak, zij was de tolk voor de pastoor. En het duurde niet lang of 
de pastoor kwam kennis met ons maken en ging ook bij ons zitten. 
Vervolgens bezochten we de kerk. Het is een mooi rustig gebouw 
met een oosterse uitstaling. Er zijn veel overeenkomsten met de 
Katholieke kerk zoals we die in Nederland kennen. We kregen 
uitleg over het dopen bij de doopfontein. De kinderen worden 
ondergedompeld in de fontein en worden nadien gezalfd.  
Die zalf blijft een paar dagen zitten. Daarna gingen we naar de 
ontvangstruimte voor koffie en cake. Hier worden ook feesten en 
bruiloften van de Syrisch Orthodoxe gemeenschap gevierd.  
De pastoor vertelde van alles, maar het was jammer dat we hem 
zo slecht konden verstaan. Dat neemt niet weg dat hij een aardige 
man was, die veel belangstelling voor ons toonde. Hij vroeg ook 
wat we precies deden in de vrouwenvereniging en wist ook wel 
waar het kerkje van Twekkelo staat. Ook sprak  hij een gebed voor 
ons allen uit. De pastoor is dagelijks altijd bij de kerk aanwezig, en 
hij moest ook nu weer naar de kerk voor een dienst, waarbij we 
van harte uitgenodigd werden. Enkele dames (waaronder ik) zijn 
op die uitnodiging ook ingegaan. We kregen brood mee; dit staat 
in het teken van samen delen. De kerkgangers gingen met z’n 
allen in een kring voor het altaar staan en baden zo samen luid; 
het was indrukwekkend om te zien. De dienst duurde een kwartier.   
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Deze middag ging snel voorbij en we krijgen een hele andere 
indruk van deze mensen, want ze vertelden  dat ze eigenlijk zijn 
gevlucht omdat ze in de Turkse gemeenschap niet welkom zijn.  
Een leerzame middag dus. 
 
maandag 29 Maart  2013 
Onze voorzitster Dinie opende deze middag. Eerder op de middag 
had Riekie al hulp ontvangen bij het naar binnen brengen van 
spullen voor deze middag van een paar dames die in de buurt 
toevallig aan het wandelen waren. Die vroegen ook of ze even in 
het kerkje mochten kijken. Minie Wonnink zorgt deze middag voor 
een echt voorjaarsgevoel met vogelgezang op de achtergrond, 
waarbij ook de koekoek niet ontbrak!  Die was wel wat vroeg maar 
ja, in de natuur is ons toch niks meer vreemd.  Samen lazen en 
zongen, waarbij we de Paasliturgie volgden. Toen gingen we 
gezellig samen genieten van de Paasbroodmaaltijd. Broodjes met 
ham /kaas en gebakken ei gingen er in als koek. Ans las het 
gedicht ‘40 dagen zijn lang genoeg’. Als afsluiting zongen we ‘U zij 
de Glorie’ en baden het Onze Vader. Het was weer een gezellige 
Paasmiddag, en de volgende bijeenkomst is 29 April. 
Namens de Hervormde Vrouwengroep Twekkelo, 
Ans Mulder – Reinderink.    
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Verjaardagen mei en juni 2013 

 
1   mei    Dhr H.Ten Cate     Oude Buurserdijk 55 
4   mei   Dhr G.J. Wes      Weleweg 563 
5   mei    Dhr J.H. van Beek      Windmolenweg 32 
7   mei    Dhr R. van der Valk     Bastinglaan 1 
10 mei    Mevr. J. Dams- Buter    Weleweg 559 
13 mei    Mevr. H.H. Reitsma Lefers    Windmolenweg 229 
15 mei    Mevr, J.B Leusink- Asveld     Lansinkweg 55 
19 mei    Dhr. A.J.H. NIjenhuis     Arendsweg 85 
21 mei    Dhr. J.G. Bornebroek     Wiedenbroeksingel 4 
25 mei    Mevr. G.J.Bulten-Braaksma   Hengelosestraat 363 
27 mei    Mevr. G.F.J. Roerink-immink   Achterhofweg 30 
28 mei    Mevr. G. Bogerd Boekelose    Stoomblekerij 68 
29 mei    Mevr. G.J. Weekhout Wissink    Teesinkweg 34 
31 mei    Mevr. J.D. Wissink-te Kiefte    Geessinkweg 345 
31 mei    Dhr.G.J. Wevers     Pastoor Schneiderstraat 33 
 
2  juni     Mevr. G.J. Leusink- Versteeg    Jan van Elburgstraat 25 
9  juni     Mevr. H.W. Wonnik -NIjenhuis    Veldgeuverweg 35 
10 juni    Dhr. H. Lippinkhof Boekelose   Stoomblekerij 59 
11 juni    Dhr H. Duinhof      Julie de Graaglaan 18 
11 juni   Mevr. J.E.Oosterveld-Lammertzen Haaksbergerstraat 581 
13 juni    Dhr. P. Zandbergen     Weleweg 410 
15 juni    Mevr. J.G. ter Steege -ter Riet    Rechterveldbrink 419 
15 juni    Mevr. G.J. Rietman-Sotthewes    Dr. Koekstraat 4 
15 juni    Mevr. G.D. Holtkamp-Hoenink   Usselerhofweg 8 
16 juni    Mevr. G.A.J. Harwig    Beckumerstraat 33A 
 18 juni   Mvr. G.H.Lutje Berenbroek-Immink Riethermsteeg 180 
 18 juni   Mevr. Z.F. Heutink-Bolk     Badweg 65 
19 juni    Mevr. A.J.E. Venema-van Dragt    Ganzebosweg  300 
23 juni    Dhr. B.J. Wissink      Wissinksdijk 114 
26 juni    Mevr. E. Bosma -de Jong     Windmolenweg 43 
26 juni    Dhr. B.J. KLein Wentink      Welenmosweg 58 
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SAMENSTELLING  VAN  DE KERKENRAAD 
 

PREDIKANT 
De gemeente is vacant; er is een consulent: 

        ds. Bob Wijnbergen             Warfriet 43  Haaksbergen      8523933 

 
        Voorlopig beschikbaar voor bijstand in het pastoraat 
        Ds. M.C. van der Meer *      Haaksbergerstraat 819          4281404 
          Emeritus predikant PKN Usselo 

    

 

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 

 



 
 

 

35 

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 
 



 
 

 

36 

KERKDIENSTEN 
 
 
 

14 april  10.00 uur  Usselo  ds. F.C.J. Helder,    
                 Winterswijk 
 

21 april  10.00 uur  Twekkelo mevr. Ds. M.D. Vlasblom, 
                 Losser 
 

28 april  10.00 uur  Usselo  mevr. J. Dane,     
                 Haaksbergen 
 

5 mei   10.00 uur  Usselo  ds. W.P.J. Janssen, Losser 
 
12 mei  10.00 uur  Usselo  mevr. Ds. M. Schepers- 
             v.d. Poll,  Enschede 
 

19 mei  10.00 uur  Usselo  ds. J.R. Jonk,  
Pinksteren              Geesteren 
 

26 mei  10.00 uur  Usselo  ds. M.C. van der Meer,  
                 Enschede 
 

 2 juni   10.00 uur  Usselo  de heer L.W. Ekker, 
Enschede en r.k. pastor, oecumenische dienst Marcellinuskerk 
 

9 juni   10.00 uur  Usselo  mevr. Ds. M.D. Vlasblom, 
                  Losser 
 

16 juni  10.00 uur  Twekkelo ds. E. van Houwelingen,  
                 Hengelo 
 

23 juni  10.00 uur  Usselo  ds. J.R. Jonk,  
                 Geesteren 
 

30 juni  10.00 uur  Usselo  ds. M.C. van der Meer,  
                 Enschede 


