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Welkom 

 
We hebben elkaar al een beetje ontmoet. Als nieuwkomer in een 
bestaande gemeente merken we de hartelijkheid waarmee we 
welkom worden geheten, deuren gaan open en zelf hebben we 
ook kennis gemaakt met de ‘noabers’. De vragen die voorbij 
komen zijn: “Hoe gaat het?” en “Al een beetje gewend?” Het zijn 
de vragen, die uitdrukking geven aan de belangstelling voor de 
ander, die hier net is komen wonen. Die hartelijkheid houden we 
vast, dat is een belangrijke kracht, die deze gemeente in zich 
draagt. Het is alweer bijna Kerst. We vieren met Kerst de komst 
van Jezus op aarde. We zouden daarbij ook heel wat vragen 
kunnen stellen. Was hij welkom? Gingen de deuren open of bleven 
ze dicht? In de verhalen die we lezen bleven er veel deuren dicht. 
Want, waarom zouden we een deur open maken, wanneer we niet 
zouden weten, wat die ander kwam doen? Nu zijt wellekome Jesu, 
lieve Heer zingen we met Kerst. Gelijk is het ook een beetje eng, 
want in heel veel woningen is Jezus een vreemde geworden.  
Wat moeten we met deze Jezus, vragen velen zich af?   
Wat weerhoudt ons Hem toe te laten en een plaats te geven? 
Vaak hebben we toch enige reserve, wat vraagt Hij van ons, wat 
wil Hij? Wat gaat Hij doen? Die vragen hadden de mensen ook in 
de tijd dat Jezus werd geboren. Wat is dat voor kind?  
En sommigen keken op het kind neer, was dat er niet één van 
Jozef de timmerman, die een jong meisje had, dat een kind had 
gekregen? Kan uit Nazareth iets goeds voort komen? 
De verhalen vertellen iets over de aarzelingen van toen en ook 
over onze aarzelingen. Wat betekent het dat Jezus inwoning wil 
maken in ons en nu draaien we de vraag eens om: Wat zet Hij op 
het spel om zich te geven aan ons? Hij durfde aan te gaan zitten 
bij mensen die door anderen niet werden gezien of met de nek 
werden aangekeken. Daarmee zette hij zijn eigen leven op het 
spel. Welkom bij Zacheus de tollenaar, bij jou wil ik komen eten. 
Iedere ontmoeting tussen mensen draagt iets van het geheim in 
zich van de geboorte van Jezus. Het is net alsof Hij ook dan in het 
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midden is. De filosoof Levinas heeft juist iets gezien in de 
ontdekking van het gelaat van de ander in mij. Wie is deze ander?  
Dat de gemeente in Usselo, Boekelo, Twekkelo iets heeft laten 
zien van het welkom stemt tot nadenken. Het is immers het risico 
durven te dragen, dat je een deel van jezelf prijs geeft aan de 
ander. Nu gaan we weer terug naar Kerst. Hij, die nog niets 
verkeerd heeft gedaan, die nog geen weet heeft van wie de 
mensen zijn, die geeft zichzelf aan ons. Volkomen en geheel 
kwetsbaar. Is er nog een plaats voor zo’n kind? Wat schenkt Hij 
aan ons, wanneer wij weer vieren, dat Hij is gekomen en wat 
zetten wij op het spel door dit kind een plaats te geven in ons 
midden? 
Wie door de winkelcentra loopt hoort de liedjes door de 
geluidsinstallaties. “Nu zijt wellekome” en ik vraag me wel eens af, 
waar is Hij welkom? Gelijk heb ik ook weer moed gekregen, dat Hij 
wil komen, dat Hij inwoning wil maken in mensen. Misschien is een 
stukje brood al genoeg en een slokje wijn om die grote woorden 
die hier achter schuil gaan binnen te laten komen. 
 
Ds Olaf Haasnoot 
 
 

Een jaar later 

 
Een jaar later…..dat is wat ik denk bij het jaar 2014, het oude jaar 
is omgevlogen. Verhuizing voorbereiden, alles opnieuw indelen, 
nieuwe mensen leren kennen, van anderen afscheid nemen 
We kijken regelmatig uit het raam en zien dan de bomen hun blad 
verliezen. En toch…hebben we het besef, dat er onder het dode 
hout weer nieuw leven zit. In mijn studie geestelijke begeleiding 
wordt me geleerd, dat er ook bij ons onder de laag van ons 
bestaan een diepere laag ligt. God die in ons zijn plaats heeft 
ingenomen, vanaf den beginne, ja al bij de geboorte.  
Misschien wel uit onzekerheid dekken we die plaats af, dat mag 
niemand zomaar weten, dat wij een God nodig hebben, we kunnen 
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toch alles zelf, dat is ons geleerd. Totdat ook onze krachten 
afnemen en het blad zijn kleur verliest en we ineens beseffen, dat 
we een kleed hebben omgehangen vol woorden als belangrijk, 
bezienswaardig, intelligent, brutaal, zwijgzaam en ga zo maar 
door. Het kleed valt af, zoals de bloem afvalt als de adem des 
Heren daarover waait. Diep is de verborgen kracht, die ons helpt in 
de naaktheid van ons bestaan opnieuw de weg te vinden.  
Het is een geheimenis, dat in ons verborgen lag, een kiemkracht, 
die we niet konden zien.  
Liggende in een kribbe, omkleed door liefde en zo hopen we ook 
weer te gaan, maar dan met liefde, die het vol heeft gehouden, die 
barsten heeft opgelopen, die er altijd al was en die sommigen, 
mensen, die ook ons lief waren, even hebben kunnen zien. 
Zo wensen we elkaar weer een goed jaar toe , waar we bij elkaar 
de liefde en het leven mogen ontdekken, waar we al was het maar 
even, de aandacht en de tijd krijgen om elkaar te zien naar wat er 
diep verborgen is.  
Goede Kerstdagen en een gezegend 2014. 
 
Ds Olaf Haasnoot 
 
 

Vanuit de Kerkenraad 

 
Nog even en wij vieren her kerstfeest. In en buiten de Kerk, 
iedereen op zijn/haar manier. Het is een feest van Licht in deze 
donkere dagen, voorzien van storm en neerslag. Dan nog een 
paar dagen en het jaar 2013 is al weer voorbij. 
In dit jaar is er veel gebeurd, zowel in het persoonlijk leven van de 
gemeenteleden,als in de 
P.G. Usselo. Veranderingen hebben plaats gevonden: een andere 
predikant in de gemeente en de kerkgangers moeten wel even 
wennen aan het feit dat een parttime predikant niet alle zondagen 
voorgaat. U leest dat op de laatste pagina van de Drieklank, waar 
de namen van meerdere gastpredikanten vermeld staan.  
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Het Nieuwe Liedboek, met veel oude bekende maar ook 
onbekende liederen, is ook even wennen. 
Voor 2014 staan nieuwe activiteiten te wachten.  
Allereerst gaat een commissie bestaande uit 8 personen een 
nieuw beleidsplan schrijven en dat voorleggen aan de kerkenraad. 
Misschien hebt u al gemerkt dat er gebouwd wordt. Wij gaan het 
voorste deel van het Verenigingsgebouw uitbreiden met een 
keukengedeelte en ook de gehele binnenzijde wordt gerenoveerd 
en aangepast aan de moderne tijd. In de verre toekomst krijgt de 
grote zaal ook een facelift. Om dit te financieren krijgen wij een 
geweldige bijdrage van de SHBU (Stichting Hervormde 
Begraafplaats Usselo). Deze Stichting wil er dan ook voor zorgen 
dat alles er weer aantrekkelijk uitziet.  
In de afgelopen tijd zijn er een aantal personen benaderd om 
zitting te nemen in de kerkenraad. En verheugd kunnen wij 
meedelen, dat wij u vier nieuwe kerkenraadsleden kunnen 
voorstellen.  
De ouderlingen worden versterkt met een jeugdouderling. De 
diakenen hebben ook iemand bereid gevonden om tot dat college 
toe te treden. Het college van kerkrentmeesters wordt aangevuld 
met twee personen. Met deze toezeggingen zijn wij natuurlijk erg 
blij, het zou helemaal fantastisch zijn als wij nog één ouderling en 
één diaken kunnen voorstellen, om die colleges weer voltallig te 
laten zijn. Dus als u, ……  
Het is de bedoeling dat de genoemde nieuwe kerkenraadsleden in 
de dienst van 9 maart 2014 bevestigd worden. 
De kerkenraad wenst iedereen fijne kerstdagen en een 
voorspoedig 2014. 
 
Namens de kerkenraad 
Henny Dekker. 
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Van de diaconie 

 
Op 11 november zijn we naar de vergadering geweest van het 
Diaconaal Platform Enschede, welke gehouden werd in de 
Detakerk aan de Brinkstraat. Eén van de agendapunten was een 
presentatie over het project Schuldhulpmaatje. 
Schuldhulpmaatje is een project waar ''maatjes'' worden opgeleid 
om mensen met (beginnende) schulden te begeleiden en te 
coachen. Deze vrijwilligers vullen de reguliere hulpverlening aan. 
Op 60 plekken in Nederland is Schuldhulpmaatje actief. 
De bedoeling is om ook in Enschede dit project op te zetten gezien 
de toenemende armoede en schulden bij Enschedese gezinnen. 
Voordat een vrijwilliger wordt ingezet moet deze een opleiding 
gevolgd hebben, deze wordt door de gemeente Enschede betaald. 
Er zijn nog niet voldoende vrijwilligers die zich aangemeld hebben 
om ''maatje'' te zijn dus misschien is het iets voor u! 
We houden u op de hoogte omtrent dit project. 
 
Annet Grobben en Erna Nijhuis. 
 

Actie voor de voedselbank in Enschede 

 
De kerst is in zicht en daarom vragen wij alvast uw aandacht voor 
onze jaarlijkse actie t.b.v. de voedselbank. Het is voor ons 
vanzelfsprekend dat wij ontbijten, lunchen en een warme maaltijd 
voorgeschoteld krijgen. Maar helaas is dat niet voor iedereen zo! 
Ook in Enschede zijn veel mensen aangewezen op de 
voedselbank. Iedere vrijdag worden de voedselpakketten 
uitgedeeld aan hen die zelf niet de financiële middelen hebben om 
eten te kopen. Tijdens de adventsweken, willen wij weer voedsel 
inzamelen voor onze medemens! 
Denk aan: ingeblikt voedsel, vacuüm verpakt eten, allerlei 
soorten pasta’s, koffie, thee, lekkernijen voor de kinderen. 
Kortom eten wat lang houdbaar is, is van harte  welkom! 
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Vanaf vandaag staan er dozen in de garderobe achter in de kerk 
waar u het voedsel kunt deponeren. We hopen dat u dit jaar ook 
weer meedoet met deze actie want de voedselbank is erg blij met  
de gaven die geschonken worden. Net als voorgaande jaren 
verwachten wij gulle gevers.  
 
Met vriendelijke groeten,  
Erna Nijhuis (namens alle diaconieleden) 
 

Eindejaarscollecte 2013 

 
Citaat uit ”De hartslag van het leven”: Het is een voorrecht om te 
geloven en bij de kerk te horen. Geloof opent de ogen voor wat wij 
zelf niet bedenken en zelf niet maken. Het opent ons voor wat ons 
begrip te boven gaat en God ons in Zijn goedheid wil geven. 
 
Wij hopen, dat u als lid van onze kerkelijke gemeente dat gevoel 
ook ervaart tijdens de kerkdienst op zondag of tijdens activiteiten 
van onze gemeente op andere dagen in de week. Aan het einde 
van het jaar blikken wij als kerkenraad terug en tegelijkertijd kijken 
wij hoopvol vooruit naar een nieuw kalenderjaar. Ook in 2014 laten 
wij ons als gemeente inspireren door het Evangelie. Wij staan 
daarbij voor de uitdaging om zowel de jongsten als de oudsten in 
en buiten onze gemeente te blijven betrekken bij onze 
gemeenschap. Daarvoor organiseren wij allerlei activiteiten. Om 
die activiteiten mogelijk te maken vragen wij via deze weg om uw 
extra gift. 
 
Helpt u mee de plaatselijke activiteiten mogelijk te maken? 
Bij voorbaat onze hartelijke dank. 
 
Ps. Maakt u gebruik van de acceptgiro? Wilt u dan het complete 
Ibannummer van uw rekening invullen?  (18 tekens!) Als dat niet 
gebeurt, bestaat het risico, dat de bank de acceptgiro afkeurt! 
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Gebouwen, mensen en geld 

 
 
Op het gebied van financiën ben ik wat je noemt ‘een eenvoudige 
van geest’. Van wat er bij ons aan geld binnenkomt kunnen wij wel 
rondkomen, en veel verder dan dat kijk ik niet. De wereld van het 
grote geld is voor mij ‘Terra incognita’, onbekend terrein. Natuurlijk 
lees ik de krant, kijk ik wel eens televisie, zodat ik enigszins weet 
heb van faillissementen van banken, van de ondoorzichtige 
derivatenhandel, van rommelhypotheken, van woekerpolissen, van 
falend toezicht, van het Libor-schandaal en ga zo maar door. Maar 
zelf houd ik mij verre van zulke zaken. 
Het was op 2 december dan ook met knikkende knieën dat ik mij 
op weg begaf naar de woning van Kerkrentmeester de heer A. 
Taselaar, waar om  20.00 u uur een vergadering van de 
Kerkrentmeesters zou plaats vinden. Ik had een kennismaking met 
het college dat zich bezig houdt met financiën en beheer lang 
weten uit te stellen, maar het moest er nu toch een keer van 
komen. Zou ik mij wel staande kunnen houden in de wereld van 
het geld en vastgoed waarin ik nu binnentrad? 
 
Bij genoemde woning zag ik reeds de auto’s staan waarmee de 
kerkrentmeesters waren gekomen. In plaats van de snelle bolides 
die ik verwacht had daar aan te treffen stonden er enkele heel 
gewone middenklassers. Één van de heren was zelfs op de fiets 
gekomen!  
Eenmaal binnen trof ik een gezelschap aan bestaande uit één 
dame en vier heren, waarvan er niet één de indruk wekte een 
gladjanus te zijn. Kijk zelf maar: 
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Vlnr Ton Taselaar, Henk Duinhof, Riëtte Wissink, Jos, Henny Dekker 
 

Een van de heren stelde mij met enkele welgekozen woorden op 
mijn gemak, ik kreeg een kopje thee aangeboden, en toen kon de 
kennismaking beginnen. 
Dat viel allemaal reuze mee. Ik kreeg op mijn vragen vriendelijk en 
welwillend antwoord, en ik had het idee dat ik aardig begreep wat 
er gezegd werd – maar dat kan ook wel ‘wishfull thinking’ zijn 
geweest. 
 
Ik viel maar met de deur in huis: wat doen kerkrentmeesters 
eigenlijk? 
De vraag bleek korter dan het antwoord. De werkzaamheden 
beslaan drie terreinen: 
-   gebouwen 
-   mensen 
-   geld 
 
De gebouwen 
Daar is in de eerste plaats het kerkgebouw. Dat moet uiteraard 
geschikt zijn voor de zondagse erediensten. Maar ook trouw- en 
rouwdiensten vinden er plaats, en bovendien moeten cantorij, 



 
 

 

12 

koren en orkesten er kunnen functioneren. Verder is er het 
Verenigingsgebouw, waar niet alleen kerkelijke, maar ook 
wereldse  activiteiten plaats vinden. De cantorij repeteert er, er 
worden recepties gehouden voor bezoekers van bruiloften, 
condoléances ter gelegenheid van begrafenissen en crematies. 
Een toneelvereniging repeteert er, er vergadert  een werkgroep 
van de “Dienst Landelijk Gebied” over de ruilverkaveling enz. 
En er is nog het voormalig kerkgebouw in Boekelo. Als de 
MultiFunctionele Accommodatie “De Zweede” opgeleverd wordt 
zal dat gebouw hoogstwaarschijnlijk zijn functie verliezen; maar nu 
wordt het nog gebruikt: de Dorpsraad van Boekelo houdt er zijn 
vergaderingen, en fungeert als onderverhuurder voor verschillende 
andere verenigingen. 
 
De mensen 
Onze Protestantse gemeente Usselo is ook werkgever. Dat 
werkgeverschap is vanuit de kerkenraad gedelegeerd aan de 
rentmeesters. Het gaat daarbij zowel om betaalde als onbetaalde 
functies. De gemeente heeft op het moment van schrijven van dit 
artikel in betaalde dienst: 
Peter Slotman, organist 
Marion Röber, dirigente van de cantorij 
Ds. Olaf Haasnoot, predikant 
Verder beschikt de gemeente over een aanzienlijk aantal 
vrijwilligers. Daarvan noem ik hier: 
De vier kosters: Henk Aalpol, Harm Dams, Gerard Roossink en 
Hans Wooldrik 
Sjouke Veenbaas, tuinman. 
Henk Siepel voor de ledenadministratie 
Het beheer van het Verenigingsgebouw: Riëtte Wissink 
De bijdragen-administrateur: Coen Nijkamp, zie iets verderop. 
Er gebeurt onder verantwoordelijkheid van de Kerkrentmeesters 
nog meer binnen onze gemeente, zoals b.v.  
onderhoudswerkzaamheden aan de kerk, het Verenigingsgebouw 
en de pastorie; het schenken van koffie en thee na de 
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kerkdiensten en begrafenissen en crematies, soms voor een 
vergoeding. Ook het schoonmaken van kerkgebouw en 
Verenigingsgebouw wordt gedaan door vrijwilligers; alleen het 
‘grote werk’ wordt  uitbesteed aan een schoonmaakbedrijf. 
 
Het geld 
Kerkrentmeesters geven niet alleen maar geld uit. Dan zou 
iedereen wel kerkrentmeester willen worden. Ze moeten ook 
zorgen dat er geld binnenkomt; en dat inkomsten en uitgaven een 
zeker evenwicht vertonen. De grootste inkomensbron is de actie 
“Kerkbalans”. Veel werk wordt daarbij verzet door de bijdragen-
administrateur, Coen Nijkamp, die zelf echter géén 
kerkrentmeester is. Overige inkomstenbronnen zijn: collectes, 
opbrengst van vermogen, incidentele giften van gemeenteleden. 
 
Kerkrentmeesters vallen vooral op als er iets niet goed loopt: het 
kerkgebouw ziet er verwaarloosd uit, er zijn financiële tekorten 
door afkeurenswaardig declaratiegedrag van ambtsdragers, of 
door een dure redactie van het kerkblad. Het is dus een goed 
teken, dat in onze gemeente de kerkrentmeesters niet teveel 
opvallen. Het zou evenwel jammer zijn als haast niemand van het 
bestaan van deze gemeenteleden afweet. Daarom stel ik van 
ganser harte de leden van het college van kerkrentmeesters aan u 
voor. 
 

Henk Duinhof (ouderling-kerkrentmeester) is in 1937 in Enschede 
geboren, en heeft daar – een korte 
onderbreking begin 60-er jaren daargelaten – 
ook altijd gewoond. Hij is 
werktuigbouwkundige, heeft in het begin van 
zijn loopbaan ook wel tijd achter de tekentafel 
doorgebracht, maar is al vrij gauw 
vertegenwoordiger geworden. Verreweg het 
grootste deel van zijn loopbaan was hij 
verbonden aan het technisch bureau Hollink, 
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van waaruit hij veel gedetacheerd is geweest bij de AKU, het latere 
AKZO. Later is Henk nog mede-eigenaar van Hollink geweest, tot 
het bedrijf in 2001 werd verkocht. Het jaar daarop ging Henk met 
pensioen. 
Henk groeide op in een hervormd gezin, was ook altijd kerkelijk 
actief. Bij de Vredeskerk heeft hij in de kerkenraad gezeten, later 
ook als kerkvoogd – dat heet nu kerkrentmeester. Toen Henk en  
Ans (zijn vrouw) naar hun huidige woning in de Julie de Graaglaan 
verhuisden zijn ze na enige omzwervingen in 2008 bij de 
Protestantse gemeente van Usselo terecht gekomen. Daar heeft 
men een fijne neus voor mensen die iets in hun mars hebben, 
want reeds in 2009 werd hij benoemd tot ouderling-
kerkrentmeester. 
Henk en Ans vierden kortgeleden hun 50-jarig huwelijksjubileum. 
Ze hebben 4 kinderen en 9 kleinkinderen. 
 

 Henny Dekker (ouderling-kerkrentmeester) 
werd in het oorlogsjaar 1942 geboren in 
Leiden. Toen hij 7 jaar oud was verhuisde 
het gezin naar Enschede. Na de lagere 
school ging Henny naar de Juliana van 
Stolberg-Mulo, en vervolgens naar de 
kweekschool in Almelo. Oudere lezers 
weten nog wel wat een kweekschool was, 
maar voor de wat jongeren toch even wat 
uitleg: wat tegenwoordig een Pabo is, 
heette vroeger een kweekschool, waar 
onderwijzers ‘gekweekt’ werden. Daarna, 

en na zijn dienstplicht, werd Henny onderwijzer achtereenvolgens 
aan de Beatrixschool en de Oranje Nassauschool, in Enschede. In 
1971 begon hij in de avonduren aan een studie Nederlands, 
waarvoor hij in 1975 het M0-diploma kreeg uitgereikt. Al tijdens die 
studie, in 1972, werd hij gevraagd om aan de Waterink-mavo 
leraar Nederlands te worden, en die baan heeft Henny toen 
geaccepteerd. Toen de Waterink-mavo in 1997 vergaand ging 
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samenwerken met het toenmalige Ichthus-college ging Henny ook 
daar les geven. En toen de fusie van het Ichthus College met het 
Jacobus College in 1999 tot stand kwam gaf Henny nog uitsluitend 
in het gebouw van het voormalige Ichthus College aan de 
Bruggertstraat les. Inmiddels was hij ook schooldecaan geworden: 
dat betekende kinderen adviseren over school, studie en beroep. 
In 2005 voltooide Henny zijn loopbaan en ging met pensioen. 
Henny, getrouwd met Lidy (zangpedagoge), 2 dochters, 1 zoon, 
heeft van 1973 tot 1998 in Haaksbergen gewoond. Meelevend 
hervormd kerklid, maar in die tijd (druk met werk, studie, gezin, 
sport) nog niet bijzonder actief. Daar kwam verandering nadat het 
gezin in 1998 naar de Helmerhoek verhuisde. Ze sloten zich toen 
aan bij de hervormde gemeente van Usselo; dat leidde nog niet 
onmiddellijk tot kerkelijke activiteiten, maar in 2005 was het dan 
toch zover: Henny werd ouderling-kerkrentmeester, en later ook 
nog scriba van de kerkenraad.  
 

Ton Taselaar (Kerkrentmeester) (1948) 
getogen in Kats, Zeeland. Zijn 
gymnasiumtijd bracht hij door in Rotterdam, 
alwaar hij ook een begin maakte met zijn 
studie geneeskunde. Maar het grootste 
deel van zijn studie deed hij in de 
Verenigde Staten. Zijn specialisme was 
toxicologie: over de werking van giftige 
stoffen op alles wat leeft. Na voltooiing van 
zijn studie ging hij weer terug naar 
Nederland, en ging 1977 in de Achterhoek 
aan het werk bij de Bedrijfsgeneeskundige 
Dienst (BGD) Oost Gelderland. Vervolgens 
werd hij in 1981 directeur-bedrijfsarts van 
de BGD Midden Twente in Hengelo. In 

1995 wilde Ton weer terug naar het werk dat hij deed vóór hij 
directeur werd: hij werd weer toxicoloog en bedrijfsarts. 
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Inmiddels is de pensioengerechtigde leeftijd aangebroken: 
afgezien van enkele klussen die Ton nog afmaakt ligt de tijd van 
zijn arbeidzame leven achter hem. 
In 1985 ontmoetten Ton Taselaar en Nine van Schuppen elkaar; 
deze ontmoeting bleef niet zonder gevolgen, want in 1990 
trouwden ze. Nine werkte toen nog aan de Universiteit van 
Amsterdam, maar ging in 1990 bij Saxion aan het werk als 
docente bij de opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening en 
Maatschappelijk Werk. Kort daarvoor, in 1988, zijn ze naar 
Boekelo verhuisd. Ton en Nine hebben een dochter. 
Naast zijn werk – nu in afbouwfase – is Ton actief in ‘Energiek 
Boekelo’ (zie http://www.boeke-loos.nl/archief/2013/05%20mei/). 
Verder lid van de Raad van Toezicht van Cenzo, een organisatie 
voor psychologen. En onafhankelijk voorzitter van de Stichting 
BCD, een stichting die certificaten uitreikt voor vakbekwaamheid 
op het gebied van arbeidshygiëne en arbeidsveiligheid. 
En dus kerkrentmeester. Naar eigen (bescheiden?) zeggen hoeft 
Ton daar niet echt veel te doen. Maar na wat doorvragen bleek hij 
toch wel een rol van enige betekenis te spelen. Met situaties 
waarin vergaande en noodzakelijke besluiten moeten worden 
genomen waarbij je niet iedereen te vriend kunt houden kan Ton 
overweg. Bijvoorbeeld bij onderhandelingen met de gemeente 
over wat er met het voormalige kerkgebouw in Boekelo moet 
gebeuren komt die eigenschap goed van pas. 
 

Jos (kerkrentmeester) werd 54 jaar geleden 
geboren in een hervormd Enschedees gezin. 
Ook hij is van huis uit werktuigbouwkundige, 
hij volgde in Enschede de HTS.  Jos heeft 
gewerkt als inspecteur van drinkwater- en 
gasinstallaties; ook heeft hij gewerkt als 
verkoper van energie aan tuinbouwbedrijven - 
dit alles in de regio Twente. Tegenwoordig is 
hij accountmanager voor Essent. Dat houdt in 
dat hij voor Essent energie (gas, elektriciteit) 

http://www.boeke-loos.nl/archief/2013/05%20mei/
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verkoopt, met name aan bedrijven. Maar ook wel aan particulieren, 
in de vorm van stadsverwarming; in dat geval gaat het om grote 
aantallen woningen tegelijk. Jos is in 2009 kerkrentmeester 
geworden. Nu zou het kunnen dat u regelmatig onze kerkdiensten 
bezoekt, en desalniettemin  deze kerkrentmeester - al was het 
maar van gezicht - niet kent; zo verging het mij althans. Welnu, 
Jos verschijnt slechts zeer zelden in de kerk. Dat neemt niet weg 
dat hij zijn ambt van kerkrentmeester met overtuiging uitoefent. 
Niet alleen uit – laten we zeggen – godsdienstige overtuiging, 
maar ook voor de kleine Usselose samenleving, waarin de kerk 
met het verenigingsgebouw een belangrijke plaats inneemt. 
Jos heeft een zoon van 25 die (schrik niet) in China het vak engels 
geeft aan kinderen van welgestelde Chinese ouders; en een 
dochter van 22 die Sociaal Pedagogische Hulpverlening studeert 
aan de Saxion-hogeschool te Enschede. 
Soms ziet u tussen Usselo en Boekelo een bedaarde motorrijder 
op een Suzuki 600cc voorbij  snorren. Houdt u er dan maar 
rekening mee dat het Jos zou kunnen zijn, op weg naar De Buren 
in Boekelo, om deel te nemen aan een bestuursvergadering van 
de Twentse Motorclub. 
 

Op één van de laatste dagen van 
november trof ik aan het eind van de 
ochtend Riëtte Wissink (ouderling-
kerkrentmeester) achter haar 
keukentafel aan. Ze knikte me 
vriendelijk toe, haar ter begroeting een 
hand geven was wat lastig, want ze 
was een grote pan aardappelen aan 
het schillen. Ik hoefde Riëtte maar 
weinig aan te moedigen om los te 
branden: tijdens het schillen kwam er 
een veelheid van verhalen los. Helaas 
kan ik wegens de beperkte ruimte in 

Drieklank daar maar weinig van kwijt; maar ik kan een ieder 
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aanbevelen om eens een uurtje aan de keukentafel van Riëtte aan 
te schuiven voor een mooi verhaal. 
Ze is in 1958 geboren op een boerderij in Borne, maar al enkele 
jaren later verhuisde het gezin naar het buitengebied van Boekelo, 
namelijk naar de Badweg. De boerderij van toen bestaat niet meer, 
maar Riëttes broer Gerard Roossink (één van onze kosters) heeft 
daar nu een loonbedrijf. 
Na de lagere school (ze heeft nog bij meester Egberink in de klas 
gezeten) en havo op het Ichthus College (niet voltooid) ging ze in 
1974 aan het werk bij administratie van de melkfabriek in Boekelo. 
Dat werk heeft ze gedaan tot 1984, na 1977 op het kantoor van 
Ormet in Enschede (waar de melkfabriek toen al deel van 
uitmaakte). 
Daarna werd Riëtte boerin op de boerderij van haar man Wim. 
Inmiddels was ze getrouwd (in 1982) en kwamen er 3 zoons, in 
1984, 1987 en 1990. Hun boerderij is een geitenmelkbedrijf. Naast 
het werk op de boerderij doet ze ook de administratie bij haar 
broer Gerard op diens loonbedrijf. 
Riëtte is vanaf 1998 actief als kerkrentmeester. Zij is daar in het 
bijzonder belast met de verhuur van het Verenigingsgebouw o.a. 
voor begrafenissen, crematies en activiteiten van minder droevige 
aard. Ook is ze begraafplaatsbeheerder. 
Tenslotte is ze sinds 2011 actief als ritueel begeleider bij 
begrafenissen en crematies. Ze spreekt en schrijft uitstekend in 
het Twents, en dat is bij dit soort gelegenheden dan ook haar 
specialiteit.  
 
Roel Bruinsma 
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Groothuisbezoeken  

 
Wellicht een wat ouderwetse term voor mensen die eens samen 
met anderen willen nadenken onder het genot van een kopje koffie 
of thee over een thema. Dus we zouden het ook thema-avonden 
kunnen noemen bij mensen aan huis. Het thema voor de 
gesprekken luidt:  
Geloof je het nog wel ..?  
We hebben in overleg met de ouderlingen van de verschillende 
wijken gekeken naar een huiskamer. Zo kwamen we op de 
volgende locaties en data: 
 
21 januari 2014 bij Esther Mol, Plataanstraat 9,  
tel 4365955.  
 
28 januari 2014 bij de fam. Teussink, Lammerinkweg 9,  
tel 4282438  
 
6  februari 2014 bij de fam. Hop, Harberinksweg 58,   
tel 4282813  
 
De avonden starten om 20.00 uur. U kunt zich opgeven bij 
bovengenoemde personen. Vol is vol (het lijkt wel een 
reclamestunt, maar om de gesprekken goed te laten verlopen is 
het nodig om een maximum van 12 deelnemers aan te houden).  
Mocht er nog behoefte zijn aan meer avonden, dan leest u 
hierover in de volgende Drieklank  
De avonden worden gehouden onder leiding van ds Olaf 
Haasnoot. U bent van harte welkom. 
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Grote opkomst Najaarsgemeenteavond 

 
Op donderdagavond 7 november bezocht ik de 
Najaarsgemeenteavond, die gehouden werd in het 
Verenigingsgebouw. 
 
In het voorportaal nam ik mijn kop thee in ontvangst en ging in de 
zaal aan één van de tafels bij mede-gemeenteleden zitten die al 
eerder waren gearriveerd. Ik zag al wel dat er heel wat tafels en 
stoelen waren klaar gezet, kennelijk in de verwachting van een 

grote opkomst. En inderdaad, toen om 
iets na achten Henk Duinhof het 
woord nam om iedereen welkom te 
heten waren nagenoeg alle stoelen 
bezet. Die gaf daarna zonder verdere 
omhaal het woord aan Olaf Haasnoot. 
Olaf begon met een korte 
‘overdenking’. Hij vertelde dat hij 
tijdens de studie ‘geestelijke 
begeleiding’ die hij tegenwoordig volgt 
een enigszins confronterende les te 
incasseren kreeg: ‘leren’ betekent ook 
wel eens ‘afleren’. De agenda van de 
avond volgend vertelde Olaf na deze 
‘overdenking’ over zijn werk op 
Curaçao. Het fotootje dat u hiernaast 
ziet is genomen tijdens zijn verhaal, 
maar geeft een vertekend beeld van 

hoe dat in zijn werk ging. 
  
Dit lijkt een tafereeltje waarin een heer een degelijk maar wat saai 
betoog houdt. Vergis u niet. In een aanstekelijke verteltrant werden 
we ervan op de hoogte gebracht hoe anders het op het warme 
Curaçao toegaat dan in het wat killere Nederland. Achter de 
microfoon stond geen houten Klaas, maar een lenige causeur die 
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zonodig met armen en benen zijn woorden onderstreepte. Nu eens 
met stemverheffing, dan weer ingehouden. De manier b.v. waarop 
Olaf vertelde hoe hij met zijn gezin onverwachts het huis waar ze 
nog maar kort woonden weer moesten verlaten. Je hoorde bij 
wijze van spreken de Antilliaan die  een verontwaardigde Olaf op 
sussende wijze tot bedaren bracht. Opmerkelijk voor deze avond 
vond ik bovendien zijn verhaal over hoe het in zijn Ebenezer 
Church  in Willemstad was toegegaan. Hoe de eigen muziek van 
de gemeenteleden ingang vond in de kerk, eerst via 
catechisanten, later ook via volwassen gemeenteleden.  
Zijn verhaal over een visserman die - in een kerkdienst - voor een 
vrouw die haar 90ste verjaardag vierde, een lied ten gehore wenste 
te brengen. Dit uit dankbaarheid omdat die vrouw hem had leren 
zingen. Dat deze ontwikkeling niet via een bepaald plan verliep, 
maar min of meer toevallig groeide. Dat dit proces wel wat model 
stond voor hoe de gemeente zich ook op andere terreinen 
ontwikkelde. Waarom ik dit verhaal opmerkelijk vond voor deze 
avond? Vanwege het contrast met hoe bij ons ontwikkelingen 
plaats vinden. Het volgende agendapunt was namelijk: ‘Het 
beleidsplan’. 
 

Dit agendapunt nam Henny Dekker voor zijn rekening. In een toch 
wel ingetogener stijl dan zijn voorganger bracht hij onder de 
aandacht dat het lopende beleidsplan de periode 2009 – 2013 
beslaat, en dus binnenkort afloopt. Om een nieuw beleidsplan tot 
stand te brengen leek het de kerkenraad een goed idee hier de 
gemeenteleden bij te betrekken. Daarom nodigt de kerkenraad 
een ieder uit om zich op te geven voor deelname aan een groep 
die daar mee aan de slag gaat. Ik zag al enkele gemeenteleden 
die erover dachten of ze wellicht zouden overwegen voorzichtig 
aanstalten te maken om zich (onder voorbehoud) voor deze groep  
te geven. Ik zou zeggen: hak de knoop door en geef u op; dat kan 
bij elk kerkenraadslid, en ook bij ds. Olaf Haasnoot. 
 

Het informele gedeelte van de avond, dat tegen tienen begon, was 
reuze geanimeerd. In een oogwenk gonsde de zaal van de 
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gesprekken, het is jammer dat onderstaande foto niet van geluid is 
voorzien: 
 

 
 

Al die goede woorden die waren gesproken hadden hun uitwerking 
niet gemist: de hapjes en drankjes vonden gretig aftrek. 
Persoonlijk vond ik - zonder de andere versnaperingen te kort te 
willen doen -  de tapenade die Anneke Wooldrik had bereid niet te 
versmaden. 
 
Gesterkt door deze spijzen, 
gelaafd met twee glazen wijn, en 
met een hoofd vol indrukken (die 
ik bij dezen aan u voorleg) 
aanvaardde ik tenslotte iets na 
elven de fietstocht naar huis. 
 
 
Roel Bruinsma 
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50 jarig bestaan van de Hervormde  Vrouwenvereniging 
Boekelo. 

  

In september 1963 is  onze vrouwenvereniging genaamd "Wees 
een Zegen" opgericht door mevr. de Vos, echtgenote van ds. de 
Vos, die toen in Boekelo stond. In 2013 was dat dus 50 jaar 
geleden. Het bestuur en wij als leden vonden dit wel een feestje 
waard, vandaar dat we besloten een etentje te organiseren en wel 
bij de Zevenster in Oele. We gingen met eigen auto’s en zouden 
om  5 uur in het restaurant zijn. Twee lange tafels stonden al op 
ons te wachten. Mevr. Greetje van de Valk onze voorzitster gaf 
nog een kort overzicht van de eerste jaren. Van onze huidige 
leden zijn Mevr. Bertha Stokkers en Mevr. Gerda Lammersen de 
enigen die er toen al bij waren. Zij kregen een mooie oorkonde, 
heel origineel. Zo langzamerhand kregen we wel trek in eten. 
We begonnen met heerlijke groentesoep, daarna konden we 
kiezen uit varkenshaas, runderlapje of vis. Het smaakte heerlijk 
maar het was wel erg veel samen met gebakken aardappels,  
patat en gekookte groenten en rauwkost. 
Na ons hieraan tegoed te hebben gedaan volgde nog het dessert. 
chipolatapudding, ijs met slagroom en geflambeerde kersen. 
Van die kersen had er nog wel meer mogen zijn, zo lekker. 
Hierna gingen we naar een andere zaal voor een groepsfoto, 
genomen door een medewerkster van het restaurant. 
Het was een geslaagde middag-avond. 
Zo werd het tijd om naar huis te gaan, iedereen kreeg nog een 
mooie roos mee naar huis. 
Met goede moed en vol vertrouwen gaan we naar het volgende 
jubileum. 
  

Alie Holtkamp. 
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Hervormde Vrouwengroep Twekkelo 

 

Maandag 3 november eerste bijeenkomst winterwerk  2013-2014 
bij Tine Roerink. Dini opent en  vertelt dat het weer echt herfst is, 
koud en guur en dat het hier lekker warm en knus is met ons 
groepje. Zo hebben we deze middag ook een spreekster  
Hennij Ritsma in ons midden, ze gaat het met ons hebben over 
Oog voor uw kleur en stijl. We beginnen met het H.v.g. lied; Ans 
leest de notulen en vertelt een mooi herfstverhaal van Tineke. 
Dan komt onze spreekster aan het woord  met advies over kleding 
en stijl. Ze geeft 10 leuke kleur- en stijlweetjes. Zo laat ze met 
twee sjaaltjes in de kleur rood en roze zien welke kleuren het 
beste bij je passen. Ze vertelt ook dat donkere kleuren terug 
treden en verkleinen. Lichte kleuren komen naar voren en 
vergroten. Ook kijkt ze naar de kleur van onze ogen en huid en de 
vorm van de kaaklijn. En, zegt ze: creëer altijd een taille of illusie 
er van. Dan gaat ze allemaal bij ons langs voor een kleur advies, 
gegeven op de kleur van onze huid en ogen. Ze is een gezellige 
spreekster en wij allen hebben er ook nog van geleerd. In de 
pauze gaan de Sint lootjes en verjaardagskaarten weer rond en 
met koffie of thee en speculaas is alles weer dik in orde. Samen 
bidden we het onze vader. 
 
Maandag 2 December 2013  hadden we onze  bijeenkomst bij 
Riekie Roerink. Dini opende de bijeenkomst met de boodschap dat 
de maand december was aangebroken, en dat je deze donkere 
maand met recht ook wel lichtmaand kunt noemen. Gisteren was 
het alweer de eerste advent op weg naar Kerstmis; we staken dan 
ook het eerste kaarsje weer aan. Ook wachtten we deze middag 
op de goede Sint en Piet, die weer kadootjes voor ons mee 
hadden gebracht. Zelfs hadden we een moderne nieuwe Piet in 
ons midden met de woorden: Nieuwe Piet, zwarte piet, mag niet. 
Een mooie Pietersmuts op, wat zwarte sproeten en het geheel was 
compleet. Toen gingen we ons bezighouden met de pakjes en het 
voorlezen van de gedichten dat toch elk jaar weer prachtig is. 
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Speculaas, pepernoten, zoet met koffie of thee doen het altijd 
goed. Ans las nog een mooi zwarte Pieten verhaal en we zongen 
sinterklaasliedjes als vanouds.  
Samen baden we het Onze Vader en zo gingen we allen weer 
tevree  met ons gedicht en kadoo huiswaarts. 
De volgende (Kerst-)bijeenkomst is 16 December in het Kulturhus 
Twekkelo om 14.00 uur. 
 
Ans Mulder-Reinderink. 
 
 
 
 

BEDANKT! 

 
Hierbij wil ik een ieder bedanken voor de vele kaarten, 
telefoontjes, bloemen, fruitbakjes en bezoekjes in de afgelopen 
tijd. Het traject van herstel na mijn operatie verloopt met nogal wat 
hobbels door nieuwe ziekenhuisopnames en uitstel van de 
chemokuren, maar als het goed gaat ben ik, als u dit leest, met de 
derde kuur begonnen en zijn we op de helft. 
Het doet goed te weten dat zoveel lieve mensen met je meeleven 
door hun belangstelling te tonen. 
Wij putten daar kracht uit en daarvoor, mede namens Herman, 
nogmaals onze hartelijke dank.  
Verder wil ik u allen gezegende kerstdagen en een hopelijk voor 
ons allen voorspoedig 2014 wensen. 
 
Ria Spenkelink. 
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Kerkbalans 2014 

 
Het college van kerkrentmeesters is druk bezig met de 
voorbereidingen van de kerkbalans 2014. De begroting is 
vastgesteld en het doel is weer om de activiteiten met een 
sluitende begroting te financieren. Maar … een dergelijk begroting 
is altijd een inschatting. Toch verheugen wij ons elk jaar weer in de 
vele toezeggingen van alle meelevenden van onze P.G. Usselo. 
In de maand december, in het donkere seizoen, vieren wij de 
geboorte van Jezus Christus. Wij ontmoeten elkaar in onze 
sfeervolle kerk, vaak met meer familieleden, vrienden en 
bekenden dan in de normale zondagse eredienst. 
In januari, de eerste maand van het nieuwe jaar, gaat de actie 
Kerkbalans 2014 van start. Wij vragen u dan om een toezegging 
als bijdrage voor dat jaar. 
”Wat is de kerk jou waard” is voor u het bekende thema voor de 
actie. Wij vragen u op de persoon af om over die vraag na te willen 
denken. Iedereen kan zo een eigen reden hebben om zich voor de 
kerk in te zetten. 
U kunt veel voor onze kerk doen. Allereerst door aanwezig te zijn 
in de eredienst. Ook kunt u zich inzetten als vrijwilliger in het 
plaatselijk kerkenwerk, waarin iedereen naar beste kunnen 
welkom is, met handen en hoofd. 
En natuurlijk door uw geldelijke bijdrage aan de plaatselijke kerk. 
Zo kan de P.G. Usselo van waarde blijven voor ons allemaal, voor 
onze omgeving nu en in de toekomst. 

De kerkbalansvrijwilligers gaan tussen 12 januari en  
26 januari weer op pad. U ontvangt de enveloppe met een 

informatiefolder over het werk en de begroting van onze 
gemeente, een begeleidend schrijven van de kerkrentmeesters, 
waarin zij nogmaals de actie bij u aan bevelen en een brief met 
een antwoordstrook, waarop u kunt aangeven welk bedrag u wilt 
bijdragen aan het plaatselijk kerkenwerk. In een bijgesloten 
enveloppe kunt u die antwoordstrook doen. De vrijwilliger komt 
deze op de afgesproken dag bij u ophalen. 
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Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw bijdrage. 
 
Namens het College van kerkrentmeesters. 
 
Ps. Als om welke reden dan ook de enveloppe op de afgesproken 
dag niet wordt opgehaald, wilt u deze dan zelf aan de vrijwilliger, 
die u zeker kent,  of aan een kerkenraadslid afgeven. Eventueel is 
er ook de mogelijkheid om de enveloppe in de kerk af te geven of 
in onze brievenbus bij het verenigingsgebouw te deponeren. 
 
Voordat de enveloppe bij u thuis wordt bezorgd, wordt al het 

informatiemateriaal op maandag 6 januari 2014 vanaf 10.00 

uur door  een aantal vrijwilligers in de enveloppen gedaan. Op 

maandag 13 januari 2014 komen alle ouderlingen en de 

bezorgers van die enveloppen bij elkaar in de Spielehof om 19.30 

uur. Op maandag 27 januari worden de opgehaalde 

enveloppen in het Verenigingsgebouw tussen 19.30 en 21.00  
ingeleverd. 

 
 

Het oude Liedboek voor de kerken 

 
Het nieuwe Liedboek is ingevoerd. U hebt er al ervaring mee 
opgedaan. Wat gaan wij doen met de oude bundels? Helaas kun 
je niet alles bewaren en zullen deze boeken bij het oudpapier 
terecht komen. Voordat dit gebeurt, willen wij u vragen of u één of 
meerdere exemplaren wilt hebben. En als u voor grote aantallen 
een andere bestemming heeft, dan kan dat geregeld worden.  
Deel uw belangstelling mee aan een kerkenraadslid.  
Horen wij niets, dan worden de oude bundels begin februari 
opgeruimd. 
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Verjaardagslijst dec 2013- jan 2014 

 
Dhr  .H. ter Heegde   Arendsweg 90 19 december 
Mevr, G. ter Meer- Haveman Bleekhofstraat 117  19 december 
Dhr. F.J.L.Roelvink Meidoornstraat 26 22 december 
Mevr. B.H. ter Vrugt-te Kiefte Usseler Markeweg 251  3 januari 
Dhr. A.B.J. Brunnekreeft Jan van Elburgstraat 63  5 januari 
Mevr. J.K. Scholten-Asveld Kwinkelerweg 27  6 januari 
Mevr. G.J. Hesselink-Nijhuis Koppeldijk 40 6 januari 
Dhr. H.J. Lutke -Holzik Burg. Stroinkstraat 367 7 januari 
Dhr. A.H. de Rijke Wissinkdijk 80 9 januari 
Mevr. H.H. Roerink- Blikker Bruninksweg 11  11 januari 
Mevr. B.J.J.Leusink Westendorp Harberinksweg 2  11 januari 
Dhr. H.F.G. Wagelaar Moorvenweg 2   12 januari 
Dhr. B.H. Grevink Eggelmorsweg 35 13 januari 
Dhr. J.W.G. ten Cate Rougoorweg 60  14 januari 
Dhr. G. Groothuis Hertmebrink 125 14 januari 
Dhr. G.E.J. ter Horst Roelof Blokzijlstraat 40  16 januari 
Mevr. B.G. de Rijke van Zeben  Wissinksdijk 80 17 januari 
Mevr. J.G.J. Taekema- Groothuis Boulevard 1945 505  17 januari 
Mevr. A.Westendorp Molendijk Ontginningsweg 251 18 januari 
Mevr. J.W. Roerink Schukkink Boerstege 8 20 januari 
Dhr. D.J. Westendorp Oude Haaksbergerdijk 300 20 januari 
Mevr. G.A.E. Nijhuis Jansen Kwekkeboomweg 135 20 januari 
Mevr. H.M. Roosink Nijhuis Lammerinkweg 109 25 januari 
Dhr. R. Mondria Jan van Elburgstraat 41 27 januari 
Mevr. G. Hietbrink-Slaghuis Ganzebosweg 80 29 januari 
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Collecten  20 oktober t/m 8 december 

 
De opbrengsten van de collectes in de periode  
20 oktober t/m 8 december 
  
20 okt. Diaconie 75,30 
 Plaatselijke gemeente 112,80 
27 okt. PKN Hervormingsdag 55,57 
 Plaatselijke gemeente 67,05 
  3 nov. Kerk in Aktie, Zending 94,81 
 Plaatselijke Gemeente 156,15 
10 nov. Timon woongroep Roombeek 58,22 
 Diaconie 75,00 
17 nov. Diaconie 71,41 
 Plaatselijke gemeente 99,15 
  
24 nov. Diaconie 166,82 
 Plaatselijke gemeente 248,35 
  8 dec. PKN Pastoraat 34,71 
 Plaatselijke gemeente 39,00
  
 
Collectebonnen 
Maak € 20,- of een veelvoud daarvan over op  
IBAN NL84 RABO 0316 7265 32  
t.n.v.  Diaconie Protestantse gemeente te Usselo. 
Vermeld U ook alstublieft uw telefoonnummer. 
Als ik het bedrag heb ontvangen zal ik contact met u opnemen. 
 
IBAN 
Zoals U ziet heeft de diaconie ook een IBAN nummer, wat met 
ingang van het komende jaar moet worden gebruikt. Let  daar op 
bij het bestellen van de collectebonnen 
IBAN NL84 RABO 0316 7265 32  
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Overige giften 

 
In november en december zijn de volgende giften ontvangen 
 
Voor dankdag: 
mw L-B via mw. J. Dams 10,00 
NN via mw. E. Nijhuis 10,00 
mw. J. D. 10,00 
mw. v. U. via mw. Mandenmaker 10,00 
mw L.-S. via mw. Mandenmaker 5,00 
mw R.-S. via mw. Mandenmaker 5,00 
mw G.J. B.-L. via ds. Haasnoot 10,00 
dhr. G.J W. via mw J. Dams 10,00 
fam t.C. Via mw Roerink 20,00 
overig via mw. v.d. Valk 19,50 
 
Voor de plaatselijk gemeente:  
dhr/mw. M. V. 10,00 
mw G. S.-N 15,00 
fam. G. via ds. Haasnoot 20,00 
mw t. H via mw A.Nijenhuis 10,00 
 
Voor de najaarscolecte: 
fam D. 10,00 
 
 
Henk Blik, penningmeester diaconie. 
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BEGROTING KERKRENTMEESTERS 2014 

 

 Begroting Begroting Rekening 

 2014 2013 2012 

BATEN    

baten onroerende zaken €     23.532 €    28.000 €    48.862 

rentebaten/dividenden €     28.000 €    24.300 €    29.488 

bijdragen levend geld €     81.500 €    82.000 €    85.528 

subsidies/bijdragen    

totaal baten €   133.032 €  134.300 €  163.978 

LASTEN    

kerkelijke gebouwen €    .23.200 €    27.560 €    47.730 

ov.eigendommen/inv €         .750 €         750 €         800 

Afschrijvingen €       6.350 €      6.350 €      5.461 

Pastoraat €     57.698 €    52.740 €    66.704 

lasten kerkdiensten €       8.700 €      9.650 €      9.514 

verpl/bijdragen andere organen €       8.300 €      8.100 €      7.805 

Salarissen €       8.400 €      9.700 €      8.583 

kosten beheer en administratie €     11.150 €      7.550 €     13.149 

rentelasten/bankkosten €       7.200 €      6.150 €       8.492 

totaal lasten €   131.748 €  128.550 €   168.238 
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saldo baten-lasten €       1.284 €      5.750 €     -4.260 

    

toev.fondsen/voorzieningen €    -17.000 €   -20.000 €   -37.000 

onttrekking/fondsen/voorz   €    21.896 

overige baten/lasten €     16.000 €    16.000 €    19.697 

    

Totaal €      -1.000  €     -4.000 €      4.593 

    

RESULTAAT €          284 €      1.750 €         333 
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Toelichting op de Begroting 2014 

 
Baten 
De opbrengst van de kerk in Boekelo ad € 12.000/jaar is niet 
begroot i.v.m.de start van het M.F.A. 
We hopen op handhaving van de bijdragen voor 
Kerkbalans/collectes/giften en Sol.kas 
 
Lasten: 
Er is nu meer duidelijkheid over de bijdrage pastoraat ad 60% voor 
geheel 2014. 
Voor preekvoorzieningen op de zondagen bij afwezigheid van ds 
Haasnoot is € 4000.00 begroot. 
Beheer en administratie: hiervoor  is een post opgenomen ad  
€ 4000.00 voor externe ondersteuning van het programma LRP 
(Leden Registratiesysteem PKN); dit door gebrek aan een eigen 
zgn. lokaal beheerder. 
Voor toekomstig onderhoud gebouwen reserveren we € 17.000.00 
De opbrengst van de koffietafels en overige consumpties zijn 
evenals in 2013 begroot op € 18.000.00 
De kosten voor het drukken van de Drieklank zijn begroot  
op € 2.000.00 
Deze begroting, voorlopig vastgesteld door de kerkenraad, ligt van 
6 t/m 10 januari 2014 ter inzage op het kerkelijk bureau, 
Lammerinkweg 1. 
Vooraf graag even bellen met Henny Dekker tel. 053-4778999. 
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SAMENSTELLING  VAN  DE KERKENRAAD 
 

PREDIKANT 
        ds. O.G. Haasnoot                 Haakbergerstraat 819               7851695 

     
DIAKENEN 
N.Abbink - van der Kamp   Badweg 199                     4282002 
H.J Blik        Beckumerstraat 82      4837351 
A.E. Grobben-Berenbroek   Oude Haaksbergerdijk 2  4282193 
B.F.J Nijhuis – Wissink  *  Helweg 80                4288391 
L.M. van Oudheusden    Saffierstraat 35     4368255 
 

OUDERLINGEN  
E. Mol         Plataanstraat 9, Enschede  4365955 
A.H. Spenkelink-Hogeweg * Groenelaan 55                    4765491 
ouderling met bepaalde opdracht, preses kerkenraad 

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

OUDERLINGEN - KERKRENTMEESTER 
H.W. Dekker *      Dorsstokhoek 2, Enschede   4778999 
scriba kerkenraad 

H. Duinhof       Julie de Graaglaan 18,    4314675 
          Enschede        
R.H.A. Wissink-Roossink   Geessinkweg 403    4773098 
 

KERKRENTMEESTERS  (geen zitting in de kerkenraad) 

G.H. Bonke               Wissinksdijk 74            4775776 
A. Taselaar                           Windmolenweg 18           4281813 
*  tevens lid moderamen 
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CONTACTADRESSEN 
 
 

- Ledenadministratie (voor het doorgeven van mutaties) 
Kerkelijk bureau            Lammerinkweg 1    tel. 4283659 
(e-mail: henksiepel49@gmail.com) 
- Hervormd Kerkkoor Usselo 
A. Woudstra                   A.Brouwerstraat 8,    tel.4316009 
         Enschede 
repetities dinsdagavond 19.45-21.45 uur in het Verenigingsgebouw  
te Usselo 
- Interkerkelijke werkgroep 
 Jeannet Andringa          Meester de Wolfplein 15  tel.4282956 
- Cantorij 
Deze participeert in kerkdiensten zowel in Usselo als in Twekkelo  
repetities woensagavond 17.30-18.30 uur in het Verenigingsgebouw 
J.J.Damen,                Henry Dunantlaan 10        tel.4282018 
- Hervormde vrouwengroep Boekelo 
G.G. van der Valk – Dekker Kwinkelerweg 39       tel.4282020 
- Hervormde vrouwengroep Twekkelo 
A.W. Grooters - Geerdink   Strootbeekweg 16  tel.074-2918113 
- Open Vensterwerk 
Anneke Wooldrik    De Mans 16            tel 2300079 
- Kerk in Actie (Zending, werelddiakonaat en 
ontwikkelingswerk) 
Erna Nijhuis           Helweg 80                      tel. 4288391 
- Kindernevendienst 
Rineke Overbeek       Grote Veldweg 21   tel. 4280691 
Marjolein Blomesath     Windmolenweg 22   tel. 7850092 
- Jeugdkerk voor 12 -  plussers    
Jenny Stokkers               Boekelerhofweg 100       tel.4281269  
Nine van Schuppen        Windmolenweg 18          tel.4281813    
- Verzorging opname van de kerkdienst 
Hans  Wooldrik    De Mans 16             tel.2300079 
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KERKDIENSTEN 
 

 

 
22 dec Usselo  10:00 uur  mevr. ds. J. Bekhof 
 
24 dec Usselo  22:00 uur  ds. O.G. Haasnoot 
            Kerstnachtdienst 
 
25 dec Usselo  10:00 uur  ds. O.G. Haasnoot 
            Kerstmorgen 
 
29 dec Usselo  10:00 uur  gemeenteledendienst 
 
31 dec  Twekkelo 15:00 uur  ds. O.G. Haasnoot 
            Oudejaarsdienst 
 
5 jan  Usselo  10:00 uur  ds. J. Hazeleger, Eibergen 
 
12  jan   Usselo   10.00 uur    ds. O.G. Haasnoot, H.A. 
 
19 jan Usselo  10:00 uur  ds. C.G.J. de Jonge, 
                  Enschede 
26 jan  Usselo   10:00 uur  ds. O.G. Haasnoot 
 
2 feb  Usselo  10:00 uur  ds. E.K. den Breejen, 

Enschede 
9 feb  Twekkelo 10:00 uur  ds. O.G. Haasnoot 
 
16 feb Usselo  10:00 uur  ds. W.P.J. Janssen, Losser 
 
23 feb Usselo  10:00 uur  ds. O.G. Haasnoot 


