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CONTACTADRESSEN
Ledenadministratie (voor het doorgeven
van mutaties)
Kerkelijk bureau Lammerinkweg 1
(Riette Wissink. Email: mts-wissink@outlook.
com)

Interkerkelijke werkgroep
Marion Reinderink Beckumerstraat 184
tel.4283013

Cantorij
Deze participeert in kerkdiensten zowel in
Usselo als in Twekkelo
repetities woensdagavond 16.30-17.30 uur in
het Verenigingsgebouw
Contactpersoon: Mieke Lippinkhof
tel.06-53928328

Open Vensterwerk
Greetje van der Valk Kwinkelerweg 39
tel 4282020

Kindernevendienst
Rineke Overbeek Grote Veldweg 21
tel. 4280691
Jeugdkerk voor 12 - plussers
Jenny Stokkers Boekelerhofweg 100
tel.4281269

Vanuit de
pastorie
Nee, er is nog geen kopij vanuit de pastorie bij de
redactie van Drieklank binnengekomen. Maar u
kunt de tekst die u nu leest wel als een soort
voorpret zien van wat komen gaat. Binnen
afzienbare tijd doet Wiebke Heeren, onze
aanstaande nieuwe predikant haar intrede in onze
gemeente - en ook in de pastorie. Dan gaan we
zien hoe zij zich haar - al of niet regelmatige bijdrage aan de Drieklank voorstelt.
Op 3 oktober j.l. heeft zij zich gepresenteerd tijdens
een bijeenkomst van de leden van de PKNgemeente van Usselo. Op pagina 11 treft u een
artikel aan waarin u meer over haar te weten kunt
komen. En in het artikel hieronder leest u hoe het
beroep op ds. Wiebke Heeren tot stand is gekomen.

Vanuit de
Kerkenraad
Op maandag 11 oktober 2022 was er weer een
kerkenraadsvergadering. Na het welkom van de
voorzitter opende Esther Mol met een mooi verhaal
over een oude man die naar het bejaardenhuis
gaat. Deze man benoemt een groot aantal dingen
die hij waarneemt; en hij beschrijft dat, niet alleen
als het vullen van zijn eigen ‘geluksbankrekening’,
maar ook van de ‘geluksbankrekening’ van een
ander.

Autodienst / Vervoer naar de kerk(dienst)
Mieke Lippinkhof 053 - 4357195 of
06 - 53928328
Erna Nijhuis
06 - 28532959

Doornemen/ vaststellen van de notulen van 23
augustus 2022

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016, 7504 PA Enschede,
www.begraafplaats-usselo.nl

Bij het doornemen van deze notulen bleek o.a. dat
er al 7 dozen met voedsel naar de voedselbank zijn
gebracht, die daar onder dankzegging in
ontvangst werden genomen. Zie hiervoor ook het
Zondagsnieuws.

Verenigingsgebouw Haaksbergerstraat 821,
7548 PB Usselo.
Reservering van de kerk, het
Verenigingsgebouw en uitgifte van
grafrechten: 06 - 237 267 29 (mw. Wissink)
e-mail: mts-wissink@outlook.com

Protestantse Gemeente Usselo

Beroepen nieuwe predikant

Zoals we allen al hadden vernomen is er een
voorstel voor het beroepen van een nieuwe
predikant van de beroepingcommissie gekomen.
Het betreft ds. Wiebke Heeren uit Oenstjerk in
Friesland. Dit voorstel is op de gemeenteavond van
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maandag 3 oktober 2022 door de aanwezigen in
Usselo besproken, en over dit voorstel is door hen
gestemd, nadat deze dominee zichzelf ook aan de
aanwezige gemeenteleden had voorgesteld. Het
was een zeer goed bezochte avond. De uitslag van
de stemming werd niet diezelfde avond
bekendgemaakt omdat de gemeente van
Haaksbergen zich ook nog moest uitspreken over
het voorstel. De dag na de gemeenteavond in
Usselo kregen we het bericht dat de kerkenraad
van Haaksbergen zich, namens de gemeenschap
van Haaksbergen, unaniem positief had
uitgesproken over het voorstel. Toen heeft de
kerkenraad van Usselo bekend gemaakt dat ook de
gemeente van Usselo zich ervoor uitgesproken had
om ds. Heeren te beroepen. In Usselo waren 83
leden aanwezig geweest voor de stemming. De
uitslag van de stemming in Usselo was: 77 stemmen
voor en 6 tegen. Het voorstel van de
beroepingscommissie werd dus door de beide
gemeenten overgenomen, en besloten werd om
een beroep uit te brengen op ds. Wiebke Heeren.
Als er naar aanleiding van de stemmingsuitslag van
de gemeente in Usselo over de predikant nog
vragen/opmerkingen zijn, dan staat de kerkenraad
open om hierover met de betrokkenen in gesprek te
gaan. Door Roel ter Borg en Jan er Mors is namens
de Protestantse Kerk van Usselo inmiddels, samen
met een afgevaardigde van de Protestantse
gemeente Haaksbergen-Buurse, de beroepingsbrief
met de daarbij behorende aanhangsels, aan ds.
Heeren persoonlijk overhandigd. Zij zal haar besluit
over het wel of niet aannemen van het beroep z.s.
m. aan ons bekend maken.
Coronamaatregelen

In de kerkenraad werd besloten dat met het oog op
de verontrustende berichten omtrent Corona, de
mensen bij het binnenkomen en verlaten van de
kerk geen hand meer wordt gegeven; maar wel
wordt eenieder uiteraard mondeling begroet bij
binnenkomst, en na afloop op de gebruikelijke wijze
mondeling begroet ten afscheid. Andere
maatregelen zoals die afgelopen week in het
nieuws kwamen zijn nog niet aan de orde binnen
de kerk in Usselo.
Nieuw kerkenraadsleden

Er hebben zich 1 en mogelijk 2 mensen
aangeboden om de kerkenraad te gaan
versterken. Meer nieuws hierover in een latere editie
van de Drieklank.
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Van de verschillende commissies

Kerkrentmeesters:
De stijgende energiekosten
Net als bij allerlei andere organisaties en
instellingen hebben die mogelijk consequenties
voor het gebruik van de kerk. Het contract met de
energieleverancier loopt eind van het jaar af, en
de kerkenraad zal zich zich over dit probleem
buigen. Zodra hier meer duidelijkheid
over
komt, wordt dit via Drieklank, Zondagsnieuws en de
website bekendgemaakt.
In het vorige kerkenraadsverslag werd de eventuele
nieuwe betaalapp. “Appostel” al genoemd.
Besloten is om nu met een zeer beperkte groep hier
een proef mee te gaan draaien. Het gaat om een
app die veilig gebruikt kan worden b.v. voor het
overmaken van collectegeld en de Actie
Kerkbalans. Dit omdat de bekende
overschrijvingskaart van de bank gaat verdwijnen.
Deze ‘Appostel’ kan ook voor een groot aantal
andere zaken worden gebruikt. We houden u op de
hoogte van de stand van deze.
Het concept beleidsstatuut is goedgekeurd door
het CCBB (Classicaal College voor de Behandeling
van beheerszaken van de PKN)
Ouderlingen / pastorale raad:
Vanuit deze werkgroep worden door ds. M.
Schepers v/d Pol en andere groepsleden
gemeenteleden bezocht.
Ter nagedachtenis aan 5 overledenen (mw. Dams,
Menno Luiten, Linda Louman, dhr. Wijn, Mw.
Rommelaar) zijn tijdens de dienst op 16 oktober
kruisjes opgehangen.
Vanaf komend jaar worden de kruisjes weer tijdens
de kerkdienst in de kerk opgehangen op de
zondag na de uitvaart.
Diaconie:
Er wordt gewerkt aan een plan om een
gezamenlijke kerstviering van jeugdkerk met
kerstmarkt vanuit de diaconie te gaan organiseren
in de adventtijd. Meer nieuws volgt.
Jeugdwerk:
De jeugd zal ook actief meewerken aan het
realiseren van de Kerstmarkt van de diaconie en de
aanstaande Kinderkerstviering.
Kerkdienst gemist:
Er is nog steeds een groot aantal bezoekers van de
digitale kerkdienst. Daar zijn we er blij mee, het blijkt
in een behoefte te voorzien. Wel wordt er gewerkt
aan de geluidsvoorziening. Hier zitten nog wat
probleempjes die moeten worden opgelost.

Drieklank

Bezinningsdag kerkenraad en Startzondag:
Voor informatie over de bezinningsdag van de
kerkenraad en over de startzondag verwijs ik u
graag naar de betreffende artikelen elders in de
Drieklank.
Samenwerking met de PG Haaksbergen-Buurse:
Onze scriba Roel ter Borg is op 4 september bij het
afscheid van praeses Guido van den Hout in de
kerk in Haaksbergen geweest.
De reeds bestaande afspraken over het samen
bijwonen van bijzondere diensten, het eventueel
deelnemen van de jeugd aan evenementen zoals
het kerstspel, de kinderpassion, het deelnemen van
gemeenteleden uit Usselo aan de Hagepreek op
Hemelvaartsdag in Haaksbergen-Buurse, etc. blijven
bestaan.
Voor de viering van Oudjaarsdag ’s middags is in
dit kader de Protestantse gemeente van
Haaksbergen voor een gezamenlijke dienst in
Twekkelo uitgenodigd.
Ik wil er opnieuw bij u op aandringen om de
website van de kerk te bezoeken om op de hoogte
te blijven van actuele zaken. Ook willen we u
middels een “whats app” groep op de hoogte
brengen van actualiteiten. Hier kunt u aan
meedoen door uw 06-nummer door te geven aan
de scriba Roel ter Borg (zie op één na laatste
pagina). Er zijn al verschillende gemeenteleden die
hieraan meedoen. Het is uiteraard geheel
vrijblijvend maar u kunt zo snel op de hoogte raken
van nieuwe ontwikkelingen omtrent de eredienst en
van maatregelen die genomen worden. U loopt
dan ook niet het risico om voor een dichte (kerk)
deur te staan.
De kerkenraad was blij met de grote opkomst op de
gemeenteavond bij het voorstellen van de nieuw te
beroepen predikante. Ook de kerkdienst wordt
meestal goed bezocht. Het is fijn en belangrijk dat
we elkaar blijven zien in de kerk, en dat we na
afloop weer samen koffie drinken om van elkaar het
wel en wee te horen en nieuwtjes met elkaar uit te
wisselen. We zijn immers een kerkgemeenschap.
Daarom is het ook belangrijk om elkaar in de kerk te
ontmoeten en daarbuiten contact te houden met
elkaar in deze toch wel onrustige tijd. De
kerkenraad van de PK Usselo wenst u allen
gezondheid en Gods zegen toe gedurende de
komende tijd.

Bezinningsdag
kerkenraad
Zaterdag 27 augustus j.l. ging de kerkenraad
richting de Lonnekerberg voor een bezinningsdag,
doch een beter woord is misschien wel een
verbindingsdag.

Impressie van de activiteiten

Wij werden ontvangen door Chris van Benthem en
Moniek Klister.
Zij hebben ons verteld over aardstralen, leylijnen,
aura’s, geneeskrachtige kruiden, flora en fauna.
Zelf kregen we ook een “ijzerdraad” in de hand om
zo wellen en leylijnen op te zoeken. Al wandelend
leuke gesprekken en veel gezelligheid.
Tevens bij het graf (midden in het bos) van de
Blijdensteins (textielfamilie) gekeken en Chris kon
over alles boeiend vertellen.
De middag werd afgesloten met een heerlijke
barbecue en drankjes bij Jan en Hannie
Berenbroek.
Jammer dat Joke Pasman en Ria Teussink verstek
moesten laten gaan, een volgende keer dan maar,
want de plannen voor een uitstapje volgend jaar
zijn al gesmeed.
Riëtte Wissink

Sluiting:
Esther Mol sloot om 22.25 uur de
kerkenraadsvergadering met gebed.
Namens de kerkenraad,
Jan W. ter Mors (Voorz.)

Protestantse Gemeente Usselo
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Daarom staat er iedere zondag een doos in de hal
van de kerk voor de voedselbank.
De diaconie heeft al 7 dozen weggebracht naar de
voedselbank, het streven Is dat we in december de
20e doos weg kunnen brengen!
Helpt u mee?

Vanuit de
Diaconie
Giften en Collectes
Giften via de bank voor verschillende
doeleinden.
€ 112,00
Collectes

28 aug Plaatselijke Diaconie
Plaatselijke Gemeente
4 sept Kerk in Actie Myanmar
Voedselbank Startzondag
11 sept Jong Protestant
Plaatselijke Gemeente
18 sept Kerk in Actie Syrië
Plaatselijke Gemeente
25 sept Kerk in Actie Colombia
Plaatselijke Gemeente
02 okt Prot.Kerk Kerk en Israël
Plaatselijke Gemeente
09 okt Prot.Kerk Missionair werk
Plaatselijke Gemeente

78,95
78,70
86,02
148,30
48,00
68,00
97,50
94,70
53,80
86,08
75,15
81,30
44,05
48,70

Mieke Lippinkhof
Via de Rabobank en de SKG rekening het volgende
ontvangen:

Fam B.
Fam. van K-S
Dhr F.
Mw V.
Fam. K-D.
Dhr van D.

€ 50.00
€ 300.00
€ 100.00
€ 300.00
€ 50.00
€ 1000.00

Wat kun je allemaal in de doos van de voedselbank
doen?
Pasta, rijst, couscous, aardappelpuree
Pasta sauzen, soep
Ontbijtgranen, broodbeleg(jam, pindakaas)
Vlees en vis in blik
Groenten en fruit in blik
Zonnebloem of olijfolie
Houdbare melk
Heel veel dank namens de diaconie.
Liesbeth Harms

Actie voor
REACHANOTHER
Foundation
We hebben 5 jaar lang geld bij elkaar gebracht
voor Manyano.
Na 5 jaar kiezen we weer een ander project.
Zoals u wellicht weet is deze Foundation opgericht
door de tweelingbroers Dick en Jan Koning. Zij zijn
broers van Tineke Dikken, een gemeentelid van ons.
Deze tweelingbroers, beiden chirurg, hebben zich
na hun actieve loopbaan ingezet voor de minder
bedeelde bevolking van Ethiopië.

Coen Nijkamp

Aan tafel!
In Nederland leven 1 miljoen mensen onder de
armoedegrens.
De voedselbank helpt mensen die tijdelijk niet in
hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.
Ook in de kerk van Usselo proberen wij het geloof
handen en voeten te geven, de weg van Jezus te
volgen en heilzaam aanwezig te zijn vanuit de kerk.
Het nieuwe jaarthema van de Protestantse kerk is
‘Aan tafel’.
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Dankdag
Zondag 6 november is het dankdag voor gewas en
arbeid.
Vooral in deze tijd is het goed om er stil bij te staan
hoe dankbaar we hier eigenlijk kunnen zijn.
Hoewel wij iedere dag weer opgeschrikt worden
door oorlogsgeweld, natuur geweld en andere
vormen van onheil..
Wij wonen op een stukje aarde, waar we hier
relatief weinig last van hebben, maar het zijn voor
heel veel mensen onzekere tijden.
Toch willen we met de fruitbakjes laten blijken, dat
we hier nog overvloed hebben en dat we daar zeer
dankbaar voor zijn.
Graag wil ik eindigen met deze tekst geschreven
door Olaf Haasnoot:
Dankbaar voor het leven
Dankbaar voor de oogst
Samen leven doe je met elkaar
Samen geven maakt je rijker
Soms herken je God in de schepping
En soms zomaar in de ander.
Na de dienst mag u ook uw dankbaarheid tonen,
door fruitbakjes weg te brengen naar ouderen en
zieken.

In Gedachtenis
Zondag 22 mei overleed Sandra Tonnema. Sandra
Tonnema is slechts 51 jaar geworden. Sandra heeft
altijd veel levensenergie moeten steken in de
lichamelijke beperkingen waarmee zij kampte. Dat
waren er oneerlijk veel. Voor een deel kwamen die
voort uit zuurstofgebrek bij haar geboorte, voor een
ander deel door ander ziek en zeer. Sandra
Tonnema liet zich niet uit het veld slaan en had
geleerd om zich te focussen op mogelijkheden.
Haar ouders, en vooral haar moeder, waren daarbij
een grote steun en toeverlaat. Het overlijden van
moeder Tonnema in augustus vorig jaar was dan
ook een groot verdriet dat Sandra zwaar gevallen is.
Ze was zo’n beetje uit dit dal aan het opkrabbelen
toen zij met een longontsteking in het ziekenhuis
belandde. Op een moment dat de familie juist weer
opgelucht ademhaalde brak onverwacht de dood
in.
Sandra groeide op aan de Beukstraat. Als 20er is zij
ondanks beperkingen waar zij mee leefde op
zichzelf gaan wonen op Stroinkslanden. Ruim 10
jaar geleden werd zij getroffen door een beroerte.
Met heel veel wilskracht is zij de meeste gevolgen
daarvan te boven gekomen. Maar ze moest haar
autootje wel verruilen voor een handbike en haar
zelfstandig wonen voor wonen met assistentie aan
het Getfertplein. Ook moest ze haar werkkring bij
DCW opgeven. Daarvoor in de plaats kwam
dagbesteding, en ook handwerkte ze veel thuis.
Tot haar verdriet doemde aan de horizon een
verhuizing op naar een locatie waar meer zorg
voorhanden zou zijn.

Hartelijk uitgenodigd!
De adventsmiddag voor onze senioren is op
zaterdag 17 december.
Vanaf 14.30 uur staat de koffie of thee klaar.
Ds. Schepers van der Poll zal de liturgie verzorgen.
Noteer deze datum in uw agenda, want u krijgt
geen aparte uitnodiging meer.
U kunt zich voor deze middag opgeven bij Mieke
Lippinkhof 06-53928328 of bij Greetje van der
Valk.0534282020.

Sandra en haar ouders hebben zich jaren geleden
ingevoegd in het gemeenteleven van de
Protestantse gemeente Usselo. De uitvaart vond
plaats in het crematorium in Usselo. In de
uitvaartdienst op dinsdag 31 mei hebben we haar
leven geplaatst in het licht Psalm 121: ‘Ik sla mijn
ogen op naar de bergen, van waar komt mijn
hulp?’ Een door Sandra vervaardigd schilderij van
een berg dat boven de bank aan de Beukstraat
hangt was daarbij een soort van gids. Zo hebben
we alle moed bij elkaar geraapt om het
onmogelijke te doen: iemand die ons lief is loslaten,
en in Gods hand leggen. Wij wensen haar vader,
broer en schoonzus en hun kinderen de
draagkracht van de Eeuwige.

Mieke Lippinkhof

Ds. Job Stein

Open Venster

Protestantse Gemeente Usselo
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Dinsdag 13 september 2022 is Janna Dams – Büter
in het Saalmerink in Haaksbergen overleden. Op 10
Mei 1935 zag zij in Manderveen het levenslicht. Het
overgrote deel van haar leven woonde zij in
Boekelo. Het Saalmerink bood uitkomst toen het, na
de dood van haar man, alleen in haar eigen huisje
niet meer ging. Zij is als lid van de Usselose
gemeenschap vanuit ‘haar’ kerk begraven. Daar
had zij, als vrouw van de koster, ook heel wat
voetstappen liggen.
Janna was de op één na jongste in een gezin met 7
kinderen. Na de lagere school heeft ze bij de
nonnen een naaiopleiding ‘kostuum & lingerie’
genoten. Vervolgens is zij in betrekking gegaan. Eén
van de kameraden van haar broer was Jan-Harm
(sr). Dat is liefde geworden. Zij trouwden in 1958.
Door het werk van Jan-Harm belandden zij in
Boekelo. Vier kinderen vielen hun ten deel: Ina,
Fred, Jan-Harm en Geert-Willem.
Jan-Harm en Janna waren bezige bijen en hebben
ook hard gewerkt om hun kinderen meer kansen te
bieden dan er in hun tijd geweest waren. Daar
kwam dan het nodige vrijwilligerswerk bovenop.
Janna kwam als stille kracht - een beetje in de
schaduw van haar man - het beste tot haar recht.
In die kracht was zij ook zijn steun en toeverlaat
toen Jan-Harm ziek werd. Hij overleed in de lente
van 2017. Aan het begin van de coronatijd brak zij
haar heup, uitgerekend op haar verjaardag. Na de
ziekenhuisopname moest zij revalideren. Terug
naar huis ging toen niet. Zo werd het ‘het
Saalmerink.’ Zo’n verhuizing naar een
verzorgingshuis is (bijna) nooit leuk en makkelijk,
maar met alle Coronabeperkingen was het echt
heel zwaar. Zeker voor een familiemens als Janna
was. Langzaam maar zeker leverde Janna Dams
steeds meer in en raakte ze bedlegerig. Zo gleed ze
begin september uit dit bestaan. 21 September
hebben we afscheid van haar genomen, haar
leven herdacht en ook troost en steun bij elkaar en
bij de Eeuwige gezocht in een kerkdienst in Usselo.
Daarbij hebben we ons georiënteerd op de Goede
Herder en ook haar lijflied gezongen ‘Abba, Vader’

van zoon Menno.
Op het punt van werk en gezondheid zat het leven
minder mee. Maar met ruggensteun van zijn
moeder en familie bleef er toch een weg naar de
toekomst over.
Kerkelijk grootgebracht bleef hij in de zijlijn bezig
met het geloof. Niet in de laatste plaats door
teksten te schrijven op bestaande melodieën uit de
popmuziek.
De dankdienst voor zijn leven in de Protestantse Kerk
te Usselo op donderdag 1 september 2022 stond
grotendeels in het teken hiervan. De bijbellezing
werd ontleend aan Matteüs 8: 23-27. Hierna werd
de plechtigheid voortgezet in het crematorium
Twente te Enschede.
Op een later tijdstip zal Menno worden bijgezet in
het graf van zijn vader op de begraafplaats te
Usselo.
Moge na dit zo plotselinge verlies de Geest van
vertroosting zijn zoon, moeder en verdere kring van
geliefden blijven omgeven.
Edo Laseur, West Maas en Waal

Job Stein
Menno Luiten overleed op woensdag 24 augustus
2022 in de leeftijd van 56 jaar.
In hem gedenken we een lieve vader, toegewijde
zoon, lieve broer en zwager en bijzonder grappige
oom, die in Overdinkel werd geboren als jongste in
een gezin met twee kinderen.
Hij groeide op in Enschede. Hij onderscheidde zich
al vroeg door zijn absolute muzikale gehoor en
talent op de piano.
Bijzondere vreugde beleefde hij aan de geboorte
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Ilon Rommelaar-Cornelissen
24 januari 1944
17 september 2022
“Hierbij geven wij kennis van het overlijden van mijn
dierbare echtgenote, onze lieve en charmante
moeder en liefdevolle Omi”.
Zo kondigden haar man en kinderen haar
overlijden aan.
Jaren heeft ze samen met haar man Jaap op ’t
Könnink in Usselo gewoond. Ze kregen samen 4
kinderen: 1 zoon en 3 dochters. Om het wat
makkelijker te hebben zijn ze een aantal jaren
geleden naar een appartement in Enschede
verhuisd.
Ze was een echte Mater Familias. Ze onderhield met
Whatsapp het contact met al haar 14 kleinkinderen.
Het laatste jaar van haar leven is niet gemakkelijk
geweest, maar als het enigszins kon gingen ze erop
uit. Dankbaar kijkt haar man terug op een gelukkig
huwelijk van 53 jaar. Ilon zal ontzettend gemist
worden, maar haar liefde blijft voortleven.
Mieke Lippinkhof

Robert Raimond Wijn
11 december 1970 11 augustus 2022
Al hoewel hij al een tijdje ziek was is Robert toch
nog vrij plotseling op 51-jarige leeftijd overleden.
Hij woonde met zijn gezin aan het Binnenhof in
Enschede.
De kerk in Usselo sprak hen erg aan, en samen met
zijn dochtertje Victoria is hij een aantal jaren
geleden gedoopt door ds. Haasnoot.
Helaas moeten zijn vrouw, zoon en dochter nu
verder zonder hem. De uitspraak van zijn vrouw: ”
het komt goed“ heeft een diepe indruk op mij
gemaakt.

het goede doel. Roel ter Borg speelt dan bij
eenieder die hem daarvoor uitnodigt de sterren van
de hemel op zijn midwinterhoorn. En de kinderen en
jeugd organiseren samen altijd het Kerstspel.
Dit jaar willen wij graag samen iets moois
organiseren voor de gemeente in de vorm van een
Kerstviering met een kerstmarkt, waar de diaconie
bovengenoemde zaken verkoopt voor het goede
doel van dit jaar: “Reach another foundation”. Roel
zal er ook zijn, spelend op de midwinterhoorn, en
ook de kinderen willen voor u graag het
kerstverhaal verbeelden in het Kerstspel.
Allereerst vinden wij het natuurlijk heel mooi
wanneer veel mensen de kerstviering komen
bezoeken op 18 december van 16.00 tot 18.30 uur.
Maar misschien wilt u zelf ook bijdragen aan het
goede doel door verkoop op de Kerstmarkt. Wie
weet maakt u prachtige sierraden of ornamenten
van hout, creatieve kaarten of kaarsen. Het kan ook
zijn dat u heerlijk kunt bakken of braden. Zo heeft
Henk Blik bijvoorbeeld aangeboden om oliebollen
te bakken voor de kerstmarkt. Als u dus op enige
wijze een bijdrage wilt leveren aan de kerstviering
dan kunt u dit kenbaar maken bij: Liesbeth Harms
tel: 06-46320115 email: liesbeth_harms@hotmail.
com
Wij maken er samen een fantastische kerstviering
van en hopen u te zien op 18 december vanaf
16.00 uur op de deel van de familie Leefers aan de
Haaksbergerstraat 962 te Usselo.
Esther Mol

Mieke Lippinkhof

En Verder ...
Kerst 2022
AANKONDIGING EN OPROEP VOOR DE KERSTVIERING
MET EEN KERSTMARKT OP ZONDAG 18 DECEMBER

Kerst 2021 aan de Boekelosestraat

Dit jaar willen de diaconie, jeugdkerk en
kindernevendienst de handen ineenslaan om een
Kerstviering te organiseren.
Normaal gesproken verkoopt de diaconie altijd al
kerstbakjes, kniepertjes en taart bij de koffie voor
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Startzondag 4
september 2022
Wat een prachtige dag! De zon schijnt en de kerk zit
vol. Dat is het beeld bij de startzondag 2022. We zijn
geïnspireerd door dominee Hinkamp tijdens een
prachtige dienst met het thema “aan tafel”. Een
mooi thema dat we als kerkenraad graag het hele
jaar door willen gebruiken bij activiteiten in en met
de gemeente.
De koffiedames hadden de koffie en krentenwegge
voor ons klaarstaan in het verenigingsgebouw. Zo
konden we tijdens de koffie over de dienst
doorpraten met elkaar. Intussen hadden de
kinderen en jeugd een tocht met opdrachten voor
de hele gemeente uitgezet. In groepjes gingen we
op pad en we kwamen van alles tegen: een
knapzak, leuke vragen, fijne en minder fijne
eetherinneringen van vroeger, opdrachten, geuren
raden. Maar vooral kwamen we met elkaar in
contact, en zijn er onderweg mooie gesprekken
gevoerd.
Na de wandeling hebben we heerlijk kunnen
genieten van een ijsje bij Hanninks Dientje! Maar
natuurlijk wilden we de antwoorden op alle
opdrachten en vragen wel graag weten, en
daarvoor gingen we terug naar het
verenigingsgebouw, waar we onder het genot van
een hapje en een drankje de verhalen en weetjes
achter de vragen hoorden.
Al met al een mooie startzondag om met een
glimlach op terug te kijken.
De kerkenraad wil iedereen bedankten voor de
aanwezigheid en inzet op deze mooie dag.
Esther Mol
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Bezoek in Oenkerk
Om iets na de afgesproken tijd van 11.00 uur drukte
ik op de bel van de woning aan de Wynserdyk nr. 9
A te Oenkerk.Toen de deur openging zag ik een
dame die inderdaad sprekend leek op die van de
foto op de website van de Protestantse Gemeente
Trynwâlden. De foto van Wiebke Heeren, onze
aanstaande predikant.
Ik werd naar binnen genodigd, en we gingen zitten
in de royale, aangenaam ingerichte woonkamer.
Je hebt van die bezoekjes waarin het gesprek pas
op gang komt na enig wederzijds aftasten. Daar is
niks mis mee, zeker als je elkaar - zoals wij - voor de
eerste keer ontmoet. Maar die fase van
kennismaking hebben wij klaarblijkelijk kunnen
overslaan, want er ontspon zich meteen een
geanimeerd gesprek. Over wat er in Nederland aan
de hand is: veel onvrede, zelfs rancune, en
wantrouwen jegens overheid en instituties. Soms (of
vaak) ook wel terecht. Maar te vaak ontbreekt het
besef dat het in het grootste deel van de wereld
toch slechter is gesteld met b.v. burgerlijke
vrijheden en rechten dan in Nederland.
Maar ik was niet gekomen om de toestand in de
wereld te bespreken. Het leek mij goed u een
impressie van onze nieuwe predikant te
presenteren. Ik had bedacht daarvoor Wiebke
Heeren een bezoekje te brengen, en daarover wat
te schrijven. U ziet dat ik dat heb gedaan. En het
resultaat bent u nu aan het lezen.
Mijn eerste vraag was hoe Wiebke aan deze Friesklinkende voornaam is gekomen. Terwijl zij toch in
Duitsland is geboren en getogen. Welnu, ze heeft
Oostfriese voorouders die in de omgeving van
Wittmund woonden, in Oost-Friesland, niet ver van
Wilhemshaven.
Zij is zelf niet in Oost-Friesland geboren maar in een
dorp nog dichter bij Wilhemshaven, wel in het
noorden van Duitsland dus. Kort na haar geboorte
verhuisde ze naar Lüneburg, daar is ze opgegroeid
in een Evangelisch-Reformiert milieu, in het
Nederlands zou je zeggen ‘Hervormd’. Na
basisonderwijs en gymnasium ging ze in 1980
studeren in Hamburg. Theologie, ze wist al vroeg
dat ze predikant wilde worden. Ze voelde zich in
Hamburg niet zo thuis in het grootschalige
theologisch-academische milieu, dat bovendien
van Lutherse snit was, heel anders dan haar
Evangelisch-reformierte afkomst.
Wat ze zocht vond ze wel aan de theologische
faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Daar
was ze van 1983– 1985 op haar plek: veel
kleinschaliger dan Hamburg, mensen kenden
elkaar. En hoogleraren zoals Karel Deurloo en Theo
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Witvliet die grote invloed op haar hebben gehad.
Grote invloed hadden ook de colleges van Yehuda
Ashkenazy aan de toenmalige Folkertsma Stichting
voor Talmudica (tegenwoordig heet die Stichting
Pardes), die ze van 1983-1985 volgde.
In Amsterdam leerde ze ook haar latere echtgenoot
kennen, die eveneens vanuit een Duitse universiteit
naar Amsterdam was vertrokken.
Ze completeerde haar studie in Heidelberg. Dat was
nodig om het examen te kunnen doen waarmee je
in Duitsland bevoegd predikant werd.
Vanaf 1987 begon haar loopbaan als predikant. In
Duitsland word je dan eerst vicaris, een soort
assistent van een predikant die werkt in een
gemeente, en die daar ook je begeleider is.
Wiebkes standplaats werd Loppersum (Dtsl) en
Canhusen, niet ver van Emden.
Na 2½ jaar, in 1989, werd ze hulppredikant in
Emden, conform de normale gang van zaken in
Duitsland.
Theologie was toentertijd een gewilde studie; maar
voor al die afgestudeerde theologen, op zoek naar
een werkkring, waren er eigenlijk te weinig
werkplekken. Inmiddels was hun eerste dochter al
geboren, en ze waren naarstig op zoek naar werk
en inkomen. Wiebke en haar toenmalige
echtgenoot werden toen getipt om het eens in
Nederland te proberen. Zo gezegd, zo gedaan:
haar man kon vanaf 1992 in Suameer aan de slag.
Overigens moesten beiden daarvoor weer aan de
studie om een kerkelijk examen af te leggen aan de
Universiteit van Groningen. Wiebke werd in eerste
instantie huisvrouw, later kon ze als vicaris aan de
slag, dat betekende zoiets als ambulant predikant.
Je deed al het normale werk van een predikant:
voorgaan in kerkdiensten, catechisatie,
ziekenbezoek enz., maar zonder een eigen
gemeente.
In 1998 konden Wiebke en haar man aan de slag in
Reiderland. Met hun inmiddels twee dochters
vertrokken ze richting het Rode Oosten van het
land. In deze periode strandde hun huwelijk, een
zware episode. Wiebke kreeg vervolgens een
betrekking in Delfzijl, eerst als pastoraal werker in
Delfzijl-Noord, later als predikant in Delfzijl-Zuid.
In 2016 werd zij beroepen in de Protestantse
Gemeente Trynwâlden, een gebied tussen
Leeuwarden en Dokkum met daarin 6 dorpen, met
allemaal (kleine) kerken en kerkjes. Die 6 dorpen
worden bediend door 2 predikanten en een
kerkelijk werker, ze had er dus twee collega’s. Haar
standplaats werd Oenkerk met ca. 2000 inwoners,
één van die zes dorpen. Vanuit haar standplaats
heeft zij de afgelopen 6 jaar pastoraal gewerkt.
Zo leverde zij haar bijdrage aan ‘Vorming en
toerusting’. Dat vond niet persé plaats in Oenkerk,
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het werd ‘Trynwâlden-breed’ georganiseerd. Zo
waren er leesgroepen, veelal in leeftijdsgroepen
ingedeeld. Je had b.v. leesgroepen voor twintigers,
en voor vijftigers. Die kwamen om de zoveel tijd
samen om geloofsvragen of aan het geloof
gerelateerde thema’s te bespreken.
Een activiteit waar Wiebke zelf ook veel plezier aan
beleefde was op gezette tijden een uitstapje met
gemeenteleden naar musea.
Toen ik bij het schrijven van dit artikel bij Oenkerk
was aangekomen moest ik heel veel zelfbeheersing
betrachten. Mijn ouders hebben hun laatste jaren
in Oenkerk doorgebracht. Ze zijn er ook begraven.
Ik kwam er vaak; en ook graag, want ik vind het
een mooi dorp in een prachtige omgeving. U
begrijpt dat ik daar graag pagina’s lang over uit
zou weiden; maar (helaas voor mij) zulks valt buiten
het bestek van het onderwerp van dit artikel. Maar
een foto van het prachtige kerkje, gebouwd ca.
1230, wilde ik u toch niet onthouden.

de Mariakerk van Oenkerk
Tussen hemel en aarde

Als u de kennismakingsbijeenkomst van 3 oktober
hebt bezocht heeft u Wiebke al gezien en
meegemaakt. Maar voor hen die deze
gedenkwaardige bijeenkomst hebben gemist bied
ik u een opmerkelijke foto aan, die u hiernaast
aantreft. Ik leg de diepere betekenis van deze foto
even uit. U ziet in het bovenste deel de hemel; en in
het onderste deel de aarde. In het midden, met
beide benen op de grond, ziet u onze aanstaande
predikant. Zij verbindt beide sferen. De foto is
genomen in de buurt van Paesens-Moddergat, op
het Wad.

Ouderen onder u weten nog wel hoe predikanten in
vroeger tijden voor een foto in de NCRV-gids of in
dagblad Trouw poseerden: in toga met witte bef, bij
voorkeur voor hun met theologische werken
gevulde boekenkast. U ziet: er is veel veranderd.
Wiebke heeft de overgang van het Duitse
protestantse gemeenteleven naar dat van
Nederland goed doorstaan. Dan kunnen wij de
overgang van de Trynwâlden naar Usselo/
Haaksbergen-Buurse ook wel met vertrouwen
tegemoetzien.
Roel Bruinsma

Paesens-Moddergat
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Vanuit de Blekerij
Genesis 17. Opnieuw een verbondssluiting en de
belofte van een zoon (2)
De besnijdenis wordt een teken, ofwel een symbool
van het verbond genoemd. Als zodanig zou de
besnijdenis niet van betekenis zijn geweest. Maar
God koppelt deze handeling aan het verbond, en
dat bepaalt de waarde. Heel het huis van Abraham
moet besneden worden, want God sluit geen
mensen uit, maar in. Het feit dat ook de slaven
besneden moeten worden, houdt in dat zij nu toch
een andere positie in de clan krijgen dan die van
een gewone slaaf. Toch is er wel verschil, er staat
namelijk niet dat deze jongetjes op de achtste dag
besneden moeten worden. Volgens de Talmoed,
Traktaat Shabbat, gebeurde dit al op de eerste
dag. In vs. 14 wordt geen straf voorgelegd. Wie zich
niet laat besnijden, snijdt zichzelf af van de Joodse
gemeenschap. Over de vader die nalatig was,
wordt hier niet gesproken. De zoon moet zelf, als hij
de jaren des onderscheids heeft bereikt, zich
(laten) besnijden.
Ook Sarai wordt nu bij het verbond betrokken - voor
het eerst. Dat houdt om te beginnen een
naamsverandering in. Het schijnt dat in de naam
Sarai het begrip twistziek verborgen zit. Dat wordt nu
Sara. Volgens Buber/Rosenzweig betekent dit
gebiedster, anderen vertalen dit met prinses of
vorstin. In vers 16 zit een mooie drieslag, de
woorden zoon, stammen en volken vormen een
opklimmende reeks, waaraan dan het woord
koningen nog wordt toegevoegd. In de NBV 21
vindt u dit niet terug, in de Statenvertaling evenmin,
daar ontbreekt het woord stammen. Overigens is
Sara hier niet bij, ze zal het van Abraham moeten
horen, maar dit wordt niet verteld. Dit is de vierde
keer dat er een zoon beloofd wordt. God vervult zijn
beloften, maar het kan lang duren. Deze belofte
aan Sara houdt in dat zij haar jeugd terugkrijgt.
In vs. 17 valt voor het eerst de naam van Isaäk:
wajitschaq, en hij lachte. Abraham viel op zijn
aangezicht, dat is doorgaans een teken van
eerbied, maar nu lijkt hij de belofte niet te geloven.
In zijn hart spreekt hij zijn twijfel uit. Maar voor God
blijft dit niet verborgen: “Als er nog geen woord op
mijn tong is, zie, Here, gij weet het alles!” (Ps. 139,4).
Nieuwe namen houden in de Bijbel een nieuwe
episode in, maar Abraham wil er niet aan. Hij lacht.
Of lacht hij van blijdschap, en zijn de vragen, zoals
die hier gesteld worden, een uiting van verbazing,
zoals Rashi en Nachmanides schrijven? Wat
Abraham nu zegt, geeft er blijk van dat hij een
tweede zoon, nu van Sara, niet zo ziet zitten. Wat hij
zegt, kun je weergeven als: “Mocht Ismaël onder uw
aandacht en bescherming leven!” Maar Rashi
denkt er anders over, hij ziet achter wat Abraham
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zegt, de woorden: “Ik ben onwaardig zo’n geschenk
te ontvangen!”
God herhaalt nu zijn belofte nadrukkelijk. De naam
Jitschak (= hij lacht) zal hem elke dag weer zijn
ongelovige verbazing in herinnering brengen. De
zegen van Abraham zal via Isaäk op de latere
generaties overgaan, niet via Ismaël. Maar nu zegt
God dat hij Abrahams bede, uitgesproken in vs. 18,
verhoort: “En wat Ismaël betreft, ik heb je gehoord!”.
Daar zit een prachtige woordspeling in, Ismaël
betekent immers: God hoort. Twaalf is een getal dat
een volledigheid uitdrukt, zoals in de twaalf
stammen van Israël en de twaalf discipelen van
Jezus. God bevestigt hiermee ook zijn toezegging
aan Hagar en Ismaël. Aan Isaäk worden koningen
beloofd (vs. 16), aan Ismaël vorsten, een nuance
minder.
Wim Kleisen

Brookduo in Usselo
In de maand december 2022 is het weer tijd voor
een nieuw seizoen van de Brook Duo Kerkentour.
Op zondagavond 18 december komen ze naar
Usselo.
Met het nieuwe verhaal “de tweeduusterschavuit”
De voorstelling duurt een kleine twee uur, kent geen
pauze en zal worden afgewisseld met zang.
Aanvang: 20.00 uur, kerk open vanaf 19.30 uur
Kaartjes à € 8.00 kunt u bestellen bij Riëtte Wissink
06 - 23726729
De vorige avonden waren een groot succes en ook
dit jaar is het een echte aanrader.
Wij zien u graag op 18 december.

Namens de kerkenraad,
Riëtte Wissink
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Leeftijd
1 nov

84

Mevr. J.J. van Amerom-Lutje Berenbroek

Boekelose Stoomblekerij 66

2 nov

92

Mevr. C.H. Vreeman-Meijer

De Mans 39

3 nov

81

Dhr. H. Wooldrik

De Mans 16

8 nov

93

Mevr. J.J.G. Huberts-Hoevers

Eekmaatlaan 25

8 nov

75

Mevr. M.J. Groeneveld-Oosterkamp

Wissinksdijk 72

13 nov

87

Dhr. A.E. Brinkman

Voshaarweg 35

13 nov

85

Mevr. G.H. Rosink - Lutje Spelberg

Jan van Elburgstraat 16

14 nov

75

Mevr. G.H. Sampol Porta-Brouwer

J.H. Boschstraat 42

16 nov

89

Mevr. G. ter Heegde-Meulenbeld

Arendsweg 90

18 nov

86

Mevr. H.J. Rademaker-Heideman

Jan van Elburgstraat 11

19 nov

85

Dhr. W. Kleisen

Bernard Roerinkstraat 8

19 nov

85

Mevr. J.G.A. Nijenkamp-Kristen

Beckumerschoolweg 24

23 nov

85

Mevr. F.P. Dinkla-Nieuwenhuijsen

Meester De Wolfstraat 29

1 dec

76

Mevr. G.J. ter Brugge-Grijsen

Buurserstraat 450

2 dec

82

Mevr. E.H. Lippinkhof-ter Heege

Meestersweg 20

9 dec

86

Dhr. F.J. Bargeling

Windmolenweg 113

12 dec

75

Mevr. C. Verschoor-van Beek

Schiestraat 77
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SAMENSTELLING VAN DE KERKENRAAD
PREDIKANT
Vacant

DIAKENEN

tel.

M. Lippinkhof-Hubers *

Boekelose Stoombleekerij 59 7548 EE

4357195

E. Mol

Händellaan 16, Enschede

7522 KM

4365955

L. Harms - Snijders

Suze Groeneweglanden 9

7542 NP

4767733

H.Blik

Beckumerstraat 82

7548 BH

4837351

OUDERLINGEN

tel.

B.G.J. Pasman

Haaksbergerstraat 1006

7548 PC

0613793855

J.W. ter Mors *
preses kerkenraad

Willem Rijbertstraat 26

7521 TP

06 51066319

R.M. ter Borg *
Scriba kerkenraad

Mastbos 61

7543 GM

06 55075120

OUDERLINGEN – KERKRENTMEESTERS

tel.

H.G.H. Abbink

Nieuwe Kampweg 130

7548 PL

4281708

J.G. Berenbroek

Buurserstraat 500

7544 RH

4761892

P.Swank
Willem Kalfstraat 62
Penningmeester kerkrentmeesters

7545 AN

0610301492

R.H.A. Wissink-Roossink*

7544 RB

4773098

Geessinkweg 403

KERKRENTMEESTER (geen zitting in de kerkenraad)
G.H. Bonke

Bernard Roerinkstraat 71

tel.
7548 EL

4775776

* tevens lid moderamen

Protestantse Gemeente Usselo

15

KERKDIENSTEN
In onderstaand preekrooster is de aanvangstijd van de dienst 10.00
uur, tenzij anders vermeld; en de plaats Usselo, tenzij anders vermeld.
Het is al langere tijd weer mogelijk kerkdiensten in het kerkgebouw in
Usselo bij te wonen. U kunt overigens de dienst ook nog steeds online
volgen. Dit kan op de PC door in het zoekvenster van Google
"kerkdienstgemist' in te vullen, en daar in het "Zoek kerk" venster "
Usselo" in te vullen. De rest wijst zich vanzelf.
U kunt de dienst ook online volgen via de de volgende URL:
"https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-GemeenteUsselo"
Voor onderstaand preekrooster geldt (uiteraard) het voorbehoud dat
veranderingen rond 'Corona' ook veranderingen in dit rooster met
zich mee kunnen brengen.
Twekkelo

30 oktober

Jan van der Zee, Aalten

6 november
13 november
20 november

ds. Jaap Jonk, Geesteren
ds. Hannie van Boggelen, Deventer
ds. Maaike Schepers - v/d Pol Laatste zondag
kerkelijk jaar
ds. Ria de Vries, Almelo
1e advent

27 november
4 december
11 december
18 december
24 december
25 december
31 december
1 januari
8 januari
15 januari
22 januari
29 januari

ds. Hetty Cohen Stuart - Fens
2e advent
ds. Oane Reitsma
3e advent
ds. Wijtze Ekker
4e advent
ds. Oane Reitsma
22.00 u., kerstavond
ds. Maaike Schepers - v/d Pol 1e kerstdag
ds. Maaike Schepers v/d Pol
Oudjaarsdag,
Twekkelo
11 uur, voorganger nog niet bekend
ds. Jaap Jonk, Geesteren
ds. Hetty Cohen Stuart - Fens, Haaksbergen
ds. Janneke Bekhof, Hengelo
ds. Wijtze Ekker

5 februari
12 februari
19 februari
26 februari

Voorganger nog niet bekend
ds. Wim Janssen, Losser
ds. Bram Grandia, Doesburg
ds. Jan Bouwmeester, Zeist

5 maart
12 maart
19 maart
26 maart

ds. Maaike Schepers - v.d. Pol
ds. Janneke Bekhof, Hengelo
ds. Jan Hazeleger, Eibergen
ds. Jaap Jonk, Geesteren
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