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Vanuit de pastorie 

 

Bij de pijn durven te zijn 

Een van de moeilijkste dingen is: bij iemand te komen, die je ineens 
vertelt, dat hij niet meer lang te leven heeft. Allerlei mechanismes 
komen naar boven. Je wilt gaan troosten. Of je wilt gaan analyseren, 
dat het heus zo erg niet kan zijn. Of je denkt: hoe kom ik hier weg? Of je 
gaat het ineens hebben over iets anders dat jezelf hebt meegemaakt. 
We willen de werkelijke pijn ontlopen; misschien omdat we onze eigen 
pijn willen ontlopen? In de kerk zijn we nadrukkelijk bezig met 
doodgaan, pijn lijden, verdriet hebben, bevrijding vieren. Dat doen we in 
de 40-dagen tijd, vroeger wel de lijdenstijd genoemd. Door het lezen 
van een boek van Tomas Halik ‘Raak de wonden aan’, werd ik me er 
voor het eerst van bewust hoe belangrijk die figuur van Thomas in de 
bijbel in dit verband is. We noemen hem vaak de ongelovige Thomas, 
maar hij is de enige die Jezus vraagt zijn littekenen te laten zien 
wanneer Hij is opgewekt. Halik legt uit, dat een geloof zonder de 
tekenen van pijn en moeite oppervlakkig is. Als therapeut weet hij dat 
vele mensen innerlijke pijn en lijden doormaken. Wanneer dat niet 
zichtbaar mag worden, dan is het geloven een vrolijke pleister op een 
diepe wond; het kan voor een klein wondje best helpen, maar een 
grotere wond of een abces kan er niet door genezen. Toon me eerst dat 
U door de pijn van het leven bent gegaan, toon me uw wonden, dan kan 
ik ook meemaken, dat Gods kracht aanwezig is om zelfs daar helend en 
genezend aanwezig te kunnen zijn. Daarmee is Thomas uit de hoek 
van de ongelovigheid gekomen tot een bewust erkennende gelovige, 
die dichtbij het verleden met de pijn en het verdriet kan en durft te 
komen. De vraag dringt zich dan wel op of pijn wel zo goed is? Eigenlijk 
willen we niet dat iemand pijn lijdt, we hebben tegenwoordig een goede 
medische palliatieve zorg, de zgn. pijnbestrijding om het leven en 
doodgaan draaglijk te maken. Ondanks al die zorg is er pijn. Pijn van 
het gemis, pijn van de mislukking om de ander in leven te houden, pijn 
van het tekort, pijn van de toekomst zonder de steun van de ander. Al 
die pijnen van gemis, van verdriet, van afscheid, van loslaten, die de 
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nabestaanden en de zieke door moeten gaan -  er zijn zoveel pijnen die 
meespelen in de littekens, die Jezus laat zien, en die we soms maar 
even aan elkaar laten zien. Thomas vraagt ernaar, want zonder dat hij 
die heeft gezien, kan hij niet spreken over opstanding en nieuw leven. 
Tomas Halik geeft weer een andere kijk op zijn naamgenoot Thomas.  
Soms is een gesprek dat je hebt met iemand ineens een goed gesprek 
doordat je dichter bij de ander zijn levensverhaal kon komen. Vaak ben 
je er helemaal niet op uit. Het gebeurt gewoon. Vaak denk ik dan dat dit 
te maken heeft met een geheimenis, met “iets” dat zo maar gebeurde. 
Ik moet voorzichtig zijn daar zomaar het woord God aan te verbinden, 
maar toch… Aan pijnlijke gebeurtenissen moeten we ook niet zomaar 
dat woord God verbinden, maar toch…. 
Juist Jezus heeft laten zien, dat in het gewone leven ineens God 
zichtbaar kan worden, en dat is niet alleen maar in de mooie en leuke 
gebeurtenissen. Het wonder laat zich niet bepalen. We zoeken dan 
naar woorden, en zo zoekt Thomas naar iets dat boven zijn eigen 
krachten uitgaat, de littekens die herinneren aan het gebeuren van het 
kruis, die herinneren aan pijn vanwege de inzet voor mensen die geen 
naam meer hadden, vanwege jou en mij. Zien we nog dat er een 
gehavende Christus voor ons is, dan zijn ook onze littekens in dat 
perspectief anders. Met Pasen zullen we weer zingen over opstaan en 
doorgaan - in ’s Hemelsnaam. 

Ds Olaf Haasnoot 

 

Wij gedenken 

Op 30 maart is op 84-jarige leeftijd overleden Annie Oosterveld-
Lammertzen. Op 4 april 2019 is er een dienst geweest vanuit de kerk en 
hebben we haar begeleid naar de begraafplaats. Annie woonde aan de 
Haaksbergerstraat; en wanneer ik daar kwam, dan straalde de tuin me 
toe in alle pracht. En kwam ik in een huis, waar de tijd stil had gestaan. 
Ze genoot van haar toen nog levende man en zorgde voor hem, en de 
kinderen keken naar hen om. Na het overlijden van haar man, bleef ze 
nog even in het huis, maar is toen naar ‘de Posten’ gegaan. Uiteindelijk 
kwam ze in bed, haar zus kwam iedere dag langs om haar te verzorgen. 



 
 

 

6 

Samen praatten we met elkaar, maar toen het praten niet meer kon 
worden dan een ja of nee, gingen we samen in gebed. De vingers 
konden nauwelijks meer elkaar vinden, en zo in alle kwetsbaarheid 
kwamen we voor God, en vroegen of ze zachtjes mocht heen gaan. En 
gelukkig, zo gebeurde het. We nemen afscheid van een gelovige vrouw, 
van een liefhebbende moeder en van een gemeentelid van onze kerk. 
Moge ze nu in vrede bij de Heer zijn. 

Ds Olaf Haasnoot 
 

 

Avondmaal aan huis 

Er zijn mensen die wel Heilig Avondmaal willen ontvangen, maar niet in 
de gelegenheid zijn om naar de kerk toe te komen. We zouden het dan 
mogelijk willen maken om thuis de maaltijd te vieren en zo betrokken te 
zijn bij de kerkgemeenschap. Het is dan goed een afspraak te maken 
met mij, zodat we bij u thuis een korte viering kunnen houden. We zijn 
zo een grote gemeenschap van mensen die het geheim van Jezus 
Christus samen kunnen delen. 

ds Olaf Haasnoot tel 053-7851695. 

 

Rond Pasen 

Dit jaar zijn weer alle diensten in de week voor Pasen in de kerk in 
Usselo. Aan de Witte Donderdag wordt meegewerkt door de cantorij 
o.l.v. Marion Röber.  

‘Usselo Vocaal’ zal aan de Goede Vrijdag-dienst meewerken, en op 
Paaszondag zal Menno Luiten een overdenking spelen op de piano 
over Pasen. Allemaal diensten waar veel aandacht is voor woorden, die 
we nauwelijks kunnen bevatten, woorden als doodgaan en opstaan, als 
vergeving en verzoening. Woorden die je in de muziek mee kan 
beleven. 

Samen vieren we de paasmorgen met het Paasontbijt voorafgaande 
aan de dienst. En mede dankzij de inzet van sommige mensen is er na 



 
 

 

7 

de dienst nog koffiedrinken. Een Pasen om nooit te vergeten, de Heer is 
waarlijk opgestaan in al die mensen die zorgen, dat er zoveel kan 
gebeuren 

En laten we het ‘Open Vensterwerk’ niet vergeten, waar mensen 
samenwerken om er voor de ouderen te zijn. Het is voor sommigen het 
enige, dat ze buiten de deur kunnen vieren en waar ze zich verbonden 
voelen met de kerkgemeenschap. 

Wat prachtig, dat er dan zoveel vrijwilligers ook daaraan meewerken.  

Ds Olaf Haasnoot 

Kinderpassie 

Dit is het tweede jaar, dat we een kinderpassie houden. Het is een 
samenwerkingsverband tussen de OBS Molenbeek, de 
Marcellinusschool uit Boekelo en de Protestantse Kerkgemeenschap te 
Usselo. We gaan van donker naar licht, van de moeilijke tijden als 
mensen doodgaan naar de mooie tijd als er weer nieuw leven is. We 
symboliseren dat met een dode boom, waar we al onze verdrietige 
dingen hangen, opgeschreven in blauwe druppels. En een levende 
boom, waar we hartjes in hangen met mooie gebeurtenissen. We lezen 
het verhaal van Jezus die doodgaat, en God die hem leven geeft. We 
kijken naar de verbeelding van de zandtovenaar.  

 
De zandtovenaar 
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We gaan van de fam. Diepenveen - vlak naast de kerk - in optocht naar 
de kerk toe, en nemen een kruis mee met allemaal lichtjes erop.  

Er worden liederen gezongen door het koor van de Marcellinusschool, 
en in de kerk steken we nog lichtjes aan voor mensen die we zulke 
dagen missen, en voor mensen die ziek zijn of iets anders naars 
hebben meegemaakt. Vorig jaar was de opkomst zo enorm, dat we dit 
jaar de ruimte van schuttingen.nl helemaal hebben vrij gemaakt. Er 
worden twee bomen geleverd door Intratuin, licht en geluid door John 
Baarnink, foto´s door Carolien Abbink en bij de uitgang is er nog een 
kleine traktatie. Kortom een belevenis voor jong en oud op zaterdag 20 
april om 16.00 uur.  

Vriendelijke groet, 

ds. Olaf Haasnoot 

 

 

Gemeenteavond op 16 mei 

Wat gaan we doen? 
 

De Diaconie heeft het plan opgevat om de ReachAnother Foundation 
voor 5 jaar te gaan steunen met € 500,- per jaar. 

 

Waarom ReachAnother Foundation? 

Omdat deze organisatie nauw verbonden is met Boekelo. Tineke 
Dikken, een gemeentelid; haar tweelingbroers Jan en Dick, beiden 
chirurg; hebben na hun pensionering in 2008 de ReachAnother 
Foundation opgericht. Zij zijn  in Ethiopië kinderen gaan opereren met 
een waterhoofdje of open ruggetje. Als deze afwijkingen niet snel na de 
geboorte worden verholpen, ontstaat er ernstige hersenschade, of het 
kindje overlijdt voordat het een jaar oud is. Een aangeboren afwijking, 
die ontstaat door een tekort aan foliumzuur tijdens de zwangerschap 

http://schuttingen.nl/
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Door de hulp van de ReachAnother Foundation zijn er al 5000 kinderen 
geopereerd en zijn er al 40 Ethiopische artsen opgeleid om deze 
operaties te kunnen uitvoeren. 
. 

 

 
Maar voorkomen is beter dan genezen, en nu zijn ze samen met de 
Ethiopische overheid een voorlichtingscampagne gestart over het 
gebruik van voedingsmiddelen die foliumzuur bevatten, en over het 
gebruik van tabletten. Zo werkt de ReachAnother Foundation aan de 
toekomst van deze kinderen en hun ouders. 

Tineke zal tijdens het eerste deel van de komende gemeenteavond 

naar aanleiding van haar reis naar Ethiopië wat vertellen en laten zien 
over het land en het werk van haar broers. 
Voorafgaand wil Tineke voor ons een Ethiopische maaltijd maken voor 
€ 12.50 p.p. Deze prijs ligt iets hoger dan de kostprijs, zodat we al een 
begin hebben voor ons goede doel. 

Vanaf 17.45 uur bent u van harte welkom in het verenigingsgebouw om 
18.00 uur beginnen we met de maaltijd. 
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Opgave tot uiterlijk woensdag 8 mei bij Mieke Lippinkhof 
tel:0653928328 of per mail mlippinkhof59@gmail.com. 

Er ligt vanaf zondag 22 april ook een lijst in het verenigingsgebouw 
waarop u zich kunt opgeven. 

Mieke Lippinkhof 

Het tweede deel van de gemeenteavond gaat over het beleid van de 
komende 5 jaar. We hebben ons beleidsplan van de afgelopen 5 jaar er 
nog eens bij genomen. Eigenlijk zijn we net een beetje gewend aan de 
woorden open, gastvrij en verbonden. We vinden ze terug in al onze 
activiteiten, en vooral door het graffiti-werk van de jeugd, kregen deze 
woorden ook een handtekening van hen. We hadden als gedachte dat 
als je een steentje over het water wil keilen, je het snelheid moet geven, 
wil het niet gaan zinken. ‘Kiskassen’ noemden wij dat vroeger. Dus wij 
willen de steen nog voortgang geven opdat die niet gaat zinken, en al 
de inzet naar de bodem zakt. Maar hoe doe je dat?  
We merken ook, dat de betrokkenheid van de mensen uit de kerk 
steeds groter wordt, alleen we moeten de mensen niet steeds meer 
belasten. Het blijft vrijwilligerswerk en iedereen weet dat het niet 
vrijblijvend is, maar we kunnen ook niet alles doen. Maar wat we doen, 
willen we met volledige inzet doen, en dan denken we zeker aan de 
grote activiteiten voor kinderkerst en de kinderpassion. Rien van den 
Broeke en ondergetekende zullen een werkvorm verzinnen voor die 
avond, en heus: we zijn een gemeente, die heel veel doet en waar er 
een enthousiasme (en=in, Theos= God) is  om enige bouwstenen te 
maken voor het Koninkrijk. Tegelijk weten we ook dat al onze 
werkzaamheden heel klein zijn, we kunnen niet alles en we moeten ook 
niet alles willen. Laten we opnieuw eerst bij God starten, want waar Zijn 
stem klinkt - en dat hoeft echt niet alleen maar in een kerkgebouw te 
zijn - daar ontstaat nieuw leven en daar, door die stem, worden we 
telkens opnieuw geraakt. 

ds. Olaf Haasnoot 

 
 

 

mailto:mlippinkhof59@gmail.com
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VANUIT DE KERKENRAAD 

 

Op donderdag 28 maart 2019 vond na opening en bezinning de 2e 
kerkenraadsvergadering dit jaar plaats. 

De kerkenraad was blij te horen dat de heer Verschoor als collectant de 
diakenen wil helpen bij het collecteren in de kerk. De zoektocht naar 
mogelijke andere kerkenraadsleden of vrijwilligers zal wordt voortgezet. 

De kerkenraad kijkt terug op een geslaagde bezinningsdag. Gedurende 
deze dag kregen de leden een mooie uitleg die door mevr. Sanny 
Bruijns werd gegeven over een bijzondere vrouw die in de bijbel slechts 
enkele keren wordt genoemd, namelijk over Maria, de moeder van 
Jezus. Onder haar leiding werd er in de groep, over Maria van 
gedachten gewisseld. Deze bezinningsdag werd op informele wijze 
afgesloten. 

Ds. Haasnoot is zich aan het oriënteren op onderwerpen waar hij zich in 
de (verplichte) nascholing voor predikanten op kan richten. We horen 
hierover meer in een volgende vergadering. 

Vanuit de kerkenraad wordt er onderzocht of er een mogelijkheid is om 
de kerkdienst via social media te volgen. We willen onderzoeken of we 

met dit eigentijds medium een grotere groep mensen kunnen bereiken. 

In het kader van het te volgen beleidsplan van de kerkenraad, willen we 
proberen om de gemeenteleden actief te laten meedenken over wat 
goed is voor de kerk van Usselo.  Hieraan wordt ook tijdens de 
gemeenteavond in mei aandacht geschonken. Naast andere zaken die 
avond zal dit ook een zeer interessant onderwerp zijn. 

De ingestelde werkgroep voor het 175-jarig jubileum van onze 
Protestantse Gemeente in Usselo ligt op koers. Er zijn verschillende 
ideeën over de invulling ervan die zullen worden uitgewerkt. 

De voorbereidingen op de Kinderpassion lopen goed. Er zal het e.e.a. 
gerepareerd of vervangen moeten worden aan de rekwisieten, maar het 
belooft weer een geweldig mooi gebeuren te worden met de jeugd van 
(buiten) onze gemeente. 
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Het moderamen van de PK Haaksbergen-Buurse zal binnenkort een 
tegenbezoek brengen aan het moderamen van onze kerkenraad. 

In het kader van verbinding zoeken met andere gelovigen, zijn er 
verschillende opties geopperd om verder uit te werken. Hier wordt ook 
gedacht aan verschillende nieuwe vormen of inhoud voor de jeugdkerk, 
waarbij een belangrijk onderdeel de stem van de jongeren zelf zal zijn. 

Vanuit de kerkrentmeesters werd e.e.a. uitgelegd over de jaarrekening 
van de kerk. Hierover wordt u regelmatig bijgepraat in de Drieklank. De 
ouderlingen zijn bezig geweest met de actualiteit van het ledenbestand. 
Vanuit de diaconie wordt aangegeven dat er weer een Paasontbijt zal 
woorden georganiseerd op de morgen van Pasen. Elders in deze 
drieklank leest u hier meer over.  

Ook hoorden we dat de nieuwe Paaskaarsen weer beschilderd zijn. 

De jeugd gaat samen met een aantal volwassenen de Passiespelen in 
Hertme bezoeken in de periode vlak voor Pasen. 

De kerkenraadsvergadering werd afgesloten met gebed. 

Jan W. ter Mors  
 

Van de Diaconie 

Paasontbijt 

Op paasmorgen om 9.00 uur houden we ons traditioneel paasontbijt. 
Iedereen is hiervoor natuurlijk hartelijk uitgenodigd. U kunt zich opgeven 
tot uiterlijk vrijdag 19 april bij Mieke Lippinkhof tel 0653928328 of per 
mail mlippinkhof59@gmail.com 
Na de dienst staat de koffie klaar in het verenigingsgebouw.Allen 
hartelijk welkom. 
 

Giften februari en maart 

Mevr. B   via Dhr. ter.B. €  5 
Mevr. W  via  Mevr. P.  € 10 
Mevr. M.  via  Mevr. L. € 10 

Via C.N. 

mailto:mlippinkhof59@gmail.com
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Fam H.  € 100 
Fam H . € 50 
Dhr W.   € 20 
 
Collectes 10-02-2019 t/m 31-03-2019 

10 februari Diaconie          €  78,22 
  Plaatselijke Gemeente      108,50 

17 februari  Noodhulp Ethiopië              80,40 
  Plaatselijke Gemeente        88,20 

24 februari P.K.N. Missionairwerk         62,35 
  Plaatselijke Gemeente        74,15 

   3 maart Diaconie                              62,40 
  Plaatselijke Gemeente        72,60 
 10 maart Voorjaarszendingscollecte 102,20 
  Plaatselijke Gemeente       104,10 
 17 maart Binnenlands Diaconaat       96,63 
  Plaatselijke Gemeente       123,86 
24 maart Mozambique Natuurramp         Gezamenlijke 

collecte         310,20 
 31 maart Elk kind een koffer             121,85 
  Plaatselijke Gemeente        132,05 
 
Nieuwe Collectant 

Rob Verschoor komt ons team versterken. We hebben nu 4 
collectanten. Dit is heel mooi, zo kunnen we nog eens afwisselen met 

onze collecteerbeurten.   

 

Als u collectebonnen wilt bestellen maak dan € 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 en adres. 
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Protestantse gemeente USSELO Jaarrekening 2 0 1 8

D  I  A  C  O  N  I  E

Balans per 31 december    2 0 1 8   2 0 1 7

activa

financiële vaste activa 4500 4750

beleggingen 10929 10853

kortlopende vorderingen 81 864

geldmiddelen 32888 34908

totaal 48398 51375

passiva

reserves 45969 48115

kortlopende schulden 2429 3260

totaal 48398 51375

BATEN EN LASTEN

baten

rentebaten en dividenden 78 140

bijdragen levend geld 1159 2008

door te zenden collecten 5449 6308

totaal a 6686 8456

lasten

kerkdiensten, catechese etc. 1077 952

bijdragen andere organen (Quotum) 638 571

beheer en administratie 250 250

bankkosten 166 161

diaconaal plaatselijk 1252 873

diaconaal werk regio/landelijk 3439 3640

diaconaal werk wereldwijd 2009 2510

totaal b 8831 8957

Resultaat - negatief a-b -2145 -501  
 

Hoewel in de begroting al rekening was gehouden met een tekort van € 
968,- is het werkelijke tekort in 2018 uitgekomen op € 2145,-. In 
vergelijking met 2017 waren de baten € 1770,- lager in 2018. In 2018 
heeft de diaconie een aantal keren gecollecteerd voor rampen, 
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waardoor de baten voor de diaconie veel lager zijn dan andere jaren. 
Dit is echter geen probleem dankzij de financiële reserves van de 
Diaconie. De Diaconie heeft de visie, dat het beter is het geld te 
gebruiken dan het op de bank te laten staan, waar het nauwelijks wat 
opbrengt. Deze jaarrekening ligt op 24 en 25 april ter inzage aan de 
Händellaan 16 te Enschede. Vooraf graag even bellen met Esther Mol, 
tel:06-19914592. 
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Van de Kerkrentmeesters 
 

Kerkbalans 2019: Geef voor je kerk. 
 
Met het uitkomen van dit nummer van Drieklank hebben wij alle 
toezeggingen van de actie Kerkbalans 2019 verwerkt en kunnen wij u 
de resultaten daarvan in onderstaand overzicht tonen. 
Op de begroting 2019 zijn wij voor Kerkbalans uitgegaan van een 
bedrag van € 75.000. Van de 405 (2018: 424) aangeschreven leden 
hebben wij 325 (2018: 338) toezeggingen terugontvangen. Het totaal 
bedrag aan toezeggingen is uitgekomen op € 70.875, wat inhoudt dat 
de gemiddelde toezegging € 218 bedraagt. 
 

Jaar  < € 50 € 50 – € 100 € 100 – € 200 

2019 Toezeggingen 75 71 77 

 Totaal bedrag € 3.057 € 6.200 € 12.135 

 Gemiddeld € 41 € 87 € 158 

     

2018 Toezeggingen  75 78 75 

 Totaal bedrag € 3.050 € 6.510 € 11.840 

 Gemiddeld  € 41 € 83 € 158 

     

2017 Toezeggingen 87 78 84 

 Totaal bedrag € 3.335 € 6.551 € 13.200 

 Gemiddeld  € 38 € 84 € 157 

     

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

17 

 

Als College van Kerkrentmeesters zien wij, dat op dit moment het 
streefbedrag nog niet is gehaald. Wij hopen, dat er in de loop van het 
jaar nog extra bijdragen zullen binnenkomen om alle activiteiten in de 
gemeente te kunnen voortzetten. 
Wij danken nogmaals alle gulle gevers, die aan het resultaat van 
Kerkbalans 2019 hebben bijgedragen. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, Paul Swank 
 
 
 
 

€ 200 – € 400 € 400 –€ 900 > € 900 Totaal 

57 38 7 325 

€ 18.030 € 21.937 € 9.516 € 70.875 

€ 316  € 577 € 1.359 € 218 

    

62 39 9 338 

€ 19.336 € 22.724 € 10.430 € 73.890 

€ 312  € 583 € 1.159 € 219 

    

61 37 7 354 

€ 21.605 € 20.085 € 10.330 € 75.106 

€ 354  € 543 € 1.476 € 212 
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Jaarrekening 2018 
  Begroting  Rekening  Rekening 
  2018  2018  2017 
BATEN 
Opbrengst onroerend zaken € 52.300 € 61.167 € 62.293 
Opbrengst rente/dividenden € 21.300 € 16.201 € 21.267 
Opbrengst levend geld € 86.300 € 85.624 € 86.011 
Totaal baten € 159.900 € 162.992 € 169.571 
 
LASTEN 
Kerkelijke gebouwen € 49.500 € 46.404 € 58.674 
Overige eigendommen € 6.600 € 8.750 € 9.704 
Afschrijvingen € 3.620 € 3.890 € 5.923 
Pastoraat € 56.200 € 57.311 € 54.501 
Kerkdiensten en activiteiten € 8.700 € 12.315 € 9.370 
Verplichtingen andere 
organen € 6.950 € 6.609 € 6.907 
Salarissen/vergoedingen € 10.820 € 10.729 € 10.546 
Kosten beheer/administr. € 7.950 € 6.563 € 7.294 
Rentelasten/bankkosten € 12.000 € 3.299 € 11.471 
Totaal lasten € 162.340 € 155.870 € 174.390 
 
Saldo baten min lasten € -2.440 € 7.122 € - 4.819 
 
Incidentele baten € 0 € 201.980 € 0 
Incidentele lasten € 0 €-201.980 € 0 
Onttrekking bestemmings- 
Reserves/fondsen € 5.000 € 0 €  2.273  
Resultaat € 2.560 €  7.122 € -2.546 
 
 
 
Toelichting bij de jaarrekening 2018 

Baten 
De baten uit onroerend goed inclusief de opbrengst van het buffet 
hebben hetzelfde niveau gehouden als in 2017 en zijn duidelijk boven 
de verwachting uitgekomen. 
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De algemene daling van de rentestanden, waar iedereen mee te maken 
heeft, heeft ook bij ons zijn sporen nagelaten. De mate van 
achteruitgang van de rente-inkomsten was zelfs in de begroting niet in 
die mate voorzien. De teruggang zal in de komende jaren verder 
doorgaan. 

De bijdragen levend geld valt uiteen in vrijwillige bijdragen en 
collecten/giften. Net zoals in 2017 hebben we in 2018 nagenoeg het 
begrote bedrag van € 75.000 ontvangen.  
 
Lasten 
Doordat we in 2018 minder uitgaven aan onderhoud hebben gehad zijn 
de lasten van de kerkelijke gebouwen lager uitgekomen dan de 
begroting. Het opknappen van het “leslokaal” is door een bijdrage van 
SHBU tot stand gekomen. 
Een post, die duidelijk boven de begroting is uitgekomen, is 
“kerkdiensten en activiteiten”. Onder deze post vallen extra uitgaven ten 
behoeve van de jeugd, waardoor de Passion, het kerstspel en het 
wadlopen mogelijk zijn geworden. 
De rentelasten zijn gedaald doordat een lager rentebedrag aan de 
voorzieningen en reserveringen is toegevoegd. 
De andere posten onder de lasten liggen op een vergelijkbaar niveau 
met 2017 en zijn binnen redelijke grenzen op begrotingsniveau 
uitgekomen. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters 
Paul Swank (penningmeester) 
 
De jaarrekening 2018 ligt van 23 t/m 30 april 2019 ter inzage bij de 
penningmeester (Willem Kalfstraat 62, Enschede). Vooraf graag even 
contact opnemen met Paul Swank, telefoon 06-10.30.14.92 of via mail 
paulswank@outlook.com. 
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Mission Possible 

 

Op het moment dat je je 
familie het hardst nodig 
hebt laten ze je in de 
steek! 

Dit vertelde Lena ons, een 
jonge aanstaande moeder 
uit Tsjeljabinsk in Rusland. 
Ze raakte zwanger maar 

haar vriend wilde er niets van weten. Maar omdat Lena 
vastbesloten was om het kind te houden werd ze het huis 
uitgezet. Familie zit niet te wachten op een aanstaande 
moeder. En ze stellen voorwaarden, “Je mag hier komen 
maar zorg dan wel dat je van je kind afkomt”. 

 

De opmerking van Lena horen wij helaas vaker in onze opvang. Juist op 
het moment dat je je familie het hardst nodig hebt laten ze je in de steek. 
Zij zien alleen maar problemen met kosten, met huisvesting, met inkomen. 
Veel meiden in een dergelijke situatie voelen zich gedwongen om afstand 
te doen van hun kind. En dat betekent of abortus of het kind achterlaten in 
het ziekenhuis. Voor hun een dramatische beslissing. 

Maar gelukkig is er een uitweg! Het Babybox programma van Mission 
Possible is voor veel meiden in Rusland de oplossing gebleken voor hun 
problemen. Soms nemen de aanstaande moeders zelf contact op met 
Mission Possible. Maar vaak wordt Mission Possible gebeld door 
personeel van het ziekenhuis. Mission Possible doet er alles aan om de 
aanstaande moeder te helpen. Wij regelen onderdak, kinderbijslag, zorg 
en leggen contacten met de familie. Met als resultaat dat het kind 
opgroeit bij zijn/haar eigen moeder. Voor aanstaande moeders als Lena 
een onmisbare ondersteuning! 
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U kunt deelnemen aan dit project door het overmaken van elk 
willekeurig bedrag ovv “Baby Box project". 

Wilt u meer doen? 
Ook dat is mogelijk. Zo kunt u een (eenmalige) actie organiseren in uw 
gemeente. Maar er zijn veel meer mogelijkheden. Bel of mail mij als u 
hier vragen over heeft. Wij komen graag langs voor een presentatie. Kijk voor 
meer informatie op www.missionpossible.nl 

Met vriendelijke groet, 

Bert Dokter 
Mission Possible Nederland 
050 8511902 
info@missionpossible.nl 
www.missionpossible.nl 
NL07 RABO 0158 0454 24 

PS. Wilt u op de hoogte worden gehouden? Schrijf u dan in voor onze digitale 
nieuwsbrief. 

 
Gedicht 
 

CHRISTEN EN HEIDEN 

Mensen gaan naar God in hun nood, 
smeken om hulp, vragen om brood en geluk, 
verlossing van ziekte, schuld en de dood. 
Zo doen ze allen, christen of heiden. 

Mensen gaan naar God in zijn nood, 
vinden hem dakloos, verarmd en veracht, 
verzwolgen door zonde, zwakte en dood. 
Christenen staan bij God in zijn lijden. 

Naar alle mensen gaat God in hun nood. 
Verzadigt hun lichaam en ziel met zijn brood, 
sterft voor christen en heiden de dood aan het kruis 
en beiden vergeeft hij. 

Dietrich Bonhoeffer, juli 1944 

http://www.missionpossible.nl/
mailto:info@missionpossible.nl
http://www.missionpossible.nl/
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Cursus Theologische Vorming Twente start met nieuwe groep 

Wie voelt het niet: die behoefte aan meer verdieping in het leven? De 
driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden is een 
uitgesproken mogelijkheid om die verdieping te zoeken. Het brede 
aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie maken dat 
mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven 
ervaren. Het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en 
theologie maken dat mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun 
kijk op het leven ervaren. 

Het is een stevige cursus. Drie jaar lang, zo’n 30 lesavonden (met 
telkens 2 van 5 kwartier lessen) per seizoen. Met kernvakken als Oude 
en Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Geloofsleer en Ethiek, maar 
ook ‘praktisch-theologische’ vakken als liturgiek, pastoraat en 
diaconaat. En natuurlijk mogen de lessen spiritualiteit, filosofie, 
wereldgodsdiensten en contextuele theologie niet ontbreken. 

 

 

 

 

Het is ook goed mogelijk om je allereerst voor 1 seizoen op te geven. 
Want het eerste jaar heeft vooral een inleidend karakter, het tweede is 
meer verbredend en in het derde jaar wordt de verdere verdieping 
gezocht. Ook al wordt de cursus ondersteund door de Protestantse 
Kerk, het beoogt heel nadrukkelijk een oecumenische cursus te zijn: 
kerkelijk of niet kerkelijk, protestants of rooms-katholiek of anderszins: 
iedere geïnteresseerde is van harte welkom! De kosten bedragen 
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€220,- per seizoen. De cursus wordt gegeven in de centraal gelegen 
Waterstaatskerk in Hengelo, op dinsdagavonden. De eerste avond is 
gepland op dinsdag 17 september. 

Nieuwsgierig geworden en meer willen weten? Informeer bij: 
Ina ter Kuile, cursus-coördinator, 074-2774288 of email: kuile@hetnet.nl 
of  
ds. Herman Koetsveld, tel. 074-2783203 of email: hkoetsveld@pkn-
hengelo.nl, cursusleider of kijk op: 
www.protestantsekerk.nl/training/theologische-vorming-voor-
gemeenteleden-en-geinteresseerden/ 

 
 

Wakker liggen  

04:05 Ik lig wakker in een donkere stilte. Mijn droom laat vage 
gevoelens achter. Gedachten komen op. 

04:38 Grijze gedachten draaien. Wat als, wanneer, hoe? Steeds 
hetzelfde rondje, omlaag. Een spiraal van zorgen. Stop. 

05:12 Ik lig wakker. Ik heb de spiraal die steeds weer begon, steeds 
weer gestopt. Ik kijk de nacht in de ogen. Angst kijkt terug. 

05:34 Er zingt een vogel. De eersteling. Zijn solo klimt recht omhoog, 
vanuit de boomtop, speciaal voor mij. Hij kent het licht al, voordat ik het 
zie. 

05.55 Ik lig wakker. Ik luister naar het vogelconcert naast mijn raam. 
Meerstemmig nu, wordt gevierd dat het licht komt. Pasen! 

RH  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:hkoetsveld@pkn-hengelo.nl
mailto:hkoetsveld@pkn-hengelo.nl
http://www.protestantsekerk.nl/training/theologische-vorming-voor-gemeenteleden-en-geinteresseerden/
http://www.protestantsekerk.nl/training/theologische-vorming-voor-gemeenteleden-en-geinteresseerden/
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1-apr Dhr. H.M.G.H. ter Horst Gerinkhoekweg 22
3-apr Mevr. J.H. Broen - van Eerde Helmerzijdeweg 82
4-apr Mevr. G.A. Vink - Teussink Berriehoek 21
7-apr Mevr. B.G. Pasman - Baltink Haaksbergerstraat 1020

10-apr Dhr. J.J. Damen Henry Dunantlaan 10
16-apr Mevr. J.F. Meijer - Baltink Leppepaalweg 30
16-apr Mevr. A.G. Sonneveld - ten Pas Jan van Elburgstraat 33
18-apr Dhr. H.H. Simmelink Beckumerstraat 181
19-apr Dhr. W. Oldenhof Gerinkhoekweg 15
21-apr Dhr. J.G. Hassink Vastertlanden 11
21-apr Mevr. H.J. Weldink - Brus Holterhofweg 310
24-apr Mevr. G.J. Krikke - Nijhuis Oude Deldenerweg 268
25-apr Dhr. G.J. Leefers Veldbeekweg 5
27-apr Mevr. W.G. Wesseler - Blekkenhorst Jan van Elburgstraat 7
29-apr Mevr. R. Wijnbergen - Oost Vretberg 9
30-apr Mevr. H.J. Baardink - Olink Usselerveenweg 68
4-mei Dhr. G.J. Wes Weleweg 563
7-mei Dhr. R. van der Valk Bastinglaan 1
7-mei Dhr. J.H. Lansink Goorsedijk 10
9-mei Dhr. H.G. Berenbroek Buurserstraat 500
9-mei Mevr. S. Doeve - Jonker De Posten 763
9-mei Dhr. J.G. Wevers Kwinkelerweg 7

10-mei Mevr. J. Dams - BÃ¼ter Weleweg 559
12-mei Dhr. J.B. Meijer Laaressingel 139
13-mei Mevr. H.H. Reitsma - Lefers Jan van Elburgstraat 31
14-mei Dhr. H. Lubbers Vretberg 11
24-mei Mevr. H.J. Voorn - Schonewille Buurserstraat 650
24-mei Mevr. M. Prins - Jilleba Meester De Wolfstraat 73
27-mei Dhr. B. Grotenhuis Hengelosestraat 448
27-mei Mevr. G.F.J. Roerink - Immink Achterhofweg 30
28-mei Mevr. G. Bogerd Boekelose Stoomblekerij 68
28-mei Mevr. J.G. Robers-Schouwink Gronausestraat 752
28-mei Mevr. J.G. Egberink - Nijenkamp Oude Veenweg 102
29-mei Mevr. G.J. Weekhout - Wissink Teesinkweg 34
31-mei Dhr. G.J. Wevers Pastoor Schneiderstraat 33
31-mei Dhr. G.W. Overbeek Grote Veldweg 19  
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Open  Venster  Werk 

 
Op zaterdag 13 april wordt er een Open-Venster-middag georganiseerd 
in het verenigingsgebouw in Usselo. Om 14.15 uur staat de koffie en 
thee voor u klaar. Om 14.30 uur beginnen we met het programma. 

Het programma is als volgt:  

Na de opening houdt ds. Haasnoot een korte inleiding en zullen we wat 
bekende paasliederen zingen. 

Gea van der Valk is naar Bali geweest en zal naar aanleiding van dia’s 
iets over het eiland vertellen. In de pauze is er nog een drankje. 

Om ongeveer kwart voor vijf zullen wij aan tafel gaan voor een 
broodmaaltijd.  
Het is wel belangrijk dat u zich opgeeft i.v.m. de inkopen die we moeten 

doen. 

Voor 11 april horen we graag via de telefoon of u 
komt. Als u geen vervoer heeft, meld dat dan ook 
even. Wij kunnen er dan voor zorgen dat u 
opgehaald en thuisgebracht wordt. 

De bekende nummers zijn hiervoor: 
 
 

Greetje van der Valk  4282020 
Minie Wonnink           4322598 
Mieke Lippinkhof        4357195  
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SAMENSTELLING  VAN  DE KERKENRAAD 

 
PREDIKANT                                                                                tel. 

Ds O.G. Haasnoot              Haaksbergerstraat 819    7548 PB  7851695 

     

DIAKENEN                                                                                   tel. 

A.E. Grobben-Berenbroek Oude Haaksbergerdijk 2   7546 PZ  4282193 

M. Lippinkhof-Hubers   *    Boek. Stoombleekerij 59   7548 EE  4357195 

E. Mol                          Händellaan 16, Ensch.     7522 KM 4365955 

OUDERLINGEN                                                                            tel. 

W.A.L. Overbeek             Grote Veldweg 21            7547 RP  4280691 

B.G.J. Pasman              Haaksbergerstraat 1006  7548 PC 0613793855 

J.W. ter Mors *                   Willem Rijbertstraat 26      7521 TP  0651066319 
preses kerkenraad 

R.M. ter Borg *                   Mastbos 61                       7534 GM 0655075120 
Scriba kerkenraad 

H.J. Teussink - Nijhuis      Lammerinkweg 9               7546 RD  4282438 

 

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         7545 AN  0610301492 
Penningmeester kerkrentmeesters     

R.H.A. Wissink-Roossink* Geessinkweg 403             7544 RB  4773098 
 

KERKRENTMEESTERS  (geen zitting in de kerkenraad)           tel. 

G.H. Bonke                    Bernard Roerinkstraat 71   7548 EL  4775776 
             

*  tevens lid moderamen 
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CONTACTADRESSEN 

- Ledenadministratie (voor het doorgeven van mutaties) 
Kerkelijk bureau               Lammerinkweg 1        tel. 4283659 
(e-mail: henksiepel49@gmail.com)  

- Interkerkelijke werkgroep 
 Marion Reinderink       Beckumerstraat 184       tel.4283013 

- Cantorij 
Deze participeert in kerkdiensten zowel in Usselo als in Twekkelo  
repetities woensdagavond 17.30-18.30 uur in het Verenigingsgebouw 
Contactpersoon: J.J.Damen  Henry Dunantlaan 10        tel.4282018 

- Hervormde vrouwengroep Boekelo 
G.G. van der Valk – Dekker   Kwinkelerweg 39                 tel.4282020 

- Open Vensterwerk 

Greetje van der Valk          Kwinkelerweg 39       tel 4282020 

- 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 

-Autodienst- Vervoer naar de kerk(dienst) 
Mieke Lippinkhof : 053-4357195 of  06-53928328 
Erna Nijhuis:          053-4288391 of  06-28532959 
 
 

mailto:henksiepel49@gmail.com
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KERKDIENSTEN 

 
In onderstaand preekrooster is de aanvangstijd van de dienst 10.00 
uur, tenzij anders vermeld; en de plaats Usselo, tenzij anders 
vermeld 

 
14 april    ds. R. de Vries   Palmpasen 
 
18 april    ds. O.G.Haasnoot  Witte Donderdag 
      19.30 uur         Heilig Avondmaal 
 
19 april    ds. O.G.Haasnoot   Goede Vrijdag 
      19.30 uur 
 
20 april    ds. O.G.Haasnoot   Stille Zaterdag 
      22.00 uur  
 

21 april    ds O.G.Haasnoot    1e Paasdag 
 
28 april    ds. W. Janssen  (Losser)    Twekkelo 
                     
05 mei    ds. O.G.Haasnoot     Heilig Avondmaal 
 
12 mei    ds, R. de Vries 
 
19 mei    ds. O.G. Haasnoot e.a.     Momentum  Boekelo 
      Oecumenische Dienst Heilig Avondmaal 
 
26 mei    ds. M.Vlasblom  
 
02 juni    ds. G.S.Bunjes - van der Lee 
 
09 juni    ds. E. de Bruin (Losser) 


