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CONTACTADRESSEN
Ledenadministratie (voor het doorgeven
van mutaties)
Kerkelijk bureau Lammerinkweg 1
tel. 4283659
(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 17.30-18.30 uur in
het Verenigingsgebouw
Contactpersoon: Mieke Lippinkhof
tel.06-53928328
Open Vensterwerk
Greetje van der Valk Kwinkelerweg 39
tel 4282020
Kerk in Actie (Zending, werelddiakonaat en
ontwikkelingswerk)
Erna Nijhuis Helweg 80 tel. 06 - 28532959
Kindernevendienst
Rineke Overbeek Grote Veldweg 21
tel. 4280691

Vanuit de Pastorie
Paasfeest
Het is ook dit jaar weer anders dan vroeger. We
hebben nog steeds geen immuniteit voor Covid 19,
en we zien allerlei mutaties opkomen in andere
landen. Dat hoort bij een pandemie, maar er wordt
veel van ons gevraagd. ‘Troost, troost mijn volk,
spreek uit dat zijn lijdenstijd volbracht is’, dat vers
gaat ineens door mijn hoofd. Het is het verlangen
naar God tegen alle berichten van moeite in. Kom
toch en help ons. Het is ook het verlangen van het
woord ‘Pesach’, dat ‘overspringen’ betekent. Laat
de dood overspringen en bevrijdt ons, een
gedachte, die we ook vernemen wanneer het virus
naderbij komt. We willen zoveel, omdat we van het
leven houden, omdat we mensen hebben die om
ons heen staan, en kinderen die spelen alsof het
leven oneindig is. Wat betekent dan ‘de dood
overwonnen’? Voor mij is het zoiets als: aan de
macht van de dood als het definitieve einde wordt
haar kracht ontnomen. Als we dit jaar op
herinneringsstenen iets schrijven waaraan we
denken bij een mens van wie (of een dier waarvan)
we gehouden hebben, dan laten we bewust onze
herinneringen bepalen door het leven, dat we
gedeeld hebben. De steen herinnert aan het leven,
zeker als we de herinneringsstenen naar de
begraafplaats brengen, want daar zijn heel wat
stenen met namen, die we ons herinneren.

Jeugdkerk voor 12 - plussers
Jenny Stokkers Boekelerhofweg 100
tel.4281269
Autodienst / Vervoer naar de kerk(dienst)
Mieke Lippinkhof 053 - 4357195 of
06 - 53928328
Erna Nijhuis
06 - 28532959
Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016, 7504 PA Enschede,
www.begraafplaats-usselo.nl
Verenigingsgebouw Haaksbergerstraat 821,
7548 PB Usselo, tel. 428 36 59
Reservering van de kerk, het
Verenigingsgebouw en uitgifte van
grafrechten: 06 - 237 267 29 (mw. Wissink)
e-mail: mts-wissink@outlook.com
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De kinderen gaan ons voor op de weg naar Pasen,
naar denken aan het leven en de dood als
behorend bij het leven. Opstanding is een prachtig
begrip. In mijn gedachten leven mijn ouders voort.
Ze geven me nog aanwijzingen door wat ze me
hebben geleerd en telkens zie ik weer de woorden
en daden van mijn ouders terugkeren. Ze staan op
in wat ik bewust of onbewust doe. Als nu ons leven
voor God van belang is geweest, kan Hij dan ons
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leven ook niet opnieuw weer voor zich zien en staan
we dan niet van aangezicht tot aangezicht voor
Hem? Dat is ook opstanding, maar veel groter dan
mijn herinneringen en gedachten. God herinnert
zich ons, zou je kunnen zeggen. En als we op
zondagmorgen weer bij elkaar komen herinneren
we ons de verhalen van Jezus, en we doen dat in
het vertrouwen dat God ook aanwezig is bij ons. In
dat vertrouwen spreken we ook uit dat we hulp
nodig hebben, want de goddelijke inbreng gaat
mijn verstand te boven. Daarom is er ook het begin
met onze hulp is in de naam van de Heer. In dat
vertrouwen licht het leven weer op.
We dragen symbolisch de paaskaars binnen, het
licht van Christus zeggen/zingen we. Met al onze
tekorten, pijn, verdriet, en moeite om het vol te
houden, komt ineens dat licht weer binnen. Dat is
wel waar ik naar uitzie. En al kunnen we het niet live
meemaken, kijk gerust naar kerkdienstgemist.nl en
doe thuis ook even mee. Of beter: laat je
meenemen in dat licht na alle duisternis.
Aan de buitenkant van de kerk staat weer het kruis
en er is verlichting aangebracht. Het is best mooi
om er even langs te rijden in de avond. Denk dan
maar aan al die kinderen, die daarbij hun
herinneringsteen neerleggen of hebben gelegd.
Wat zou jij op een steen hebben geschreven?
Wat is voor jou iets, dat je je herinnert als je
terugdenkt aan iemand die je mist?
Met die gedachten staan we allemaal stil en daarin
steunen we elkaar en worden we gesteund in de
gedachte, dat je niet alleen staat in het gemis, dat
er een God is, die zich heeft laten zien in een
kwetsbaar mens, die de pijn heeft gedragen en ons
daarin niet alleen laat.

Doop
Op de paasmorgen wordt Vayèn Maria Abigail
Bosch gedoopt. Ze is op 3 februari 2021 geboren en
is de dochter van Sabrina Bosch. Ze woont aan de
Eulderinkweg. Het is prachtig zo’n klein leven in de
handen van God te mogen geven en zijn zegen
over haar kwetsbare leven te ontvangen.

Paasnachtviering
De paasnachtviering is om 19.00 uur omdat dat we
ook rond Pasen om 21.00 uur thuis moeten zijn. De
vieringen van witte donderdag en goede vrijdag
vinden plaats om 19.30 uur. Wanneer u later gaat
kijken is dat geen bezwaar, maar de medewerkers
moeten op tijd weer thuis kunnen komen.
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We gaan op naar het
Pinksterfeest
Het is op de vijftigste dag na Pasen, dus er liggen 7
weken tussen de feesten. 7 was voldoende, we
gaan dan in het proces van verandering. Hij is
opgestaan naar hoe moeten wij dan verder gaan.
Op zoek naar de Geest, waar is die en hoe
herkennen we die. Al zullen de diensten, denk ik,
nog niet gehouden mogen worden met iedereen
naast elkaar, zoals bij een concert of een festival,
we hopen toch dat er weer wat meer mogelijk zal
zijn. Al was het maar een kopje koffie drinken met
elkaar.
Ds. Olaf Haasnoot

Vanuit de
kerkenraad
Kerkenraadsvergadering
van 16 maart 2021
De kerkenraadsvergadering van 16 maart 2021
hebben we weer via de digitale weg gehouden. En
het is niet alleen Coronatijd maar ook nog eens
verkiezingstijd. Dat hield voor een enkel lid van de
kerkenraad in dat hij op het stembureau in Boekelo
aanwezig moest zijn. Dat was dus aanpassen, maar
wel voor het landsbelang.
Na het welkom en een rondje over ieders welzijn
opende ds. Haasnoot de vergadering met een
gedicht van Dietrich Bonhoeffer, genaamd:
“Christen en Heidenen.”
De notulen van de vorige vergadering op 5 januari
2021 werden vastgesteld, onder dankzegging aan
de notuliste Riet Haasnoot. De actielijst werd
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geactualiseerd. Ds. Haasnoot heeft een nooddienst
op papier gezet ingeval een dominee onverwacht
uitvalt. Dan zal de dienstdoende ouderling in dat
geval voorgaan.
Het is gebleken dat we niet op voorhand een
nieuwe dominee mogen beroepen zolang ds.
Haasnoot nog niet met emeritaat is. We hadden
gehoopt dat we in verband met continuering van
een vaste voorganger voor onze gemeente hier
reeds stappen in konden zetten, doch dat is nog
niet mogelijk. Dat kan dus pas officieel nadat ds.
Haasnoot met emeritaat is. Wel kunnen we wat
voorwerk gaan doen, en we zullen zeker met de
gemeenschap van Haaksbergen gaan bespreken
hoe we dit gaan aanpakken.
De diensten in de Stille week zijn klaar blijkens
informatie van ds. Haasnoot. De viering van het
avondmaal en de doopbediening zullen i.v.m. de
Coronavoorschriften worden aangepast.
Er zal ook een digitale Kinderpassion komen op 2
april 2021 in samenwerking met de Basisschool van
Usselo. Het thema hiervan zal zijn: “Herinneren”. Er
zullen filmpjes gemaakt worden en die zullen
beschikbaar komen om te bekijken op “Kerkdienst
gemist” en/of op de internetsite van de kerk. In het
blad Rondje Usselo heeft ds. Haasnoot hierover een
artikel laten plaatsen.
Wim Cretier heeft toegezegd dat hij zijn talenten
weer zal aanwenden om een nieuwe paaskaars te
maken. Waarvoor onze dank.
Vanuit de diaconie kwam het bericht dat er erg
weinig collectegeld binnenkomt doordat de
kerkdiensten nu digitaal plaatsvinden. We hopen
dat mensen bereid zijn om collectegeld direct over
te maken naar het banknummer van de diaconie.
Ook komt er een apart artikel in deze Drieklank over
de Paascollecte. Voor die collecte is er een
acceptgiro aan de Drieklank toegevoegd.
We zoeken dringend nieuwe kandidaten voor
kerkenraadsleden i.v.m. het aanstaande aftreden
van 2 leden.
Ds. Haasnoot heeft een bos bloemen bezorgd bij
het Medisch Spectrum Twente. Dit naar aanleiding
van de ongeregeldheden in de stad bij het
ziekenhuis, waarbij ook het ziekenhuis werd
belaagd. We wilden mensen in het ziekenhuis een
hart onder de riem steken voor het vele goede werk
van hen. De bos bloemen werd zeer gewaardeerd.

desgewenst beluisteren op Youtube via het adres:
https://youtu.be/pvVnhNpzjlk of als u van
meerstemmige uitvoeringen houdt via het adres
https://www.youtube.com/watch?v=V-pZp2OQm_0
U ziet dat Corona nog steeds een behoorlijke streep
haalt door veel zaken. We hopen dat er toch weer
binnenkort andere voorwaarden komen, maar dat
is nog even afwachten. Belangrijk is wel om contact
te houden met elkaar in deze vervelende tijd. De
kerkenraad van de PK Usselo wenst u allen Gods
steun en gezondheid toe gedurende deze
komende tijd.
Namens de kerkenraad
Jan W. ter Mors (Voorz.)

Van de
Kerkrentmeesters
Kerkbalans 2021:
Geef om uw kerk.
Met het uitkomen van dit nummer van Drieklank
hebben wij alle toezeggingen van de actie
Kerkbalans 2021 verwerkt en kunnen wij u de
resultaten daarvan in onderstaand overzicht tonen.
Op de begroting 2021 zijn wij voor Kerkbalans
uitgegaan van een bedrag van € 73.000. Van de
377 (2019: 392) aangeschreven leden hebben wij
303 (2019: 325) toezeggingen terugontvangen. Het
totaalbedrag aan toezeggingen is uitgekomen op
€ 68.495, wat inhoudt dat de gemiddelde
toezegging € 226 bedraagt.
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 2021 hebben bijgedragen.
Tenslotte staat hierna een klein overzicht van de
verdeling van de toezeggingen naar grootte in
vergelijking met vorig jaar.

Ds. Haasnoot sloot de vergadering met het lezen
van een lied van Dietrich Bonhoeffer. U kunt dit lied
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2021
Bijdrage tussen aantal

2020

Bedrag

aantal

Bedrag

< 50

68

2.735

75

3.060

50 – 100

57

4.887

67

5.795

100 – 200

76

11.970

76

12.425

200 – 400

56

17.493

58

18.493

400 – 900

39

21.900

42

22.992

> 900

7

9.510

7

9.565

Totaal

303

68.495

325

72.330

Paascollecte
Momenteel komen we als kerkgemeenschap niet
bijeen en dat is jammer; maar gelet op de Coronasituatie kan dit voorlopig niet anders.
Via “kerkdienst gemist” kunnen we wel de diensten
bijwonen en daar zijn we zeer blij mee.
Bijkomstigheid hierbij is wel dat er niet gecollecteerd
kan worden!
Namens het college van kerkrentmeesters en
Diaconie willen wij daarom de Paascollecte extra bij
U aanbevelen.
De kerk zijn we samen. Collecteren is een heel
concrete manier om te delen met mensen dichtbij
en ver weg. Uw bijdragen maken het werk van de
kerk mogelijk. Op dit moment komt er weinig geld
binnen, daarom vragen wij u om de acceptgiro
kaart in de Drieklank te gebruiken voor uw donatie.
Ook op een ander moment kunt U natuurlijk altijd
een bedrag overmaken.
We kunnen immers de opbrengsten van de
“gewone” collectes niet missen.
Banknummer:
Rabo NL46RABO0316700541
We rekenen op U en wensen U alle goeds in de
komende weken, en vooral goede Paasdagen!
Vriendelijke groet,
Namens Kerkrentmeesters en Diaconie,
Mieke Lippinkhof

Giften
Via ds. Haasnoot:
van fam. H.:
€ 50,van mevr de R.: € 50,-

6

Vanuit de
Diaconie
Collectes en zo
Laten we het nieuwe jaar goed beginnen.
We hebben in de periode van 01-01-2021 t/m
15-02-2021 in totaal € 488,- ontvangen via de bank
en ook via andere kanalen.
Alle gevers hartelijk dank hiervoor.
In de vorige Drieklank hebben we de
collectedoelen vermeld t/m 28 maart.
Als u gekeken hebt naar “Kerkdienst gemist” heeft u
kunnen horen dat we de collecten hebben
gekoppeld aan de zeven werken van
barmhartigheid, zoals Kerk in Actie dit heeft
uitgewerkt:
21 feb.
28 feb.
7 mrt.
14 mrt.
21 mrt.
28 mrt.
4 april

Zieken bezoeken
Dorstigen laven
Vreemdeling onderdak bieden.
Naakten kleden.
Hongerigen eten geven.
De doden begraven.
Ik ben er voor jou.

U heeft ook vast meegekregen dat we u gevraagd
hebben om de collecte van iedere zondag in een
zogenaamd “vastentrommeltje” te doen, en het
totale bedrag in te leveren met Pasen. We hadden
de stille hoop dat we weer gezamenlijk Pasen
zouden kunnen beleven, maar zoals het er nu naar
uitziet is dit niet het geval.
Het thema van deze 40 dagentijd is: “Ik ben er voor
jou”.
Daarom hopen en verwachten we dat u het geld
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over wil maken op de rekening van de Diaconie.
Voor mijn gevoel heb ik dit nummer heel vaak
genoemd.
Graag wil ik het nog een keer doen:
Nl84RABO0316726532
Goede tijd gewenst.
Namens de Diaconie,
Mieke Lippinkhof

Blij met de Digitale
Kerkdienst
Laatst was ik op bezoek bij een van onze oudste
actieve leden, die vóór de Corona-epidemie nog
regelmatig de kerkdiensten bezocht.
Ze vertelde dat ze heel blij was om de dienst vanuit
onze eigen kerk mee te maken. Het voelt zo
vertrouwd, vertelde ze. De opname vond ze heel
mooi en het geluid was ook goed volgens haar,
alleen gebeurde het een enkele keer dat een
knopje te laat werd aangezet, waardoor je later in
de dienst kwam.
Ze had een IPad, waarop de app “kerkdienst
gemist” stond en ze legde de uitgezonde dienst
onder haar lees- loepscherm, waardoor ze het
goed kon volgen.
Ook hoorde ik dat mensen een chromecast
hebben aangeschaft om te streamen naar de T.V.,
zodat ze de dienst daarop kunnen zien. Daarom is
het voor diegene die er veel tijd in hebben
gestoken om dit alles te realiseren, mooi om te
horen dat de digitale kerkdiensten heel erg op prijs
worden gesteld.
Maar wat ik wel mis vertelde ze, is de
gemeenschap, want geloven in een gemeenschap
versterkt je geloof. Het gezamenlijk zoeken. Je bent
met gelijkgestemde mensen bij elkaar. Daarom
hoop ik dat we weer gauw elkaar kunnen
ontmoeten.
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“Alleen, in Coronatijd, wat doet dat met je”, vroeg ik
haar. Het zijn de kleine dingen waar ik dankbaar
voor ben. Woon nog in mijn eigen huis, ga elke dag
een rondje lopen achter mijn rollator. Heb nog
contacten via de telefoon en heb mijn
luisterboeken, waar ik erg van geniet. Laatst had ik
mijn inenting en de volgende dag stond mijn hulp
op de stoep, met een maaltijd, want ze dacht dat ik
me niet zo lekker zou voelen; dat zijn hele mooie
dingen om mee te maken.
Toen ik wegging zei ze nog wel: de digitale diensten
gaan toch zeker door, ook als we straks weer naar
de kerk mogen? Na zo’n positief gesprek fietste ik
weer blij naar huis.
Mieke Lippinkhof

In Gedachtenis

Op 27 januari 2021 is van ons heen gegaan Piet de
Vries. Piet was opgevoed op de boerderij waar hij,
als hij uit school kwam, zich belangeloos inzette
voor het bedrijf of voor een noaber. Je hielp elkaar
als het nodig was en zo gebeurde het als hij uit
school kwam, dat hij zijn tas wegzette en meeging
het land op. Die behulpzame houding is altijd
aanwezig gebleven. Zijn krachtige lichaam kon hij
gebruiken samen met anderen. Hij gaf schaatsles,
hij hielp een buurvrouw die een verstandelijk
beperkte zoon had, Henkjan Boshove, toen zijn
eigen vrouw was overleden. En hij genoot van zijn
plekje waar hij woonde, Springendalhoek, waar hij
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uitkeek op de Usselerstroom met een ijsvogeltje op
een tak. Hij was er voor velen, en zo bleef hij ook
toen hij een hartoperatie had gehad en zo blij was,
dat hij toen een moment een blik in de hemel had
gekregen. Hij zorgde voor anderen, en God zorgde
voor hem. Een maand geleden kreeg hij kanker. Hij
bleef thuis, waar de kinderen er voor hem waren.
De laatste week ging hij naar het Hospice. Het was
gewoon goed om bij hem te zijn. Hij heeft de
gehele dienst van zijn begrafenis zelf voorbereid.
Jan Fahner mocht het orgel bespelen, want dat
was een oud-collega met wie hij jarenlang had
opgetrokken. Hij mocht 78 jaar worden, en nu ging
hij naar de Vader, waar tijd niet meer van belang is.
We hebben hem naar de laatste rustplaats
gebracht en ik herinnerde mij die keer dat we
afscheid namen en hij zei: ”Tot ziens” en gaf me
een knipoog, zo van “we zijn allen in God gezien bij
onze thuiskomst”.
Daarom Piet, tot ziens.
Ds Olaf Haasnoot

En verder ...
Vanuit de Bleekerij
Genesis 8:20 - 10:32. Voet aan de grond,
inlegkunde
Het eerste wat Noach doet, is een offer aan God
brengen. Hij neemt van het vee en de vogels, die in
de ark gered zijn, van elke soort één, voor zover ze
rein zijn. Welke dieren zijn rein? Dat lezen we pas in
de wet van Mozes. De Tora, wegwijzing, wijsheid,
was van den beginne aan bij God, zo zagen we in
het hoofdstuk over de Wijsheid. JHWH wordt hier
weer als persoon voorgesteld. Noach doet hem een
plezier en stemt hem daarmee gunstig. God ziet zijn
vergissing in. Hij heeft de mensheid wel bijna
uitgeroeid, maar het kwaad kan hij daarmee niet
vernietigen. Dat is ingeweven in de persoon van
elke mens en zal dus in Noach en zijn
nakomelingen voortleven. Hij stelt om te beginnen
de regelmatige afwisseling van de seizoenen in.
Voortaan is er een tijd om te zaaien en een tijd om
te oogsten (Zie het boek Prediker, hoofdstuk 3, The
Byrds hebben dit prachtig vertolkt.)
Dan sluit God een verbond met Noach. De mens
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mag over de dieren heersen. Dat dit met vrees en
verschrikking zal gebeuren lijkt mij meer een realiteit
dan een instelling van God. Van nu af aan mag de
mens ook vlees eten, maar niet het bloed, want
daarin schuilt de ziel, de levenskracht van de
dieren. Wie dat doet, doet dit met een magische
bedoeling, hij wil de levenskracht van de dieren tot
zich nemen. Maar God schenkt het leven en dat
mag de mens zich niet toe-eigenen. Het bloed van
een mens mag je niet vergieten, omdat God de
mens naar Zijn beeld heeft gemaakt.
Later zijn op grond hiervan de noachidische
geboden geformuleerd, die iets uitvoeriger zijn dan
wat hier staat. Een niet-jood, die zich aan deze
geboden houdt, wordt tot de rechtvaardigen
gerekend.
Dan sluit God nog een verbond met Noach, dat
van kracht is voor al zijn nakomelingen, de hele
mensheid dus. God zal niet meer alle mensen
uitroeien en geen vloed meer veroorzaken. De
regenboog is het teken van deze belofte. Als er zich
dreigende wolken samenpakken, maar de zon
daarop schijnt, wordt de mens aan de trouw van
God herinnerd. Er kan wel regen gaan vallen, maar
die zal nooit meer fataal voor de mensheid zijn.
Noach heeft drie zonen, Sem, Cham en Jafeth. We
lezen dan het verhaal over Noach die tot de
ontdekking komt dat je van gistende druiven een
heerlijke drank kunt maken. Hij geniet van de wijn,
maar weet niet dat deze drank een neveneffect
heeft. Daar komt hij gauw genoeg achter, want hij
wordt dronken. In die beschamende toestand treft
Cham hem aan. Die vindt het wel leuk en rent naar
zijn broers om hen deelgenoot te maken van deze
lachwekkende situatie. Sem en Jafeth verliezen de
achting voor hun vader niet en bedekken hem
zonder hem te willen zien.

De dronkenschap van Noach, door Giovanni Bellini

Als Noach wakker wordt en hoort wat er is gebeurd,
vervloekt hij ... Kanaän. Waarom deze vierde zoon
van Cham?
In het geslachtsregister worden heel veel volkeren
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uit de tijd van de Bijbelschrijvers genoemd. Mitsraïm
is bijvoorbeeld Egypte. Waarom wordt niet Cham,
maar Kanaän vervloekt? De Kanaänieten waren de
oorspronkelijke inwoners van het gelijknamige land,
voordat het volk Israël daar binnentrok. De
Kanaänieten lijken als vervloekte volken neergezet
te worden, die moeten worden uitgeroeid.
Dit verhaal heeft fatale gevolgen gehad. Volgens
een niet-Bijbelse traditie is Sem de stamvader van
de semieten, globaal gezegd de volken van het
Midden-Oosten (en niet alleen de Joden), Cham is
dan de stamvader van het zwarte deel van de
wereldbevolking en Jafeth van de rest van de
mensen, onder wie dus de Europeanen. De
aanhangers van de apartheid baseerden hun
discriminatie van de zwarte bevolking op dit
verhaal. Zwarten waren vervloekt en mochten dus
als verwerpelijke personen worden behandeld. Ook
in de VS speelt dit verhaal een rol.
Wat je al niet met de Bijbel in de hand kunt
aanrichten …
Wim Kleisen

Digitale Kerkdiensten
Deel uw ervaringen met de online kerkdienst met ons

Zoals bekend kunnen we elkaar al geruime tijd niet
meer in de kerkdienst in onze kerk in Usselo
ontmoeten.
Daarom hebben we sinds december de
mogelijkheid gekregen om de kerkdienst nu en in
de toekomst via Kerkdienstgemist.nl met u te delen.
Zonder de inzet van Joop Harms, Rien van den
Broeke en Jan Beerenbroek was dit niet mogelijk
geweest.
Natuurlijk zijn er in het begin wat
aanloopmoeilijkheden geweest, maar ondertussen
denken wij dat de diensten op een mooie manier
bij u thuis gevolgd kunnen worden.
Ik gaf in de vorige zin al aan dat wij denken dat het
allemaal mooi gaat, maar ervaart u dat ook zo?
Daarom wil ik u vragen om uw ervaringen per email
naar p.g.usselo1@gmail.com te sturen. Het mogen
natuurlijk complimenten zijn, maar wij zijn vooral
benieuwd naar wat er beter of anders kan. Iedere
reactie is welkom.
Graag zie ik uw reactie tegemoet.
Roel ter Borg, Scriba PG Usselo
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Cursus Theologische
Vorming
Wie voelt niet die behoefte aan meer verdieping in
het leven? De driejarige cursus Theologische
Vorming voor Gei nteresseerden (TVG) is een
uitgesproken mogelijkheid om die verdieping te
zoeken. Het brede aanbod van allerlei aspecten
van geloof en theologie maakt dat mensen deze
cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het
leven ervaren.
Veel cursisten hebben inmiddels met veel
voldoening de cursus TVG gevolgd of volgen die
nog. Het is de bedoeling om het komend seizoen,
2021-2022, op dinsdag 14 september in de
Waterstaatskerk in Hengelo weer met een nieuwe
groep te starten.
In de cursus wordt een scala aan theologische
vakken aangeboden: Oude Testament, Nieuwe
Testament, Kerkgeschiedenis, Geloofsleer,
Pastoraat, Filosofie, Jodendom en nog veel meer.
De cursus duurt drie jaar, maar het is mogelijk om je
per jaar op te geven.
Alhoewel de cursus uitgaat van de PKN, is hij
nadrukkelijk bedoeld voor ieder die zich graag wil
verdiepen in de theologie. Docenten en cursisten
komen uit verschillende christelijke stromingen en
dat leidt tot boeiende gesprekken.
Er is een minimum van 10 deelnemers. De kosten
bedragen € 220,- per seizoen

Voor meer informatie en aanmelding kunt u
contact opnemen met:
ds.Wim de Jong, cursusleider, tel. 0547-388647
email: wim.dejong@hetnet.nl of
Ina ter Kuile, cursus-coo rdinator, tel. 074 277 4288
of 074 291 6158, email: kuile@hetnet.nl
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Halleluja
Mama maakte hem wakker: “Opstaan jochie,
ontbijten. Trek je nieuwe bloesje aan, het is zondag!
“ Aan tafel peilde hij de stemming. Gelukkig, papa
en mama hadden het weer goedgemaakt, na de
ruzie van gisteren. Mama neuriede iets in de
keuken. Papa keek tevreden naar zijn vier zoontjes
in hun nette bloesjes. Voorzichtig, nu geen jam
morsen.
“We gaan naar de kerk”, zei papa ineens.
“Waarom? Het is toch geen kerstmis?” Het flapte
eruit, hij schrok er zelf van. Zijn broer gaf hem een
trap: pas op! Maar papa werd niet boos. “Nee
brutale aap, maar vanmorgen gaan we toch naar
de kerk en vanmiddag naar oma. Morgen zijn jullie
vrij van school en kun je de hele dag voetballen.”
Op weg naar de kerk was er natuurlijk geduw en
getrek op de achterbank. Maar in de kerk zat hij stil
naast zijn broers, onder de indruk van het grote
gebouw. De dominee hield een verhaal over
Halleluja. Halleluja! Dat riep papa als hij op zijn
duim had geslagen met de hamer. De dominee
vond het een mooi woord en vertelde er heel lang
over.
Hij verveelde zich, schommelde met zijn benen. Wat
voor dag was het eigenlijk? Pasen, Pinksteren?
Morgen een vrije dag, was dat dan 2e pinksterdag?
Of toch Pasen? Hij hoopte dat de dominee het zou
zeggen. Maar die bleef praten over Halleluja.
Eindelijk kwam er een lied. “Ja! Dat ken ik van
school, papa!” Hij zong hard mee.

mama kon reageren, riep hij keihard: Halleleluja!
Iedereen lachte en de hele rit naar oma zongen ze
het paasliedje: “Ha-ha-leehee-luu-jaaa!”
RH

Doordenkertje
“Alleen ga je sneller, samen kom je verder”
(Afrikaans spreekwoord)
Aangeleverd door Riet Ploeger

Kinderpagina
Paasactiviteit voor het gezin

Maak samen een wandeling en speur samen naar
de eerste tekens van nieuw leven. In de herfst en
winter zijn blaadjes van bomen gevallen en
bloemen doodgegaan, maar in de lente komen er
weer nieuwe blaadjes aan de bomen. Het oude
leven was dood en nu breekt nieuw leven opnieuw
door. Dat is waar het bij Pasen om gaat (Romeinen
6 : 3-4).
Eitje Tik

Helaas geen gezamenlijk Paasontbijt in het
verenigingsgebouw dit jaar; maar gelukkig kun je
thuis ook Eitje Tik spelen. Tik met jouw gekookte ei
tegen dat van je tafelgenoot. Degene die zijn ei het
langste heel houdt is de winnaar! Wat is de beste
tactiek?

Toen ze de kerk uitliepen sprak een vriendelijke
mevrouw hen aan. “Zo, jongens, allemaal op je
paasbest? Komen jullie volgende week ook naar de
zondagsschool?” Mama loodste hen snel de auto
in. “Het was mooi, maar we maken er geen
gewoonte van.”
Hij won het beste plekje op de achterbank: in het
midden kon hij tussen papa en mama doorkijken.
Papa zei iets over oma, geld en gezeur. Voordat
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Woordzoeker

Kinderpassion

Het Kruis bij de Kinderpassion

Waar gaat 'The Passion' over?

The Passion vertelt het verhaal over het lijden,
sterven en de opstanding van Jezus.

Protestantse Gemeente Usselo

11

HartelijkGefeliciteerd
Datum

Leeftijd

1 april

80

Dhr. H.M.G.H. ter Horst

Gerinkhoekweg 22

3 april

78

Mevr. J.H. Broen - van Eerde

Noord Esmarkerrondweg 616

4 april

79

Mevr. G.A. Vink - Teussink

Berriehoek 21

7 april

78

Mevr. B.G. Pasman - Baltink

Haaksbergerstraat 1020

16 april

86

Mevr. J.F. Meijer - Baltink

Leppepaalweg 30

19 april

80

Dhr. W. Oldenhof

Gerinkhoekweg 15

21 april

93

Dhr. J.G. Hassink

Vastertlanden 11

21 april

83

Mevr. H.J. Weldink - Brus

Holterhofweg 310

24 april

79

Mevr. G.J. Krikke - Nijhuis

Oude Deldenerweg 268

27 april

82

Mevr. W.G. Wesseler - Blekkenhorst

Jan van Elburgstraat 7

29 april

77

Mevr. R. Wijnbergen - Oost

Vretberg 9

30 april

81

Mevr. H.J. Baardink - Olink

Usselerveenweg 68

4 mei

96

Dhr. G.J. Wes

Weleweg 563

5 mei

76

Mevr. E.J. van den Broeke - Boumann

Kotkampweg 137

7 mei

90

Dhr. R. van der Valk

Bastinglaan 1

7 mei

83

Dhr. J.H. Lansink

Goorsedijk 10

7 mei

75

Dhr. G. Dikken

Weleweg 32

8 mei

77

Mevr. J.L.G. Boers - Florijn

Theo van Doesburgstraat 6

9 mei

80

Mevr. S. Doeve - Jonker

De Posten 763

9 mei

78

Dhr. J.G. Wevers

Kwinkelerweg 7

10 mei

86

Mevr. J. Dams - Büter

Klaashuisstraat 9 h a003

11 mei

81

Mevr. B.H. Kleisen - den Ouden

Bernard Roerinkstraat 8

12 mei

87

Dhr. J.B. Meijer

Laaressingel 139

12 mei

75

Mevr. G.J.A. Wolf - Kuipers

Helmerstraat 400

13 mei

91

Mevr. H.H. Reitsma - Lefers

Jan van Elburgstraat 31

16 mei

75

Dhr. G.J. Oosterveld

Morsbeekweg 50

24 mei

96

Mevr. H.J. Voorn - Schonewille

Buurserstraat 650

24 mei

80

Mevr. M. Prins - Jilleba

Meester De Wolfstraat 73

26 mei

75

Mevr. G.J. Gerritsen - ter Heegde

Weustinkhoekweg 155

26 mei

76

Dhr. H.E. Keuken

Assinklanden 303

27 mei

85

Mevr. G.F.J. Roerink - Immink

Achterhofweg 30

28 mei

84

Mevr. G. Bogerd

Boekelose Stoomblekerij 68

28 mei

80

Mevr. J.G. mw Schouwink

Gronausestraat 752

28 mei

79

Mevr. J.G. Egberink - Nijenkamp

Oude Veenweg 102

31 mei

84

Dhr. G.J. Wevers

Pastoor Schneiderstraat 33

31 mei

78

Dhr. G.W. Overbeek

Grote Veldweg 19

3 juni

78

Dhr. B.E. Pasman

Haaksbergerstraat 1020

4 juni

75

Dhr. H.J. Wonnink

Burg Stroinkstraat 371

8 juni

84

Mevr. M.E.J. Koek - Kelemen

Noord Esmarkerrondweg 562

9 juni

84

Dhr. P. Doeve

De Posten 763

9 juni

85

Mevr. H.W. Wonnink - Nijenhuis

Veldgeuverweg 35

10 juni

88

Dhr. H. Lippinkhof

Boekelose Stoomblekerij 59

11 juni

84

Dhr. H. Duinhof

Julie de Graaglaan 18
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Drieklank

De Naardense Bijbel
De Naardense Bijbel wil meer zicht te geven op wat er in de Hebreeuwse bijbel en het Griekse Nieuwe
Testament ‘letterlijk’ staat, zonder kennis van Hebreeuws en Grieks bij de lezer te veronderstellen, waarbij
we wel degelijk in het Nederlands willen vertalen en niet in een half-Hebreeuwse en half-Griekse kunsttaal.
Het resultaat zien wij als een ‘breed Nederlands’: soms wordt ook oud(er) Nederlands gebruikt, het Vlaams
helpt mee, en wendingen uit de zeven streektalen van Nederland worden niet geschuwd.
De vertaling is dus zo letterlijk mogelijk, maar is tegelijk ook veel meer dan een droge aaneenschakeling
van woorden. De bronteksten zijn immers liefdesgeschriften vol met klanken, sferen, ritmes en poëzie; ook
in deze Naardense Bijbel wordt daaraan recht gedaan, door te spelen met woordkeus en -volgorde. De
oorspronkelijke beelden wijzigen echter nooit.
Deze vertaling is niet gemaakt om een luchtig-leesbare tekst afleveren. Wie uit deze bijbel wil voorlezen - en
voor voorlezen is hij gemáákt - zal zich daarop moeten voorbereiden, zodat de beelden en wendingen tot
hun recht kunnen komen. Maar oefening baart kunst, en maakt het luisteren tot een spannend gebeuren.

Marcus 15 : 24 - 37
24
Dan kruisigen ze hem, en
‘verdelen zijn kleren,
werpen daarover een lot’ (Ps. 22,19),
wie wát mag wegdragen.
25
Het is ‘derde uur’ geweest
als ze hem kruisigen.
26
(In) het opschrift met zijn strafgrond
is opgeschreven geweest:
‘de koning der Judeeërs’.
27
Samen met hem kruisigen ze
twee rovers,
één rechts en één links van hem.
28
Zo wordt het Schriftwoord vervuld
dat zegt:
hij wordt bij wettelozen gerekend
(Jes. 53,12).
29
Die aan hem voorbijtrekken
hebben hem belasterd;
‘ze schudden hun hoofden’ (Ps. 22,8)
en zeiden: ach toch,
jij die de tempel oplost
en in drie dagen opbouwt,
30
red jezelf en daal af
van het kruis!
31
Net zo ook de heiligdomsoversten;
zij spotten tegen elkaar,
met de schriftgeleerden,
en hebben gezegd:
anderen heeft hij gered,
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zichzelf redden vermag hij niet!32
de Gezalfde, de koning van Israël,laat hij nu afdalen van het kruis,
opdat wij zien en geloven!
Ook die samen met hem gekruisigd zijn
hebben hem beschimpt.
33
Als het zesde uur aanbreekt,
geschiedt er duisternis over heel het land
tot aan het negende uur.
34
In het negende uur
schreeuwt Jezus met grote stem:
Eloï, Eloï, lama sabachthani?
Vertaald is dat:
mijn God, mijn God,
waartoe hebt ge mij verlaten? (Ps. 22,2)
35
Sommigen van wie daar stonden
hebben, toen ze dat hoorden, gezegd:
zie, ‘Elia’ is zijn stemgeluid!
36
Maar zomaar iemand die toesnelde
vulde een spons met azijn,
stak die op een riet
en heeft hem te drinken gegeven,
zeggend: láát hem,
we zien wel of Elia komt
om hem er vanaf te halen!
37
Maar dan laat Jezus
een groot stemgeluid gaan
en blaast de geestesadem uit.
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Deze prent is de grootste en meest expressieve die
Rembrandt maakte. In het midden van de
voorstelling hangt Christus aan het kruis met aan
weerskanten twee misdadigers. De drie kruisen
worden fel belicht door grote lichtkolommen. Op
deze prent is het hoogtepunt van het lijden van
Christus, zijn kruisiging, afgebeeld. Rembrandt laat
de dramatiek van deze gebeurtenis zien. Op de
voorgrond staan omstanders die met schrik en
verdriet reageren op Christus' dood. Links van zijn
kruis zitten Romeinse soldaten hoog te paard.
Rechts daarvan wordt de flauwgevallen Maria
opgevangen door de man achter haar. Johannes
balt zijn vuisten van onmacht en Maria Magdalena
klampt zich, bevangen door verdriet, vast aan het
kruis.

14

Rembrandt gebruikte voor deze prent de
drogenaaldtechniek. Hij tekende de voorstelling
met droge naald en burijn direct in de koperplaat.
Rembrandt maakte verschillende versies, 'staten',
van de prent. Op deze afdruk, de derde staat,
bracht hij zijn signatuur en het jaartal 1653 aan. Dit
wijst erop dat hij de prent toen als voltooid
beschouwde, hoewel hij een paar jaar later de
voorstelling alsnog veranderde. Deze vierde staat
werd veel donkerder. Bovendien verwijderde hij
figuren en voegde hij andere toe. Door alle
veranderingen schiep hij weer een heel andere
interpretatie van het thema. Rembrandt bleef dus
voortdurend zoeken naar nieuwe mogelijkheden
om een voorstelling weer te geven.
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SAMENSTELLING VAN DE KERKENRAAD
PREDIKANT
Ds O.G. Haasnoot

Haaksbergerstraat 819

7548 PB

tel.
7851695

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

W.A.L. Overbeek

Grote Veldweg 21

7547 RP

tel.
4280691

B.G.J. Pasman

Haaksbergerstraat 1006

7548 PC

0613793855

J.W. ter Mors *
preses kerkenraad

Willem Rijbertstraat 26

7521 TP

0651066319

R.M. ter Borg *
Scriba kerkenraad

Mastbos 61

7543 GM

0655075120

H.J. Teussink - Nijhuis

Lammerinkweg 9

7546 RD

4282438

OUDERLINGEN

OUDERLINGEN – KERKRENTMEESTERS
H.G.H. Abbink

Nieuwe Kampweg 130

7548 PL

tel.
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

7548 EL

tel.
4775776

Geessinkweg 403

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

Bernard Roerinkstraat 71

* tevens lid moderamen
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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.
Voorlopig is het helaas niet mogelijk kerkdiensten bij te wonen. U kunt
de dienst in het kerkgebouw in Usselo wel 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.
1 april
2 april
3 april
11 april
18 april
25 april

ds. O.G.Haasnoot
Witte Donderdag 19.30 uur
ds. O.G.Haasnoot
Goede Vrijdag
19.30 uur
ds O.G Haasnoot
Stille Zaterdag
19.30 uur
ds. E.van Houwelingen
ds. G.J. Lambers-Heerspink
ds. O.Reitsma

2 mei
9 mei
16 mei
23 mei
30 mei

ds. O.G. Haasnoot
ds. J.Hazeleger
ds. O. G. Haasnoot
ds. W. Ekker
ds. M. Schepers-van der Poll

6 juni
13 juni
20 juni
27 juni

ds. O. G. Haasnoot
ds. J. Bekhof, Hengelo
ds. O.G. Haasnoot
ds. C.G.J. de Jonge

4 juli
11 juli
18 juli
25 juli

ds. O.G. Haasnoot
ds. A. Reitsma
ds. C.G. de Jonge
ds. H. Cohen Stuart - Fens, Haaksbergen

1 augustus
8 augustus
15 augustus
22 augustus
29 augustus

ds. M. Schepers-van der Poll
ds. H. Cohen Stuart - Fens, Haaksbergen
ds. W. Ekker
ds. E. De Bruin, Losser
ds. O.G. Haasnoot

5 september

ds. A. Grandia, Doesburg

De DRIEKLANK in het jaar 2021
Nummer
43.5
43.6

kopij inleveren uiterlijk op:
donderdag 27 mei
donderdag 26 augustus

zal uitkomen op:
maandag 7 juni
maandag 6 september

