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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 17.30-18.30 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
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.
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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Vanuit Nijmegen
Dankbaar
Het is makkelijk gezegd als je allemaal cadeaus
hebt gekregen en vele mensen je nog een pluim op
je hoed hebben gegeven met een kaart of een
andere attentie. Het maakt me zelfs een beetje
verlegen, heeft u dat allemaal in me gezien? Ik ben
maar een eenvoudige jongen. Maar misschien
heeft God wel u iets laten ontdekken, waaraan ik
heb mee mogen werken. Bijvoorbeeld: hoe mooi
het is als er kinderen in een dienst zijn, of als ze iets
op hun eigen manier mogen doen. Daardoor kreeg
ik oog voor het kind in mijzelf, dat soms met God
niets te maken wilde hebben, maar soms ook zich
door Hem liet raken.
Misschien heeft u net als ik mogen zien, dat mensen
uit een andere gemeente zijn gekomen. Zij
brachten ineens nieuw licht naar binnen, terwijl we
soms wat huiverig waren om “vreemden” of
“onbekenden” een plaats te geven. Ik herinner me
nog mijn eigen vrees om een man in de kerk te
laten zitten, terwijl hij het schuim rond de mond had
staan. Zoals in de Petrus brief stond, heeft die man
mij de ogen geopend voor God in de stilte.
We werden door elkaar geraakt en zo kwamen we
langzamerhand tot andere gedachten, waarvan
we nu zeggen: God heeft ons de ogen geopend.
Daar dank ik u voor een daarvoor ben ik God
dankbaar.
Ik was ook blij met het bedrag van € 2000,waardoor ik een elektrische fiets kon aanschaffen.
Nu gaat dat niet zo makkelijk, want er zijn
wachttijden, maar ik ben een gelukkig mens. Het
gaat ervan komen. Zo’n geschenk maakt me heel
gelukkig.
Toen mijn kleinzoon van 3 jaar in ons nieuwe huis
kwam logeren, had hij het vaak over de stad
heimwegen. “Nee” zei zijn oudere broer dan “het is
Nijmegen”. Maar ondanks de verspreking zat er wat
in. Heimwee zit er ook bij en toen hij vroeg, waar is
hier de kerk van opa, kon ik geen klok laten horen
of een kerkgebouw aanwijzen.
Dan is gewoon weer thuis zijn in Usselo best iets wat
ik mis. Een soort heimwee naar de mensen waar ik
bij hoorde. Het vertrouwde, waardoor ik makkelijker
tot nieuwe initiatieven kon komen.
Nu heeft corona wel veel met ons gedaan de
laatste tijd. Wanneer je na jaren de weg naar de
kerk had gevonden en mensen daar open en
gastvrij voor je waren, moest je nu thuisblijven. En
voordat je er erg in had, was je weer gewend
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geraakt aan thuis zitten en glipte de prettige
gemeenschap zomaar tussen je vingers door.
Maar we gingen gelukkig door en ik ga ook door. Ik
heb al een paar bezoekjes gedaan in het
appartementencomplex. Het huis is aardig ingericht
en we genieten van het uitzicht op de Waal. Samen
hebben Riet en ik meer tijd voor elkaar en we blijken
als “maatjes” het goed met elkaar te kunnen
vinden. En tja, ik word ook ouder en dat merk ik
goed als het gaat om herstel van het lichaam. Ik
blijf een Boekeloper, maar de snelheid neemt af. Is
de achteruitgang van het lichaam ook het kunnen
loslaten van mijn eigen regie? En wie vangt me dan
op? Vragen die we allemaal hebben; en die ik
vroeger nog wel eens naast me neer legde en hup,
hup, hup weer aan het werk ging om anderen te
helpen. Die vraag neem ik nu ter harte om, of zoals
een hoogleraar zei “Daar kan je bij verwijlen”. Als
mijn eigen regie minder wordt, durf ik dan de regie
aan een ander over te laten of aan De Ander?
Al met al, ben ik dankbaar, wie jullie allen voor me
geweest zijn. Ook de mensen die wel eens moeite
met me gehad zullen hebben, we hebben iets van
elkaar geleerd! Dus daarom het gaat u goed en ik
kan het nog steeds niet op z’n Twents zeggen, maar
de bedoeling is duidelijk: “Good goan”! Op ieder
spoor dat we nemen, kan er weer iets moois
ontstaan, zelfs als we er zelf niet meer in geloven,
want Hij gelooft in jou!
Ds Olaf Haasnoot

Gezicht op Nijmegen

Vanuit de
Kerkenraad
Op maandag 24 januari 2022 vond de eerste
kerkenraadsvergadering in het nieuwe jaar plaats.
Na het welkom en een kort rondje over het wel en
wee van de leden, opende Jan ter Mors met een
tekst uit de bijbel en wel uit Colossenzen 2 : 6-13;
“Met Christus gestorven en opgewekt uit de dood”.
Tot voor kort nam Olaf Haasnoot dit deel van de
vergadering voor zijn rekening, maar die is nu met
emeritaat …
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Hierna werden de notulen van 29 november 2021
doorgenomen en vastgesteld.
Bij het doornemen van deze notulen bleek o.a. dat:
We nagenoeg de gehele afsprakenlijst met
aandachtspunten van het afgelopen jaar hadden
afgewerkt. Dat kwam goed uit en we konden nu in
het nieuwe jaar met een nieuwe lijst beginnen.
Er was bericht van het bestuur van de
begraafplaats te Usselo ontvangen over de
herbenoeming van dhr. H.H. Averink en dhr. W.J.
Grobben in dit bestuur.
De scriba zal de Classis antwoorden op de vraag of
er vanuit de kerkenraad van Usselo iemand
afgevaardigd wilde worden naar de Classis. Daar
zien we voorlopig van af gezien het beperkt aantal
mensen in de kerkenraad; bovendien zitten we nu
ook nog eens zonder predikant.
De kerkenraad was unaniem van mening dat de
afscheidsdienst van ds. Olaf Haasnoot geslaagd
was, ondanks de beperkingen die er van kracht
waren. Er waren helaas niet zo erg veel mensen
aanwezig, maar het werd toch een feestelijke Kersten afscheidsdienst.
De aangestelde beroepingcommissie is druk bezig
met haar werk om uit te zien naar een nieuwe
predikant voor Usselo en Haaksbergen-Buurse.
Middels een tijdspad van de beroepingscommissie
is er een chronologische rapportage gemaakt voor
de kerkenraad over hun werkzaamheden. De
commissie heeft contact met een aantal
sollicitanten en zal ter plaatse gaan horen.
N.a.v. de laatste Corona-ontwikkelingen heeft de
kerkenraad met algemene stemmen vastgesteld
dat er met ingang van 30 januari 2022 weer
gezongen wordt in de kerk door de gemeente. Ook
zal er weer de mogelijkheid voor thee- en
koffiedrinken zijn in het Verenigingsgebouw na de
kerkdienst. Wel handhaven we nog het
maximumaantal bezoekers van 50 en is de
stoelopstelling nog Coronaproof. Ook het dragen
van een mondkapje tijdens het lopen in de kerk
houden we nog even vast.
Ik wil er opnieuw graag bij u op aandringen om de
website van de kerk te bezoeken om de laatste
ontwikkelingen omtrent de maatregelen te weten te
komen. Tevens willen we dit ook middels een
Whatsapp groep gaan doen. Hier kunt u aan
meedoen door uw 06-nummer door te geven aan
de scriba van onze gemeente. Er zijn al
verschillende gemeenteleden die hieraan
meedoen. Het is uiteraard geheel vrijblijvend, maar
u bent dan snel op de hoogte van nieuwe

Drieklank

ontwikkelingen omtrent de kerkdiensten en
eventuele nieuwe maatregelen. Ook loopt u dan
niet het risico om voor een dichte (kerk)deur te
komen staan.
De actie voor Manyano heeft het fantastische
bedrag van € 1335,- opgebracht. Geweldig hoe
onze gemeente hieraan meegewerkt heeft. Zie
hiervoor het afzonderlijke artikel van de diaconie.
Tijdens de kerkenraadsvergadering werd er formeel
afscheid genomen van 2 kerkenraadsleden:
Ria Teusink als ouderling voor het vele werk rond de
pastorale zorg in onze gemeente; en Rineke
Overbeek als jeugdouderling met o.a. haar inzet
voor onze jeugd in de kindernevendienst en de
organisatie rond de evenementen als de
Kinderpassion en het Kinderkerstfeest.
Ria heeft 12 jaar in de kerkenraad gezeten en
Rineke 8 jaar. Beiden werden met een bloemstuk en
een bon voor hun vele werk en inzet voor onze
gemeente bedankt. Ondanks hun formele afscheid
als kerkenraadslid, hebben beiden niet echt
afscheid genomen. Ria blijft ook de pastorale zorg
ondersteunen met haar grote kennis van onze
gemeenschap en Rineke blijft de kerkenraad
ondersteunen met het notuleren van de
vergaderingen. Zoals we ook al in een voorgaand
verslag hadden medegedeeld, heeft Esther Mol
zich bereid verklaard om de jeugd onder haar
hoede te nemen. Met al deze toezeggingen en
ondersteuning zijn we erg blij. We hebben deze
hulp hard nodig in onze gemeenschap.
Er werd besloten om op vrijdag 4 maart a.s. om
18.00 uur een stamppotavond in het
verengingsgebouw te organiseren, mits Corona niet
roet in het eten gooit. Hiervoor vindt u een
afzonderlijk artikel elders in de Drieklank.
Uit het verslag van de commissies bleek vanuit de
Kerkrentmeesters dat rond het einde van de maand
januari men begint met de aanpak van het
kerkpleintje. De week erna zou het dan klaar zijn. De
herdenkingssteen voor Ter Horst en Blokzijl
(gefusilleerde verzetsstrijders in WO 2) in tuin van
het verenigingsgebouw is verplaatst naar een plek
langs de Haaksbergerstraat ter hoogte van de
familie Aalpol-Pasman. Dit is ook de plek waar de
stoffelijke overschotten van Ter Horst en Blokzijl
toentertijd zijn gevonden.
De vergadering van het Ouderlingenberaad is in
verband met Corona niet doorgegaan.
Vanuit de Diaconie gaat men op zoek naar een
nieuw project omdat het 5-jarige project van
Manyano nu afgelopen is.
Vanuit het Jeugdwerk kwam het bericht dat de
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Kinderkerstwandeling een succes was.
De groep mensen die de kerkdienstuitzending
verzorgd geeft aan dat er inmiddels versterking bij is
gekomen, waarvoor dank. De uitzendingen van
Kerkdienst gemist worden goed bekeken.
Door Roel ter Borg werd de vergadering gesloten
met een gedicht van Nel Benschop over De Lente.
Ondanks de verbeteringen hebben we helaas nog
niet echt grip op de heersende pandemie. Het is
wel fijn en belangrijk dat we elkaar blijven zien in de
kerk, en dat we nu ook weer samen kunnen zingen
en - na afloop - weer samen thee of koffie kunnen
drinken. Daarom is het ook belangrijk om elkaar in
de kerk te ontmoeten en daarbuiten contact te
houden met elkaar in deze tijd. De kerkenraad van
de PK Usselo wenst u allen Gods zegen en
gezondheid toe gedurende deze komende tijd.
Namens de kerkenraad: Jan W. ter Mors (Voorz.)

Nieuwjaarstoespraak
2022
Ook in het jaar 2021 speelde de Corona-pandemie
een belangrijke rol in ons kerkleven van de
Protestantse Kerk in Usselo. Er waren weer diverse
kerkleden die er op de één of andere manier zelf fysiek - door getroffen werden. En we hebben te
maken gehad met een avondklok.
In het begin van het jaar waren er nog steeds geen
fysieke kerkdiensten, en dus vond er ook geen
Nieuwjaarsdienst plaats zoals we die altijd gewend
waren. Gelukkig konden met onze eigen installatie
erg veel mensen onze kerkdiensten bijwonen via
‘kerkdienst gemist’.
De kerkenraadsvergaderingen vonden digitaal
plaats via Microsoft Teams.
We konden niet de zo belangrijke vrijwilligersavond
organiseren voor al onze mensen die zo
verschrikkelijk belangrijk werk doen voor onze
kerkgemeenschap. Maar ondanks dat zijn ze er dit
afgelopen jaar wel weer op uit geweest voor het
rondbrengen van de Drieklank en de Kerkbalans.
We hopen dat zij dat ook dit jaar weer opnieuw
willen doen. Daar zijn we blij mee en zijn we ze er
dankbaar voor.
Helaas konden we ook de zo belangrijke
bijeenkomsten voor de ouderen onder ons niet
houden. Tijdens de Dankdag voor Gewas en Arbeid
werd deze belangrijke groep kerkleden wel
bedacht met een fruitbakje vanuit de kerk.
Er werd dit jaar een begin gemaakt met een
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gezamenlijk overleg tussen de beide moderamina
van de kerken in Usselo en Haaksbergen. Dit ook
om de samenwerken op te bouwen voor het
gezamenlijk optrekken, en voor het beroepen van
een nieuwe predikant.
Op 14 februari 2021 werd ds. Haasnoot bevestigd in
Haaksbergen om daar een deel van de pastorale
ondersteuning te verzorgen, en ook om voor te
gaan in de kerk.
Samen met de Openbare Basisschool De
Molenbeek werd een digitale Kinderpassion
opgenomen en uitgezonden via de multimedia.
Een beroepingscommissie werd samengesteld i.v.
m. het emeritaat van ds. Haasnoot eind 2021. Deze
bestaat uit 5 leden van de PK Usselo en 5 leden van
de PK Haakbergen-Buurse.
In de loop van het voorjaar mochten we gelukkig
weer fysieke kerkdiensten houden. Daar mocht
eerst niet, en later toch weer wel bij gezongen
worden. We vinden het wel jammer, maar dat een
aantal mensen in deze nu nog onzekere tijd
thuisblijven en daar de kerkdienst volgen, begrijpen
we wel. Het zou mooi zijn als we elkaar weer elke
zondagmorgen in de kerk en na de dienst bij de
koffie kunnen ontmoeten. Samen kerkgemeente zijn
betekent zeker ook: elkaar ontmoeten.
Gelukkig hebben we een aangepaste dienst
kunnen houden op de Gedachteniszondag. Ook
de Startzondag vond plaats, waarbij we na de
dienst een bezoek brachten aan de Open
Molendag bij Wissinks Möl.
Door de ontwikkelingen rond Corona en nieuwe
varianten moesten we op 27 december 2021 de
fysieke kerkdiensten weer stoppen. Gelukkig
hebben we voor de digitale diensten daarbij wel de
medewerking van de Cantorij gehad.
Maar ondanks de nare zaken die ik noemde, zijn er
door de enorme veerkracht en sterkte van onze
gemeente ook mooie positieve dingen gebeurd.
Zo konden we de Kerstnachtdienst verschuiven
naar de middag en dus door laten gaan. En de
komst van het Licht in deze wereld konden we op
Kerstmorgen als gemeenschap fysiek vieren, zij het
in een bijzondere vorm.
Tijdens deze dienst namen we helaas ook afscheid
van onze predikant, ds. Olaf Haasnoot.
Gedurende 8 jaar ging hij ons voor, tot aan zijn
emeritaat dat nu is ingegaan. Daaraan aansluitend
kijken we natuurlijk ook uit naar het moment
waarop de beroepingscommissie met een voorstel
voor een nieuwe predikant komt - hopelijk spoedig.
Dat er wel degelijk leven in onze gemeenschap zit
blijkt wel uit het feit, dat er zeer veel gemeenteleden
hebben meegedaan aan het project voor
Manyano.
Een echte opsteker in deze sombere Coronatijd was
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dat dit jaar het Kinderkerstfeest wel door kon gaan
op 18 december j.l. Echter niet zoals was
overeengekomen met de familie Leefers bij hen op
de deel, maar buiten op het plein voor de
begraafplaats in Usselo. Het werd een hele
bijzondere Kerstviering.
Ook mooi dat de mensen, die om wat voor reden
dan ook niet in de kerk kunnen zijn, de dienst vanuit
onze eigen kerk kunnen volgen via de computer.
Daar zijn we blij mee.
De kerkenraad is ook blij u te kunnen zeggen dat
we, tot het moment dat we een nieuwe vaste
predikant krijgen in Usselo, pastorale ondersteuning
krijgen van ds. Schepers v/d Pol. Zij draagt onze
gemeenschap een warm hart toe: toen ik haar
daarover sprak en haar vroeg, of zij in geval van
nood ons in deze tijd met raad en daad wil
bijstaan, stemde zij daar zonder enig probleem in
toe! Geweldig toch.
We kijken vanzelfsprekend hoopvol uit naar wat het
nieuwe jaar ons zal brengen. Dit is uiteraard o.a.
afhankelijk van de ontwikkelingen van de
Coronapandemie. We willen graag de contacten
met de PK Haaksbergen-Buurse en andere
organisaties binnen en buiten de kerk koesteren.
We willen de evenementen zoals we die altijd
hebben georganiseerd voor alle leeftijdsgroepen in
de kerk opnieuw doen plaatvinden zodra we er
ruimte voor krijgen.
Naast allerlei plannen hebben we ook aandacht
voor vragen als:Wat voor invloed heeft deze
pandemie op onze gemeenschap en op de
samenstelling ervan. Belangrijk is dat we elkaar niet
uit het oog verliezen ondanks de maatregelen. We
zijn - en dat heb ik vorig jaar ook zo benoemd - een
gemeenschap waarin eenieder mag zijn die hij of zij
is en die we ook als zodanig respecteren. En waar
jong en oud zich thuis mogen voelen. In deze
kerkgemeenschap moet daarvoor de ruimte zijn,
zoals Christus ons dat heeft opgedragen. De
kerkenraad weet dat we daarbij altijd op God’s
hulp en nabijheid mogen rekenen. De kerkenraad
kijkt positief vooruit en wil dit doen op de ons in
Usselo zo eigen manier. Het zal misschien niet altijd
perfect geregeld zijn, het blijft immers allemaal
mensenwerk, maar we doen ons best daarvoor. Er
komt een moment, ik ben ervan overtuigt, dat
zaken weer beter gaan lopen, dat het gaat lopen
zoals we dat graag willen zien, misschien in een iets
andere vorm, maar dat zal de toekomst uitwijzen.
Afsluitend wil ik u graag zeggen, dat we als
kerkenraad blij zijn dat we ons werk mogen blijven
doen op de wijze zoals u die kent, in deze
geweldige kerkgemeenschap van de Protestantse
Kerk Usselo. In het aankomende jaar hopelijk met
een nieuwe predikant in ons midden, en misschien
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wel met versterking van de kerkenraad. Ik hoop dat
we in het komende jaar een groot aantal van de
voornemens die genoemd zijn, samen met u en
met de mensen buiten onze kerkgemeenschap,
waar kunnen maken. Ik ben ervan overtuigd dat we
te zijner tijd weer allemaal samen in de kerk te
kunnen zitten, en tijdens de dienst weer kunnen
zingen, en weer koffie of thee kunnen drinken in het
Verenigingsgebouw dan wel in het Kulturhoes. We
zijn ondanks alles wel degelijk een sterke
gemeenschap hier in de kerk in Usselo. Ik wens ons
allen, mede namens de kerkenraad van de
Protestantse Kerk Usselo, voor het nieuwe jaar 2022
dan ook gezondheid, geluk, veel heil, en Gods
zegen toe.

winkelen gewonnen had bij deze winkel, is hij naar
de chef gestapt, en heeft hij verteld dat wij een
actie hadden voor Manyano. “Helaas, ik mag geen
geld uitkeren”, was zijn antwoord, “maar wat we wel
kunnen doen is dat ik je voor € 300,- aan
tegoedbonnen geef”. Zo gezegd, zo gedaan, en
Roel heeft dit bedrag aan Manyano geschonken,
wat wij natuurlijk geweldig vinden; en hij kan
“gratis” boodschappen doen.

Jan W. ter Mors (Voorz. Kerkenraad PK Usselo)

Van de
Kerkrentmeesters
De Protestantse Gemeente Usselo heeft recent van
twee overleden gemeenteleden een legaat
ontvangen. Het gaat om twee bedragen van in
totaal € 9.000. Wij zijn hier zeer erkentelijk voor en
zullen in overleg met de algemene kerkenraad een
goede bestemming voor de ontvangen bedragen
zoeken.
Paul Swank
Gift ontvangen via Rabobank:
Van K.-S. € 450,Coen Nijkamp

Vanuit de
Diaconie
Geslaagde Actie
voor Manyano
De laatste actie voor Manyano heeft maar liefst
€ 1353,00 opgebracht. Met dank aan de Jumbo in
Winkelcentrum Zuid.
Toen onze scriba Roel ter Borg 1 minuut gratis
Protestantse Gemeente Usselo

In totaal heeft de gemeente ruim € 1000,- bij elkaar
gebracht met de kniepertjes (700 stuks!),
bloemstukjes, midwinterhoorn blazen, de taarten
die op bestelling gebakken zijn en het geld wat op
de rekening van de Diaconie gestort is.
Het midwinterhoorn blazen heeft ook leuke acties
opgeleverd. Er is een buurtborrel georganiseerd
met platte kniepers, en daar is voor Manyano € 50,opgehaald. Zo heeft Roel totaal voor € 170 bij
elkaar geblazen.
We hebben 20 bloemstukjes gemaakt die € 300,hebben opgebracht.
Allen die hebben mee gewerkt om deze actie te
laten slagen: heel hartelijk bedankt!

Uitnodiging Open
Venster middag
Alle senioren nodigen wij hartelijk uit voor zaterdag
9 april om 14.30 uur in het verenigingsgebouw.
Na bijna 2 jaar zal het fijn zijn als we elkaar weer
kunnen ontmoeten.
Deze middag staat in het teken van Pasen.
We sluiten deze middag af met een gezamenlijke
broodmaaltijd.
U krijgt hiervoor geen persoonlijke uitnodiging meer
i.v.m. de kosten.
Zit u met vervoer, wij halen u graag op.
In verband met de inkopen willen we graag weten
op hoeveel mensen we kunnen rekenen.
Telefonisch aanmelden kunt u direct doen als u dit
leest!
Greetje van der Valk. 0534282020
Mieke Lippinkhof.
0534357195
Opgave tot en met woensdag 6 april.
Mieke Lippinkhof
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Collectes en Giften
Via de bank 23-11 t/m 25-01 voor verschillende
doelen van de Diaconie.
Totaal € 343,Giften via bloemen en verjaardagskaart
Mevr. R.
€ 20,Mevr. M.
20,N.N.
50,Mevr. ter H.
10,Fam.P.
20,Mevr. R.
20,Mevr. F.
10,Collectes
24 okt. Zonnebloem
€ 68,10
Plaatselijke Gemeente
75,45
31 okt. Diaconie
67,95
Plaatselijke Gemeente
96,50
7 nov. Kerk in actie
87,03
Plaatselijke Gemeente
103,05
14 nov.Diaconie
62,40
Plaatselijke Gemeente
62,40
21 nov.Diaconie
93,35
Plaatselijke Gemeente
93,35
28 nov.Diaconie en Plaatselijke Gem. 75,10
5 dec.Kerk in actie weeskinderen aids 56,00
Plaatselijke Gemeente
56,00
12.dec.De Glind
50,00
Plaatselijke Gemeente
28,47
19 dec.Jong Protestant
50,00
Plaatselijke Gemeente
29,54
24 dec Voedselbank
116,00
25 dec kerk in actie vluchtelingen
169,00
2 jan. 9 jan. 16 jan Digitaal
23 jan Protestantse Kerk
50,00
Plaatselijke Gemeente
50,35

40 dagentijd

zondag 6 maart: De hongerigen eten geven. De
collecte is voor de zending. Boeren worden getraind
voor meer opbrengst van hun land in het
dichtbevolkte Rwanda.
zondag 13 maart: De zieken bezoeken. De
collecte is voor het Binnenlands Diaconaat. Kerk zijn
doe je metelkaar.
zondag 20 maart: De naakten kleden. De collecte
is voor het Wereld Diaconaat. In Yogyakarta leven
veel kinderen op straat. De organisatie Dreamhouse
kijkt naar hen om.
zondag 27 maart: De vreemdeling herbergen. De
collecte is voor missionair werk van de Protestantse
Kerk. De kliederkerk (samen met kinderen én
volwassenen, ontdekken, vieren en eten) is
laagdrempelig en toegankelijk voor alle generaties.
zondag 3 april: De dorstigen drinken geven. De
collecte is voor het wereld diaconaat. Kinderen en
ouderen moeten het zelf zien te redden in Moldavie,
omdat de ouders in het buitenland werken. De
dagcentra van Bethania vangen deze kwetsbare
mensen op.
zondag 10 april. De doden begraven. De collecte
is voor Jong Protestant. In de week voor Pasen
wordt de Paaschallenge georganiseerd: jongeren
kunnen zich inleven in het Paasverhaal. Hieraan
doen elk jaar 6000 jongeren mee.
zondag 17 april Pasen Alles komt goed! Feest van
de Opstanding. Collecte is voor het Wereld
Diaconaat. Hulp en perspectief voor jongeren in
een achterstandswijk in Beiroet (Libanon).
Namens de Diaconie,
Mieke Lippinkhof

De veertigdagentijd-campagne van Kerk in Actie
heeft als thema ‘Alles komt goed?’
Als concrete uitwerking van dit thema staat op elke
zondag in de Veertigdagentijd in en rond de
collecte een van de zeven werken van
barmhartigheid centraal.
Vorig jaar hebben we ook meegedaan met deze
zogenaamde vastenactie en hebben we een
“vastentrommeltje” geïntroduceerd. Hierin kunt u
het geld doen wat u uitspaart door bijvoorbeeld
niet te snoepen of een dag geen vlees te eten. Of
€ 2,- voor elke dag dat dit gelukt is. Vindt u dit nu te
omslachtig, dan geeft u gewoon wat extra’s in de
collecte, of stort een gift op de rekening van de
Diaconie.
8
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Bloemengroet

Iedere zondag staan er 2 prachtige boeketten vóór
in de kerk, die worden verzorgd door de bloemisten
uit Boekelo. Dit jaar is Fleuranthus aan de beurt.
Gemeenteleden die een hoge leeftijd bereiken wil
de Diaconie in het zonnetje zetten met een mooi
boeket. Ook leden die een moeilijke tijd doormaken
of ziek zijn steken we graag een hart onder de riem.
Echtparen die 50 en 60 jaar getrouwd zijn vergeten
wij ook niet.
Onze gemeente heeft momenteel 120 leden die 80
jaar of ouder zijn. We hebben daarom besloten dat
iedereen die 80,85, 90, 95 en 100 wordt te feliciteren
met een bloemetje. Ook staan er iedere zondag 2
witte rozen, die kunt u brengen naar iemand
waarvan u vindt die het nodig heeft, het hoeft geen
gemeentelid te zijn.
Wij kunnen heel veel gegevens uit onze
administratie halen, maar we weten niet altijd of
iemand ziek is of in het ziekenhuis ligt.
Bij velen is het wel bekend dat Greetje van der Valk
de bloemengroet verzorgt. Mocht u iemand weten
die ziek is geeft dit dan door aan Greetje: telefoon
053-4282020.
Namens de diaconie, Mieke Lippinkhof

In Gedachtenis
Op eerste Kerstdag is Piet Doeve overleden op de
leeftijd van 84 jaar.
Kort voordat hij ziek werd, hebben we elkaar nog
gesproken. Piet had de nodige humor daarbij.
Piet is maar 7 weken ziek geweest maar het liet zich
Protestantse Gemeente Usselo

direct al aanzien dat hij niet meer kon genezen. Na
3 weken thuis te zijn behandeld is hij opgenomen in
het MST.
Zijn krachten gleden langzaam uit hem weg.
Gevochten tot het laatst maar moe, moe,
doodmoe was hij. Daarom is het navolgende versje
op hem van toepassing:
"Toen God zag dat de weg van 84 jaar te lang, de
berg van het leven te hoog en het ademen te
zwaar werd, legde Hij zijn arm om Piet heen en zei: "
Als je wilt, mag je nu met Mij meegaan. En .... Piet
ging."
Zijn lichaam was op. Moegestreden mocht hij bij de
Heer Thuiskomen.
Jarenlang heeft hij bij Van Gend en Loos gewerkt
op de klachtenafdeling, tot hij op 57-jarige leeftijd
met de VUT kon.
Na militaire dienst leerde hij Lien Jonker kennen. Ze
trouwden in maart 1965. Twee dochters, Ellen en
Ingrid, werden hun gegeven. Later 4 kleinkinderen
waar Piet enorm trots op was en dat is wederzijds.
In 1981 kwam ds. Favier hen vragen of ze koster
wilden worden van de Schalm. Piet wist van zijn
vader wat het kosterschap inhield en had er geen
behoefte aan maar Lien wilde wel. Zo gebeurde het
dat het echtpaar 25 jaar lang mochten kosteren.
Op Oudjaarsdag heeft de dienst, voorafgaand aan
de crematie, plaatsgevonden in de Prot. Kerk te
Usselo. In deze dienst is nagedacht over ps. 139: "
Heer, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mij zelf
ooit ken."
Voor deze dienst heeft dochter Ingrid een gedicht
gemaakt:
Het was Kerst...
en bij velen van ons
was de tafel gedekt
en jij, jij was aan het strijden.
Het was Kerst...
je hield je nog vast aan ieder sprankje hoop
aan elke nieuwe dag
de nacht die was vergeten, de nacht die was
zwaar.
Het was Kerst...
en jij wilde niet meer
je kon niet meer vechten
de hoop was vergaan, de moed was verloren
Het was Kerst...
steeds verder gleed je van de wereld
je ging steeds dichter naar de hemel toe
elke stap een zucht - elke zucht dichter bij
Het was Kerst...
jij sloot je ogen (lees verder op p. 12)
9
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Afscheid Olaf
Op Eerste Kerstdag was hij 66 jaar en 4 maanden,
dat betekende dat hij met emeritaat ging en
afscheid nam van de onze gemeente.
Vanzelfsprekend hadden we ons dit afscheid
anders voorgesteld, toch zeggen we: het was
goed! De foto’s rondom getuigen hiervan.
U als gemeente heeft de gelegenheid gehad om
geld te doneren om een mooi afscheidscadeau
aan te bieden. € 1475,- is er binnen gekomen. Dank
u wel!
De kerkrentmeesters hebben besloten dit aan te
vullen tot € 2000,- en ter waarde daarvan heeft Olaf
een cheque ontvangen, te besteden voor een fiets.
Wij wensen hem dan ook, samen met zijn vrouw
Riet, veel fietsplezier in en rond Nijmegen.
Riëtte Wissink

Protestantse Gemeente Usselo
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jij zocht de hemel
en heel veel rust
Het is oudjaarsdag...
slaap maar, heb het goed.

En verder ...

ds. Maaike Schepers.

Op vrijdag 14 januari j.l. is op 92 jarige leeftijd
overleden Roelof Geerdink.
Roelof heeft zijn hele leven op ’t Borik in Twekkelo
gewoond.

Gemeenteavond /
Stamppotavond
Hadden we deze plannen al in november 2021,
doen we opnieuw een poging onder het motto:
“wat in het vat zit, verzuurt niet”
We willen u wederom uitnodigen voor deze avond,
welke gehouden zal worden op vrijdag 4 maart a.s.
in het Verenigingsgebouw.
Aanvang: 18.00 uur
We zijn nog bezig met de verdere invulling van de
avond.
Maar voorop staat: ontmoeting, samen eten
en ????
U kunt zich opgeven bij Liesbeth Harms, tel.nr.
06-46320115 of via de mail: liesbeth_harms@hotmail.
com
Wij heten u van harte welkom.

't Borik

Hij was boer in hart en nieren, heeft zijn leven lang
hard gewerkt en wist niet van opgeven. Die
eigenwijs was, maar volgens hemzelf een eigen
mening had.
Als hij wat nieuws kocht, altijd korting afdwingen. Hij
kocht maar weinig tweedehands spullen, een auto
of tractor altijd nieuw. Een raad die hij zijn enig zoon
Carlie en diens zoons mee heeft gegeven was:
“koop nooit andermans verdriet”.
Bijna 63 jaar is hij getrouwd geweest met Dini ten
Zeldam. Zij is in 2016 overleden, ze hadden altijd
alles samen gedaan op de boerderij, en om toen
de draad weer op te pakken viel Roelof erg zwaar.
Toch heeft hij zich er goed doorheen geslagn, en
met ondersteuning van het gezin van zijn zoon kon
hij zich goed redden. Het laatste jaar moest hij aan
gezondheid veel inleveren, hij zei dan: “op ’t Borik
bin ik geboor’n en doar wil ik ok sterm’n”. Doch
vanwege zijn slechte conditie was dat niet mogelijk,
hij heeft zijn laatste weken doorgebracht in het
hospice van Hengelo, waar hij rustig is ingeslapen.
We wensen Carlie en Marja en hun kinderen toe
dat ze kracht mogen putten uit alle mooie
herinneringen, en daarmee dit verlies een plekje
kunnen geven.

namens de kerkenraad
Liesbeth Harms en Riëtte Wissink

Stamppot Boerenkool

Riëtte Wissink
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Vanuit de Blekerij
Abram op het oorlogspad. Genesis 14
Allereerst een correctie. In de vorige aflevering werd
de Godsnaam, JHWH, met gewone letters
afgedrukt. Ik had de optie Klein Kapitaal in Word
gebruikt, niet wetend dat bij de omzetting naar
Drieklank hier weer kleine letters zouden verschijnen.
Het was geenszins mijn bedoeling het
tetragrammaton in gewone letters af te drukken.
Genesis 14 plaatst ons in de politiek van Abrams
dagen. Een aantal stadstaten is schatplichtig aan
Kedor-Laomer, de koning van Elam. Na twaalf jaar
vinden zij het welletjes en het jaar daarop dragen zij
hun schatting niet meer af. De reactie volgt snel,
een jaar later trekt een aantal koningen op tegen
de opstandige vorsten. Als eerste wordt Amrafel
genoemd. Volgens Rashi zou deze vorst identiek zijn
aan Nimrod (Gen. 10,8-12), die over de gehele
toenmalige bewoonde wereld regeerde. We zijn
hiermee in de wereld van de mythen, waarin
verklaarders als Rashi en Ibn Ezra goed thuis zijn.
Deze kleinzoon van Noach moet in Abrams tijd al
een respectabele leeftijd hebben bereikt. Bela of
Zoar zou maar een klein stadje zijn geweest,
daarom is volgens Nachmanides de naam van de
koning niet vermeld. In vers 3 wordt de Zoutzee
genoemd, dit speelt vooruit op de verwoesting van
Sodom en Gomorra.
De koningen trekken eerst plunderend en
moordend door het land. De volken die zij verslaan,
hebben ook een mythische achtergrond. De
Enakieten zijn reuzen, de Refaïeten worden in
verband gebracht met boze geesten, wie hen
onder ogen kwam, was een kind des doods. Ook
de Emim waren schrikwekkend.
Het land van belofte is niet veelbelovend. Eerst
heerste er hongersnood, nu breekt er oorlog uit.
Waarom is het toch het land van belofte? Omdat
JHWH er zich zal laten zien.
Nu trekken de koningen op tegen de opstandige
vorsten. In de Siddimvallei vindt de veldslag plaats.
De rebellen verliezen en worden in hun vlucht
gehinderd door de lijmputten (SV), dan wel
aardpekbronnen (NBV). Dat waren putten met
stevige klei, die bij de bouw van woningen en
stadsmuren werden gebruikt. De koningen van
Sodom en Gomorra worden met hun onderdanen,
het vee en de voedselvoorraden meegenomen.
Lots keuze voor Sodom wordt hem fataal, ook hij
wordt weggevoerd.
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Nu komt Abram in beeld, een vluchteling meldt
hem wat Lot is overkomen. Volgens een mythe is dit
Og, de koning van Basan, die ook de vloed al heeft
overleefd en die we bij de verovering van Kanaän
nog zullen tegenkomen. Abram moet voor een
dilemma hebben gestaan, geldt hier eigen schuld,
dikke bult? Hij roept zijn mannen bij elkaar, de
onderwezenen zegt de SV. Dat kunnen de mannen
zijn die Abram heeft onderwezen in zijn religie, maar
ook zij die getraind zijn voor de gewapende strijd.
Het getal 318 is de getalswaarde van Eliëzers naam,
die hier niet wordt genoemd. Ook drie naburige
vrienden, Aner, Esjkol en Mamre worden met hun
manschappen opgetrommeld. Het is voor de
mannen op hun kamelen niet moeilijk de traag
vorderende koningen met hun gevangenen en vee
te achterhalen. De achtervolgers overvallen het
kamp ’s nachts vanuit verschillende richtingen en
achtervolgen de vluchtelingen over een grote
afstand. Allen keren veilig terug, over gesneuvelden
wordt niet gesproken.
Dan volgt de merkwaardige ontmoeting met
Melchizedek, de priester-koning van Salem. Die stad
wordt in de traditie gelijkgesteld met het latere
Jeruzalem. Psalm 76,3 wordt hiervoor als bewijs
aangevoerd. We moeten ons hierbij wel realiseren
dat van geschiedschrijving nog geen sprake is.
Volgens dit psalmvers was er al een woning voor
God gemaakt, waar Melchizedek de priester was.
Melchi is afgeleid van melech= koning, tsedek=
rechtvaardige. Het brood en de wijn waren bedoeld
om de vermoeide strijders weer kracht te geven.
Als priester zegent Melchizedek Abram en hij erkent
dat zij beiden dezelfde God dienen. Abram erkent
Melchizedek als priester door hem de tienden te
schenken. De koning van Sodom wil Abram
belonen door hem het vee en alle bezittingen te
schenken, maar Abram heeft gezworen dat hij
geen geschenken zou ontvangen. Dit geldt niet
voor zijn vrienden en dienaren, die mogen van hem
beloond worden.
Abram heeft de vierde beproeving met glans
doorstaan. Maimonides typeert hem als iemand die
doet wat juist is, omdat het juist is. Daar heb ik niets
aan toe te voegen.
Wim Kleisen
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Datum

Leeftijd

adres

2 feb

75

Mevr. J.H. Berenbroek - Grijsen

Buurserstraat 500

5 feb

78

Mevr. J.A. Kruisbrink - Versteeg

Helmerzijdeweg 2

6 feb

76

Dhr. W. Oplaat

Morsweg 35

17 feb

85

Mevr. J.C.A.A. Bos - Heutink

Weerninklanden 63

19 feb

90

Mevr. E. Smit - Schuite

Dr. Koekstraat 3

19 feb

76

Mevr. J.M. Oosterveld - Koeslag

Morsbeekweg 50

20 feb

85

Mevr. A.C.J. Askes - Tollenaar

Agaatstraat 7

21 feb

92

Mevr. W.P. Deen - Gussekloo

Henry Dunantlaan 41

21 feb

87

Mevr. W.E. Mulder - Heideman

Jan van Elburgstraat 20

22 feb

76

Dhr. H.E. Buursink

Schaddendijk 73

22 feb

82

Mevr. G.G. Van der Valk - Dekker

Kwinkelerweg 39

1 mrt

75

Dhr. S. Veenbaas

Schiestraat 57

2 mrt

80

Mevr. W. Overbeek - van het Loo

Grote Veldweg 19

3 mrt

87

Dhr. L. Janssen

P.C. Hooftlaan 6 10, Hengelo

8 mrt

79

Dhr. J.F.W. Rommelaar

Boddenkampsingel 80 50

11 mrt

89

Mevr. G.J.G. Brunnekreeft - ter Haar

Jan van Elburgstraat 63

12 mrt

76

Dhr. J.G. Berenbroek

Buurserstraat 500

12 mrt

76

Mevr. G.C.G. Scholten - Prins

Doolhof 14

16 mrt

75

Mevr. G.G. Voortman - Slijkhuis

Usselerrietweg 110

22 mrt

85

Mevr. G.G. Holtkamp - Dikkers

Keizerweg 40

26 mrt

77

Mevr. G.J. Luunk - Gerritsen

Usselerveenweg 200

30 mrt

87

Mevr. J.G. Brinkman - ter Riet

Voshaarweg 35

30 mrt

78

Dhr. J.H. Sleurink

Baltinkweg 60

30 mrt

76

Dhr. J.B. Abbink

Badweg 199

31 mrt

86

Mevr. H. Boshove - Ringenier

Warenveldehoek 1

31 mrt

75

Dhr. H.G.B. Spenkelink

Groenelaan 55

1 apr

81

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

Gerinkhoekweg 22

3 apr

79

Mevr. J.H. Broen - van Eerde

Noord Esmarkerrondweg 616

4 apr

75

Mevr. N. Abbink - van der Kamp

Badweg 199

4 apr

80

Mevr. G.A. Vink - Teussink

Berriehoek 21
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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
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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.
Het is 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.

13 februari
20 februari
27 februari

ds. Ria de Vries, Almelo
ds. Wijtze Ekker
ds. Jan Hazeleger, Eibergen

6 maart
13 maart
20 maart
27 maart

ds. Maaike Schepers-vd Poll
ds. Oane Reitsma
ds. Ria de Vries, Almelo
ds. Jan Hazeleger, Eibergen

3 april
10 april
14 april
15 april
16 april
17 april
24 april

ds. Ria de Vries, Almelo
ds. Hetty Cohen Stuart-Fens
Witte Donderdag, 19.30 u.
Goede Vrijdag, 19.30 u.
Stille Zaterdag, 22.00 u
ds. Olaf Haasnoot
ds. Ed de Bruin, Losser

1 mei
8 mei
15 mei
22 mei
29 mei

ds. Cees de Jonge
ds. Ria de Vries, Almelo
ds. Hans Hinkamp
nog niet ingevuld
ds. Hans Wachtmeester

5 juni

ds. Hannie van Boggeleln, Deventer

1e Paasdag

Pinksteren
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