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Drieklank is het informatieblad van 
de Protestantse gemeente te  
Usselo en komt 6 keer per jaar uit. 
 

Bent u geïnteresseerd in meer 
kerkberichten abonneert u zich 
dan op KERK en STAD. In dat 
blad vindt u naast berichten van 
onze gemeente ook die van de 
Protestantse  gemeente te 
Enschede. 
 

KERK en STAD verschijnt 
eenmaal per maand en het 
abonnement kost € 15,- per jaar.  
U kunt zich opgeven bij :  
Kerkelijk bureau,  
Lammerinkweg 1, 
7546 RD  Usselo.  
 

Redactie Drieklank: 
copij sturen naar: 
R. Bruinsma 
Beckumerstraat 207 
7548 BE Boekelo 
Tel. 428 17 53 
roelbruinsma@home.nl 
 
A.Taselaar 
Windmolenweg 18  
7548 BM Boekelo 
 
 

Predikant: 
Ds. Olaf Haasnoot  
Haaksbergerstraat 819  
7548 PB Usselo 
tel. 053-7851695 
olaf.haasnoot@gmail.com 
 
 

Scriba: 
R.H. ter Borg 
Mastbos 61 
7534 GH Enschede 
tel. 0655075120 
 
 

Diaconie: 
E.Mol 
Händellaan 16 
7522 KM Enschede 
053 4365955 
Bgg 06 19914592 
 

Rek.nr. Diaconie 
NL84RABO0316726532 
 
Website: 
 
www.protestantsegemeente
-usselo.nl 

 

Coll.v.kerkrentmeesters, 
Lammerinkweg 1, 
7546 RD Enschede. 
Banknr: 
Rabo 
NL46RABO03167 00 541 
SKG 
NL73FVLB0225 3252 41 
 
 
Reservering van de kerk, 
het Verenigingsgebouw 
en uitgifte van 
grafrechten: 
06-23726729 
(mw. Wissink) 
E-mail: 
w.gh.wissink@kpnplanet.nl 
 
Stichting Hervormde 
Begraafplaats Usselo 
Postbus 10016 
7504 PA Enschede 
www.begraafplaats-
usselo.nl  
 
Verenigingsgebouw, 
Haaksbergerstraat 821, 
7548 PB Usselo 
Tel. 428 36 59 

 

De DRIEKLANK zal in het jaar 2018 verschijnen: 
Nummer kopij inleveren uiterlijk op:   uitkomen op: 
42.2 maandag 03 december  maandag 10 december 2018 
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Vanuit de pastorie 

 

Een zonnestraal tussen de bomen 
veroorzaakt even kippenvel, wie had 
gedacht, dat het licht zoveel indruk kon 
maken? Zo kunnen we door 
momenten in de natuur geraakt 
worden. We zien iets en pakken de 
telefoon en een paar minuten later is 
het er niet meer. 

Een monnik, Jan van het Kruis, was 
ook heel bewogen geraakt met de 
natuur en had daarin de stem van God 
gehoord. Maar toen hij de tijd kreeg 
om over alles na te denken, bedacht 
hij, dat de natuur ook heel grillig kan 
zijn bij droogte en overstromingen. Als 
je alleen maar het mooie met God 

verbindt, dan maak je God tot een object van jouw observatie. Zo kwam 
hij tot het besef, dat zijn mooie godsbeeld eigenlijk geen moeilijkheden 
toestond. Niet God moest aan de kant worden geschoven als het tegen 
zat, maar zijn eigen denkbeeld moest worden herzien. Zo leerde hij 
ontdekken, dat in de diepste tegenslag God zelfs daar nog licht brengt. 
God is zelfs in de put van het leven. Dat was een complete 
omwenteling. Niet Jan van het Kruis bepaalde waar God was, maar 
God was buiten en boven de gedachten van de monnik. God was God, 
en dus ook in de put, en ook aan het kruis, en daarmee ontdekte hij 
God, waar hij hem daarvoor had buiten gesloten.  
En toch krijg je kippenvel van een uitzicht als hierboven; en toch kan je 
dankdag vieren ook al was de natuur niet zo mooi was voor je. Jan van 
het Kruis leerde me dat prachtige momenten gekoesterd mogen worden 
en dat minder prachtige momenten net zo hard gekoesterd mogen 
worden. Hij leerde me in de donkere diepten van het leven lichtpuntjes 
te zien. Zo leerde hij me dat in de donkere dood ook een lichtpuntje 
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was, alleen: dan moest je wel vertrouwen, dat er een God was, die zelfs 
daar present is. Het gaat dus om lichtpuntjes zien; en daar deed dit 
moment me aan denken. 

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. 

 

In Memoriam 

.Wij gedenken 

Op 11 september 2018 is van ons heen gegaan Gretha Messelink - ten 
Cate. Ze woonde aan de Oude Deldenerweg in Bad Boekelo, waar ze 
genoot van de vogels en waar iedereen welkom was. Ze was een 
nuchtere, gelovige vrouw en dat is heel opmerkelijk. De meeste mensen 
zijn tegenwoordig of heel nuchter of heel gelovig, maar Gretha kon 
beide goed verenigen. Dat maakte haar heel geliefd. Hoewel ze zelf 
geen kinderen heeft gekregen, zag je haar bij familieaangelegenheden 
tussen de kinderen zitten en met hen plezier maken. Ze was 5 jaar 
getrouwd geweest met Anno Messelink. Hij had haar driemaal ten 
huwelijk gevraagd, terwijl hij al ziek was en ze had het vaak 
afgehouden. Je kon toch wel voor iemand er zijn zonder dat je getrouwd 
met hem was? Maar uiteindelijk ging ze overstag. Liefde was toch 
sterker dan een nuchtere blik en zo waren ze 5 jaar bij elkaar. Tenslotte 
stierf hij. Zelf hoorde ze enige jaren geleden, dat ze kanker had. Ze 
onderging de chemokuren en had nauwelijks complicaties. Zo nuchter 



 
 

 

6 

als ze was ging ze verder met dingen die nog wel mogelijk waren. 
Totdat de kanker ineens op een andere plaats terugkwam. Geen 
houden aan. Maar Gretha ging gewoon verder en toen ze verwezen 
werd naar het Hospice, bleef ze sterk en krachtig van geest. ”Ik weet 
niet hoe lang ik nog te gaan heb, maar ik geniet van iedere dag die me 
gegeven is.” zei ze. Totdat ze steeds meer aan pijnbestrijding moest 
toegediend krijgen. Ze was moe. Totdat ik langs kwam en haar de 
zegen wilde geven. De ogen gingen plotseling open, en na de zegen 
kwam er een glimlach van oor tot oor. Het was goed. Ze werd niet meer 
wakker en is in haar slaap heengegaan op 69-jarige leeftijd 

Ds Olaf Haasnoot 
 
 

Het Kerstfeest voor de kinderen 

Het Kerstfeest voor en door de kinderen op de 
boerderij van de fam. Leefers zal gehouden worden 
op zondag 23 december. 

Er zijn twee uitvoeringen. De eerste is om 16.00 uur 
en de tweede om 17.30 uur. De uitvoeringen duren 
een half uur, zodat de jonge kinderen ook blijven 
genieten. Als u het nog niet heeft meegemaakt, het is 
echt de moeite waard en een begrip aan het worden 
in deze regio. 

 

Gespreksgroep 

Op donderdag 8 november bespreken we het onderwerp “Over de 
liturgie: tussen sleur en spel” om 20.15 uur bij de fam Lippinkhof, 
Boekelose Stoomblekerij 59. We gaan dan een besluit nemen over een 
nieuw boek, dat we gaan lezen. Een goed moment om in te stromen. Of 
we gaan een verhandeling lezen over de Maaltijd, of we gaan het 
nieuwste boek van Carel ter Linden “Bijbelse miniaturen” lezen. Belt u 
even op als u erbij komt? Tel 053-4357195. 
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Dankdag 

Zondag 4 november was er de dankdienst voor gewas en arbeid. Een 
zondag waarin we terugblikten op dit jaar, waar het gele gras nog op 
ons netvlies ligt, en waar er telkens de bedreiging boven het hoofd hing: 
Of we nog werk zullen hebben; want er zijn vele massaontslagen, zoals 
bij banken. Of dat we steeds langer moeten werken, terwijl het ontslag 
op oudere leeftijd haast geen mogelijkheid meer biedt om ergens 
anders weer werk te krijgen. Een tijd van verwondering en verwarring. 
De vraag naar houvast groeit, en hoe kan de kerkgemeenschap daarin 
present zijn? 

Aandachtig Bijbellezen 

Op 13 november om 19.00 uur is er weer in de Gerfkamer het 
aandachtig Bijbellezen. Het was voor sommigen ook een manier om 
nieuwe mensen in de gemeente te leren kennen. We gaan kijken naar 
nieuwe wegen, waardoor we werkelijk samen kunnen komen tot een 
ontmoeting. 

Synode 

Op 15 en 16 oktober ben ik voor de laatste keer in Doorn vanwege de 
synode. In de oude opzet heb ik het laatste jaar iemand vervangen, die 
het te veel werk vond en zodoende ben ik in deze taak gerold. Nu komt 
er een nieuwere en kleinere synode en zwaai ik weer af. Maar die twee 
dagen ben ik nog even weg en zit ik in het Hydepark,  
Driebergsestraatweg 50 te Doorn 
 
 

Van de Diaconie 

 

Wij zoeken nog steeds … 

De diaconie zoekt iemand die het penningmeesterschap van de 
diaconie op zich wil nemen. 
De penningmeester verzorgt de boekhouding, maakt de jaarrekening en 
de begroting. 
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Alle collectegelden komen bij haar/hem terecht. 
De penningmeester is lid van de kerkenraad. Dit is verplicht, want zij/hij 
legt in de kerkenraadsvergadering verantwoording af over het financiële 
beleid van de diaconie. 
Wilt u meer weten? 
Bel gerust naar de huidige penningmeester Esther Mol tel 06-
19914592. Zij kan u alle informatie geven. Via de mail: 
molesther@hotmail.com kunt u ook contact met haar zoeken. 
 
Ontmoetingsochtend 

Er is weer een nieuwe ontmoetingsochtend gepland en wel op 24 
januari 2019. U bent van harte welkom op donderdagochtend om 10.30 
uur bij fam. Grobben, Oude Haaksbergerdijk 2, Usselo. 
Wilt u komen, dan graag een berichtje naar Annet Grobben tel. 053 - 
4282193, email: ervegrobben@outlook.com 
Heeft u geen vervoer? Laat het ons even weten en wij proberen iets te 
regelen! 
Wij verheugen ons op uw komst en hopen weer fijne gesprekken met 
elkaar te hebben. 

De diaconie 
 

Collectes 9-9-2018 t/m 28-10-2018 

 9 september  Diaconie JOP                   68.90 
     Plaatselijke Gemeente      83.15 

16 september Diaconie            77.80 
     Plaatselijke Gemeente      78.90 

23 september Edukans            80.97 
     Plaatselijke Gemeente    83.15 

30 september Militairen met PTSS         100.63 
     Plaatselijke Gemeente     117.68 

   7 oktober Noodhulp Sulawesi            266,60 
     De opbrengst van collecte 

mailto:molesther@hotmail.com
mailto:ervegrobben@outlook.com
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                       voor de Plaatselijke Gemeente  
                       hebben we aan de collecte voor 
                       noodhulp toegevoegd  

 14 oktober Reachanother Foundation  94.62 

    Plaatselijke Gemeente      106.35   

 21 oktober Oecumenische dienst 
     Missie Zendingswerk       154,05 

28 oktober Plaatselijke Diaconie       118.65 
 Plaatselijke Gemeente      141.70  

 
Collectebonnen 

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. 

 

Van de bijdrageadministrateur 

Actie Kerkbalans 2018 
Eind oktober was voor de actie KERKBALANS 2018 € 74.755.00 

toegezegd. 
Begroot was € 75.000.00. Hiervan 
moet nog € 9.955.00 binnenkomen. 
Gemeenteleden die geen maand van 
betaling hebben aangegeven wil ik 
verzoeken vóór het eind van dit jaar 
het toegezegde bedrag over te 
maken. 
Bij voorbaat dank voor uw mede- 

                                                       werking                  
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Najaarscollecte 
 
Met deze Drieklank ontvangt u een acceptgirokaart (met een nieuw 
bankrekeningnummer) 
ten behoeve van deze collecte, die - zoals u wellicht weet - een 
‘doorzendcollecte’ betreft. 

Oudejaarscollecte 
Bij de volgende Drieklank ontvangt u weer een acceptgirokaart welke 
bestemd is voor 
onze eigen gemeente; en  de abonnees van ‘Kerk en Stad’ ontvangen 
tevens een accept- 
girokaart met het verzoek het bedrag per omgaande over te maken. 

Met vriendelijke groet, 

Coen Nijkamp 
 
 
Dankdag 

Zondag 4 november hebben wij tijdens de dienst er bij stil gestaan hoe 
dankbaar we mogen zijn, om in dit land in deze omstandigheden te 
kunnen leven. We hebben dit tot uitdrukking gebracht door fruitbakjes te 
maken voor ouderen en zieken. Dit jaar kregen diegene een bakje die 
82 jaar en ouder zijn. Met een aantal dames hebben we zo’n 90 bakjes 
klaar gemaakt wat altijd heel gezellig is. Na de dienst zijn 
gemeenteleden op pad gegaan om de bakjes weg te brengen. Op deze 
manier voelen we ons zo met elkaar verbonden. 
 
 Openvenstermiddag 

Dit jaar wordt deze seniorenmiddag gehouden op zaterdag 15 
december om 14.30 uur. 
Noteer deze datum vast in uw agenda. 
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Kindernevendienst en Jeugdkerk 

 

Agenda 

Kinderkerst'nacht'dienst: zondag 23 december om 16.00 en 17.30 uur 
op de Deel van de familie Leefers 

Wadlopen en Pieterburen 

Met een bus vol kerkleden en Boekelopers vertrokken we zaterdag 20 
oktober naar Noordpolderzijl. Onder de deskundige leiding van Henk 
Blik en Polleke maakten we een rondwandeling van ongeveer 8 km 
over het wad. 

 

De andere groep bezocht Pieterburen. We hadden een prachtige dag! 
Voor meer foto's zie onze facebookpagina  
https://www.facebook.com/PGUsselo/ 

 

 

https://www.facebook.com/PGUsselo/
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In gesprek met je kind 

Deze informatie-avond, aangekondigd in de vorige Drieklank, wordt 
verplaatst naar januari; exacte datum volgt. 

 

Zin om iets te doen voor onze kinderen/jongeren? 

We zijn nu op zoek naar nieuwe mensen om onze commissies te 
versterken. Vind je het leuk om te helpen of ken je iemand die dit leuk 
zou vinden, we horen het graag. Wil je eerst kijken of het wat voor je is, 
loop dan gerust eens een dienst of vergadering mee.  
 

Rineke Overbeek 

  

 

Herfst 

Met elk blad dat valt,  
valt meer licht op de aarde,  
komt meer uitzicht vrij. 
Met elk blad dat valt,  
staan wij scherper getekend,  
valt meer hemel ons bij. 

(Jaap Zijlstra) 

De oude dame valt en breekt haar heup. Verzorgingstehuis, dat valt niet 
mee. Loslaten wat vertrouwd leek. Wat niet meer nodig is, valt weg. 
Dan komt aan het licht wat van waarde blijft. 
Terugkijken op een rijk leven. Lichtpuntjes zien, het gouden 
huwelijksfeest toch vieren, dankbaarheid delen. 
In de herfst van het leven er mogen zijn. Vanuit haar kamer genieten 
van de wolkenluchten, verrast door de regenboog. En elke dag langs de 
boomstam speuren naar de eekhoorn die hemel en aarde verbindt. 

RH 

 

 



 
 

 

13 

Hallo  PKN Usselo leden 

Het is alweer september en het jaar gaat zóóó snel. We hebben een 
vakantie van 3 weken achter de rug in juli. Daarvoor en daarna zijn we 
bezig geweest met het uitgeven van R1000,- per school voor de 
‘Reading Club’. Veel plezier en veel gelachen. Iedere Site coördinator 
die een ‘Reading Club’ managet was degene die bepaalde wat er 
gekocht ging worden. Zij immers werken in de ‘Reading Club’ met de 
kinderen.  

Van touwtjes springen, tot hoela hoep, tekenplaten, letterplaten, 
domino’s, puzzels, glitter, plakplaatjes etc. Het was een grote variatie 
aan spullen die gekocht werd. Wat helpt bovenstaande nu met ‘Reading 
Club’? Er is meer plezier, er zijn meer dingen om te doen, om even op 
te warmen (het is hier winter, de scholen hebben geen verwarming, en 
het is ’s ochtends zo’n 17 graden). Ook wordt er veel gebruikt om 
uiteindelijk op te hangen in de klas zodat het er veel gezelliger uitziet. 
En dan natuurlijk leesmateriaal: platen om te beschrijven wat de 
kinderen zien (de kleinsten), letter platen, etc. Er zijn veel activiteiten 
rondom deze materialen bedacht. De inventiviteit is geweldig en ja, de 
kinderen zijn zo enthousiast. Er is weer een beetje hoop gecreëerd, 
terwijl ze leren ... 

De situatie in Zuid-Afrika is niet goed; de prijzen zijn onlangs 30% 
omhoog gegaan en veel mensen kunnen niet genoeg eten kopen voor 
hun families. De politieke situatie is instabiel en de wil om de grondwet 
te veranderen om zo land te kunnen onteigenen zonder compensatie 
heeft gemaakt dat er hoegenaamd geen investeringen meer 
plaatsvinden in Zuid-Afrika. Economisch: de werkloosheid is 
toegenomen - en die was al zo hoog. Het is zeer ontmoedigend, maar 
des te meer reden om te blijven doorgaan. 

Persoonlijk gaat het goed met me. De winter is koud met 3 graden ‘s 
nachts en 18 graden overdag, zonder verwarming in huis, of in scholen 
of op de universiteit. Dat is koud!! Maar we kleden ons dik aan met 
warme schoenen en gaan gewoon door. 

Heel veel liefs aan allemaal     Marieke Robers 
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13 nov Dhr. A.E. Brinkman                   Voshaarweg 35 
13 nov G.H. Rosink - Lutje Spelberg    Jan van Elburgstraat 16 
15 nov G.J. Lammersen – Schuurink   Strootmanweg 10 
16 nov G. ter Heegde – Meulenbeld     Arendsweg 90 
18 nov J.H.G. ter Steege                       Rechterveldbrink 419 
18 nov  H.J. Rademaker-Heideman      Jan van Elburgstraat 11 
19 nov  A.W. Grooters-Geerdink           Strootbeekweg 16 
19 nov  J.G.A. Nijenkamp – Kristen       Beckumerschoolweg 24 
20 nov  J.A. Kuipers                               Kwekkeboomweg 30 
23 nov  F.P. Dinkla – Nieuwenhuijsen   Meester De Wolfstraat 29 
25 nov  H.A. ter Mors – Leusink            Windmolenweg 45 
2 dec    E.H. Lippinkhof - ter Heege       Meestersweg 20 
9 dec    F.J. Börgeling                            Windmolenweg 113 
13 dec  G.A. Rosink – Brus                    Helmerstraat 263 
14 dec  H.A. Wijnbergen                        Vretberg 9 
17 dec  M.M.M. Louwman-van Elsland  Wissinksdijk 86 
18 dec  G.J. Beuink-Wesselink              Hengelosestraat 447 447 
19 dec  J.H. ter Heegde                         Arendsweg 90 
22 dec  F.J.L. Roelvink                           Meidoornstraat 26 
25 dec  B.A. Dinkla                                 Meester De Wolfstraat 29 

 

 

Actie voor Manyano  “Wij doen het samen” 

Ook dit jaar gaan we weer een actie organiseren voor Manyano. Wij 
hebben toegezegd, dat we 5 jaar lang deze stichting steunen voor 
minimaal € 500 per jaar. 
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Vorig jaar hebben we met elkaar ruim €1200 bij elkaar gebracht 
Marieke Robers heeft nauwe banden met de kerk van Usselo. 
Zij werkt als vrijwilligster voor de stichting Manyano. 
Vorig jaar heeft ze tijdens een kerkdienst verteld, wat deze stichting 
zoal doet. Even in het kort: 
Manyano is een netwerk van 14 lagere en middelbare scholen in de 
‘Nelson Mandelabay’. 
Projecten waar de scholen mee bezig zijn: 

 Vrijwilligers ondersteunen. 

 Psycho-sociale hulp voor leerlingen die het gevolg zijn van 
armoede. Armoede is een bron van criminaliteit in de townships, 
geweld, verwaarlozing van kinderen en grote problemen met 
drugs. 

 ‘Readingclubs’ opzetten om de leerlingen liefde voor het boek bij 
te brengen. Hiervoor is grote belangstelling. 

Omdat we goede ervaringen hebben met de acties van vorig jaar gaan 
we weer gezellig koffiedrinken met wat lekkers van gemeente leden en 
wel op zondag 2, 9 en 16 december. Daarvoor verwachten we wel een 
kleine bijdrage, minimaal € 2. 
Op zondag 16 december zijn er weer kerstbakjes te koop. 
Roel ter Borg komt weer op zijn midwinterhoorn blazen in de adventstijd 
voor € 5,- 
Ook de jeugd en de Nevendienst zetten vast weer hun beste beentje 
voor. 
Voor de kerststukjes hebben we ook Bakjes nodig. 

Vanaf 11 november staat er een mand in het verenigingsgebouw, waar 
u de bakjes in kunt doen. 
Daar ligt dan ook een lijst waarop u kunt aangeven wanneer u wat mee 
wilt nemen. Per keer hebben we zo’n 6 à 7 taarten nodig. U kunt 
natuurlijk ook altijd bellen met Mieke Lippinkhof. 
06-53928328. 
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HERFST 

Bladeren vallen, vallen van daarginds 

alsof verre tuinen verwelken in de hemel; 

zij vallen met afwijzende gebaren. 

En in de nachten vervalt de zware aarde 

uit alle sterren in eenzaamheid. 

Wij vallen allemaal. Deze hand hier valt. 

En zie de anderen: het is in allen. 

En toch is er Eén, die al dit vallen 

oneindig zachtjes in zijn handen houdt. 

Rainer Maria Rilke  
(vertaling Niels van Donselaar) 
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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 

 
11 november  ds. O.G.Haasnoot 
 
18 november  ds. W.Janssen (Losser)  
 
25 november  ds. O.G.Haasnoot 
 
02 december  ds. W.Ekker 
  
09 december  ds. M.Schepers-vd Poll 
 
16 december  ds. H.Cohen-Stuart-Fens (Oosterhesselen) 
      (m.m.v. de cantorij) 

23 december  ds. J. Bouwmeester 
 
N.B. Kinderkerstnachtdienst 16.00 en 17.30 uur (zie pag. 6 en 11) 

 
24 december  ds. O.G. Haasnoot 22.00 uur 
      Kerstnachtdienst 
 
25 december  ds. O.G.Haasnoot 
      Kerstmorgendienst 
 
30 december  ds. O.G.Haasnoot 
 
31 december  ds. O.G.Haasnoot 15.00 u. Twekkelo 
      Oudjaarsdienst 


