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Vanuit de pastorie
I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough
Every single lie that tells me I will never measure up
Am I more than just the sum of every high and every low?
Remind me once again just who I am, because I need to know
You say I am loved when I can't feel a thing
You say I am strong when I think I am weak
You say I am held when I am falling short
When I don't belong, oh You say that I am Yours
And I believe, oh I believe
What You say of me
I believe
Ik vecht tegen stemmen, die me zeggen, je bent niet OK
al die stomme leugens die beweren: Jij telt echt niet mee
Ben ik dan alleen de som van al mijn daden, goed of slecht?
Vertel me steeds weer wie ik ben, wat ik denk. Ben ik niet echt?
U zegt ‘ je bent mooi’ als ik daar niets van merk
En als ik me zwak voel, dan noemt U me juist sterk
U zegt ‘je bent goed’ net als ik niets bereik
En pas als ik nergens denk meer toe te doen, zegt U ‘je hoort bij Mij’
En ik geloof o, ik geloof
Wat U zegt van mij
Ik geloof
Deze songtekst “You say” van Lauren Daigle raakte
me. Ze had het geschreven in een periode van
onzekerheid. Soms komt die stem zomaar van buiten
of diep vanbinnen. Er wordt van mij gehouden, ook al
voel ik niets meer. Je zegt dat ik sterk ben, als ik
mezelf juist heel zwak vind. Het lijkt wel alsof Paulus
heeft meegeschreven, als hij schrijft, dat Gods
sterkte pas zichtbaar wordt in de zwakte.
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Als ik nergens meer denk bij te horen, zeg jij dat je verbonden bent met
mij. Is dat niet de kracht van de liefde? Dat je merkt, dat je niet zoveel
inhoud hebt en er toch iemand is die zegt met al die onvolkomenheden:
“ik houd van je”. Die onvolkomenheden kom je tegen in je werk en wie
het geluk heeft een relatie met een ander te hebben, die weet, dat de
ander jou ook liefheeft, zelfs als je niet de ideale partner bent.
Want iedere droomprins valt eens van zijn paard en iedere prinses blijkt
ook meer te zijn dan een schoonheid. Wie zichzelf durft uit te spreken in
zijn of haar onvolkomenheden, durft het aan om de angst onder ogen te
zien dat je zomaar kan vallen. Voor mij heeft dat te maken met
vertrouwen, dat je toch wordt opgevangen, geliefd bent. In de christelijke
godsdienst wordt het aangeleerd, dat je geliefd bent ook al voldoe je niet
altijd, ook al hang je aan het kruis, je bent en blijft een kind van God.
Misschien, dat we in deze tijd van verharding veel duidelijker aan onze
kinderen moeten vertellen, dat je niet altijd perfect kan zijn en dat liefde
groter is dan alle uiterlijke schoonheid, al is dat wel belangrijk.
De kerk is een gemeenschap van mensen, die weten, dat je in je
onvolkomenheden er toch mag zijn. Dat herinneren we ons al aan het
begin van een dienst, waar we bidden om Gods ontferming. We trainen
ons om zo ook naar anderen om te zien, die niet altijd geluk in hun leven
hebben gehad. Dat we stil kunnen staan bij mensen, die gaan sterven,
omdat we ook geloven, dat stukjes van ons afsterven als we ouder
worden en dat we toch geliefd blijven. Maar hoe geven we dat door aan
jongeren, die nog aan het begin staan en zoveel willen veranderen.
Lauren Daigle scoort een hit met haar nummer ‘You say’ en dat doet
vermoeden, dat iedereen dat moment kent van “Ik ben niet goed
genoeg” ik ben dit jaar 25 jaar predikant en droomde ook mijn eigen
droom over een wereld van vrede en liefde. Nu besef ik wel, dat geloven
(to believe) te maken heeft met een gemeenschap van mensen, die
elkaar niet laten vallen als de ander een keer tegenvalt en die niet
oordelen naar de buitenkant, maar durven te zien met andere ogen.
Die kunnen uitspreken “en toch… ’We believe’, zou ik willen toevoegen
aan het lied van Laura Daigle, en ik pink dan even een traantje weg over
al die keren, dat ik mezelf zo tegen viel of dat ik bang was, dat ik door
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anderen zo werd gezien. We zijn dus niet volmaakt, maar we zijn een
gemeenschap, waarin die verwijzing zit naar ‘We believe’.
Ds Olaf Haasnoot

Dankbaar
Op 4 oktober is onze moeder en schoonmoeder heen gegaan op 87
jarige leeftijd. Het leek zo logisch, dat het een keer zou gebeuren, maar
we waren toch van slag, en de dankdienst voor haar leven hebben heel
wat traantjes laten zien. En dan zijn er zoveel mensen die meeleven
door een appje of een kaartje. Ik kan u zeggen, dat je dan ineens niet
meer er alleen voor staat, en daarom waren we erg dankbaar voor zulke
mooie reacties. De buurvrouw kwam met wat bloemen aan en dat deed
ons heel veel. Wat kunnen mensen dan met nabijheid je warmte geven
in al de vormen van gemis. We zijn jullie heel dankbaar. Heeft u niet
gereageerd, vat dit dan niet op als een verwijt. We kunnen immers niet
alles en ook dat is goed.
Riet en Olaf Haasnoot

175 jaar
De dienst van 8 december komt al een beetje in zicht, en de commissie
is er al energiek mee bezig. In de dienst zullen er ook oud-predikanten
aanwezig zijn, en de dienst wordt dus niet alleen maar door mij alleen
gedaan, maar samen met de anderen. Want we realiseren ons, dat we
voorbijgangers zijn en waren. Ieder heeft zo zijn of haar eigen bijdrage
geleverd, en dat geldt natuurlijk ook voor de organist Peter Slotman, die
ons allen heeft begeleid.
Maar de dienst was geen dienst van een predikant, het waren diensten
van de gemeente en daarom gaven de ouderlingen van dienst ook een
hand aan de dominee bij het begin en aan het einde van de dienst. De
gemeente als geheel bewaarde het geheimenis van een God, die
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zichtbaar werd in mensen, in mensen die elkaar iets te zeggen hadden
in de onderlinge ontmoeting. We zullen dus als gemeente gaan vieren
en van die gemeente zijn we allemaal, of we nu vaak of zelden komen,
vertegenwoordigers. 175 jaar, een jubileum voor iedereen.
Olaf Haasnoot

Dankdag
Op 10 november is het weer dankdag. Het is altijd een dienst om even
bij stil te staan, dat we weer aan het werk zijn gebleven of dat we de
vruchten van de oogst zomaar tot ons kunnen nemen. Maar zijn we dan
niet de weergoden aan het bedanken? Wat is nu het heilige aan dat
feest?
Om te beginnen: we weten dat alle oogst- en dankfeesten stammen uit
oude culturen en gewoonten. De grote feesten uit Oude en Nieuwe
Testament waren vaak gekoppeld aan het begin of het einde van de
oogsttijd. Het woord wordt ook vergeleken met zaad, dat groeit of
verdort. Er was dus een verband tussen wat mensen zagen, en wat ze
beleefden aan de godsdienst. We zijn dat in onze tijd wat kwijtgeraakt.
Je salaris heeft steeds minder te maken met oogst, al is het logisch, dat
als de mais verdort, het vlees en de melk duurder zullen worden. En als
vruchten minder opbrengst hebben, zien we dat gelijk terug in onze
uitgaven, die hoger liggen. Maar op de achtergrond speelt dan ook het
milieu mee, zoals de stikstofdepositie en CO2-uitstoot, en dan begrijpen
we hoe het contact met het milieu ook weer inzet wordt voor een
toekomst. Dan is dankdag ineens weer actueel voor stads- en
dorpsbewoners.
Waar is God dan in dat alles? Ik denk, dat de mens in al zijn
beslissingen de handen en voeten van God kunnen zijn. God heeft te
maken met mensen, het raakt Hem wat wij doen en wij zijn de werkers
in de Wijngaard. Bij onze startdienst waren we op de boerderij van
Aalpol-Pasman. Dat was meer dan een gezelligheidsbezoek. We zijn
geïnteresseerd in wat er bij de veehouders omgaat en de werelden
kunnen elkaar ontmoeten. Dankdienst is ook zo’n ontmoetingsmoment,
en waar mensen elkaar ontmoeten, kan het aangezicht van God
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zichtbaar worden. Dan denken we die dag niet alleen aan de mensen,
maar ook aan de dieren, deel van Gods schepping.
We hebben ook speciale aandacht voor de mensen van 83 en ouder, die
een verrassing krijgen. Door hun inbreng leven ook wij, en daar hebben
we die dag ook oog voor. Danken kan je dus op allerlei manieren doen,
doet u ook mee?
Ds. Olaf Haasnoot

Open vensterwerk 2019
Zaterdag 21 december is er weer het Kerst-Openvensterwerk in het
Verenigingsgebouw van de kerk. We beginnen met een korte viering, en
daarna zal er weer van alles gedaan worden voor de ouderen. De regie
is in handen van een heel team o.l.v. Greetje van der Valk. Ik kan alvast
verklappen, dat er een speciale editie zal komen van de Elisabethbode,
waarin ook een stukje zal staan van het open vensterwerk van Usselo,
Boekelo en Twekkelo. We zijn blij u dan weer te zien.
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.
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AGENDA

2019/2020

10 nov
24 nov
08 dec

Dankdag
Gedachtenis der gestorvenen
Viering 175 jarig bestaan Protestantse gemeente
Usselo
Hebt u al doorgegeven of u aanwezig bent?
Dit kan via de invulstrook die u aantreft in de vorige
Drieklank, of via mail: p.g.usselo1@gmail.com
16 dec
Brookduo in de kerk van Usselo
20 dec
Lichtjesavond begraafplaats Usselo
21 dec
Open venstermiddag
22 dec
Kinderkerstfeest bij de fam. Leefers
16.00 uur en 17.00 uur
23 jan ’20 Ontmoetingsochtend bij de fam. Grobben

Startzondag 15 september
Wat een prachtige zonnige dag en wat een belangstelling. De locatie
waar dit alles plaats vond kon niet beter. Hoe uniek is dit. Een dienst in
de stal tussen de koeien.

Af en toe werd er zelfs ‘Boe’ geroepen. Natuurlijk door de koeien. Het
Thema voor deze dag was “Een Goed Verhaal” en dit werd verteld door
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Ineke Silderhuis. Zoals u inmiddels weet vertrekt zij eind november als
vrijwilliger naar Mercy ship , dat voor de kust van Senegal ligt. Ineke zal
op dat schip als operatieassistent haar bijdrage leveren. Wat deze
organisatie doet werd duidelijk gemaakt door een filmpje over deze
organisatie. Fantastisch om mensen weer een “nieuw leven“ te kunnen
geven d.m.v. een operatie. Ineke bekostigt de reis
en de nodige vaccinaties zelf. Het is mooi om u te
vertellen dat de collecte zo’n € 276 heeft
opgebracht. Dit bedrag wordt aangevuld tot €500
door de diaconie.
Ook de jeugd heeft tijdens de dienst de handen uit
de mouwen gestoken: ze hebben heerlijke
appelflappen gemaakt. De kinderen van de
nevendienst zijn ook erg druk geweest en hebben
appelmoes gemaakt. De verkoop van de
appelflappen en appelmoes heeft zo’n €150
opgebracht. Het was zo leuk om te zien hoe
enthousiast de kinderen hun producten aan de
man brachten.
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Na de dienst hebben we eerst wat gedronken, en overal zag je mensen
gezellig met elkaar praten. Ook onze gastheer Henk Aalpol heeft zijn
steentje bijgedragen. Hij vertelde op een enthousiaste manier hoe je b.v.
koeien kunt fokken, die veel melk geven. Henk en Joke vertellen heel
graag hoe mooi ze het vinden om een boerenbedrijf te hebben; en wij
hebben dit ook zeker ervaren door de manier waarop ze ons ontvangen
hebben. Het gevoel van gemoedelijkheid, verbondenheid en gastvrijheid
kwam heel goed tot uitdrukking. Ook de gezamenlijke maaltijd met een
lekkere kop courgette- of tomatensoep, en waar we ”elkaars” brood
opaten gaf een saamhorigheidsgevoel, wat je eigenlijk best vast wil
blijven houden. Laten we zo het komende jaar en hopelijk nog vele jaren
dit met elkaar voortzetten.
Mieke Lippinkhof
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Beste mensen,
Hartelijk dank voor de gulle donaties aan Mercy Ships tijdens de
startzondag op het prachtige erf van de familie Aalpol-Pasman.
De kinderen hebben ons enorm verrast met heerlijke appelflappen en
appelmoes. En wat een geweldige opbrengst!

Wanneer ik terug ben van de reis naar Senegal zal ik verslag
uitbrengen.
Hartelijke groeten,
Ineke Silderhuis
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Vanuit de kerkenraad
Op donderdag 10 oktober 2019 vond na opening en bezinning de 5 e
kerkenraadsvergadering van dit jaar plaats.
Wat betreft de afgelopen periode kunnen we terugzien op een hele
mooie Startdienst op het erf van de familie Aalpol. Voor de ouderen en
de kinderen was het een heel mooie en goed verzorgde dag. Op de
verschillende facebooksites zijn er erg veel foto’s geplaatst.
In de afgelopen periode is helaas plotseling ds. Van de Kaap overleden.
Zij heeft verschillende malen in onze kerk gepreekt. Ook is in die periode
ds. J. Bouwmeester met emeritaat gegaan. Zijn afscheidsdienst was in
de kerk in Haaksbergen.
Van de kerkrentmeesters komt het bericht dat de pastorie, het
verenigingsgebouw en verschillende andere objekten een schilderbeurt
hebben gehad.
De diaconie deelt mede dat er weer acties zullen worden gehouden ten
bate van de actie Manjano, en dat de kerk de actie tegen ALS van Riëtte
Wissink zal ondersteunen.
Ds. Haasnoot is samen met Rineke Overbeek naar een
Kringvergadering geweest met als onderwerp: Jeugd. Het was een
inspirerend bijeenkomst. Er zijn verschillende mooie initiatieven
ontwikkeld. Ook het Kinder-Kerstfeest bij de familie Leefers zal weer
worden gehouden dit jaar. Dit zal plaatsvinden op zondag 22 december
2019 en beginnen om 16.00 en 17.00 uur. De samenwerking tussen
TUK en de Kindernevendienst loopt erg goed.
Nieuwe ambtsdragers voor de kerkenraad is een blijvende zorg voor ons
allen. Vijf ambtsdragers zijn aftredend of herkiesbaar. Jan t. M. roept
opnieuw op om hierover goed na te denken. We moeten in eigen kring
rondkijken of iemand gevraagd kan worden. We willen graag eigen
gezichten blijven zien in de gemeente, zonder hulp van buiten te moeten
vragen. Er is veel vergrijzing en tekort aan jeugd, ook in onze kerk.
Voor de jubileumdienst op zondag 8 december 2019 t.g.v. het 175 jaar
bestaan van de PG Usselo zijn nog niet veel aanmeldingen
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binnengekomen. De mensen zouden het strookje moeten invullen dat in
de laatste Drieklank staat afgedrukt op de glimmende binnenpagina.
Het nieuwe vergaderschema voor het komende jaar is voorgesteld, doch
er komt nog een update overheen.
De kerkenraadsvergadering werd afgesloten met het Onze Vader.
Jan W. ter Mors. (Voorz.)

Van de Diaconie
Collectes 1-09 t/m 13-10-2019
01 sept Missionair werk
€ 119,20
Plaatselijke Gemeente
136,86
08 sept Collecte jeugdwerk JOP
81,80
Plaatselijke Gemeente
92,55
15 sept Startzondag Mercy Ship
276,20
22 sept Collecte Vredeswerk
79,55
Plaatselijke gemeente
70,90
29 sept Wereld Diaconaat ouderen Moldavie 70,35
Plaatselijke Gemeente
66,30
06 okt Twekkelo Kerk en Israël
102,30
Plaatselijke Gemeente
126,40
13 okt Wereld Voedseldag
74,80
Plaatselijke Gemeente
75,20

Giften september/oktober
Bloemendienst Fam L. via diaconie-collecte € 50,00
Als u collectebonnen wilt bestellen maak dan € 20,- of een veelvoud
daarvan over op:
IBAN NL84 RABO 0316 7265 32 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente
te Usselo.
Vermeld U ook alstublieft uw telefoonnummer en adres.
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SeniorenMiddag
De adventsmiddag voor senioren wordt gehouden op zaterdag 21
december. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Deze middag begint
om 14.30 uur.
Actie Manyano
Ook dit jaar houden we weer in de adventstijd een actie voor Manyano.
Dit doen we op de zondagen van 1 en 15 december.
Op 8 december vieren we dat onze kerk 175 jaar bestaat,
Wat gaan we doen:
Gezellig koffie drinken met wat lekkers. Maar natuurlijk wel tegen
betaling. De traktaties krijgen we van gemeenteleden. Vanaf zondag 10
november ligt er een lijst op de bar waarop u kunt aangeven wanneer u
wat mee wilt nemen. We hebben per zondag 6 á 7 taarten nodig. Er
moet natuurlijk flink wat taart gegeten worden, want we hebben één
zondag minder.
Op zondag 15 december zijn er weer Kniepertjes en kerststukjes te
koop. De kinderen maken vast ook weer iets leuks om te verkopen.
Ook Menno speelt weer op zondag 15 december en na afloop gaan we
met de pet rond.
Roel ter Borg gaat de ‘Aole Röp’ op zijn midwinterhoorn ten gehore
brengen tijdens de adventstijd. Ook hiervoor ligt een lijst op de bar.
Heeft u nog Bakjes voor de kerststukjes? Er staat vanaf 10 november
een mand waar u ze in kunt doen.
Wij hebben voor deze stichting Manyano gekozen, omdat Marieke
Robers als vrijwilligster bij deze organisatie werkt en zij heeft nauwe
banden met onze kerk in Usselo.
Manyano betekent “Wij doen het samen” en is een netwerk van 14
lagere en middelbare scholen in de Nelson Mandelabay.
Wat doen ze zoal:
- Ondersteunen vrijwilligers
- Psycho-sociale hulp voor leerlingen die de gevolgen ondervinden
van armoede, veel criminaliteit in de townships, geweld,
verwaarlozing en de grote problemen met drugs.

15

- Reading clubs opzetten om de leerlingen liefde voor het boek bij te
brengen. Hiervoor is grote belangstelling.
We hebben al 2 jaar ruim over de €1000 bij elkaar gebracht. Ook dit jaar
hopen we dit bedrag te halen. Doet u mee?

Psalm
Vandaag kreeg een lieve vriend een slechte diagnose. Boos en
verdrietig rij ik terug naar huis. God waarom? In een opwelling kies ik
een afslag en parkeer bij het dichtstbijzijnde bosje. Ik wandel het
parkeerterrein af. In het stille bos maken mijn gedachten lawaai. Je kunt
God tegenkomen in de natuur, zeggen ze. Nou, vandaag niet! Ik verlang
naar rust. Of eigenlijk, naar antwoorden, voldoening.
Een man zet fluitend zijn visserstentje op en begint te zingen. Als ik
dichterbij kom versta ik wat hij zingt.
‘t Hijgend hert......
Als je deze zin kunt afmaken hoor je bij de senioren. De psalmvertaling
uit 1773 verstopt een actuele boodschap. Als je geen 60+ bent, google
de tekst maar eens. Worstel door de ingewikkelde vervoegingen en
bijzinnen en je ziet een hert, op zoek naar water. Herken je het
verlangen om uit te rusten bij een kabbelend beekje, om te ontsnappen
aan het ‘jachtige’ leven? Of eigenlijk, het verlangen naar de Bron.
De visser, 70+, ziet mijn glimlach. Hij vertelt over zijn opa, die hem
meenam naar de kerk. “We zongen hele noten, mevrouw.” Nu
glimlachen we allebei. Waardevolle herinneringen, daarmee kun je de
toekomst aan.
RH

Bijbelse taferelen
Enkele maanden geleden vond Coen Nijkamp in de garage bij het
Verenigingsgebouw een kist met 33 platen, uitgegeven door de firma
Callenbach te Nijkerk. Waarschijnlijk zijn ze in een ver verleden gebruikt
voor zondagschool of catechisatie. Het gaat om bijbelse taferelen. Van
het jarenlange verblijf in de kist zijn de platen niet beter geworden, maar
ze zijn voor een behoorlijk deel toch nog in redelijke tot goede staat. Er
zijn echter ook beschadigde exemplaren.
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De platen zijn erg gedateerd, naar maatstaven van nu onbruikbaar voor
educatieve activiteiten binnen onze gemeente. Maar ze zijn wel van
historische waarde.
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Misschien is er ter gelegenheid van ons 175-jarig jubileum nog iets mee
te doen.
Wij hebben ook enkele vragen over de herkomst van deze platen. Door
wie en voor wie ze zijn gebruikt, en waarvoor? Wanneer zijn ze
aangeschaft, en hoe lang zijn ze gebruikt?
Als u één of meer van deze vragen kunt beantwoorden stellen wij het op
prijs als u -schriftelijk, per e-mail of mondeling - even contact opneemt
met Roel Bruinsma, Beckumerstraat 207, roelbruinsma@home.nl, tel. 4
28 1753
Coen Nijkamp
Roel Bruinsma
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Plukken voor ALS
Zoals velen weten ga ik met nog negen fanatiekelingen op 11 juni 2020
de Mont Ventoux beklimmen om geld binnen te halen voor Stichting
ALS, om op die manier een bijdrage te kunnen leveren aan
wetenschappelijk onderzoek.
Om geld in te zamelen heb ik dit jaar het geld wat binnen kwam via mijn
dahlia-pluktuin gedoneerd aan deze Stichting.
Velen van u heb ik in mijn tuin mogen begroeten om te plukken, en
hebben er daardoor mede aan bijgedragen dat ik nu al € 800 heb binnen
gehaald. Ik wil u daarvoor hartelijk danken.
Riëtte Wissink

De Cantorij
Wel en Wee

U zult intussen zeker wel gehoord hebben dat onze cantor/dirigente
Marion Röber per 1 jan. 2019 is benoemd tot cantor-organist in
Haaksbergen. Dat was voor ons als cantorij na een zo lange
samenwerking geen leuk bericht. Natuurlijk was het voor Marion een
promotie en we konden haar geen ongelijk geven in het zetten van deze
nieuwe stap. Tegelijkertijd bleef Marion ook heel loyaal naar ons. Begin
dit jaar zei ze er wel direct bij dat ze tot Pasen bleef. Dan hadden wij
nog een tijdje om op zoek te gaan naar een nieuwe cantor. We hebben
twee mensen op proef gehad. Helaas konden we niet tot een goede
`match`` komen.
Marion had ons toen inmiddels toegezegd net zolang te blijven totdat wij
een nieuwe cantor hadden gevonden, maar dat bleek in de praktijk toch
niet zo eenvoudig. Marion kon dan wel onze repetitor blijven, maar had
als cantor haar rol in Haaksbergen te vervullen, dus bij hoogtij- en
feestdagen hadden wij dan geen dirigent. Een dilemma dus!
Opeens kwam er het verlossende telefoontje van Lidy Dekker met het
voorstel : “Als Marion de liederen gaat instuderen, dan wil ik wel
dirigeren op de zondagen, waaraan de cantorij haar medewerking wil
verlenen”. U begrijpt dat we dit een prachtige oplossing vonden.
Intussen is er wel een `mits`. Dit blijft namelijk een tijdelijke oplossing.
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Dat moge duidelijk zijn. We zullen vòòr september 2020 wel een echte
nieuwe cantor moeten zien te vinden!
Wij vinden het fijn om met elkaar te zingen en de kerkdiensten te
ondersteunen met ons gezang. We zoeken nog nieuwe zangers die
onze cantorij willen versterken. Iedereen is welkom. Wij repeteren
woensdagmiddag van 17.30-18.30.uur.
Tot hoors en ziens!
Mieke Lippinkhof

Wees barmhartig
Voor de onrust die wij zaaiden
voor onnodige ergernissen
voor onvriendelijkheid tegen anderen
voor ons opgesloten zijn in onszelf
voor eenzijdige aandacht voor de buitenkant
voor enkel ijver voor de materiële zaken
voor te weinig rust en tijd voor anderen
voor enkel de zorg om méér en méér
voor alle momenten waarop wij tekortschieten:
WEES BARMHARTIG

Brookduo kerkentour 2019
’t K’oole testament
’t K’oole testament is de vijfde winterse vertelling van streekroman
schrijver Gert-Jan Oplaat. Ruim 25000 bezoekers zagen de vorige vier
vertellingen in verschillende kerken in de regio.
’t K’oole testament is het nieuwe verhaal en wordt ondersteund met
dialectliedjes, gedichtjes, lichtshow, beelden en afsluitend het “Stille
Nacht”.
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Ook dit jaar komen ze weer naar Usselo en wel op
Maandagavond 16 december a.s.
Aanvang: 20.00 uur
We kunnen 175 personen herbergen, dus wees er snel bij, want dit mag
u niet missen.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij ondergetekende, zondags na de kerkdienst,
per mail: mts-wissink@outlook.com of tel. 06-23726729
Riëtte Wissink
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Lichtjesavond 2019
Op vrijdagavond 20 december a.s. vindt de lichtjesavond plaats op de
begraafplaats in Usselo. Aanvang: 19.00 u.

De avond is bedoeld om troost te geven aan al die mensen die een
dierbare missen. Iedereen, jong en oud, is welkom om herkenning en
troost te vinden. Ook wanneer uw dierbare elders is begraven of
gecremeerd. De begraafplaats wordt die avond verlicht met fakkels en u
krijgt een grafkaars aangeboden om op het graf van uw dierbare te
zetten of op een daarvoor ingerichte herdenkingsplek.
U bent van harte welkom.
Caroline Doornbos en Riëtte Wissink
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23 okt.
24 okt.
27 okt.
1 nov

Dhr. H. Timan
Jan v. Elburgstraat 43
Mevr. M.G.Elzink
Schaddendijk 73
Dhr. H.G. Lefers
Bruggertstaat 453
Mevr.J.J. van AmeromBoekelose StoomLutje Berenbroek
xxxxblekerij 66
2 nov Mevr. C.H. Vreeman De Mans 39
Meijer
3 nov Dhr. H. Wooldrik
De Mans 16
8 nov Mevr. J.J.G. Huberts Eekmaatlaan 25
Hoevers
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 J.G.A. Nijenkamp – Kristen
Beckumerschoolweg 24
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
18 dec G.J. Beuink-Wesselink
Hengelosestraat 447 447
19 dec J.H. ter Heegde
Arendsweg 90
19 dec R.J. Leefers-ter Heegde
Weustinkweg 9
22 dec F.J.L. Roelvink
Meidoornstraat 26
25 dec B.A. Dinkla
Meester De Wolfstraat 29
25 dec Mevr. M. Dommerholt
Vincent van Goghlaan 4
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SAMENSTELLING VAN DE KERKENRAAD
PREDIKANT
Ds O.G. Haasnoot

Haaksbergerstraat 819

tel.
7548 PB 7851695

DIAKENEN
A.E. Grobben-Berenbroek Oude Haaksbergerdijk 2
M. Lippinkhof-Hubers * Boek. Stoombleekerij 59
E. Mol
Händellaan 16, Ensch.
OUDERLINGEN
W.A.L. Overbeek
Grote Veldweg 21
B.G.J. Pasman
Haaksbergerstraat 1006
J.W. ter Mors *
Willem Rijbertstraat 26
preses kerkenraad
R.M. ter Borg *
Mastbos 61
Scriba kerkenraad
H.J. Teussink - Nijhuis
Lammerinkweg 9

tel.
7546 PZ 4282193
7548 EE 4357195
7522 KM 4365955
tel.
7547 RP 4280691
7548 PC 0613793855
7521 TP 0651066319

OUDERLINGEN – KERKRENTMEESTERS
H.G.H. Abbink
Nieuwe Kampweg 130
J.G. Berenbroek
Buurserstraat 500
P.Swank
Willem Kalfstraat 62
Penningmeester kerkrentmeesters
R.H.A. Wissink-Roossink* Geessinkweg 403

tel.
7548 PL 4281708
7544 RH 4761892
7545 AN 0610301492

7543 GM 0655075120
7546 RD 4282438

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

tel.4282020

- Open Vensterwerk
Greetje van der Valk
- Kindernevendienst
Rineke Overbeek

Kwinkelerweg 39

Grote Veldweg 21

tel 4282020

tel. 4280691

-Jeugdkerk voor 12 - plussers
Jenny Stokkers
Boekelerhofweg 100

tel.4281269

- 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
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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

20 oktober

ds. O.G.Haasnoot

27 oktober

ds. J.Bouwmeester

03 november

ds O.G.Haasnoot.

10 november

ds. G.S.Bunjes-v.der Lee

17 november

ds. W.Janssen (Losser)

24 november

ds. O.G.Haasnoot

01 december

ds. H.Cohen Stuart - Fens (Oosterhesselen)

08 december
Usselo

ds. O.G.Haasnoot 175 jaar Protestantse kerk

15 december

ds. E. de Bruin (Losser)

22 december

ds. G.S.Bunjes-van der Lee
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gedachtenisdienst

