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Vanuit de pastorie
Ik en jij, jij en ik, dat was de grote ontdekking van Martin Buber. Een
ontdekking, die hij deed vanuit zijn chassidische jeugd. Een ik wordt pas
een ik als het een jij tegen komt. Jij kan het geheim zijn dat in de
ontmoeting tussen mensen plaats vindt. Later is het door Levinas nog
scherper gesteld door de ander die maakt dat ik zich vormt tot een “ik”.
Een klein kind, dat niemand heeft die voor hem/haar zorgt, die kan geen
“ik“ worden. Buber heeft na de oorlog ingezien, dat er een groot gemis
is, namelijk het besef, dat degene die tegenover je is, ook degene is die
heel veel op je lijkt. In de bijbel staat het dat de mens een hulp en
tegenover krijgt (helaas wordt dat tegenover in de nieuwste vertalingen
weg vertaald met iemand die bij hem past.) Buber ging het met name
om dat gegenüber. In de ontmoeting ligt het geheim van God. Die
ontmoeting kan zomaar gebeuren, we hebben het niet in de hand.
Buber schrijft, dat het hem zelf overvallen heeft. Er zijn mensen
geweest, die het zomaar hebben over dat ontmoetingspunt als wisten
ze er alles van. Het gaat dan niet meer over ik en jij, maar over Het, wat
we telkens denken te kunnen beheersen. Maar van die Het, die God
genoemd wordt, wil Buber niets weten. Als in God geloven betekent in
de derde persoon over hem spreken, geloof ik niet in God. Als in Hem
geloven betekent tot Hem te kunnen spreken, dan geloof ik in God
(Theo Witvliet: Kwaliteit van leven, p. 39). Ik denk, dat het ook kan
helpen in de gesprekken om tot elkaar te komen en God een plaats te
geven in de gesprekken, dat we tot Hem kunnen spreken en niet over
Hem. Intensief samen spreken en luisteren naar de ander is een hele
kunst. Ik versta dat maar nauwelijks, want vaak hoor ik alleen maar wat
ik wil horen. Het vreemde is hoe meer vertrouwd ik met iemand ben hoe
minder ik luister en snel geneigd ben in te vullen, wat die ander zegt. De
vraag is: hoor ik dan nog het geheim van God in de ander, of zijn we
platgetreden paden aan het betreden? Zijn we sailing ships, die op
afstand naast elkaar zeilen, maar niet meer weten hoe het bij de ander
aan boord is en wat die ander ziet. Daarvoor houden we afstand, die de
nabijheid in de weg kan staan. We zeilen allemaal om te winnen.
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Dat kan in een discussie, en de één wint en de ander verliest. Je houdt
de ander ook in het oog, maar weet niet wat er in de ander omgaat. Zo
kan een kerkgemeenschap ook worden. Zo kan een geloofsgesprek
ook worden. Als er niet ruimte wordt gemaakt voor de ander, maar het
alleen gaat om winnen of verliezen. De ander houdt mij levend, de
ander maakt, dat ik er kan zijn en mezelf steeds beter leer kennen en
ruimte kan maken voor het geheimenis, het mysterie. Je zou kunnen
zeggen, wie wint in een gesprek verliest de ander.
Dit winterseizoen starten we met gesprek. Een kind leert praten en leert
ontdekken door gesprek. De Emmaüsgangers leerden dat in het
vertellen het geheim van de ontmoeting ontstaat, waarin de Ander zich
bekend maakt in brood en wijn. We denken vaak dat een goed gesprek
is de ander bekeren, dus winnen in het gesprek met talloze argumenten
en soms een voet tussen de deur. Maar daarmee laten we geen plaats
voor het geheim. Leren luisteren, leren een “ik” te worden in het gesprek
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met de ander. Eigenlijk is een goede preek ook niet een uitleg, maar
dichter bij mijn “ik” komen door de Ander aan het woord te laten komen.
Ik hoop, dat we dit jaar in gesprek gaan met de ander en wie weet
komen er ook momenten, dat we ineens zullen zeggen: “er gebeurde
iets!“ of “we werden even boven ons zelf uitgetild “.
Ds Olaf Haasnoot

De bevestiging van ds Klaas van der Kamp tot classispredikant
Op 9 september mocht ik bij de bevestigingsdienst zijn in de Open
Hofkerk te Kampen. De nieuwe classis van Overijssel- Flevoland heeft
nu 8 ‘Ringen’. De classispredikant krijgt een nieuwe functie en om die
functie ook waar te kunnen maken werd hij ingezegend voor zijn werk
door 8 vertegenwoordigers, uit de iedere Ring één. Een paar dagen
voor de dienst werd ik opgebeld of ik dat zou kunnen doen namens de
stuurgroep van de Ring Enschede. Namens u mocht ik vertellen, dat we
wijzen waren die uit het Oosten kwamen, en die op zoek gingen naar
het kind; en ik sprak de wens uit, dat ds. van der Kamp ook zal omzien
naar het kind in ons en naar de kleinere gemeenten, waarvan er talloze
zijn in het Oosten. De keuze van zijn tekst uit Lucas 5:1-6 sloot aan bij
de gedachte, dat we soms het net uit moeten gooien, terwijl we eigenlijk
bang zijn met al onze deskundigheid niets meer te vangen. In de diepte
gaan (met je net) behoort tot de kracht van de kerkgemeenschap die
verdieping zoekt in zijn/ haar leven. Die kracht schenkt moed om te
blijven hopen. Hopen is aan de ene kant uitzien naar wat komt, maar
ook ervaren dat er aan de andere kant getrokken wordt om te gaan.
(Trekt God ons ook in de hoop?). We sloten af met een bekend lied “Ga
met God en Hij zal met je zijn” ( Liedboek 416)
ds Olaf Haasnoot

Even er tussen uit
Een week rondwandelen bij de muur van Hadrianus vanaf Newcastle.
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Ik vertelde aan mijn collega ds. Alida Groeneveld, dat we een week
gaan lopen over en langs de muur van Hadrianus. Gaan we drie weken
later dan zij en haar man, precies over diezelfde muur lopen! Ik krijg al
zin als ik haar foto’s voorbij zie komen. We, Riet en ik, zijn weg van 2330 september.
Ds. Olaf Haasnoot

Gesprekken
Op woensdag 19 september is er een bespreking van het boekje
Liberaal Christendom. We lezen dan Hoofdstuk 20 met de titel
‘Gastvrijheid’, een van de drie thema's van het nieuwe beleid. We
beginnen om 20.15 uur bij Henk Timan Jan van Elburgstraat 43.
Op dinsdag 2 oktober hebben we een gesprek over Psalm 84:9-13 in
de Gerfkamer van de kerk. We beginnen om 19.00 uur zodat de
meesten voor donker weer thuis kunnen zijn. U bent van harte welkom
en we hopen, dat er wat nieuwe gezichten te zien zijn.
Vriendelijke groet, ds. Olaf Haasnoot
Vrouwenvereniging van Twekkelo en Boekelo
Wij starten ons programma op 24 oktober om 5 uur ’s middags met een
diner bij de Zevenster in Oele. Jullie krijgen allemaal nog een
uitnodiging,maar schrijf dit al vast in je agenda.
Hartelijke groeten,.Gerda.
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Adieu Classis Enschede - Welkom Ring Enschede
Kerkelijke vernieuwing
Zoals de lezer zeker niet ontgaan is, is de PKN bezig met een
ingrijpende reorganisatie. Tot aan 1 mei 2018 waren er 74 classes. Dit
is erg veel, maar uit praktische overwegingen toch wel dichtbij.
De PKN gaat terug naar 11 classes. Enschede valt onder de classis
Overijssel-Flevoland. Elk van die elf krijgt een Classispredikant en voor
onze classis is dat geworden de heer K. van der Kamp, die secretaris
was van de Raad van Kerken. De classispredikant is geen
brandweerman of scheidsrechter. De classispredikant moet inspirator
zijn en het kerkelijk gesprek gaande houden en intensiveren.
De classis Overijssel-Flevoland omvat ongeveer 200 gemeenten! Niet
alle gemeenten kunnen dus vertegenwoordigd worden. Elke oude
classis - in het vervolg de ‘Ring’ - levert tot nu toe 4 afgevaardigden
voor de nieuwe classis.
De oude “classis Enschede” wordt omgevormd tot “Ring Enschede”. De
PKN verwacht, dat de gemeenten die tot een bepaalde classis
behoorden een goed contact met elkaar houden. De opdracht aan de
Ring is dan ook: gestalte geven aan de verantwoordelijkheid van de
gemeenten voor elkaar, onder meer door het bevorderen van de
ontmoeting met elkaar.
Tijdens de laatste vergadering van de classis op 11-04-2018 is er een
oproep gedaan om te komen tot een stuurgroep van de Ring Enschede.
Misschien tot veler verrassing meldden zich spontaan drie personen,
later aangevuld met een vierde. De stuurgroep bestaat uit: ds. Olaf
Haasnoot (Usselo) voorzitter, ds. H. Marsman, de Heer H. Groters
(notulist) en mevrouw N. van Genderen, communicatie.
De verantwoordelijkheid voor het functioneren van de Ring ligt niet bij
de stuurgroep, maar bij alle gemeenten behorende tot de Ring
Enschede te weten: Borne, Delden, Diepenheim, Enschede,
Glanerbrug, Goor, Haaksbergen-Buurse, Hengelo, Losser, Markelo,
Overdinkel, en Usselo.
De betreffende kerkenraden zullen zelf activiteiten moeten aandragen
voor het welslagen van de Ring. Een Ring kan ook met voorstellen
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komen, die dan door ”onze” afgevaardigden meegenomen kunnen
worden naar de classis Overijssel-Flevoland. Tevens moeten de
kerkenraden 2 gemeenteleden (dit hoeven geen kerkenraadsleden te
zijn) voordragen, die vertegenwoordigers zijn van hun gemeenten in de
nieuw te vormen Ring.
Een oud-vertegenwoordiger van de classis Enschede.

Vanuit de kerkenraad
Vanuit de eerste kerkenraadsvergadering na de zomervakantietijd kan
ik u het volgende mededelen:
In Zondagsnieuws zal weer een lijstje komen met gemeenteleden die,
voor zover bekend, ziek zijn. Dit ook om de andere kerkleden hierop
attent te maken, opdat zij - indien hier behoefte aan is - daar een
bezoekje kunnen brengen of een kaartje kunnen sturen.
Nu ds. Haasnoot tijdelijk voor 40% ondersteunend werkzaam is in
Haaksbergen, heeft het moderamen van de PG Usselo zich
voorgenomen om in oktober een noaberbezoek te brengen aan het
moderamen van de PG in Haaksbergen.
Op 20 oktober a.s. gaan we, in navolging van het succes van vorig jaar,
met de jeugd weer wadlopen. Dat belooft weer een mooie dag te
worden!
Omdat de gemiddelde leeftijd van onze gemeente steeds hoger wordt,
raakt de agenda van de pastorale raad snel vol voor het afleggen van
huisbezoeken. Hierdoor kwam er een achterstand die lastig was om
weer in te halen. Het mooie nieuws hierbij nu is dat een aantal leden
van de diaconie de pastorale raad willen ondersteunen bij het afleggen
van bezoeken aan de ouderen van onze kerkgemeente. Hierdoor kan er
dan weer zoveel mogelijk invulling aan worden gegeven.
Op 21 oktober a.s. is er een oecumenische dienst met de RK gemeente
uit Boekelo in de Marcellinuskerk aldaar.
Jan W. ter Mors
Voorz. Kerkenraad PG Usselo.
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Van de Diaconie
Wij zoeken …
Aan het einde van dit kalenderjaar zoekt de kerkenraad van de
gemeente Usselo, zoals altijd, nieuwe kerkenraadsleden. In dit artikeltje
wordt vooral gezocht naar diakenen.
De kerkenraad wil graag in contact komen met mannen/vrouwen, die
zich willen inzetten voor de diaconie. Een belangrijke taak voor één van
die personen is het penningmeesterschap van de diaconie. Hij/zij
verzorgt de boekhouding, maakt de jaarrekening en begroting op. Alle
collectegelden komen bij hem/haar terecht. De collecten voor bepaalde
instellingen en/of de zogenaamde doorzendcollecten worden door de
penningmeester overgemaakt. De collecten voor de plaatselijke
gemeente worden overgemaakt naar de penningmeester van de P.G.U.
Zo nu en dan zijn er contacten met de bank(en) waar de diaconie
rekeningen heeft.
De penningmeester van de diaconie is lid van de kerkenraad. Dit laatste
is verplicht, want hij/zij legt in de kerkenraadsvergadering
verantwoording af van het financiële beleid van de diaconie.
Wilt u meer weten?
Bel gerust naar de huidige penningmeester Esther Mol, tel. 0619914592
en zij geeft u alle informatie. Via de mail - molesther@hotmail.com kunt u ook contact met haar zoeken om tot een afspraak te komen.
Het college van diakenen

Bedankje CliniClowns
Tijdens de dienst van 3 juni is er in onze gemeente gecollecteerd voor
de CliniClowns. We kregen daarvoor een bedankje van deze
organisatie in de vorm van een foto, die het werk van de CliniClowns
heel aardig weergeeft. Op de volgende pagina deze foto.
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Collectes 10-6-2018 t/m 2-9-2018
10 juni Werelddiaconaat
55.85
Plaatselijke Gemeente 71.90
17 juni Diaconie
109.54
Plaatselijke gemeente 107.60
24 juni Tactus
101.88
Plaatselijke Gemeente 114.60
1 juli

Jeugdwerk
89.20
Plaatselijke Gemeente 107.20

8 juli

Amnesty
85.05
Plaatselijke Gemeente 94.00

15 juli

De Viermarke
125.45
Plaatselijke Gemeente 130.50

22 juli

Woongroep Roombeek 95.92
Plaatselijke Gemeente 107.00

29 juli

Sonneheerdt Barthimeus 95.15
Plaatselijke Gemeente 100.60
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5 aug

Diaconie
Plaatselijke Gemeente

68.46
100.80

12 aug Kerk in actie (zending)
Lombok

84.12
200.70

19 aug Kerk in actie Bangladesh
Plaatselijke Gemeente

110.65
117.00

26 aug Citypastoraat
Plaatselijke Gemeente

72.85
77.00

2 sept Slachtoffers India
Plaatselijke Gemeente.

110.81
89.75

Overige giften
Fam. de R. via mevr. Pasman

50,00

Van uw Bijdragenadministrateur
In de periode januari t/m juni via de diaconie € 110.00 ontvangen tbv
giften
Verder via de bank ontvangen:
Mw B-L
€ 20.00
Fam N.
- 20.00
Solidariteitskas:
Belast door de PKN in:
Ontvangen van
Gemeenteleden

2018

2017

€ 1.590

€ 1.605

€ 1.730

€ 1.885

Coen Nijkamp

Ie kiekt d’rop, maar ie kiekt d’r nie in
Het campingspelletje deze zomer: raden wie de andere kampeerders
zijn. Nederlanders herken ik direct. Die serieuze man met bril is vast
een accountant en die opgewekte vrouw met wandelschoenen is
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verpleegkundige. Niet? Nou ja, het had gekund, accountants zijn toch
altijd zus en verpleegkundigen zo?
Aan de buitenkant iemand beoordelen, dat is riskant. Voor je het weet
deel je mensen in hokjes in. Om iemand echt te kennen, moet je verder
kijken dan de buitenkant. Ik denk aan het eerste Twentse gezegde dat
ik leerde: Ie kiekt d’rop, maar ie kiekt d’r nie in.
Met de ‘accountant’ en ‘verpleegkundige’ zitten we tot ‘s avonds laat te
praten. Achter de bril komen tranen, de opgewektheid blijkt een groot
verdriet te verbergen. Zij luisteren ook naar ons, zonder oordeel.
Kunnen we zulke gesprekken niet vaker houden? Doorvragen als
iemand zegt: ‘t Gaat wel’. Geduldig blijven bij gemopper. Vragen “Hoe
gaat het nu echt met je? Vertel eens.” En mijn mening thuis houden, als
ik bij iemand naar binnen mag kijken.
RH
Wadlopen (of kijken), meld je aan!
Na het succes van 2 jaar geleden, willen we op zaterdag 20
oktober met de kinderen (vanaf 6 jaar), jongeren van de kerk en
geïnteresseerde volwassenen weer gaan wadlopen. Henk Blik zal ons
deskundig begeleiden tijdens de 4 uur durende ‘zwerftocht
Noordpolderzijl’. De wandeltocht begint om 1 uur 's middags. We
verzamelen ’s ochtends bij het Verenigingsgebouw in Usselo en
vertrekken vanaf daar naar Noordpolderzijl. Bij voldoende
aanmeldingen zullen we met een bus gaan, anders gaan we met
auto's. Liever niet wadlopen, maar wel mee naar Noordpolderzijl, dat
kan ook! Meld je aan.
Op de terugweg naar huis zullen we ergens een eenvoudig hapje eten.
Voor deze activiteit zal een kleine eigen bijdrage worden gevraagd.
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Voor meer informatie over
het wadlopen: http://www.wadlopen.com/wadloopinformatie.html
Meer informatie over de tocht, vertrektijden en dergelijke volgen later.
Om inzicht te hebben hoeveel deelnemers we kunnen verwachten,
willen we je vragen of je interesse hebt en verwacht mee te gaan en zo
ja, met hoeveel personen.
Mail of bel: rineke.overbeek@gmail.com 06-33972474
In gesprek met je kind
Het voeren van een goed gesprek met je kind kan een hele uitdaging
zijn. Op 7 november organiseert de PG Usselo een informatie-avond
voor ouders over in gesprek gaan met je kind. Deze avond zal
plaatsvinden in de kinderopvangruimte van Erve Wiechert, Spieleweg
26 te Boekelo (naast Spielehof) om 20 uur.
We nodigen je hiervoor van harte uit.
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Commissie kindernevendienst
In verband met studie in Zweden heeft Rebecca ter Borg ons team
helaas moeten verlaten. We zijn Rebecca erg dankbaar voor alle
praktische hulp, mooie ideeën, ICT-ondersteuning en nog veel meer,
die we van haar hebben gekregen de afgelopen jaren.
We zijn nu op zoek naar nieuwe mensen om onze commissie 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
Als ik niet meer…
Als ik niet meer goed kan lopen.
geef jij mij dan jouw arm?
Als ik niet meer op verbetering durf hopen,
maak jij mijn koude hart dan warm?
Als ik stilsta op deze aarde,
die maar jakkert en maar jaagt,
geef jij mijn leven dan weer waarde,
zodat mijn eenzaamheid vervaagt?
Als ik schreeuw en huil van binnen
laat jij mij dan niet alleen?
Wil jij dan iets voor mij verzinnen,
draag jij mij door die moeite heen?
Pas dan komt mens-zijn tot zijn recht,
als in de diepte van het leven,
liefde niet alleen met woorden wordt gezegd,
maar daadwerkelijk aan de ander gegeven.
Addy Oostdijk
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Mevr. J.G. Radstaake - Lammers
Mevr. M.W.M. Burgersdijk van der Ende
Mevr. J. Meijer - Poorter
Mevr. J.J. Wevers - Redder
Mevr. G.G.J. Burggraaf - Visser
Mevr. G.H. Leefers - Jansen
Dhr. J.H. Schoeman
Dhr. A. Tonnema
Mevr. G. Cretier - Schempf
Mevr. J.H. Wagelaar - ter Heegde
Dhr. B.H. Bel
Mevr. W.J. van Hummel - Snippe
Dhr. G.H. Weldink
Mevr. J.G. Smelt
Mevr. H.J. Veenbaas - Hageman
Mevr. T. Migchelbrink - Kloos
Dhr. A. Dijks
Dhr. H. Timan
Dhr. H.G. Lefers
Mevr. W. Hoogendijk - Lugtenburg
Mevr. J.J. van Amerom Lutje Berenbroek
Mevr. C.H. Vreeman - Meijer
Dhr. H. Wooldrik
Mevr. J.J.G. Huberts - Hoevers

Dirk Papestraat 52

18 sep

Spartastraat 71
Laaressingel 139
Pastoor Schneiderstr.33
Bastinglaan 15
Haaksbergerstraat 962
De Mans 28
Beukstraat 26
Dirk Papestraat 66
Moorvenweg 2
Jan van Elburgstraat 28
Wissinksdijk 90
Holterhofweg 310
Landsteinerlaan 35
Schiestraat 57
Suze Robertsonlaan 27
Henry Dunantlaan 50
Jan van Elburgstraat 43
Bruggertstraat 453
Oude Deldenerweg 204

18sep
21 sep
26 sep
27 sep
27 sep
28 sep
30 sep
2 okt
4 okt
5 okt
8 okt
8 okt
15 okt
17 okt
18 okt
19 okt
23 okt
27 okt
27 okt

Boekelose Stoombl. 66
De Mans 39
De Mans 16
Eekmaatlaan 25

1 nov
2 nov
3 nov
8 nov
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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 4280035
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

7534 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
(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
Marjolein Blomesath

Grote Veldweg 21
Windmolenweg 22

tel. 4280691
tel. 7850092

- Jeugdkerk voor 12 - plussers
Jenny Stokkers
Boekelerhofweg 100
Nine van Schuppen
Windmolenweg 18

tel.4281269
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
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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

23 september

ds. W.Ekker (Enschede)

30 september

ds. H.Cohen-Stuart Fens (Oosterhesselen)
m.m.v. de cantorij

07 oktober

ds. W.Janssen (Losser) Twekkelo

14 oktober

ds. M. van der Meer (Almelo)

21 oktober

ds. O.G.Haasnoot
Oecumenische dienst

Momentum Boekelo
(voormalige Marcellinus)

m.m.v. de cantorij

28 oktober

ds. O.G.Haasnoot

04 november

ds. G.J. Lambers Heerspink (Delden)

11 november

ds. O.G.Haasnoot

18 november

ds. W.Janssen (Losser)
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