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Vanuit de pastorie
Open, gastvrij en verbonden
Dat waren de woorden waarmee we ons beleid voor de komende
jaren hebben vastgelegd. Het hadden lege termen kunnen blijven
als we er geen inhoud aan hadden gegeven, immers welke
kerkgemeenschap kiest nu voor gesloten, buitensluitend en op
zichzelf?
Wat een grote geschenken hebben we ontvangen de afgelopen
twee jaren. De samenwerking met de Rooms-katholieke parochie is
toegenomen, en de parochianen kunnen de St Marcellinus blijven
gebruiken in de komende jaren. We hebben ook moeilijke tijden
meegemaakt, maar we hebben vast gehouden aan het woord
‘Verbonden’, waardoor we wisten, dat we niet zomaar elkaar
hadden opgezocht. Achter onze verbondenheid mochten we zo nu
en dan ook Gods verbondenheid in mensen ontdekken. Toch is het
net als in een relatie, soms lijkt alles vanzelfsprekend te verlopen en
soms is het belangrijk te zeggen wat je werkelijk voelt en beleeft, en
dan maak je de weg open naar verbondenheid.

In de dienst van 17 april ging het woord voor de kinderen over het
‘potlood’. Aan de mooie buitenkant is niet te zien wat de binnenkant
is, de binnenkant is kwetsbaar en daar schrijven we mee. Soms kan
je pas achterom zien wat je getekend hebt. Er is iemand die het
potlood vast houdt waardoor de lijnen van het leven zichtbaar
worden, maar die leiding is niet altijd helder en duidelijk geweest.
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Soms moet het potlood geslepen worden, dat is pijnlijk, want er gaat
weer wat vanaf, maar uiteindelijk wordt er weer een nieuw stukje
grafiet bloot gelegd, waardoor er weer getekend of geschreven kan
worden.
Gelukkig is er soms ook een gummetje op het einde van het
potlood, waardoor we verkeerde lijnen weer uit kunnen gummen en
zoals iemand in de dienst toevoegde, je moet het potlood niet laten
vallen, want dan breekt de binnenkant. Wie wel eens een
dankdienst voor het leven heeft meegemaakt, die ziet ook vaak de
levenslijn als een streep van een potlood, een levenslijn die er
ineens niet meer is, dan pas realiseren we ons vaak hoe mooi de
tekening was geworden, die was ontstaan.
Verbondenheid is dus meer dan het ene potlood, het is samen met
anderen strepen trekken. Ik heb eens een training meegemaakt en
dan kregen mijn vrouw en ik ieder een potlood in de hand. En een
vel papier in het midden. Ieder startte aan een kant van het papier,
dat tussen ons in lag. We gingen naar elkaar toe en draaiden om
elkaar heen. Totdat ineens iemand dwars door de lijn van de ander
heen ging. Er kwam iets van conflict en de lijnen werden heftiger.
En toch je wachtte soms af wat de ander zou doen en soms deed je
waar je zelf behoefte aan had. Je mocht pas als er vijf minuten om
waren met elkaar praten, wat er in je om was gegaan. Vaak dacht je
dat je de ander verstond, maar bleek de ander met iets heel anders
bezig te zijn geweest. Samen werd het onze tekening, die
onvergelijkbaar was met de tekening van anderen, die hetzelfde
hadden gedaan. Verbondenheid vraagt dus ook om communicatie,
want zonder dat ga je uit van je eigen verhaal.
De kerkgemeenschap groeit, er zijn weer mensen bij gekomen in
onze gemeente, we denken aan Sandra Tonnema, en aan René en
Margje Jongejeugd. Telkens komen er weer nieuwe mensen kijken
en meevieren, en ieder die binnenkomt heeft iets in te brengen. In
het boek “Vreemdelingen en Priesters’ van Stephan Paas wordt er
gesproken over het priesterschap aller gelovigen en schrijft hij dat
ieder die binnenkomt als een nieuwe priester is, die iets van zijn of
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haar gaven binnenbrengt bij de anderen. Aandacht voor die gaven,
zorgzaamheid voor de moeilijkheden, dat vraagt wat van elkaar. We
hebben onze bakens gezet, openheid, gastvrijheid en
verbondenheid. We zoeken naar invulling van de woorden. We
hebben contact met Jarabee voor de groep minderjarige
vluchtelingen, die naar de Teesinkweide zouden gaan. Eerst zou
het per januari ingaan, toen per mei, toen per juni en nu per 1 juli,
dus als iedereen op vakantie gaat met jongeren. Hoe het zal zijn
weten we nog niet, maar we bereiden ons er wel op voor. We zullen
vragen over ons bestaan krijgen en we zullen vertellen wie we zijn
en waarin we geloven. Gezien aan de eerste twee jaar, heb ik er
wel vertrouwen in, dat we in Godsnaam heel wat wegen van liefde
en inzicht kunnen vinden, maar laat ik geen strepen zetten voor de
toekomst.
Ds. Olaf Haasnoot
Ontvangen als gift €12 en € 10 en € 20 en € 20, waarvoor de
hartelijke dank namens de gemeente.
Vakantie
Dit jaar gaan we vroeg op vakantie en wel van 30 mei-27 juni. Een
lange tijd en de laatste week hebben we van onze kinderen een
weekje Taizé ( Frankrijk) aangeboden gekregen. Onze kinderen zijn
ons voorgegaan. Ze hadden het een mooie belevenis gevonden en
dachten aan hun ouders, die er nog niet geweest waren. Het past
ook best in het programma ‘Geestelijke Begeleiding’ dat ik volg.
Studie
De studie verloopt aardig. In November waren alle werkstukken
ingeleverd en nu ben ik bezig met mijn grote werkstuk. Het gaat
over de protestantse lijdensmystiek en het lijkt me mooi daar een
programma voor te ontwikkelen. Ondertussen krijg ik supervisie
over wat ik doe en daar leer ik weer van. Dus zo nu en dan ga ik
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naar Ede voor supervisie, zelfs een keer naar Hydepark in Doorn en
soms ben ik thuis aan het werk.
Diensten
Op 1 mei wordt Jurriën David Jansen gedoopt. Hij is de prachtige
zoon van Vincent en Daniëlle en broertje van Thymen en Merijn. Er
is dan ook kindernevendienst en dat komt goed uit want natuurlijk
willen alle leidsters erbij zijn. Immers Daniëlle behoort ook bij de
leiding van de kindernevendienst.
22 mei is er een oecumenische dienst met pastoor van Bremen en
ondergetekende. We moeten nog nadenken over het thema en de
liederen, maar gezien de vorige keer, lijkt het me een dienst te
worden in de St Marcellinuskerk, die we niet willen missen.

In memoriam
In memoriam Riekie Roosink-Nijhuis
Op 25 maart overleed in alle rust op haar eigen erf Riekie RoosinkNijhuis op de leeftijd van 92 jaar.
Ze heeft een kort ziekbed gehad en was klaar om te sterven.
Aan een lang en goed leven is een einde gekomen.
Haar hele leven was de Usseleres, "den mooi'n , groot'n Osseleres",
haar plek.
En wat is er in haar lange leven veel veranderd; het boerenland is
voor een deel opgeslokt door de oprukkende stad, veel
boerenbedrijven zijn verdwenen, oude verbanden onder druk komen
te staan. Ze heeft het allemaal meegemaakt, ook de opheffing van
hun eigen bedrijf, toen zij en haar man Johan daartoe in overleg met
zoon Jan besloten.
Een deel van hun grond lag waar nu het crematorium staat.
Ze trouwde midden in de oorlog met Johan en voegde goed in op
het erf "de Hertjes".
Zoon Jan werd geboren en bleef enig kind.
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Toen het bedrijf werd opgeheven ging Johan in de verzekeringen
verder en Jan verliet het oudershuis om in Zuid- Nederland een
bestaan op de bouwen met Jo.
De komst van de kleinzoons en later hun partners en de
achterkleinkinderen was voor Riekie een grote zegen.
De banden met Usselo bleven nauw, tot op het laatst.
Johan overleed in 1997 en Riekie pakt de draad goed op. Met
onmisbare hulp van de kinderen, de familie en de noabers.
Zonder hen had ze het niet gered daar alleen in het grote huis.
Haar innerlijk leven was voor anderen vaak een raadsel; maar
sporadisch liet ze daar iets van zien. Haar geloof was praktisch en
nuchter.
Ze was altijd perfect gekleed en verzorgd want ze moest er goed
uitzien
Dat gold ook voor het erf: het moest er "kaant biej' ligg'n".
En zo is het gegaan. Tot op het laatst hield Riekie de regie en we
hebben haar naar het crematorium begeleid met de woorden van
Prediker 3 in de Twentse vertaling.
Haar gedachtenis zij tot zegen.
ds. Jan Bouwmeester

Uit de Kerkenraad
In de vergadering van 14 april j.l. kwamen weer verschillende
zaken aan de orde. De jaarrekeningen van 2015 van de diaconie en
het college van kerkrentmeesters werden behandeld en
goedgekeurd met dank aan de samenstellers. Gelukkig ziet alles er
goed uit en kunnen we vol vertrouwen verder.
Ook de jaarrekening van de Stichting Hervormde Begraafplaats
Usselo werd besproken en akkoord bevonden.
De actie Kerkbalans is goed verlopen: het begrote bedrag is zelfs
iets overschreden.

8

De plannen voor de opknapbeurt van het Verenigingsgebouw
worden concreet: op 13 juni wordt begonnen met de
werkzaamheden. Een tegenvaller is, dat de dakgoten van de kerk
stuk zijn en vervangen moeten worden. Daarnaast is er periodiek
onderhoud wat betreft het schilderwerk van kerk, pastorie en
Verenigingsgebouw.
We kijken terug op een geslaagde gemeente-parochieavond op 12
april met het thema “sport en spiritualiteit”. De beide inleiders
pastoor André Monninkhof en dominee Olaf Haasnoot vertelden vol
enthousiasme over hun sportieve passies: voetbal en hardlopen.
Ook de voorzitter van de I.K.W. Herman Vossebeld vertelde over de
opvang van jeugdige voetballertjes bij de plaatselijke
sportvereniging.
Een ander initiatief van de I.K.W., de sobere maaltijden in de 40dagentijd, is goed ontvangen en zal zeker een vervolg krijgen.
Een nieuw initiatief werd door de diaconie naar voren gebracht: het
idee is om ouderen in groepjes uit te nodigen op de boerderij van de
familie Grobben voor een gezellige morgen of middag. De plannen
werden enthousiast ontvangen door de kerkenraad en worden nu
uitgewerkt. Verder kwam de autodienst aan de orde. Enkele
gemeenteleden hebben hierom gevraagd. Ook dit plan wordt
uitgewerkt.
Ook het jeugdwerk heeft plannen: Henk Blik gaat met een aantal
jongeren wadlopen en er wordt weer een themadienst
georganiseerd.
In het beleidsplan komen de kernwoorden open, verbonden, gastvrij
aan de orde: ds. Haasnoot vertelt over de groep Bruggenbouwers,
waar allerlei geledingen vertegenwoordigd zijn. De activiteiten om
de verbondenheid te tonen waren bijv. een brief en bloemen aan het
bestuur van de Marokkaanse moskee na de aanslag met een
Molotov cocktail en een gesprek met Jarabee over de opvang van
jonge vluchtelingen.
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Tenslotte nog even dit: als u met Pasen in de kerk was heeft u ze
al gezien: de “nieuwe” antependia! Met de sluiting van de
Opstandingskerk waren de prachtige antependia op een zolder
beland, omdat ze in de Ontmoetingskerk niet worden gebruikt. Via,
via zijn ze bij ons beland en na wat aanpassingen hangen ze nu
voor de preekstoel, natuurlijk één tegelijk in de juiste liturgische
kleur. Zie ook het artikel hierover verderop in deze Drieklank.
Ria Spenkelink, voorzitter.
De kerkenraad vergadert in de eerste helft van 2016 nog op dinsdag
21 juni.
Vervoer naar kerkdienst
Er zijn soms omstandigheden waarin het vervoer naar een
kerkdienst problemen geeft.
Als kerkenraad willen wij proberen hierbij hulp te bieden. Om dit
vervoer te kunnen coördineren hebben we uw hulp nodig!
Allereerst willen wij graag weten of er mensen zijn die bereid zijn
incidenteel te helpen met het verzorgen van het vervoer (per auto)
naar een kerkdienst.
Ook willen we graag weten of er mensen zijn die momenteel al
vervoer nodig hebben.
Het streven is om zoveel mogelijk in uw eigen buurt te helpen.
Dus hoe meer mensen zich als vrijwilliger opgeven hoe
gemakkelijker het wordt om te helpen!
En als u zelf hulp nodig heeft, schroom niet om dit kenbaar te
maken!
Graag uw reacties doorgeven aan Mieke Lippinkhof
Tel: 053-4357195
e-mail: mlippinkhof59@gmail.co
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Om recht
Wij bidden
Vanwege alles wat er in onze grote wereld gebeurt
aan oorlogsgeweld en economische strijd,
aan tegenstellingen tussen volken en godsdiensten,
aan schending van natuur en milieu.
Daarom bidden wij om recht,
Om adem, om herschepping, om geestkracht.
Wij bidden
Vanwege alles wat er om ons heen gebeurt
in de wereld die ons dagelijks bestaan vormt.
Aan ruzie en verbaal geweld,
Aan onbegrip en stilzwijgen,
Aan schending en misbruik.
Daarom bidden wij om recht,
Om adem, om herschepping, om geestkracht.
Wij bidden
Vanwege alles wat er in onszelf gebeurt,
diep in ons binnenste
waar anderen vaak geen weet van hebben,
aan innerlijke strijd en onzekerheid,
aan schaamte en schuld,
aan eenzaamheid.
Daarom bidden we om recht,
Om adem, om herschepping, om geestkracht.
Team Nijkleaster, in: Help ons U te vinden, 101 nieuwe gebeden /
uitg. Protestantse Kerk, pg. 69
(Ingezonden door Riet Ploeger)
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Kerkrentmeesters en Diaconie
Collectes 28-02-2016 t/m 17-04-2016
De opbrengsten van de collectes in de periode 28 februari t/m 17
april
28 febr.

Diaconie, KIA kinderen in Nederland
in moeilijke omstandigheden
Plaatselijke Gemeente

148,90
160,10

Diaconie, Bed, bad, brood voor
Syrische vluchtelingen
Diaconie

124,22
118,15

Diaconie, steuntje in de rug voor migranten in
Amsterdam
Plaatselijke Gemeente

133,11
108,20

20 maart

Diaconie, Ghanese boerinnen
Plaatselijke Gemeente

166,55
177,10

24 maart

Diaconie, Pachachaca

68,30

27 maart

PKN Jeugdwerk
Plaatselijke Gemeente

239,75
229,30

3 april

De Wonne
Plaatselijke Gemeente

63,83
96,00

10 april

Diaconie, Pastoraal centrum de Hezenberg
Plaatselijke Gemeente

99,05
94,10

17 april

Diaconie, Cliniclowns
Plaatselijke Gemeente

6 maart

13 maart

12

105,96
120,75

Collectebonnen
Als u collectebonnen wilt bestellen maak dan € 20,-- of een
veelvoud daarvan over op IBAN NL84 RABO 0316 7265 32 t.n.v.
DiaconieProtestantse gemeente te Usselo.
Vermeld U ook alstublieft uw telefoonnummer en adres.
Overige giften
Voor de Plaatselijke Gemeente
Fam. L. Via A. Wooldrik
Fam. W. GJ. Via J. Dams

EUR 30,00
EUR 10,00

Voor de Diaconie
Mevr. M.
Mevr. S-A. via G. van der Valk
Fam. M. Via H. Berenbroek
Mevr. S-O. Via J. Berenbroek
Mevr. B. Via H. Berenbroek

EUR 6,00
EUR 10,00
EUR 3,00
EUR 10,00
EUR 10,00

En natuurlijk de persoonlijke bedankjes voor de paasbloemen!
Esther Mol, penningmeester diaconie.
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Huidige stand kerkbalans 2016
Begroting is €74.000.00; de toezeggingen bedragen € 74.062.00

Jaar 2016

€ < 50

€ 50/100

€ 100/200

Toezeggingen

85

73

80

Totaal bedrag

€ 3.460

€ 6.511

€ 12.560

gemiddeld

€ 41

€ 89

€ 157

Toezeggingen

91

76

80

Totaal bedrag

€ 3.625

€ 6.261

€ 13.402

Gemiddeld

€ 40

€ 82

€ 168

Vgl. 2015

Alle gulle gevers, die aan dit resultaat hebben bijgedragen,
wordt het begrote bedrag toegezegd. De kerkrentmeesters
ondernomen,weer kunnen worden voortgezet.
Namens de kerkrentmeesters,
H.W.Dekker
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Aantal toezeggingen bedraagt 352, dat is gemiddeld € 21.00

€ 200/400

€ 400/900

>900

Totaal

67

40

7

352

€ 19.659

€ 21.642

€.1.0230

€ 74.062

€ 293

€ 541

€ 1.461

68

34

9

358

€20.628

€ 18.607

€ 11.820

€ 74.323

€ 303

€ 547

€ 1.313

worden nogmaals hartelijk bedankt. Ook nu weer
zijn verheugd, dat de activiteiten die zijn/worden
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Jaarrekening 2015
Begroting
2015

Rekening
2015

Rekening
2014

BATEN
Baten onroerende zaken
rentebaten/dividenden
Bijdragen levend geld
TOTALE BATEN (A)

€ 25.000
€ 26.700
€ 82.500
€ 134.200

€ 34.599
€ 27.217
€ 84.568
€ 146.384

€ 43.677
€ 29.153
€ 90.997
€ 163.827

LASTEN
Kerkelijke gebouwen
Overige eigendommen/inventarissen
Afschrijvingen
Pastoraat
Kerkdiensten
Verplichtingen andere organen
Salarissen
Kosten beheer/administratie
Rentelasten/bankkosten
TOTALE LASTEN(B)

€ 28.660
€
700
€ 6.620
€ 54.500
€ 7.300
€ 7.900
€ 8.720
€ 9.050
€ 10.700
€ 134.150

€ 49.982
€
600
€ 6.139
€ 53.704
€ 9.577
€ 7.047
€ 10.624
€ 4.587
€ 10.814
€ 153.074

€ 41.128
€
750
€ 5.354
€ 52.049
€ 9.530
€ 7.367
€ 9.694
€ 7.430
€ 9.572
€ 142.874

TOTAAL (A-B)

€

50

€ -6.690

€ 20.953

Toevoegingen aan voorzieningen en
fondsen

€ -30.000

€ -30.000

€ -48.000

Onttrekkingen aan voorzieningen en
fondsen
Overige Baten en Lasten
TOTAAL

€ 18.000
€ 12.900
€
900

€ 19.750
€ 22.622
€ 12.372

€ 12.841
€ 24.895
€ -10.264

RESULTAAT

€

€ 5.682

€ 10.689

950

Nevenstaande Jaarrekening 2015 is een beknopte Jaarrekening. De
volledige Jaarrekening 2015 ligt ter inzage in het kerkelijk bureau
Lammerinkweg 1.
Wilt U inzage hebben in de volledige Jaarrekening 2015? Dan kan dat in
week 16: 18-04 t/m 22-04 2016. Vooraf wel even bellen, tel. 4778999 t.n.v.
H.W. Dekker, penningmeester P.G. Usselo.
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TOELICHTING BATEN 2015
Verhuur kerk Usselo tbv zangkoren
concerten en uitvaartdiensten
Verhuur VG aan diverse verenigingen
Verhuur Pastorie
Opbrengst Kerkbalans
Kerkcollectes
Giften
Solidariteitskas
Paas-en Oudejaarscollecte-Verjaardagfonds
Opbrengst koffietafels en consumpties

€ 18.821
€ 8.770
€ 6.840
€ 75.339
€ 4.154
€ 1.095
€ 1.960
€ 2.020
€ 24.107

TOELICHTING LASTEN 2015
Pastoraat/preekvoorziening
Bestrating tuin Verenigingsgebouw
Toegevoegd aan rente Voorzieningen en
Fondsen
Toegevoegd aan Voorziening Kerk-VG en
Pastorie

€ 53.704
€ 17.500

Onttrekking aan deze fondsen

€ 19.750
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€ 10.064
€ 30.000

Balans per 31 december 2015
2015
ACTIVA
Inventarissen/Installaties
Beleggingen
Debiteuren
Kortlopen vorderingen en
Overlopende activa
Geldmiddelen
TOTAAL
PASSIVA
Reserves
Fondsen
Voorzieningen
Kortlopende schulden en
Overlopende passiva
TOTAAL

Dhr G.J. Wes
Dhr. J.H. Lansink

2014

€ 38.662
€ 273.000
€ 5.203

€ 44.801
€ 273.000
€ 15.900

€ 17.381
€ 634.986

€ 16.162
€ 565.703

€ 969.232

€ 915.566

€ 503.284
€ 292.971
€ 135.664

€ 497.601
€ 287.039
€ 121.282

€ 37.313

€

€ 969.232

€ 915.566

Weleweg 563
Goorsedijk 10

18

9.644

4 mei1925
7 mei1938

Dhr. R.van der Valk
Bastinglaan 1
7 mei1931
Dhr. H.G. Berenbroek
Buurserstraat 500
9 mei1938
Mevr. J. Dams-Buter
Weleweg 559
10 mei1935
Dhr. J. Baas
Weleweg 28
11 mei1940
Mevr. H.H. Reitsma-Lefers
Jan van Elburgstraat
13 mei1930
Dhr. H. Lubbers
Vretberg 11
14 mei1938
Mevr. J.B. Leusink-Asveld
Lansinkweg 55
15 mei1925
Dhr. A.J.H.Nijenhuis
Arendsweg 85
19 mei1935
Mevr. H.J. Voorn-Schonewille
Buurserstraat 650
24 mei1925
Mevr. G.J. Bulten-Braaksma
Hengelosestraat 363
25 mei1936
Mevr. D.F.J. Roerink-Immink
Achterhofweg 30
27 mei1936
Dhr. B. Grotenhuis
Hengelosestraat 448 27 mei1933
Mevr. G. Bogerd
Boek.Stoomblekerij 68 28 mei1937
Mevr. G.J. Weekhout-Wissink
Teesinkweg 34
29 mei1929
Dhr. G.J. Wevers
Past.Schneiderstraat 33 31 mei1937
Mevr. H. W. Wonnink-Nijenhuis
Veldgeuverweg 35
9 jun1936
Dhr. H. Lippinkhof
Boek.Stoomblekerij 59 10 jun 1933
Dhr. H. Duinhof
Julie Gaaglaan 18
11 jun1937
Mevr. J.E. Oosterveld -Lammertzen Haaksbergerstraat 581 11jun1934
Mevr. G.D. Holtkamp-Hoenink
Usselerhofweg 8
15 jun1920
Mevr. J.G. ter Steege-ter Riet
Rechterveldbrink 419 15 jun1935
Mevr. G.J. Rietman-Sotthewes
Dr. Koekstraat 4
15 jun1931
Dhr. L.H. Wesseler
Jan van Elburgstraat 7 16 jun1939
Dhr. E.F. Lippinkhof
Meestersweg 20
16 jun1939
Mevr. Z.F. Heutink-Bolk
Badweg 65
18 jun1920
Mevr. A.J.E. Venema-van Dragt
Ganzenbosweg 300
19 jun1930
Mevr. H.A. Lippinkhof-Tichelaar
De Mans 22
21 jun1939
Dhr. B.J.Wissink-Grootenhuis
Wissinkdijnk 114
23 jun1937
Mver. E. Bosma-de Jong
Windmolenweg 43
26 jun1932
Dhr. B.J. KLein Wentink
Welenmosweg 58
26 jun1932
Dhr. J.K.K. Krikke
Oude Deldenerweg 268 28jun1940

Mieke Lippinkhof
Ik heb er een gewoonte van gemaakt om in elke aflevering van
Drieklank iemand te portretteren, die op enigerlei wijze actief is
binnen onze gemeente.
Toen dan ook Mieke Lippinkhof-Hubers als diaken in onze
gemeente werd bevestigd, maakte ik kort daarna een afspraak om
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haar thuis te bezoeken. En op 2 februari was het zover. Ik werd
ontvangen met koffie, en ik raakte in een genoeglijk gesprek
verwikkeld met echtgenoot Henny, over het Enschede van tijdens
de 2e wereldoorlog, en de tijd vlak erna. Over bombardementen,
over hoeveel spoorwegen er toen nog in bedrijf waren, en hoeveel
spoorlijntjes zijn opgeheven. Hoe het spoorlijntje van Boekelo naar
Enschede liep. Ik had er een complete aflevering van Drieklank mee
kunnen vullen. Gelukkig greep Mieke tijdig in: ik was immers niet
voor Henny, maar voor Mieke gekomen.
Over Mieke dus. Mieke Hubers werd in 1948 geboren in het ZuidHollandse Slikkerveer, niet ver van Rotterdam. Slikkerveer maakt
deel uit van wat wel genoemd wordt de ‘Biblebelt’, een gebied
waarin het orthodoxe protestantisme dominant aanwezig is. En vlak
na de 2e wereldoorlog gold dat nog meer dan nu. Er was maar één
hervormde kerk in Slikkerveer, van zeer orthodoxe snit.

Wilhelminakerk Slikkerveer

Hoewel de ouders van Mieke zelf niet tot zo’n orthodoxe modaliteit
hoorden, gingen ze wel - met Mieke en haar jongere broertje naar die ene hervormde kerk van Slikkerveer: de Wilhelminakerk.
Meer smaken waren er niet. Later kwam er in het naburige
Ridderkerk een nieuwe wijkkerk waarin het gezin zich beter thuis
voelde.
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Mieke bracht haar jeugd dus door in Slikkerveer. Ze ging er naar de
lagere school, en naar de Mulo. Na een jaar vormingsklas op de
huishoudschool volgde ze de z.g. Nxx-opleiding (Nxx uitgesproken
als N20) voor kinderverzorging en -opvoeding. Tijdens deze
opleiding woonde ze bij een oom en tante in Rijswijk.
In 1971, na voltooiing van haar opleiding, solliciteerde ze bij ‘De
Hoeksteen” in Enschede, een
huishoudschool. Ze werd er aangenomen als
lerares kinderverzorging en handvaardigheid.
Mieke als meisje van 9 jaar
Deze school
fuseerde in 1976 met
een naburige LTS
met de naam ‘Hoeksteen, terwijl enkele jaren
later’de combinatie deel uit ging maken van
het Ichthus College. Nadat Mieke een
bijscholing volgde in het vak
‘Gezondheidskunde’ gaf ze dat vak
gedurende de rest van haar schoolloopbaan
op ‘De Hoeksteen’ tot haar pensioen in 2013.
Mieke Hubers woonde gedurende deze
periode op diverse adressen in Enschede, het
langst als Mieke Lippinkhof-Hubers met .
Mieke als 9-jarig meisje
Henny Lippinkhof – met wie ze in 1978
trouwde – in een huis in Twekkelerveld.
Daarvandaan trokken ze in 2009 naar hun huidige woning in het
appartementencom- plex “Het Pakhuis” in de wijk “De Bleekerij” in
Boekelo
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Het Pakhuis

Daarbij kon het gezin van hun zoon Maarten het ouderlijk huis in
Twekkelerveld betrekken. Maarten is het enig kind van Mieke en
Henny. Maarten is getrouwd, en heeft 3 kinderen, de kleinkinderen
dus van Mieke.

Mieke met één van haar kleinkinderen
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Ongemerkt heb ik nu al 3 pagina’s van Drieklank volgeschreven –
inclusief een paar fotootjes. En hoewel er over Mieke meer valt te
vertellen wil ik het hier maar bij laten. Als u meer wilt weten, b.v.
over haar bowlsclub en of u zich daarvoor kunt opgeven, dan mag u
het aan haarzelf vragen.
Roel Bruinsma.

Ontmoeting - Koffieochtend?
Soms heb je behoefte aan een praatje, maar is het moeilijk te
organiseren.
De diaconie wil een koffieochtend (of misschien meerdere per jaar)
organiseren, waarbij we gezamenlijk koffie/thee drinken en met
elkaar praten. Geen vast programma of thema. Gewoon gezellig
bijpraten.
Olaf Haasnoot zal ook aanwezig zijn, evenals een aantal leden van
de diaconie.
Dit zal plaatsvinden bij Annet Grobben op de boerderij. Voor de
liefhebbers is het ook mogelijk een kijkje in de stal te nemen.
Graag willen wij weten of er interesse is voor zo’n koffieochtend.
Vervoer hoeft geen probleem te zijn, dit kan geregeld worden.
Als U het leuk lijkt geef dit aan! En kijk om U heen of er misschien
mensen zijn die dit leuk zouden vinden en maak hen erop attent!
Wij verheugen ons op uw reactie!
Graag uw reacties doorgeven aan Annet Grobben
e-mail: grobben@hetnet.nl
Tel: 053-4282193
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Het Antependium
Het antependium is de bekleding aan de voorkant van een altaar of
een kansel in de vorm van of stof, hout of edelmetaal. Als een
stoffen antependium wordt gebruikt - wat nu bij ons het geval is dan wordt dit voorzien van een de van toepassing zijnde liturgische
kleuren. Sinds kort beschikken wij in onze kerk in Usselo over 4
antependia. Ze zijn afkomstig uit de Opstandingskerk. Nu die is
onttrokken aan de eredienst raakten de antependia buiten gebruik.
We zijn er erg verguld mee dat de mensen van de Opstandingskerk
zo bereidwillig waren ze aan ons af te staan
Sinds de paasdienst van 27 maart siert een van de antependia de
voorkant van het leesgestoelte

Antependium sinds eind maart

In de loop van het jaar zult u, al naar gelang de geldende liturgische
kleuren de 3 andere antependia nog tegenkomen.
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In biovenstaande foto krijgt u daarvan een voorproefje, al moet u het
doen met een zwart-wit fotootje.
Roel Bruinsma

DE ZOMER SPOELT WEER AAN
De zomer spoelt weer aan op golven van bloemen,
En het licht krijgt weer de zoete klank van lange avonden van liefde
en wijn.
Jij en ik, stervelingen omringd door tijd en eeuwigheid.
Henk de Lange
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SAMENSTELLING VAN DE KERKENRAAD
PREDIKANT
ds. O.G. Haasnoot

Haakbergerstraat 819

7851695

DIAKENEN
N.Abbink - van der Kamp
A.E. Grobben-Berenbroek
M. Lippinkhof-Hubers
W.M. Mandemaker
E. Mol
B.F.J Nijhuis – Wissink *

Badweg 199
Oude Haaksbergerdijk 2
Boek. Stoombleekerij 59
Boterdijk 2
Plataanstraat 9, Enschede
Helweg 80

4282002
4282193
4357195
8507496
4365955
4288391

OUDERLINGEN
W.A.L. Overbeek
Grote Veldweg 21
B.G.J. Pasman
Haaksbergerstraat 1006
A.H. Spenkelink-Hogeweg * Groenelaan 55

4280691
4280035
4765491

ouderling met bepaalde opdracht, preses kerkenraad

H.J. Teussink - Nijhuis

Lammerinkweg 9

OUDERLINGEN - KERKRENTMEESTER
H.G.H. Abbink
Nieuwe Kampweg 130
J.G. Berenbroek
Buurserstraat 500
H.W. Dekker *
Dorsstokhoek 2, Enschede

4282438
4281708
4761892
4778999

scriba kerkenraad

R.H.A. Wissink-Roossink

Geessinkweg 403

KERKRENTMEESTERS (geen zitting in de kerkenraad)
G.H. Bonke
Wissinksdijk 74
A. Taselaar
Windmolenweg 18
* tevens lid moderamen
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4773098
4775776
4281813

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.0653991424

- 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

- Hervormde vrouwengroep Twekkelo
A.W. Grooters - Geerdink Strootbeekweg 16

tel.074-2918113

- Open Vensterwerk
Greetje van der Valk

tel 4282020

Kwinkelerweg 39

- 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.230007
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KERKDIENSTEN
24 april

Usselo

10.00 uur

ds. W.P. J. Janssen,
Losser

01 mei

Usselo

10.00 uur

ds. O.G. Haasnoot

08 mei

Twekkelo 10.00 uur

ds. R.v.d. Kaap-Busscher
Enschede

15 mei

Usselo

ds. C.G. J. de Jonge,
Enschede

22 mei

Usselo
10.00 uur
ds. O.G. Haasnoot,
Oecumenische dienst pastoor Van Breemen
(m.m.v. de gecombineerde cantorij)

29 mei

Usselo

10.00 uur

ds. J. Bekhof,stud.pastor
SPE Enschede

05 juni

Usselo

10.00 uur

ds. J. Wachtmeester,
Hengelo

12 juni

Usselo

10.00 uur

ds. C.G.J. de Jonge,
Enschede

19 juni

Usselo

10.00 uur

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

26 juni

Usselo

10.00 uur

ds. H. Hinkamp,
Lichtenvoorde

03 juli

Usselo

10.00 uur

ds. O.G.Haasnoot

10 juli

Usselo

10.00 uur

ds. L.W. Ekker
Enschede

17 juli

Twekkelo 10.00 uur

10.00 uur
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ds. M.C. v.d. Meer, Almelo

