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VANUIT DE PASTORIE
Het is er dan eindelijk van gekomen. De verhuizing. De laatste
weken – eigenlijk moet ik maanden zeggen - stonden voor ons in
het teken van de komende verhuizing. Inmiddels zijn vele dozen
oud papier de deur uit gegaan en dozen met boeken zijn
opgehaald door iemand, die van boeken houdt en ze weer
verhandelt. Voor mij een uitkomst. Mijn bibliotheek is nu
gehalveerd en past precies in het nieuwe huis.
Als u dit nummer van Drieklank leest wonen wij in de Helmerhoek.
Het nieuwe adres is Havermaathoek 3, 7546 MN Enschede.
Ons telefoonnummer is hetzelfde gebleven: 053 – 4281404.
Over enige tijd komt er nog een tweede verhuizing voor de spullen,
die we nog kunnen plaatsen. De rest wordt opgehaald of gaat de
container in.
Dat laatste geldt overigens niet voor een mooie zwarte piano
(Schröter) inclusief puntgaaf zwart pianobankje, die wij te koop
hebben aangeboden, maar waarvoor nog geen koper is.
In ons nieuwe huis kunnen wij hem helaas niet plaatsen.
Misschien weet u nog iemand………..
Gelukkig is er tijd voor al deze verhuisdrukte. Mijn werk als
bijstand in het pastoraat is immers beperkt tot één dag per week.
Maar ik merk, dat er toch meer tijd in gaat zitten.
De klok gaat veel te snel.
Inmiddels is de tijd van Advent aangebroken. Wij zijn op weg naar
Kerst. Wij leven naar het licht toe en met beloften over een
toekomst, die ons hedendaagse bestaan kleur en glans geven.
Bij alle ellende in de wereld en als mensen in verdriet gedompeld
worden, blijft er toch nog de mogelijkheid om steun te zoeken bij
elkaar en te leven in de liefde, die we ontvangen en/of mogen
geven.
Ene Jezus uit Nazareth, die we ook Christus noemen, is daarbij
onze inspiratiebron en grote voorbeeld. Zijn Vader - zoals hij God
noemde - staat garant voor het welslagen van zo’n leven in de
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liefde, getuige de dingen, die gebeurd zijn nadat Jezus aan een
kruis ten onder was gegaan.
De dingen, die gebeurd zijn. We leven er nu nog van.
De Geest van liefde houdt ons vast en geeft ons nieuwe kracht en
is blijkbaar sterker dan de dood. Het is een licht, waarvoor het
donker moet wijken. Dat vieren we met Advent. En daarna op het
kerstfeest.
Ik wens u een verwachtingsvolle tijd toe en een gezegend
kerstfeest.
Met een hartelijke groet, ook namens mijn vrouw,
M.C. van der Meer.

GIFTEN
In de periode 16 oktober – 3 december ontving ik de volgende
giften:
Voor het verjaardagsfonds :
€ 5 van mw. L. en
€ 10 van mw. t.H.
Voor de plaatselijke gemeente :
€ 20 van mw. V.
Voor de fruitbakjes tijdens de oogstdienst:
€ 10 van fam. L.H.
M.C. van der Meer.
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UIT DE KERKENRAAD
In deze laatste Drieklank van 2013 kijken we terug op een
emotioneel jaar met als dieptepunt het overlijden van onze
ouderling-kerkrentmeester Jan Moraal op 25 november j.l. Jan was
in de korte tijd dat hij hier in Usselo actief was een waardevol lid
van onze kerkenraad. Als penningmeester vervulde hij binnen het
college van kerkrentmeesters een belangrijke rol, die hij kundig en
punctueel vervulde. Wij zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd.
Daarnaast is ook het emeritaat van ds. Van der Meer, na 13 jaar
aan onze gemeente verbonden te zijn, een ingrijpende
gebeurtenis.
Toch kijken we ook vooruit naar het jaar 2013, waarin we hopelijk
een nieuwe predikant mogen begroeten. De toestemming voor de
beroepingsprocedure is inmiddels afgekomen en in het
decembernummer van Kerkinformatie is een advertentie geplaatst,
waarin gegadigden worden uitgenodigd te solliciteren.
Ook op onze website kunt u daarover informatie vinden.
Omdat we ervan uit gaan dat het zeker tot aan de zomervakantie
duurt voordat een nieuwe predikant zijn/haar intrede doet hebben
we ook de komende tijd een beroep kunnen doen op
gastpredikanten. We zijn erg gelukkig met hun spontane
medewerking.
In de kerkenraad van 28 november hebben we de lopende zaken
behandeld, zoals de voorbereiding voor de actie Kerkbalans 2013,
waarover u elders in dit nummer leest, het vergaderschema en het
dienstenrooster en deden de verschillende commissies verslag
van hun werkzaamheden.
In de decembermaand zijn er natuurlijk veel activiteiten. Wat de
kerkdiensten betreft: op 16 december is er in de Marcellinuskerk in
Boekelo een oecumenische viering met medewerking van de
cantorij en ds. Van der Meer en pastor mevr. Van Os als
voorgangers.
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De diensten van 23, 24, 25 en 30 december zijn in de kerk in
Usselo.
U ziet dat er op 30 december een lekendienst is met teksten,
gedichten en zang. Met een groepje gemeenteleden bereiden we
deze dienst voor. We hopen natuurlijk wel op kerkgangers!
Op de laatste dag van het jaar komen we om 15.00 uur samen in
de Johanneskerk in Twekkelo voor een korte dienst onder leiding
van Ds. Van der Meer. Aansluitend is er koffie met oliebollen.
Misschien hebt u het al gezien: de Drieklank is ook digitaal te
lezen!!!
Op de website www.protestantsegemeente-usselo.nl staan nu
naast de zondagsbrieven ook de laatste nummers van ons
informatieblad. Met dank aan de redactie en de familie Blik!!! Na
de aanloopproblemen met de website krijgt deze steeds meer
vorm.
Rest mij nog u gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2013
toe te wensen.
Ria Spenkelink, voorzitter.
De kerkenraad vergadert in de eerste helft van 2013 op de
volgende woensdagen: 30 januari, 3 april en 5 juni.

7

Hervormde vrouwengroep Twekkelo
Op maandag 12 November hadden we weer onze
verenigingsmiddag in Kulturhus Twekkelo. De voorzitster
begroette ons allen hartelijk, en merkte op dat het fijn was om
weer bij elkaar te zijn.
We hebben twee kaarsjes op tafel geplaats, en aangestoken als
herinnering voor:
Johanna Gerritdina Geerdink – Wooldrik,
overleden op 2 oktober en
Gerritje ter Hofte – Bornebroek,
overleden op 30 oktober
De twee dames waren jaren actief en altijd aanwezig bij onze
vrouwengroep Twekkelo.
We zullen jullie dan ook missen, want het geeft toch weer twee
lege plekken in onze vrouwengroep
We zongen het H.v.G. lied. In de pauze was er koffie met
appeltaart, een traktatie van Alie en Anneke vanwege een speciale
verjaardag. Ans las de notulen; vervolgens las Minnie Wonnink
enkele mooie gedichten voor. Toen was het tijd voor Bingo met
leuke prijsjes.
Het is weer een geslaagde middag, en na het bidden van het Onze
Vader keerden we allen tevreden huiswaarts.
Volgende bijeenkomst:
Maandag 3 december Sintmiddag Kulturhus Twekkelo.
Namens: Hervormde Vrouwengroep Twekkelo,
Ans Mulder-Reinderink
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Wij worden streng
Op de binnenkant van het omslagblad van Drieklank vindt u,
onderaan de pagina, de uiterste inleverdatum van kopij voor
Drieklank. Daar staat o.a. ‘kopij inleveren uiterlijk op’, met
daaronder de datum. Die datum verschilt natuurlijk per aflevering,
maar valt altijd op een maandag. Nu kwam het tot dusver wel eens
voor dat kopij later dan op zo’n maandag werd ingeleverd, en dat
de redactie desondanks de kopij wel plaatste. Vanaf nu kan dat
niet meer, vanaf nu geldt “uiterlijk = uiterlijk”.
Waarom nu zo streng?
Het was altijd al zo dat u met te laat
inleveren van de kopij de redactie min
of meer dupeert. Je kunt extra kopij
niet zomaar ergens tussen de andere
(reeds bewerkte en gerangschikte)
kopij schuiven, je moet vaak de hele
lay out veranderen. Dat betekent veel
extra werk. Daar komt nu nog bij dat
we bekijken hoe we de distributie
kunnen verbeteren. In het plan dat we
nu hebben zijn we er sterk afhankelijk
van dat de Drieklank precies één
week na de uiterste inleverdatum
gegarandeerd klaar ligt. Zodat de mensen die op het afgesproken
tijdstip samen komen om de distributie ter hand te nemen niet voor
niets zijn komen opdagen.De drukker heeft in de loop der jaren
bewezen een betrouwbare partner te zijn. Met deze kleine
aanscherping van een al bestaande regeling hopen ook wij van
onze kant de betrouwbaarheid van tijdige productie en distributie
te garanderen.
Dianne Bloemendaal
Roel Bruinsma
Robert Roessink
Ria Spenkelink
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Een nadere kennismaking
Tot 1969 heb ik in een dorp gewoond in het noordwesten van
Friesland. In onze (gereformeerde) kerk waren, achteraf bezien,
de grote veranderingen al begonnen. Van de vele kwesties die de
gemoederen bezig hielden was die van ‘de vrouw in het ambt’ er
één. Zelf maakte ik het in ons dorp net niet meer mee, maar kort
na mijn vertrek werden de eerste vrouwelijke diakenen er
bevestigd. Mijn grootvader (1891-1978) was mordicus tegen, hij
had ernstige schriftuurlijke bezwaren; en hij was toen lang niet de
enige.

Deze herinneringen welden in mij op toen ik op 9 november
jongstleden aanschoof bij een vergadering van de diaconie bij
Tineke van Oudheusden thuis. Als kind (mijn vader is jarenlang
diaken geweest) associeerde ik een vergadering van de diaconie
met een rokerige consistorie, waar na bijbellezing en gebed
gewichtige vraagstukken van diaconale aard bij het licht van de
Heilige Schrift werden besproken. Door mannen uiteraard.

10

Boven v.l.n.r.: Annet Grobben, Nel Abbink, Tineke van Oudheusden
Beneden v.l.n.r.: Erna Nijhuis, Henk Blik

Maar hier bogen, in een gewone huiskamer, vier dames en één
heer zich over de onderwerpen waar ze zich deze keer mee
geconfronteerd zagen: Zullen we de komende tijd een keer
collecteren voor Pastoraal Centrum “De Hezenberg”? Wat moet er
nog gebeuren voor het organiseren van de Voedselbank? (zie ook
Drieklank van oktober pagina 19). Wat voor nieuws is er van het
Diaconaal Platform Enschede? Hoe ver zijn we met het Draaiboek,
waarin onze functie- en taakomschrijvingen staan, en de
activiteiten van de komende maanden?
Ik stel de diakenen één voor één aan u voor:
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Als u in het buitengebied van
Boekelo een man van
middelbare leeftijd met een
donkere baard voorbij ziet
draven zou dat heel goed
Henk Blik kunnen zijn.
Hij traint 3 x per week bij de
Boekelopers, en streeft er in
eerste instantie naar om de
10 Engelse mijlenloop van
Haaksbergen te volbrengen.
Deze diaken is geboren in
Kolham, Groningen, in een
onkerkelijk gezin.
Tijdens zijn studie
natuurkunde in Groningen
kwam hij in aanraking met
Youth for Christ. Hij ‘kwam er
tot geloof’ zoals dat heet, en
kwam zo terecht bij een
Pinkstergemeente; maar in de jaren die volgden ontgroeide hij dat milieu.
Hij ontmoette in Groningen ook Herma, nu nog altijd zijn echtgenote, en
sloot zich aan bij de Hervormde Kerk.
Zijn studie maakte hij niet af, maar van zijn hobby heeft Henk zijn beroep
gemaakt. Van computer-hobbyist is hij Informatie en Communicatie
Technoloog geworden, kortweg ICT-er.
Hij heeft in Naarden, Almere en Utrecht bij diverse bedrijven en
instellingen gewerkt, vóór hij ongeveer 9 jaar geleden in Enschede bij
het MST ging werken als systeembeheerder.
Sinds 4 jaar werkt hij bij Deltics in Hengelo, een bedrijf dat ICT-projecten
en ICT beheer doet voor diverse bedrijven, gezondheidszorg- en
overheidsinstellingen Henk en Herma hebben 2 geadopteerde zonen,
waarvan de oudste op vrijdag 16 november j.l. is getrouwd.
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Een hondje van ongeveer
5 maanden oud trok niet
alleen mijn aandacht,
maar ook aan mijn
veters, aan mijn
broekspijp en aan mijn
mouw. Bovendien zette
het zijn vlijmscherpe
melkgebitje in het
meubilair van mijn
gastvrouw, Erna Nijhuis.
Die moest tijdens mijn
bezoekje diverse malen pedagogisch ingrijpen om het bengeltje
manieren te leren. Ik zag het al, hier was een beste Duitse herder aan het
opgroeien die de boerderij aan de Usseler Es te zijner tijd met toewijding
zal bewaken. Deze boerderij runt Erna samen met de jongste van haar
twee zoons. Haar man Bert is in 2005 overleden. Dat was een ellendige
periode. De gebeurtenis zelf is al afschuwelijk genoeg; maar ondertussen
staat je leven op zijn kop, en er is wel een bedrijf waar je onder heel
andere omstandigheden mee verder moet. Dat laatste is in ieder geval
goed gegaan; het bedrijf is gezond, en er zijn uitbreidingsplannen; de
toekomst ziet er voor de boerderij goed uit. Van huis uit is Erna geen
boerin. Hoewel ze wel op een boerderij, in de buurtschap Broekheurne, is
geboren en getogen, ging ze na de Mulo de opleiding voor
verpleegkundige volgen aan het Venderink in Hengelo. Ze haalde haar
diploma in 1976, en meteen daarna werd ze verpleegkundige bij
Ziekenzorg in Enschede, het huidige MST. Dat werk heeft ze tientallen
jaren gedaan, met veel voldoening; maar toen het na 2005 steeds minder
goed te combineren was met het werk op de boerderij is ze er uiteindelijk
in 2009 mee gestopt. Erna is opgegroeid in een vrijzinnig hervormd
gezin, dat niet al te kerkelijk betrokken was. Naar een openbare lagere
school en naar een protestants-christelijke ulo gegaan. Ook nog
catechisatie gevolgd. Getrouwd met Bert, eveneens afkomstig uit een
vrijzinnig milieu. En nu dus diaken, vanaf najaar 2006.
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De vader van Tineke van Oudheusden
was binnenschipper. Toen de
kinderen naar school moesten
besloten Tineke’s ouders dat ze de
kinderen niet op een
schippersinternaat zouden plaatsen.
Ze zijn toen ‘aan wal’ gegaan in
Antwerpen, en daar is Tineke
geboren. Toen ze 2 jaar oud was is
het gezin verhuisd naar Rotterdam;
daar is ze opgegroeid, en heeft ze tot
ste
haar 36 gewoond en gewerkt. Van
Antwerpen heeft ze geen
herinneringen overgehouden, al is ze
er later nog wel eens terug geweest.
Ze ging na haar schooltijd een
opleiding volgen voor het verzorgen
van kinderen en voor
zwakzinnigenzorg. Het was een
combinatie van werken en leren. Vervolgens is ze in een Ziekenhuis
gaan werken als Voedingsassistente. Ook hier combineerde ze werk en
opleiding; tot het eind van haar Rotterdamse periode heeft Tineke in dit
ziekenhuis gewerkt. Daarna verhuisde ze naar Twente. Ze kwam bij het
Leger des Heils in dienst als medewerkster bij de kortdurende opvang
van ‘daklozen’. U hoeft daarbij niet persé te denken aan mensen aan de
rand van de maatschappij die in kartonnen dozen overnachten. Het
kunnen mensen zijn als u en ik die in een crisissituatie (scheiding,
ontslag, alcoholisme, huis niet meer kunnen betalen, vaak een
combinatie van zulke factoren) tijdelijk geen onderdak hebben. Ook hoeft
u niet op te gaan letten of u Tineke wel eens in het uniform van het
Leger zult signaleren: Tineke is wel in dienst van het Leger, maar is géén
Heilssoldate! Ze is via kerkgenootschappen als ‘Vergadering der
Gelovigen’ en de Pinkstergemeente uiteindelijk bij de Hervormde Kerk
terechtgekomen.
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U hebt het op televisie
vast wel eens gezien:
de stierenrennen in
Pamplona (Spanje),
waarbij stieren door de
nauwe straten van de
binnenstad van
Pamplona worden
gejaagd, en waarbij
jonge mannen hard
rennend proberen de
stieren vóór te blijven.
Dat lukt niet altijd:
regelmatig wordt zo’n
jongeman door een
stier onder de voet gelopen. Welke gevolgen dat kan hebben weet Annet
Grobben-Berenbroek maar al te goed. Zij is vorig jaar december in de
stal van haar boerderij bij de melkrobot omver gelopen door één van haar
eigen koeien. Ze is er met gebroken ribben en nog wat ongemak vanaf
gekomen. Het was vervelend genoeg, ze is een half jaar buiten bedrijf
geweest, maar het had ook erger gekund.
Onervarenheid was het niet, ze is nota bene als boerendochter geboren,
midden in de Stroinkslanden, toen nog lang geen buitenwijk van
Enschede. Daar stond tot ongeveer 1973 een boerderij met de naam
Stroinkbroek , Annets geboortehuis.
Toen Annet 11 jaar oud was moest het gezin Berenbroek voor de
nieuwbouwwijk wijken, het verhuisde naar de Aamsveenweg,
hemelsbreed ongeveer 3 km oostelijker. De boerderij werd afgebroken.
Annet ging na de basisschool naar Het Stedelijk, waar ze haar VWOdiploma behaalde. Ze volgde de opleiding voor fysiotherapie in
Enschede. Na haar afstuderen heeft ze jaren als fysiotherapeute gewerkt
aan het Koningin Julianaziekenhuis in Hengelo. In deze periode leerde ze
Wim Grobben kennen, met wie ze trouwde, waarna ze de naam ging
voeren waaronder we haar nu kennen: Annet Grobben-Berenbroek.
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Ze trok in bij vader en zoon Grobben, die een melkveehouderij runden,
en nam aan het boerderijwerk ook volop deel. Dat nam al gauw zoveel
tijd en energie in beslag dat ze haar baan als fysiotherapeute in 1988
opgaf.
Omdat de boerderij op of nabij het tracé van de N18 was gesitueerd
hebben ze ervoor gekozen om op een andere plek met nieuwbouw hun
bedrijf voort te zetten. Dat is een goede greep geweest, ze hebben nu al
hun land aaneengesloten om hun melkveebedrijf heen, aan de andere
kant van de Haaksbergerstraat. Voor hun bedrijfsgebouw met de stallen
en de melkrobot is gebruik gemaakt van de spanten van de voormalige
ijshal van Enschede. Dat heeft geleid tot een opmerkelijke vormgeving
van het bedrijfsgebouw.
Annet komt uit een vrijzinnig-hervormd milieu. Ze is altijd kerkelijk
betrokken geweest; zo heeft ze meegedaan met gespreksgroepen,
zondagschool, kindernevendienst en jeugdkerk. En vanaf februari 2012
dus diaken.
Maar ze is niet alleen kerkelijk actief. Zo is ze bestuurslid van de stichting
Stawel (Stichting Agrarisch Welzijn), een organisatie die duurzame
plattelandsontwikkeling bevordert. Verder maakt ze deel uit van de
ledenraad van de Rabobank Enschede-Haaksbergen, en van het
Stimuleringsfonds van de Rabobank (ondersteunen van projecten die
bijdragen aan een positief leef- en werkklimaat in de regio).
En tenslotte is ze lid van de Soroptimistenclub Enschede.
Toen ik tijdens mijn bezoekje aan Annet op dit punt aangekomen was
meende ik een aardig compleet beeld te hebben van Annet. Niet dus!
Er ontbrak nog iets belangrijks: Annet en Wim hebben twee zoons, Bart
(23) en Tom (20). Dat mag hier niet ongenoemd blijven.
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De vijfde diaken is Nel Abbink. In het juninummer van Drieklank heeft u
uitgebreid over haar kunnen lezen; dat zal ik in dit decembernummer
maar niet herhalen. Maar een fotootje van Nel is altijd een welkome
verlevendiging van Drieklank, die ik u dan ook niet wil onthouden.
Roel Bruinsma
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Aan de leden van de Protestantse Gemeente Usselo.
”Wat is de KERK jou waard?”

Wij kunnen daarbij denken aan geestelijke waarde, traditionele
waarde en financiële waarde.
In het jaar 2011 hebben wij dankzij uw bijdragen bijna het begrote
bedrag van € 80.000 gehaald, Voor het jaar 2012 staat de teller op
dit moment op: € 77.156 dit is het bedrag, dat voor een groot deel
al binnen gekomen is, maar een aantal toezeggingen is nog niet
voldaan. U heeft daarover gelezen in de vorige Drieklank van de
maand oktober. Voor alle betalingen en toezeggingen zijn wij u
zeer dankbaar. Het begrote bedrag voor 2012 wordt dit jaar voor
het eerst niet gehaald. Dat is jammer, maar kan zo zijn redenen
hebben. Als u uw toezegging echter vergeten bent, of even geen
interesse toonde, kan dit natuurlijk rechtgezet worden. U kunt dit
alsnog in orde brengen.
De Actie Kerkbalans 2013 wordt al voorbereid. Een dergelijke
Actie Kerkbalans is in feite een permanente activiteit. De
kerkrentmeesters zijn eigenlijk het gehele jaar door ermee bezig.
In september/oktober beginnen de voorbereidingen zoals
aanvragen van alle materialen, die voor de Actie nodig zijn.
De begroting voor 2013 moet worden opgemaakt. In januari het
verspreiden en ophalen van de formulieren. In februari en maart
de toezeggingen vastleggen. April/mei/juni controleren welke leden
van de P.G. Usselo niet gereageerd hebben en daarop actie
ondernemen. Na de zomervakantie de mensen herinneren aan
hun toezeggingen, die nog niet zijn nagekomen. Dan zij we al weer
bij de Actie Kerkbalans voor het volgende kalenderjaar
aangekomen. Als het tekort van de Actie Kerkbalans ongeveer
€ 3.000 blijft, kunnen de kerkrentmeesters dat wel opvangen,
omdat wij op dit moment nog een financieel gezonde kerk zijn.
Zoals u in de begroting voor 2013 kunt lezen (zie elders in deze
Drieklank), zal de opbrengst “levend geld” met een paar duizend
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euro afnemen. Voor de Actie Kerkbalans staat een bedrag
genoteerd van € 75.000. Wij denken dat deze vermindering zal
moeten plaats vinden, omdat wij rekening moeten houden met wat
er in de wereld en ook in Nederland gebeurt. De economie zal
eerder iets afzwakken dan toenemen. Dit wil natuurlijk niet zeggen,
dat - als u dit leest - u de bijdrage ook moet verlagen. Dan komen
we er in de toekomst niet meer uit. Ook willen wij de leden van de
P.G. Usselo, die in 2011 en/of 2012 niet wilden of konden
bijdragen vragen om dit jaar wel hun verantwoordelijkheid te
nemen en wel te willen delen in de kosten van de kerk. Solidariteit
geldt niet alleen voor een deel van de P.G. Usselo, maar voor alle
leden van onze gemeente. De kerkenraad beveelt de Actie
Kerkbalans 2013 weer van harte bij u aan en hoopt dat u ook in
2013 weer uw financiële inspanning wilt leveren.
De vraag “Wat is de kerk jou waard” kan ook worden omgekeerd,
en luidt dan ”Wat kan ik voor de kerk betekenen?” Misschien een
brutale vraag, maar we durven hem tòch te stellen. Want u kunt
veel voor onze kerk doen. Door aanwezig te zijn in de eredienst.
Door u in te zetten als vrijwilliger in het plaatselijk kerkenwerk,
waarin iedereen naar beste kunnen welkom is met handen en
hoofd. Zo kan onze kerk van waarde blijven, voor ons allemaal nu
en in de toekomst.
Ook in 2013 zullen er kosten gemaakt worden.
In 2012 heeft het verenigingsgebouw een grondige schilderbeurt
gekregen en een betere isolatie van ramen en deuren is
aangebracht. In 2013 zullen wij naar verwachting weinig groot
onderhoud hebben, maar willen wij de eredienst, andere
activiteiten en daarnaast onze gebouwen in goed staat houden,
dan zijn wij afhankelijk van de bijdragen van alle leden van de P.G.
Usselo.
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Als u uw bijdrage kunt en wilt verhogen, of in elk geval op
hetzelfde peil houden, zijn wij daar zeer blij mee en kunnen we de
activiteiten in elk geval op peil houden of zelfs uitbreiden.
De kerkrentmeesters kijken niet alleen naar de kosten, maar
houden ook de onkosten in de gaten. In 2011 zijn wij begonnen
met het niet meer toesturen van acceptgiro’s en dat is dankzij uw
medewerking uitstekend geslaagd. In 2012 is dat voortgezet en
weer verbeterd. In 2013 krijgt u dus weer geen acceptgiro.
De betaling kan dan ook nog maar op twee manieren plaats
hebben:
O

eigen overschrijving(en) in één keer
of in verschillende termijnen, hetzij per maand, per
kwartaal of per half jaar. In dit geval regelt u zelf de gehele
betaling.

O

Automatische incasso.
Op het toezeggingsformulier kunt u een machtiging
invullen en ondertekenen. Met deze machtiging geeft u de
Protestantse Gemeente Usselo toestemming om
het bedrag in één keer of in maandelijkse termijnen van
uw bankrekening af te schrijven. Voor u en voor ons een
gemakkelijke - en goedkope - manier en u hoeft ook niet
meer in de gaten te houden, wanneer u een bedrag moet
overboeken.

Het geheel in goede banen leiden vereist natuurlijk een enorme
organisatie. Alles moet gedrukt, gekopieerd en verzameld worden
en daarna komen alle papieren in de envelop.
Het verzamelen gebeurt in week 2 op 7 januari 9.30 uur in het
Verenigingsgebouw
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De wijkwerkers komen bij elkaar op dinsdag 15 januari om 19.30
uur op het vaste adres bij Jannie Leussink (Spieleweg 24 Boekelo)
De Actie Kerkbalans 2013 vindt plaats van 13 - 27 januari
2013.
Alle opgehaalde enveloppen worden ingeleverd in het
verenigingsgebouw op maandag 28 januari van
19.30 - 21.30 uur.
De Kerkrentmeesters.

Website Protestantse gemeente Usselo
http://www.protestantsegemeente-usselo.nl/
Compleet is onze website nog niet. Maar als u iets wilt weten
over activiteiten binnen onze gemeente beschikt u nu al over
een bruikbare informatiebron.
Waarover kunt u op dit moment informatie vinden:
- Een beknopte geschiedenis van onze gemeente
- Artikelen over kindernevendienst en oppasdienst, de
jeugdkerk 12+, diaconie, de kosters
- Handig:namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen
- De profielschets voor een nieuw te benoemen predikant(e)
- De profielschets van onze gemeente
- De kerkdiensten van de komende maanden
Verder vindt u er de Drieklanken van de afgelopen tijd. Het
nieuwste nummer treft u ongeveer een week eerder op de website
aan dan op uw deurmat!
We werken gestaag verder aan de website.
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ADVOCAAT OPGEPAKT
Uw man is opgepakt en wordt verhoord op het politiebureau.
Waarom hij vast zit is u niet verteld, ook niet wanneer hij weer vrij
komt. Hij is advocaat, en kwam op voor ter dood veroordeelde
jongeren en mensenrechtenactivisten. U zou graag hulp willen om
uw man vrij te krijgen. Er zijn wel mensen die zouden willen helpen,
maar die schrikken terug voor het risico om dan zelf opgepakt te
worden.
Dit verhaaltje heb ik voor deze gelegenheid verzonnen. Maar de
ingrediënten voor dit verhaaltje kunt u iedere maand aantreffen in het
blad van Amnesty International. We beseffen soms niet half hoe
bevoorrecht we zijn te leven in een land waar je niet bang hoeft te zijn om
zonder opgaaf van redenen opgepakt te worden. Waar je vrij bent voor je
eigen rechten op te komen. En voor de rechten van anderen.
In het verhaaltje aan het begin van dit artikel is hulp aan de advocaat
gevaarlijk; je kunt het de mensen moeilijk kwalijk nemen dat ze ervan
afzien hulp te bieden. Maar van wie moet de hulp dan komen?
Hier in Nederland hoeven we niet bang te zijn om die advocaat te helpen,
ons overkomt niks. Amnesty International komt al jaren lang op voor ter
dood veroordeelden en mensenrechtenactivisten. Als u Amnesty helpt,
helpt u die advocaat. Als u niet helpt, wie dan?
Her werk van Amnesty kost ook geld. In februari 2013 houdt Amnesty
International een landelijke collecte, en er zijn mensen nodig die
collecteren. Ook in Boekelo. Vandaar dat ik u namens Amnesty
International vraag om u als collectant aan te melden. Om zo Amnesty te
helpen. Om die advocaat te helpen. En u loopt geen risico om opgepakt
te worden.
Hoe geeft u zich op?
U kunt bij mij thuis aanbellen, of een briefje in de brievenbus gooien; ik
woon aan de Beckumerstraat 207.
U kunt mij bellen: 053 – 4281753
U kunt e-mailen: roelbruinsma@home.nl
Ik wacht met spanning uw reactie af.
Met vriendelijke groeten,
Roel Bruinsma

22

InterkerkelijkeWerkgroep (IKW)
De IKW heeft voor de komende tijd de volgende bijeenkomsten
georganiseerd:
zondag 16 december 10.00 uur: oecumenische viering in de
Marcellinuskerk te Boekelo,
voorgangers: pastor mevr. S. van Os en ds.
M. van der Meer m.m.v. de cantorij.
zondag 23 december 19.30 uur: kerstsamenzang in de
Marcellinuskerk te Boekelo m.m.v. Unisson.
zondag 20 januari 2013 10.00 uur: oecumenische viering in de
kerk in Usselo
voorgangers: Ds. M. van der Meer en pastor
F. de Heus.
woensdag 23 januari 2013 20.00 uur: gemeente-/parochieavond in
de kerk in Usselo:
pastor Frank de Heus vertoont een film over
het leven en werken van Maarten Luther.
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BEGROTING KERKRENTMEESTERS 2013
Begroting
2013

Begroting
2012

Rekening
2011

€ 28.000
€ 24.300
€ 82.000

€ 44.000
€ 26.700
€ 89.400

€ 134.300

€ 160.100

€ 50.368
€ 29.105
€ 89.619
€ 4.718
€ 173.810

LASTEN
kerkelijke gebouwen
ov.eigendommen/inv
afschrijvingen
pastoraat
lasten kerkdiensten
verpl/bijdragen andere organen
salarissen
kosten beheer en administratie
rentelasten/bankkosten
totaal lasten

€ 27.560
€
750
€
6.350
€ 52.740
€
9.650
€
8.100
€
9.700
€
7.550
€
6.150
€ 128.550

€ 29.300
€
750
€ 5.500
€ 84.032
€ 10.100
€ 8,700
€ 9.400
€ 7.700
€ 6.170
€ 161.652

€ 54.745
€
961
€ 5.461
€ 81.709
€ 10.667
€ 8.013
€ 8.146
€ 6.641
€ 8.893
€ 185.236

saldo baten-lasten

€

€

€ -11.426

toev.fondsen/voorzieningen
onttrekking/fondsen/voorz
overige baten/lasten
totaal

€ -20.000
€
€

16.000
4.000

RESULTAAT

€

1.750

BATEN
Baten onroerende zaken
rentebaten/dividenden
bijdragen levend geld
subsidies/bijdragen
totaal baten

5.750
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-1.552

€ -20.000
€ 6.000
€ 15.700
€ 1.700

€
€
€
€

-30.000
26.879
17.092
13.971

€

€

2.545
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Toelichting op de Begroting 2013
De begroting vertoont aanmerkelijke verschillen met de vorige begroting
van 2012.
Onzeker zijn bv. de huuropbrengsten van het Verenigingsgebouw waar
de permanente verhuur aan de Dienst Landelijk Gebied in 2013 omgezet
zal worden in een incidentele verhuur van de ruimten.
Verder is de verhuur van de kerk in Boekelo afhankelijk van het tijdstip
van realisering van de beoogde M.F.A. op het sportpark.
In de begroting is hiervoor een (lager) bedrag opgenomen van
€ 16.000.00
Bijdragen levend geld, bestaande uit Kerkbalans-collectes en giften
hebben we ook lager begroot. Dit jaar (2012) blijven we ca. € 3.000.00
onder de begroting wat Kerkbalans betreft.
We hopen uiteraard dat deze trend zich niet zal voortzetten. Desondanks
is er wel rekening mee gehouden.
Tot zover de baten.
Bij de kosten valt de post pastoraat veel lager uit door de wisseling van
de wacht wat onze predikant betreft. In de begroting wordt rekening
gehouden met de installatie van een predikant welke voor 60% in dienst
treedt.
De overige lasten wijken nauwelijks af van de begroting van het vorig
jaar.
Verder gaan we een bedrag van € 20.000.00 reserveren voor toekomstig
onderhoud.
De opbrengst van de koffietafels en overige consumptieverstrekkingen
zijn op het zelfde niveau als vorig jaar begroot.
Deze begroting, voorlopig vastgesteld door de kerkenraad, ligt van 17 t/m
21 december ter inzage op het kerkelijk bureau, Lammerinkweg 1.
Vooraf graag even bellen met Henny Dekker tel. 053 - 4778999
Namens het college van kerkrentmeesters,
Jan Moraal (penningmeester)
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Collecten 21 oktober - 2 december 2012
De opbrengsten van de collectes in de periode 2 september t/m 14
oktober 2012
21 okt
28 okt
4 nov
11 nov
18 nov
25 nov
2 dec

Timon Woongroep Roombeek
Plaatselijke gemeente
PKN Hervormingsdag
Plaatselijke gemeente
Kerk in Actie, zending
Plaatselijke gemeente
Kerk in Actie, diaconaat
Plaatselijke gemeente
Diaconie
De Bondgenoot
Plaatselijke gemeente
Diaconie
Plaatselijke gemeente
Missionair werk Advent

€ 55,75
59,50
73,57
150,30
113,95
152,65
68,23
94,60
64,13
76,00
119,47
160,91
69,22
90,27

Collectebonnen
Maak € 20,-- of een veelvoud daarvan over op bankrekening
31.67.26.532 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente te Usselo.
Vermeldt U ook alstublieft uw telefoonnummer.
Als ik het bedrag heb ontvangen zal ik contact met u opnemen.

26

Overige giften en bijdragen
In de van 12 oktober tot en met 2 december zij er de volgende giften en
bijdrages ontvangen:
voor het verjaardagsfonds:
mw. H.-t. H. via mw. Beerenbroek
fam. t. R. via dhr. Moraal

€ 10,00
€ 30,00

voor het opnemen van de kerkdiensten
fam t. R. via mw. Wooldrik

€ 15,00

voor de oogstdienst
N.N via mw. v.d. Valk
mw. L.-S. via collecte
mw. S.-N. via collecte
mw. R. via collecte
dhr. R. via collecte
fam. t. C. via collecte
dhr. G. J. W. via mw Dams

€ 10,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 10,00
€ 5,00
€ 10,00
€ 10,00

Henk Blik, penningmeester diaconie.
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In de Protestantse Classis Enschede wordt rond deze tijd de begroting 2013
behandeld. Naar aanleiding daarvan is gevraagd of er een artikel over het
studentenpastoraat beschikbaar is om in de kerkbladen van de gemeenten in de
Classis te plaatsen. Hierbij voldoet de redactie van Drieklank aan het verzoek om
het in ons kerkblad te plaatsen.

Pastor tussen de studenten, een bijzondere plek
De Universiteit Twente huisvest in gebouw de Vrijhof het
Studentenpastoraat Enschede (SPE). In 1965 ontstond het vanuit de
gedachte dat het evangelie van Jezus Christus present moest zijn in de
universitaire wereld. Dat uitgangspunt is nooit veranderd, maar de wereld
waarin we leven wel. Tegelijkertijd verandert er ook weer niet zo veel.
Nog steeds gaat het om jonge mensen die vaak voor het eerst in hun
leven op eigen benen komen te staan en die zichzelf tegenkomen in het
maken van grote keuzes. Voor mij is het als studentenpastor een
uitdaging om het pastoraat voor deze jongeren op eigentijdse wijze vorm
en inhoud te geven.

Als studentenpastor heb ik een aanstelling vanuit de Protestantse Kerk in
Nederland en vanuit de Rooms Katholieke parochie Sint Jacobus de
Meerdere in Enschede. Een oecumenische aanstelling dus, en dat is
veelzeggend voor de aard van het Studentenpastoraat. Als SPE stellen
we ons open voor alle studenten in Enschede. We maken geen
onderscheid tussen studenten van het WO en het HBO, tussen gelovige
en ongelovige studenten, christelijke studenten of studenten van andere
geloven. En toch zijn we een christelijke instelling, een klein onderdeel
van de hele grote wereldkerk, want als pastor/predikant ben ik christelijk.
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Dat is de stroming waar ik me thuis voel, waar ik van weet en die als
basis dient om de vragen van het leven en deze tijd op een of andere
manier te beantwoorden. We zijn christelijk omdat we elke maand een
Taizéviering houden waar rond de 25 studenten aanwezig zijn om te
zingen, te bidden, stil te zijn en daarna samen te eten. Zo is een hechte,
bonte gemeenschap ontstaan van studenten van verschillende
opleidingen en met verschillende achtergronden. Hier mag je zijn wie je
bent. Je hoeft niet per se orthodox, evangelisch of vrijzinnig te zijn. Hier
ben je wie je bent en niet wat je bent. Er zijn zelfs studenten die zichzelf
uitgesproken ongelovig achten en toch trouw de viering bezoeken. Hier
gebeurt namelijk iets waardoor een gemeenschap ontstaat: men ervaart
warmte en ziet naar elkaar om. Elke keer weer, ondanks dat de
gemeenschap steeds verandert, omdat studenten afstuderen en
vertrekken.
Als SPE bezoeken we regelmatig religieuze en sociale instellingen als de
synagoge, moskee, daklozenopvang, voedselbank en gevangenis. Want
alleen in de confrontatie met andere mensen en nieuwe situaties, scherp
je je eigen ideeën en overtuigingen. Dat is wat we als SPE graag willen.
We willen studenten in deze bijzondere levensfase van groei en
ontwikkeling de kans bieden om mensen te ontmoeten; mensen die
anders zijn, maar met wie we samen een wereld delen en met wie we
ook samen verantwoordelijk zijn voor vrede, veiligheid en geluk.
Naast de vieringen en de activiteiten organiseert het SPE
gespreksgroepen en bijbelkringen. Binnenkort zal een speciale groep
starten die samenkomt rondom de ervaring van rouw en verlies.
Verder zien we dat er een groeiende behoefte is van studenten aan een
persoonlijk gesprek. Er is behoefte om te vertellen over verdriet en
eenzaamheid, vragen en twijfels te uiten over het leven en het geloof,
maar soms ook om even langs te komen en te vertellen dat het tentamen
waar zo tegenop werd gezien toch is gehaald.
Als studenten mij vragen wat het Studentenpastoraat nu eigenlijk is, zeg
ik wel eens dat wij kerk willen zijn voor studenten. Een plaats waar je
zomaar naar binnen kunt stappen. Een plaats waar je mag zijn wie je
bent. Waar je gehoord en gezien wordt zoals je bent, met al je kracht en
zwakte, met je vreugde en verdriet. Om samen mens te zijn. om samen
antwoorden te zoeken op de vragen van het leven, om te weten dat
mensen dat al eeuwen doen en velen de antwoorden vinden in de Bijbel
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en in het leven van Jezus Christus, om samen te kijken of die
antwoorden ook nu nog onze antwoorden zijn. Zo willen wij als
Studentenpastoraat gemeente of parochie zijn, net als alle parochies en
gemeenten wereldwijd. Net zo gewoon, net zo bijzonder.
Ds. Janneke Bekhof – Smit
Studentenpastor
Vrijhof kamer 303
j.w.bekhof@utwente.nl
053 489 23 69

EINDEJAARSCOLLECTE 2012.
Geloof, hoop en liefde.
Dit jaar heeft de Protestantse Kerk dit thema, een krachtig
Bijbels trio (1 Kor. 13:13) meegegeven aan alle plaatselijke gemeenten.
Zoals u wellicht nog weet was het jaarthema de
vorige keer: LIEFDE.
Dit jaar dus een uitgebreider thema. Geloof in God en Christus. Hoop op
een wereld waarin mensen in vrede met elkaar leven.
En liefde voor de naaste, het geloof en de kerk.
Diezelfde Paulus spreekt verder over de collecten ten bate van Gods
volk. Als P.G. Usselo willen wij een open kerk zijn, waar ook mensen, die
niet of niet meer zo vaak naar de eredienst komen, zich thuis voelen. Aan
het eind van het jaar 2012 kijken wij hoopvol uit neer het nieuwe
kalenderjaar 2013. En in dat nieuwe jaar hopen wij - net als Paulus geïnspireerd te worden door het Evangelie. De Gemeente Usselo staat
voor de uitdaging om de woorden
“Geloof-Hoop-Liefde “
tot uiting te brengen in de kerk en daarbuiten. Voor de verschillende
activiteiten is geld nodig - eeuwen geleden ook al - en daarom vragen wij
aan al onze gemeenteleden een bijdrage te leveren aan de
eindejaarscollecte. Op die manier ondersteunt u het werk in onze
gemeente en daarbuiten.
De kerkenraad.
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Wij Gedenken
Gerritje Gezina ter Hofte – Bornebroek
Op 30 oktober 2012 overleed zij op de leeftijd van 87 jaar, nog
geen jaar na haar echtgenoot Henny ter Hofte. Zij woonde aan de
Beckumerstraat 209 in Boekelo. Daar was ze in 2003 samen met
haar man naar toe verhuisd, nadat ze haar hele leven gewoond
had aan de Twekkelerweg 359 in Twekkelo.
Gerritje werd geboren in Twekkelo, dat toen onder de gemeente
Lonneker viel. Ze groeide op als enig kind op de boerderij van haar
ouders. Omdat haar moeder al jong overleed, stopte ze met school
en deed samen met haar vader de boerderijwerkzaamheden.
In de oorlog leerde ze Henny kennen. Toen deze na uitzending
naar Nederlands Indië weer terugkomt, bleek dat de liefde er nog
altijd was en trouwden ze in 1952. Ze kregen 2 kinderen, Thea en
Rob. Henny bleef werken als boekhouder bij Vredestein en later bij
Kramer. Toen Gerritjes vader overleed, krompen ze de boerderij
wel wat in, maar bleven er altijd wat koeien op na houden. Gerritje
zorgde voor de dagelijkse werkzaamheden op de boerderij. Toen
Rob ging trouwen verhuisden de koeien en de werkzaamheden
naar “het veld” en kon ze zich wat meer toeleggen op haar
liefhebberij, de tuin. En toen er kleinkinderen werden geboren,
paste ze graag op. De kinderen van Rob en Erica waren haast net
zo vaak bij oma en opa als thuis. Ook bij Thea en Wim paste ze
vaak op de kinderen, wanneer zij voor koeienkeuringen naar het
buitenland gingen. In Twekkelo sloeg ze bijna geen bijeenkomst
van de Hervormde Vrouwengroep Twekkelo over. Dat was haar
uitje. Toen ze naar Boekelo verhuisden bleef ze betrokken bij de
Twekkelose vrouwenvereniging en de noaberschop. Dat maakte
de overgang naar Boekelo gemakkelijker. Haar buren in Twekkelo
bleven haar beschouwen als één van hen en verjaardagen,
nieuwjaarsborrel enz. werden gevierd als vanouds en aan de
Beckumerstraat kreeg ze er nieuwe lieve buren bij.
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Gerritje en Henny hebben samen een fijne tijd aan de
Beckumerstraat in Boekelo gehad. Ze waren dankbaar dat ze
zolang bij elkaar mochten zijn en toen Henny in 2011 overleed
heeft Gerritje zo goed als mogelijk was zich door die moeilijke tijd
heen geslagen en juist toen het voorjaar/zomer weer aanbrak en
de tuin lokte, werd ze ziek. Als je bij haar op bezoek kwam in het
ziekenhuis of Het Wiedenbroek, had ze altijd maar weer diezelfde
vraag: Hoe is het met de tuin?
Toen ze weer thuis kwam uit Het Wiedenbroek ging haar
gezondheid achteruit, maar met hulp van thuiszorg, buren en
familie kon ze toch nog in haar eigen huis blijven en genieten van
haar eigen mooie tuin, die door Jan en Leo tot in de puntjes
verzorgd werd, zoals Gerritje dat zelf zou hebben gedaan. Geen
onkruidje, geen blaadje teveel.
Ze is thuis overleden en op 5 november 2012 vond de
crematieplechtigheid plaats in het crematorium te Usselo.
Thea Snuverink – ter Hofte.
Jan Moraal
Op zondag 25 november overleed hij plotseling in de leeftijd van
66 jaar. Hij woonde met zijn vrouw aan de Wethouder Elhorststraat
74 in Enschede. Ongeveer tweeëneenhalf jaar geleden zagen we
een nieuw gezicht in de kerk . Gelukkig gebeurt dat wel vaker,
maar deze man met vrolijke pretoogjes had al gauw elke week zijn
vaste plekje gevonden, 3e rij rechts, de laatste stoel bij de muur.
Bij de koffie na de dienst maakten we nader kennis met hem: Jan
Moraal, hij was zoekende naar een andere kerkelijke gemeente
en vond die hier in de Protestantse gemeente Usselo.
En zoals dat gaat met trouwe kerkgangers werd hij op een
gegeven moment benaderd om iets te gaan doen in het
kerkenwerk.
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Na een aantal gesprekken gaf hij aan dat hij wel bereid was
medeverantwoordelijkheid te nemen en toe te treden tot de
kerkenraad.
En zo gebeurde: na de verkiezing door de kerkenraad werd Jan in
februari van dit jaar bevestigd als ambtsdrager.
Zijn gezondheid was natuurlijk niet optimaal, maar na een
hartoperatie en een nieuwe pacemaker ging het weer de goede
kant op. Hij mocht weer autorijden en hoefde niet meer van huis te
worden gehaald.
Jan was altijd vrolijk en in voor een grap, hij had humor, maar was
daarnaast heel punctueel, had altijd de dingen voor elkaar, kon
snel beslissen en voerde het ook uit. Als penningmeester van het
college van kerkrentmeesters natuurlijk een heel prettige
eigenschap.
Zo hebben we ook de wi-fi in het Verenigingsgebouw aan Jan te
danken. Toen er over gesproken werd om dat eventueel eens te
laten installeren, nam Jan onmiddellijk het initiatief en een week
later functioneerde alles.
Wij zullen hem blijven herinneren als een prettige persoonlijkheid,
die in de korte tijd dat hij bij ons was, veel voor ons heeft betekend
en als een optimist, waarschijnlijk soms tegen beter weten in.
Op vrijdag 30 november is hij na een viering in de kerk in Usselo,
waar ook zijn vier kinderen en vier kleinkinderen een bijdrage
leverden, te ruste gelegd op de Hervormde begraafplaats.
Ria Spenkelink-Hogeweg.
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Hervormd kerkkoor Usselo
U heeft al in de dagbladen kunnen lezen dat het Hervormd
kerkkoor Usselo een andere koers wil gaan varen.
In het begin van dit jaar waren wij van mening dat einde van dit
jaar ook het einde was van het koor, maar veel leden en ook
daarbuiten vroegen het bestuur om nog eens goed na te gaan of
een doorstart mogelijk was. Wij zijn tot de conclusie gekomen,
gesteund door alle leden, dat zo’n doorstart in 2013 mogelijk is

Er is besloten om de naam van het koor te veranderen in een
naam die meer past bij deze tijd. Met deze verandering moest er
ook een nieuwe dirigent komen. Ook dit voorstel werd door alle
leden ondersteund.
De nieuwe naam, het moet nog blijken of de naam die wij in
gedachten hebben kan, moeten wij nog aanvragen bij de Bond van
zangers. Een nieuwe dirigent is reeds aangetrokken, de naam van
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het koor en de naam van de dirigent zullen wij in januari 2013
bekendmaken.
Onze doelen blijven bestaan: zingen in de eredienst, in tehuizen,
enz. Dit willen wij graag blijven doen.
Het repertoire zal ook aangepast worden aan deze tijd, dus
moderner, kerkmuziek, licht klassiek en leuke gezellige liederen.
Wij denken er ook over om voor Pasen en de Kerst iets speciaals
in te studeren.
Om dit alles te realiseren hebben wij enthousiaste mannen en
vrouwen nodig om met ons mee te zingen. Wij zijn van mening dat
er een koor moet blijven bestaan in Usselo, dus help ons deze
doorstart mogelijk te maken. Heeft u belangstelling kom dan 15
januari 2013 in het verenigingsgebouw naast de kerk, we beginnen
om 19 uur 45. Wilt u eerst nog een gesprek, laat het ons dan
weten.
Andries Woudstra
Voorzitter
053-4316009
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Lid van een ridderorde
Zaterdag 17 november zat in het kerkgebouw van de P.G. Usselo
de burgemeester Den Oudsten. Velen vroegen zich af wat hij daar
kwam doen. De voorzitter van het Usseler Kerkkoor nodigde deze
“vreemde” gast uit om mee te delen, wat hij te melden had. Na
inleidende woorden over het koor, werd Henk Siepel naar voren
gehaald. Hij vermoedde niet dat het om hem ging. Maar de
burgemeester richtte juist wel het woord tot hem. Hij loofde hem
om zijn jarenlange verantwoordelijkheid, nauwkeurigheid en inzet
als vrijwilliger voor het Usseler Kerkkoor.
Helaas niets over zijn inzet voor onze kerk. Een aantal jaren
geleden hoorde hij, dat wij iemand zochten, die onze
ledenadministratie bij wilde houden. Henk meldde zich aan en zo
maken dus ook wij gebruik van zijn bovengenoemde kwaliteiten.
Het heeft Hare Majesteit behaagd om Henk Siepel te benoemen
tot

Lid van de Orde van Oranje Nassau.

Nogmaals feliciteren wij de decorandus van harte.

Henny Dekker
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Kindernevendienst / jeugdkerk
In oktober komen de kinderen van de kindernevendienst en de jongeren
van de jeugdkerk al twitterend en bellend de kerk in. Met een lesje
‘droogzwemmen’ en een tocht door de woestijn wordt het thema ‘Mens,
durf te leven ‘ in een gezinsdienst gestalte gegeven.
In november delen de kinderen na de dienst versierde mandarijntjes uit.
We gaan ‘samen delen’ net als Maarten dat doet, in het verhaal dat we
lezen. Hij geeft zijn lampion weg aan een kleine jongen waarvan de
lampion verbrand is. Hij is verdrietig dat hij zijn lampion kwijt is, maar
ervaart dan hoe blij deze kleine Thomas er mee is.
In december is het donker en heb je misschien een winterdipje, net als
Marieke in ons verhaal. Maar de knoppen in de vijgenboom vertellen je
dat het weer lente en licht wordt. Nog 3 nachtjes slapen dan is het
Sinterklaas. Nog 3 kaarsjes op de adventskrans, die we maken, en dan
is het volgende grote feest; Kerstmis. Het eerste kaarsje mag vandaag al
aan.
Op eerste kerstdag is er een kerstviering voor alle kinderen en jongeren
met kerstliedjes en het kerstverhaal. We nodigen alle kinderen en
jongeren uit dit samen te vieren. We beginnen in de kerk en gaan daarna
naar het verenigingsgebouw.

Tot dan!
Namens de kindernevendienst en jeugdkerk,
Rineke Overbeek
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Voor alle meelevende en meedenkende leden van onze kerk
U kunt zich vast nog wel het artikel herinneren, dat aan het eind van het
vorige kalenderjaar in de Drieklank stond, en waarvan dit de beginregels
waren: “Met dank aan Coen Nijkamp… maar de wereld en de kerk
draaien door.
Na 8 jaren van drukke werkzaamheden in en om de kerk, vindt Coen het
tijd om zijn taken over te dragen aan een ander persoon. Wij moeten op
zoek naar een vrouw of man die de taken van Coen wil overnemen.”
We hebben gezocht en uiteindelijk Jan Moraal bereid gevonden om deze
taak (gedeeltelijk) op zich te nemen. Helaas, zoals u zeker hebt gehoord
en/of gelezen, is Jan plotseling overleden. In familiekring laat hij vooral
dáár een lege plek achter. Wij zijn hem zeer dankbaar voor al het werk,
dat hij voor de P.G. Usselo heeft verricht. Wij wensen zijn vrouw,
kinderen en kleinkinderen alle kracht toe om dit verlies te verwerken.
Maar toch ….
Er zal door deze gebeurtenis opnieuw gezocht moeten worden naar een
nieuwe penningmeester voor onze gemeente.
De taken van de penningmeester kunnen we verdelen in:
a. financiële zaken en
b. materiële zaken.
Voor de eerste categorie is kennis van zaken noodzakelijk.
Het kasboek moet worden ingeboekt; inkomende en uitgaande facturen
moeten beoordeeld/gecodeerd/ingeboekt/ betaald worden.
Kerkbalans-toezeggingen incasseren/inboeken; salarissen uitbetalen;
geld beleggen; begroting en jaarrekening opstellen.
Middels deze opsomming willen wij de zaken zo reëel mogelijk aan u
voorstellen. Boekhoudkundige achtergrond is hierbij noodzakelijk.
Deze vrouw/man wordt dan de penningmeester van het college van
kerkrentmeesters en neemt bij voorkeur zitting in de kerkenraad.
Zij/hij legt verantwoording af in de kerkenraadsvergaderingen over het
gevoerde of te voeren financieel beleid.
Een deel van de financiële zaken wordt nog uitgevoerd door onze
‘Bijdragen-administrateur’, te weten Coen Nijkamp.
Voor de tweede categorie is minder kennis van zaken nodig. Hierbij het
gaat vooral om:
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contact met huurders, aannemers, schoonmaakdiensten, vrijwilligers etc.
Veel van deze werkterreinen rusten op de schouders van de andere
kerkrentmeesters.
Wij denken, dat er in de P.G. Usselo zeker een vrouw of man te vinden
is, die deze
verantwoordelijke taak op zich wil nemen.
Wilt u meer informatie en/of een gesprek met één van de
kerkrentmeesters?
Neem dan contact op met H.W. Dekker tel. 4778999
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VERJAARDAGEN 16 december t/m februari
In de bovenstaande periode hopen de volgende gemeenteleden
76 jaar of ouder te worden:
16 december
17 december
17 december
19 december
19 december
22 december
29 december
2 januari
3 januari
5 januari
6 januari
6 januari
7 januari
9 januari
11 januari
11 januari
12 januari
13 januari
14 januari
14 januari
16 januari
17 januari
18 januari
18 januari
20 januari
20 januari

mw. Olink, Meester de Wolfstraat 37
mw. Sachse, Windmolenweg 49
dhr. Hassing, Mekkelholtsweg 125 / 138, Enschede
mw. ter Meer, Bleekhofstraat 117, Enschede
dhr. ter Heegde, Arendsweg 90
dhr. Roelvink, Meidoornstraat 26, Hengelo
mw. Grevink, Vincentstraat 145, Haaksbergen

mw. Stoppkotte, Dirk Papestraat 56
mw. ter Vrugt, Usselermarkeweg 251
dhr. Brunnekreeft, Jan van Elburgstraat 63
mw. Scholten, Kwinkelerweg 27
mw. Hesselink, Helmerstraat 241
dhr. Lutke Holzik, Burg. Stroinkstraat 367
dhr. de Rijke, Wissinksdijk 80
mw. Leusink, Harberinksweg 2
mw. Roerink, Bruninksweg 11
dhr. Wagelaar, Moorvenweg 2
dhr. Grevink, Eggelmorsweg 35
dhr. ten Cate, Rougoorweg 60
dhr. G. Groothuis, Hertmebrink 125, Enschede
dhr. ter Horst, Haaksbergerstraat 952
mw. Taekema, C.F. Klaarstraat 134, Enschede
dhr. Vreeman, Windmolenweg 75
mw. Westendorp, Ontginningsweg 251
mw. Roerink, Boerstege 8
mw. Nijhuis, Kwekkeboomweg 135
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20 januari
25 januari
27 januari
29 januari

dhr. Westendorp, Oude Haaksbergerdijk 300
mw. Roosink, Lammerinkweg 109
dhr. Mondria, Jan van Elburgstraat 41
mw. Hietbrink, Ganzebosweg 80

4 februari
14 februari
17 februari
19 februari
20 februari
20 februari
20 februari
21 februari
21 februari
22 februari
23 februari

dhr. Rademaker, O. Haaksbergerdijk 295
mw. van Beek, Windmolenweg 32
dhr. Abbink, Zonnebeekweg 61
mw. Smit, Dokter C. Koekstraat 3
mw. Askes, Agaatstraat 7
mw. Stokkers, Kwinkelerweg 225
mw. Kroondijk, H. Dunantlaan 24
mw. Deen, H. Dunantlaan 41
mw. Mulder, Jan van Elburgstraat 20
mw. Szerkowski, Jan van Elburgstraat 93
mw. Stokkers, Jan van Elburgstraat 85

De jarigen van harte gefeliciteerd!
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SAMENSTELLING VAN DE KERKENRAAD
PREDIKANT
De gemeente is vacant; er is een consulent:
ds. Bob Wijnbergen
Warfriet 43 Haaksbergen

5721513

Voorlopig beschikbaar voor bijstand in het pastoraat
Ds. M.C. van der Meer *
Haaksbergerstraat 819

4281404

Emeritus predikant PKN Usselo

DIAKENEN
N.Abbink - van der Kamp
H.J Blik
A.E. Grobben-Berenbroek
B.F.J Nijhuis – Wissink *
L.M. van Oudheusden

Badweg 199
Beckumerstraat 82
Oude Haaksbergerdijk 2
Helweg 80
Saffierstraat 35

OUDERLINGEN
E. Mol
Plataanstraat 9, Enschede
A.H. Spenkelink-Hogeweg * Groenelaan 55

4282002
4837351
4282193
4288391
4368255
4365955
4765491

ouderling met bepaalde opdracht, preses kerkenraad

H.J. Teussink - Nijhuis
A.Wooldrik-Klos

Lammerinkweg 9
De Mans 16

OUDERLINGEN - KERKRENTMEESTER
H.W. Dekker *
Dorsstokhoek 2, Enschede

4282438
2300079
4778999

scriba kerkenraad

H. Duinhof
R.H.A. Wissink-Roossink

Julie de Graaglaan 18,
Enschede
Geessinkweg 403

KERKRENTMEESTERS (geen zitting in de kerkenraad)
G.H. Bonke
Wissinksdijk 74
A. Taselaar
Windmolenweg 18
* tevens lid moderamen
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4314675
4773098
4775776
4281813

CONTACTADRESSEN
- Ledenadministratie (voor het doorgeven van mutaties)
Kerkelijk bureau
Lammerinkweg 1
tel. 4283659
(e-mail: henksiepel49@gmail.com)
- Hervormd Kerkkoor Usselo
A. Woudstra
A.Brouwerstraat 8,
tel.4316009
Enschede
repetities dinsdagavond 19.45-21.45 uur in het Verenigingsgebouw
te Usselo
- Interkerkelijke werkgroep
Jeannet Andringa
Meester de Wolfplein 15 tel.4282956
- Cantorij
Deze participeert in kerkdiensten zowel in Usselo als in Twekkelo
repetities woensagavond 17.30-18.30 uur in het Verenigingsgebouw
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
Anneke Wooldrik
De Mans 16
tel 2300079
- 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
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KERKDIENSTEN
16 december Boekelo
23 december
24 december
25 december
30 december

31 december

ds. M.C. van der Meer/p.w. S.van Os
(Oecumenische Viering, 3e Advent)
Usselo
ds. E. van Houwelingen, Hengelo
4e Advent
Usselo
ds. B. Wijnbergen, Haaksbergen
(Kerstnachtdienst – 22.00 uur
Usselo
ds. G.J. Bunjes-van der Lee, Borne
1e Kerstdag
Usselo
ds. Nog niet ingevuld, waarschijnlijk
lekendienst met teksten, gebeden en
zang
Twekkelo ds. M.C. van der Meer
Oudjaar – 15.00 uur)

6 januari

Usselo

ds. W.P.J. Janssen, Losser

13 januari

Usselo

ds. G. J. Bouwmeester, Enschede

20 januari

Usselo

27 januari

Ussel o

ds. M.C. van der Meer, Enschede,
pastor F. de Heus Oecumenische
viering
mevr. J. Dane, Haaksbergen

Usselo

pastor H. Bloo, Holten

3 februari
10 februari

Twekkelo ds. W.P.J. Janssen, Losser

17 februari

Usselo

ds. F.C.J. Helder, Winterswijk

24 februari

Usselo

3 maart

Usselo

10 maart

Usselo

ds. G. J. Bouwmeester, Enschede
Viering Heilig Avondmaal
mevr. R. van der Kaap-Busscher,
Enschede
mevr. Ds. J. W. Bekhof, Hengelo

17 maart

Usselo

ds. W.P.J. Janssen, Losser

44

