DRIEKLANK
December 2014

38.2 Informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo

Adressen kerkgebouwen:
Haaksbergerstraat 815, Usselo
Hellerweg 50, Twekkelo
Usselo / Boekelo / Twekkelo
Drieklank, 37e jaargang nr.5
april 2014
Drieklank is het informatieblad van
de Protestantse gemeente te
Usselo en komt 6 keer per jaar uit.
Bent u geïnteresseerd in meer
kerkberichten abonneert u zich
dan op KERK en STAD. In dat
blad vindt u naast berichten van
onze gemeente ook die van de
Protestantse gemeente te
Enschede.
KERK en STAD verschijnt
eenmaal per maand en het
abonnement kost € 12,50 per jaar.
U kunt zich opgeven bij :
Kerkelijk bureau,
Lammerinkweg 1,
7546 RD Usselo.

Predikant:
Ds. Olaf Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB Usselo
tel. 053-7851695
olaf.haasnoot@gmail.com
Scriba:
H.W. Dekker
Dorsstokhoek 2
7546 LZ Enschede
tel. 477 89 99
Diaconie:
H.J. Blik,
Beckumerstraat 82,
7548 BH Boekelo.
Bank.nr 3167.26.532

Coll.v.kerkrentmeesters,
Lammerinkweg 1,
7546 RD Enschede.
Banknr:
Rabo
NL46RABO03167 00 541
SKG
NL73FVLB0225 3252 41

Reservering van de kerk,
het Verenigingsgebouw
en uitgifte van
grafrechten:
06-23726729
(mw. Wissink)
E-mail:
w.gh.wissink@kpnplanet.nl
Stichting Hervormde
Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA Enschede
www.begraafplaatsusselo.nl

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

Verenigingsgebouw,
Haaksbergerstraat 821,
7548 PB Usselo
Tel. 428 36 59

A.Taselaar
Windmolenweg 18
7548BM Boekelo

De DRIEKLANK zal in het jaar 2015 verschijnen:
Nummer
38.3

kopij inleveren uiterlijk op
09 februari 2015

2

uitkomen op
16 februari 2015

INHOUD
4

Vanuit de pastorie

6

Avondgebeden en Kinderkerstviering

8

Uit de Kerkenraad

11

Van de Diaconie

12

De Cantorij

13

Begroting 2015 en Collecteoverzicht

20

Hervormde Vrouwengroep Twekkelo

21

Hervormde Vrouwengroep Boekelo

23

Verjaardagen

28

Actie Kerkbalans

26

Open vensterwerk

27

Spiritualiteit

29

ds. ter Haar Romeny

32

Kerstgedachten

34

Samenstelling van de kerkenraad

35

Contactadressen

36

Kerkdiensten

3

Vanuit de pastorie
Kerst
Met Kerst viering we de geboorte van Jezus. Nu weten de meeste
mensen ook, dat dit een feest is geworden omdat er in de donkere
dagen van december een lichtenfeest was en dat men dit heidense
lichtenfeest heeft omgevormd in een lichtfeest rondom de geboorte
van Jezus. Dat feest kreeg een andere inhoud, zoals dat bij vele
feesten is gebeurd. Het kerstfeest heeft in de loop van mijn leven al
heel wat veranderingen ondergaan. Toch is de kern nog steeds
bewaard gebleven. Het kwetsbare kind als een wonder van Gods
aanwezigheid in ons midden.
In de tijd van Franciscus van Assisi ( begin 13 e eeuw) ontstonden er
overal voor het eerst universiteiten en kwamen er banken. De
wereld veranderd enorm en de stad werd een centrum van
intelligentie en van handel. Franciscus, een zoon van een rijke
lakenhandelaar, werd de stichter van een beweging die zich
verzette tegen alle rijkdom en machtconcentraties. Hij leefde
uitermate sober en wilde niet afhankelijk worden van het geld als
oppotmiddel. In Jezus zag hij hoe eenvoudig een mens kan leven
en hoe hij staande kon blijven in een land vol van machtige
Romeinse bezetters. De volgelingen van Franciscus werden
minderbroeders genoemd. Ze kozen ervoor om geen geld te krijgen,
want wie geld en goed had verviel vaak in een patroon waarin hij of
zij zich wilde beschermen tegenaanvallen van diefstal. Voor
Franciscus was bezit vaak de aanleiding tot oorlogen. Een oorlog
ontstaat vaak uit een bescherming van economische goederen (als
olie, graan of andere kostbaarheden). Wie dan ook ziet, dat de
oorlog vaak nog eens gewaarborgd wordt in een ideologische strijd
van verschillende geloofsbelevingen, die heeft best wat aan de
woorden van Franciscus van Assisi. Eenvoud en soberheid
ontnemen de machthebbers hun macht tot razernij. En wat zou een
kalifaat van IS betekend hebben als ze niet olie hadden gehad om
hun oorlog te voeren en het is de vraag of landen als Saoedi- Arabië
zich ooit in de strijd hadden gemengd, wanneer de olieprijs niet zo
gekelderd was door de overvloedige dumpaanbiedingen van IS.
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Dan is eenvoud en godsbeleving een ontmanteling van de macht
van het bezit, en zet het mensen even aan het denken, waar ze
mee bezig zijn. Dat is beter dan openlijk geweld en in naam van
Allah onschuldige mensen het mes op de keel zetten. Zo zie ik tal
van gebeurtenissen als een stil verzet, bv. de inzet voor
duurzaamheid als een stukje verzet tegen het uitputten van de
aarde en soms krijgt het ook bijval uit een geloofsgemeenschap, die
het dan weer zet naast verhalen van uitbuiting en slavernij.
Kerst is voor mij het feest van de kwetsbaarheid van de Machtige
God. Als een kindje geboren in een stal vormt hij de krachtbron voor
velen om bij dat stukje kwetsbaarheid van ons zelf te komen, en om
de nadruk te leggen op eenvoud en liefde. Een verhaal van
mannelijke potentie van Herodes, die geen geschiedenis kan
maken; een verhaal van instaan voor een ander door Jozef,
ondanks dat gezegd wordt dat hij niet de verwekker is; van engelen
die wat groots zien gebeuren, waar de professionals in de tempels
geen kaas van hadden gegeten. Van herders en magiërs die meer
zien dan het gewone; en van God die zichzelf toont in mensen, die
niet meetelden.
Wat ik in Usselo vind is het woord eenvoud. Het is een klein verzet
tegen de stad die groter wordt, maar het is meer dan dat. Het is
“doe maar gewoon” en in dat gewone doen zitten vaak mystieke
momenten, momenten van spiritualiteit en kracht. In de stad zijn ze
op een andere manier bezig en dat heeft ook weer geschiedenis.
Straks gaan we meedoen aan ‘the Passion’ en dat is zeker niet
sober, dat is groots en daardoor gelijk indrukwekkend.
Geheel passend in die sfeer, die er zeker rondom Kerst is, gaan we
ook met de kinderen de Kerstnachtviering beleven in een stal op de
deel van een boerderij. Het ruikt er anders, het is heel anders en
juist daarom raakt het je. In de tijd van Franciscus is het beeld van
de stal ontstaan, waar dieren als een os en een ezel mee konden
vieren. De stal was een verzet tegen de overvloedige feesten, waar
de likeur stroomde en de kado’s steeds groter en groter.
Ds Olaf Haasnoot
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Bij de komende kerkdiensten
Op kerstavond zal er om 19. 00 uur een kerstviering zijn op de deel
bij Leefers. Verzamelen om 18.45 uur bij het Verenigingsgebouw
Op kerstavond zal er om 22.00 uur een feestelijke dienst zijn in de
kerk van Usselo. Medewerking aan deze dienst zal worden verleend
door Usselo Vocaal. Het thema zal zijn: zo eenvoudig, een kind in
de kribbe en tegelijk een wonder van Gods aanwezigheid. Ria
Spenkelink zal voorlezen in de Twentse Spraoke in de hertaling van
Anne van der Meiden en Erna zal - ook in het dialect - de gebeden
verzorgen. Ondergetekende kan nog niet voorgaan in het dialect,
dus dat zullen we maar achterwege laten.
Kerstmorgen is er een dienst om 10.00 uur , waarbij het Johannes
evangelie centraal staat. De organist zal dan nog iemand vragen
voor deze dienst en we laten ons verrassen.
Op 31 december om 15.00 uur heb ik ook de oudejaarsdienst in
Twekkelo met oliebollen van Ria Spenkelink. Het is mooi samen op
deze manier het eerste jaar af te sluiten met een dienst van
dankbaarheid en eerbied.
Ds. Olaf Haasnoot

AVONDGEBEDEN en KINDERKERSTVIERING

Avondgebeden
Op 3 woensdagen tijdens de advent vinden en vonden er
avondgebeden plaats. Het laatste avondgebed vindt plaats op
Woensdag 17 december om 19.00 uur in de Protestantse Kerk
van Usselo
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De oecumenische cantorij verleent haar medewerking. Wellicht
komt dit bericht voor u nog net op tijd om u op een goed idee te
brengen.

Kinderkerstviering in Usselo
Op kerstavond , 24 december 2014, zal er voor de kinderen een
kinderkerstviering gehouden worden op de deel bij de familie
Leefers, Haakbergerstraat 962 in Usselo.
We verzamelen tussen 18.30 en 18.45 uur bij het
verenigingsgebouw van de Protestantse
Kerk , Haakbergerstraat 821.Daar krijgen
alle kinderen een lampion en dan lopen we
onder begeleiding naar de boerderij aan de
overkant van de straat. Van 19.00 -19.30
uur is er dan een uitvoering van kinderen
van het Kerstverhaal met schapen en een
ezel. We zingen enige liederen als "Stille
nacht" en het "Ere zij God". Na de viering is
er warme chocolademelk en wat lekkers en
krijgen alle gezinnen een boekje mee.
Komt u ook? Als u wilt geef dan even een berichtje aan
olaf.haasnoot@gmail.com, zodat we een idee hebben hoeveel
mensen er zouden willen komen in verband met de stoelen,
chocolademelk en de boeken. Komt allen tezamen!

Vriendelijke groet van ds Olaf Haasnoot, Protestantse gemeente
Usselo
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UIT DE KERKENRAAD

In deze laatste Drieklank van 2014 kijken we terug op een goed jaar
met weer een vaste predikant, weliswaar part-time, maar we
hebben het gevoel dat we als kerkenraad, naast alle zakelijke
beslommeringen, aan de toekomst mogen werken. De
beleidsplancommissie heeft het afgelopen jaar veel werk verzet en
we hebben nu voor de komende vijf jaar een duidelijke missie.
Op het bezinningsweekend van 21 en 22 november in Buurse
hebben we onder leiding van Jan van der Zee uitgesproken waar
we onszelf als kerk zien en wat we zouden willen zijn. De
kernwoorden “open, gastvrij en verbonden” werden op verschillende
wijze verbeeld. Zijn belangrijkste advies: ”zet kleine stapjes en een
paar tegelijk, kijk vooral wat haalbaar is.”
Een paar onderdelen, zoals napraten over de kerkdienst en
aanhaken bij het project “The Passion” op witte donderdag in
Roombeek worden concreet uitgewerkt. U hoort daar binnenkort
meer over.
Verder zijn we blij met een aantal nieuwe gemeenteleden en hopen
we dat ze zich snel bij ons thuis voelen. En opvallend, maar niet
helemaal vreemd: door sluiting van kerken in Enschede neemt het
kerkbezoek in Usselo aanmerkelijk toe!
In de vergaderingen van de kerkenraad van 23 oktober en 4
december hebben we de lopende zaken behandeld, zoals de
voorbereiding voor de actie Kerkbalans 2015, waarover u elders in
dit nummer leest, het vergaderschema is vastgesteld en de
begroting van de kerkrentmeester voor 2015 is besproken en
goedgekeurd. Ook werd de begroting van de Stichting Hervormde
Begraafplaats Usselo behandeld.
En jammer, maar wel begrijpelijk, kerkrentmeester Henk Duinhof
heeft aangegeven na vijf jaar te willen stoppen. Dit i.v.m. zijn leeftijd
en gezondheidsproblemen van zowel hemzelf als van Ans. Henk
heeft vanaf september 2013 tot en met juli 2014 de voorzitterstaak
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op zich genomen en daarnaast met al zijn ervaring veel werk verzet.
Wij zullen in de kerkenraadsvergadering van 3 februari 2015
afscheid van hem nemen. We overleggen nog even welke
zondagsdienst het meest geschikt is voor zijn afscheid.
In de decembermaand zijn er natuurlijk veel activiteiten. Wat de
kerkdiensten betreft: op 21 december, de vierde adventszondag, is
onze oud-predikant ds. Bouwmeester onze voorganger. In de
kerstnachtdienst - m.m.v. midwinterhoornblazers buiten en het koor
Usselo Vocaal in de kerk - gaat ds. Haasnoot voor, evenals op
eerste kerstdag ’s morgens.
Ik wil u in het bijzonder wijzen op de jeugddienst op kerstavond om
19.00 uur met een levende kerststal op de deel van de familie
Leefers We vertrekken om kwart voor zeven met een
lampionoptocht vanaf het Verenigingsgebouw. U leest hierover
elders in deze Drieklank meer. Op zondag 28 december is de
voorganger ds. De Jonge uit Enschede en 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. Haasnoot.
Aansluitend is er koffie met oliebollen.
Rest mij nog u gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2015 toe
te wensen.
Ria Spenkelink, voorzitter.

Weekend kerkenraad in de Broam te Buurse 21 en 22 november

Onder leiding van coach Jan van der Zee konden we ingaan op wat
de woorden ‘open’, ‘gastvrij’ en ‘verbonden’ voor ons betekenden.
De eerste avond namen we allemaal iets mee wat bij ieder van ons
past, en een symbool vormt voor onze relatie met de kerk. Daardoor
leerden we elkaar beter kennen.
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De volgende dag hadden we eerst een ontbijt samen, en daarna
gingen we werken aan de beleidswoorden. Met welk woord had je
het minste, en welk woord zette je aan tot nieuwe gedachten.

Na de eerste overwinning, ons zelf voorstellen zoals we die avond
ervoor hadden gedaan, viel het nu wel mee. We kwamen los en
tenslotte hebben we allemaal plannetjes gemaakt om duidelijk te
maken wat we voor ogen hadden. U vindt er een papier van in de
Gerfkamer. Denk niet dat we alles om gaan gooien, maar we nemen
wel stapjes die veranderingen in kunnen houden. Zo hebben we
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bedacht, dat we met het woord verbinding aan kunnen sluiten bij
‘the Passion’ en daar gaan we dus aan meelopen. U ontvangt daar
nog informatie over.
Het tweede plan was openheid en daar hebben we een plannetje
mee gemaakt. Wanneer we vanuit de kerk naar het
verenigingsgebouw lopen, dan hebben we de hele dienst nog in ons
hoofd, maar vaak gaan de tafelgesprekken ineens over iets heel
anders. Nu willen we willekeurige vragen op één - of misschien wel
meerdere - tafels gaan leggen met hulpvragen. Dan hoor je als
buitenstaander eens wat hier gedacht wordt en hoor je er eerder bij.
Nu zullen sommigen denken dat het een overhoring is: nee dat is
het niet. Het gaat erom, dat je een kaartje pakt, aandacht krijgt en
zo een gesprek begint naar aanleiding van de dienst. B.v. wat sprak
me aan vanmorgen of…wat hield me bezig. We luisteren dan naar
elkaar. We gaan er nog mee aan de slag. U hoort nog van ons.
Ds Olaf Haasnoot
VAN DE DIACONIE: Rozenactie en Voedselbank

Zoals u weet staan er iedere zondag in de kerk twee boeketten
bloemen die bestemd zijn voor gemeenteleden. Nu komen daar
vanaf januari 2015 twee rozen bij te staan (of een andere bloem).
Tijdens de afkondiging door de ouderling wordt gevraagd of er
iemand is die een bestemming heeft
voor de twee afzonderlijke bloemen. Gewoon een spontaan gebaar
van de diaconie...
Er is vast wel iemand die je blij kunt maken met een bloem. We
hopen dat er gebruik van wordt gemaakt!
Actie voor de voedselbank in Enschede

De kerst is in zicht en daarom vragen wij alvast uw aandacht voor
onze jaarlijkse
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actie t.b.v. de voedselbank. Het is voor ons vanzelfsprekend dat wij
ontbijten, lunchen en een warme maaltijd voorgeschoteld krijgen.
Maar helaas is dat niet voor iedereen zo!
Ook in Enschede zijn veel mensen aangewezen op de voedselbank.
Iedere vrijdag worden de voedselpakketten uitgedeeld aan hen die
zelf niet de financiële middelen hebben om eten te kopen. Tijdens
de adventsweken willen wij weer voedsel inzamelen voor onze
medemens!
Denk aan: ingeblikt voedsel, vacuüm verpakt eten, allerlei
soorten pasta’s,
koffie, thee, lekkernijen voor de kinderen. Kortom eten wat lang
houdbaar is, is van harte welkom!
Achter in de kerk staan dozen waarin u het voedsel kunt deponeren.
We hopen dat u dit jaar ook weer meedoet met deze actie, want de
voedselbank is erg blij met de gaven die geschonken worden.
Op kerstavond wordt er gecollecteerd voor de voedselbank.
Net als voorgaande jaren verwachten wij gulle gevers.
Alvast onze hartelijke dank!
Met vriendelijke groeten,
Erna Nijhuis (namens alle diaconieleden)
Erna Nijhuis (namens de diaconie)
De Cantorij

De cantorij neemt deze maand nog twee keer deel aan een
viering: op woensdag 17 december tijdens de Vespers, van
19.00 u – 19.30 u in de Usselerkerk; en tijdens de kerkdienst
(4e adventszondag) van 21 december, ook in de Usselerkerk.
Voorafgaand aan de Vespers van 17 december repeteert de
cantorij van 17.30 u – 18.30 u
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BEGROTING 2015 en collecteoverzicht
Kerkrentmeesters en Diaconie

BEGROTING KERKRENTMEESTERS 2015
Begroting

Begroting

Rekening

2015

2014

2013

baten onroerende zaken

€ 25.000

€

23.532

€

42.555

rentebaten/dividenden

€ 26.700

€

28.000

€

28.848

bijdragen levend geld

€ 82.500

€

81.500

€

80.248

€

100

BATEN

subsidies/bijdragen
€ 134.200

€ 133.032

€ 151.752

kerkelijke gebouwen

€ 28.660

€

.23.200

€

68.408

ov.eigendommen/inv

€

700

€

.750

€

670

Afschrijvingen

€

6.620

€

6.350

€

5,354

Pastoraat

€ 54.500

€

57.698

€

38.555

lasten kerkdiensten

€

7.300

€

8.700

€

9.862

verpl/bijdragen andere organen

€

7.900

€

8.300

€

7.901

Salarissen

€

8.720

€

8.400

€

8.898

kosten beheer en administratie

€

9.050

€

11.150

€

11.429

totaal baten

LASTEN
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rentelasten/bankkosten

€ 10.700

€

totaal lasten

€ 134.150

€ 131.748

€ 160.450

saldo baten-lasten

€

50

€

1.284

€

toev.fondsen/voorzieningen

€ -30.000

€

-17.000

onttrekking/fondsen/voorz

€ 18.000

overige baten/lasten

€ 12.900

€

Totaal

€

900

RESULTAAT

€

950

7.200

€

9.373

-8.698

€ -30.000
€

21.600

16.000

€

18.845

€

-1.000

€

10.445

€

284

€

1.747

Toelichting op de Begroting 2015
Baten
De verhuur van de kerk in Boekelo en het VG in Usselo aan Dienst
Landelijk Gebied genereren geen inkomsten meer.
We vertrouwen op handhaving van de bijdrage voor Kerkbalans 2015 ad €
73.000.00
Lasten
Kerkelijke gebouwen betreft: energie, belasting, verzekering,
schoonmaakkosten etc.
Afdracht t.b.v. predikant (ad 60%) aan PKN bedraagt € 46.000.00. Verder
onkostenvergoeding € 4.500.00 en Preekvoorziening € 4.000.00
Lasten kerkdiensten:
Hierin zijn verwerkt de kosten bij uitvaarten zoals: organist-kosteren-cd
opnames-klokluiden
Doorberekening van deze kosten zijn verantwoord onder verhuur kerk
(opbrengst)
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De opbrengst van de koffietafels is voor 2015 begroot (€ 18.000.00)
Er blijft per saldo voor de voorziening toekomstig onderhoud € 15.000.00
over.
Deze begroting, voorlopig vastgesteld door de kerkenraad, ligt van 5 t/m 9
januari 2015
ter inzage op het kerkelijk bureau Lammerinkweg 1.
Vooraf graag even bellen met Henny Dekker, tel. 053-4778999

Begroting Diaconie
Begroting Diaconie 2015
begroting

rekening

2014

2013

€€ 600

€€ 800

€€ 614

€-

€-

€-

€ 1,70
€ 4,20
€ 6,50

€ 1,70
€ 4,20
€ 6,70

€ 2,31
€ 4,67
€ 7,59

€-

€-

€-

€€-

€€-

€€-

€ 850

€ 850

€ 339

€ 765

€ 615

€ 725

€€ 355
€ 190

€€ 225
€ 190

€€ 100
€ 173

begroting
2015
baten
80 baten onroerende zaken
81 rentebaten en dividenden
opbrengsten uit
82
stichtingen/kassen en fondsen
83 bijdragen levend geld
84 door te zenden collecten
totaal baten

41
42
43
44
45
46
47
48

lasten
lasten overige eigendommen en
inventarissen
afschrijvingen
pastoraat
lasten kerkdiensten, catechese,
etc.
verplichtingen/bijdragen andere
organen
salarissen
kosten beheer en administratie
rentelasten/bankkosten
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50 diaconaal werk plaatselijk
diaconaal werk
51
regionaal/provinciaal/landelijk
52 diaconaal werk wereldwijd
totaal lasten
Saldo baten - lasten

53
54
56
57
58

toevoegingen aan fondsen en
voorzieningen
onttrekkingen aan fondsen en
voorzieningen
streekgemeenten
aandeel in lasten federatie
overige lasten en baten
totaal

€ 1,05

€ 1,05

€ 1,30

€ 2,20

€ 2,10

€ 2,26

€ 2,15
€ 7,56

€ 2,15
€ 7,18

€ 2,61
€ 7,51

€ 480-

€ 81

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€€€€-

€€€ 509
€ 509

€ 480-

€ 590

€
1,060-

€€€€€
Resultaat
1,060-

Toelichting:

Er is toename te zien van de kosten als gevolg van een
verwachte stijging van Diaconaal Quotum en de toegenomen
kosten voor de administratie. Dit leidt tot een te verwachten
negatief resultaat van EUR 1060. Gezien de financiële reserve
van de diaconie zal dit geen probleem zijn.De begroting ligt vanaf
18 december tot en met 24 december ter inzage op de
Beckumerstraat 82 te Boekelo. Om deze begroting in te zien kunt
U met mij een afspraak maken, telefoonnummer 06-22702798
Henk Blik, Penningmeester diaconie
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Collectes 1-06-2014 t/m 30-11-2014

De opbrengsten van de collectes in de periode 1 juni t/m 30 nov
Wegens vakantie en het missen van de deadline van de vorige
Drieklank ontbraken in de voorgaande twee edities van de
Drieklank het overzicht van de collectes. Vandaar het lange
overzicht in deze editie
01 juni

PKN Wezenzondag
Diaconie

46,10
66,00

08 juni

KIA Pinksterzendingsweek
Plaatselijke Gemeente

67,66
94,70

15 juni

KIA Werelddiaconaat
Plaatselijke Gemeente

54,68
67,20

22 juni

Vakantiebureau
Diaconie

73,80
75,25

29 juni

Vrienden van Tactus
Plaatselijke Gemeente

61,85
77,15

06 juli

Jeugdwerk Protestantse Kerk
Plaatselijke Gemeente

13 juli

Hulp aan Sri Lanka
Plaatselijke Gemeente

65,00
79,15

20 juli

Amnesty International
Diaconie

98,03
166,80
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79,48
116,82

27 juli

Liliane Fonds
Plaatselijke Gemeente

63,02
81,95

03 aug

zorgboerderij de Viermarken
Plaatselijke Gemeente

90,85
95,40

10 aug

Casa de Menino
Plaatselijke Gemeente

17 aug

KIA Zomerzending
Diaconie

89,25
70,90

24 aug

Bartimeus Sonneheerdt
Plaatselijke Gemeente

56,80
77,50

31 aug

Bondgenoot Barneveld
Diaconie

92,72
107,70

07 sept

PKN Missionair Werk en Kerkgroei
Plaatselijke Gemeente

14 sept

Jeugdwerk Protestantse Kerk
Diaconie

21 sept

PKN Vredeswerk
Plaatselijke Gemeente

72,35
82,25

05 okt

PKN Israëlzondag
Plaatselijke Gemeente

73,30
105,00

12 okt

KIA Werelddiaconaat
Plaatselijke Gemeente

80,35
93,90

19 okt

Diaconie
Plaatselijke Gemeente

58,10
67,50

18

85,16
100,70

70,24
76,25
128,49
132,25

26 okt

PKN Hervormingsdag
Diaconie

109,38
106,90

02 nov

KIA Najaarszendingsweek
Plaatselijke Gemeente

111,98
144,30

09 nov

Diaconie
Plaatselijke Gemeente

16 nov

KIA Binnenlands Diaconaat
Plaatselijke Gemeente

117,30
87,00

23 nov

Edukans
Plaatselijke Gemeente

144,55
239,29

30 nov

PKN Missionair Werk en Kerkgroei
Plaatselijke Gemeente

94,70
116,35

58,65
76,40

Collectebonnen
Als u collecte maken van collectebonnen wilt bestellen maak dan
€ 20,-- of een veelvoud daarvan over op IBAN NL84 RABO 0316
7265 32
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente te Usselo.
Vermeld U ook alstublieft uw telefoonnummer en adres.
Als ik het bedrag heb ontvangen zal ik contact met u opnemen.
Overige giften
Verjaardagfonds / Plaatselijke Gemeente
mw. R-N via mw. Teussink
mw. G via mw. Wooldrik

25,00
10,00
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fam N.
fam L.-d.M.
mw. V.

25,00
50,00
10,00

Dankdag
fam. N.
5,00
mw. R.-B.
10,00
dhr W. via mw. Dams
mw. T. S via mw. Abbink
mw. V.
5,00
mw. L.-S.
5,00
mw. S.
10,00

10,00
10,00

Henk Blik, penningmeester diaconie.

HERVORMDE VROUWENGROEP TWEKKELO

Woensdag 26 November hebben we weer een gezellige middag
samen mogen beleven, in Hengelo(O). We verzamelden ons bij Alie
ter Horst en vandaar uit gingen we naar de Hengelose es. Samen
hebben we een gezellige amateur-cabaret voorstelling bijgewoond.
Eigenlijk wisten we niet eens goed wat cabaret inhoudt, maar het
was fantastisch, vier dames wisten ons te vermaken, met allerlei
alledaagse zaken die men in het leven tegen komt. Ze begonnen
met een z.g. auto, voorgesteld door vier stoelen, met een echtpaar
dat op vakantie ging zonder kinderen. Al spoedig was er een liftster,
en deze dame versierde de echtgenoot en deze ging er met de
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liftster tussenuit. De vier dames kwamen vaak bijelkaar en dan werd
er vermakelijk geroddeld over van alles en nog wat. De dames
werden ouder en gingen naar een verpleeghuis, zo ook de dame
wier man ooit ervan tussen was gegaan. Enkele maanden later
kwam in het verpleeghuis ook een nieuwe mannelijke bewoner, en
je raadt het al: het is de man, die ooit ervan tussen ging met de
liftster. Ze werden weer opnieuw verliefd, en zo kwam op oudere
leeftijd alles toch nog weer goed, ze hadden elkaar al die jaren toch
wel gemist. Een pracht stuk met hectische taferelen.
Sinterklaasmiddag
Op maandag 1 December opende Dini onze gezellige
sinterklaasmiddag. En afgelopen zondag 30 November hadden we
alweer onze eerste advent, daarvoor staken we de eerste
adventkaars aan. Samen dronken we koffie met koek of een lekkere
bonbon. Ans las de notulen, en las een eigen gemaakt verhaal in
dichtvorm over Sint de Schijnheilige. Daarna zongen we samen
sinterklaasliedjes, in afwachting of hij nog zou komen. En ja, hij
kwam - de goede Sint en zijn Pieten. De kadootjes waren er weer
en er was ook een surprise bij, die even voor paniek zorgde, maar
ook dat kwam weer op z’n pootjes terecht, echt een ouderwets
gezellig sinterklaasfeest met zijn Pieten en hun streken. We hebben
lekker gesnoept van pepernoten en chocolade. We gingen allen dan
ook met een mooi kadootje huiswaarts, samen baden we ter
afsluiting Het Onze Vader. Het een mooie middag, vol met plezier
en vertier.
Bijeenkomst 4 november
Dinsdag 4 november hadden de dames van vrouwengroep
Twekkelo weer een gezellig samenzijn bij Riekie Roerink. Dini
opende de bijeenkomst en heette ons allen welkom en vertelde dat
het afgelopen zondag Allerheiligen/Allerzielen was geweest. Dan
herdenken we de overledenen die ons zijn ontvallen, maar ze leven
in onze herinneringen voort.
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Ans las een verhaal, en deze middag hadden we een gezellige
spreekster, Bep Lemmens, in ons midden.
Zij vertelde ons het verhaal van Maria (van Jozef) op z’n Twents.
Allereerst stak ze 3 kaarsen aan die stonden voor geloof, hoop en
liefde. En zo kwamen we al gauw op de betekenis hiervan. Ook
spraken we over de Maria kaars, de ‘kaars van altijd durende
bijstand’. Een ieder van ons kon vertellen wat ons zo bezig houdt in
het leven ,en daar kregen we de mooiste gesprekken van. En Bep
vertelde daarop, dat in een ieder van ons het goede voorbeeld van
Maria schuilt. Kijk alleen al naar de goede zorgen voor gezin,
vrienden en bekenden, alles naar voorbeeld van Maria.
Het was weer een gezellig samenzijn, Bep Lemmens werd bedankt
met envelop met inhoud en een bloemetje, we sloten af met het
‘Onze Vader’.
Namens Hervormde Vrouwengroep Twekkelo,
Ans Mulder – Reinderink.
HERVORMDE VROUWENGROEP BOEKELO

Agenda 2015 Hervormde Vrouwengroep Boekelo
06 januari
03 februari
03 maart
31 maart
21 april

Nieuwjaarsbijeenkomst
Johan Kwast. Met verhalen
Jack Schoeman. film.
Paasmaaltijd
Laatste bijeenkomst ???

14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
17.00 uur (!)
14.00 uur

Alle bijeenkomsten zijn in het v.m kerkje in Boekelo.
De Vrouwenvereniging van Boekelo wenst U allen een fijn
Kerstfeest en een gelukkig en gezond 2015
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VERJAARDAGEN

Dhr.A.B.J. Brunnekreeft
Jan van Elburgstraat 63 5 jan 1933
Mevr. J.K. Scholten- Asveld
Kwinkelerweg 27
6 jani 1926
Mevr. G.J. Hesselijk -Nijhuis
Koppeldijk 40
6 jan 1923
Dhr. H.J. Lutke Holzik
Burg. Stroinkstraat 367
7 jan 1937
Dhr. A.H. de Rijke
Wissinksdijk 80
9 jan 1935
Mevr. H.H. Roerink-Blikker
Bruninkseg 11
11 jan 1932
Mevr. B.J.J. Leusink-Westendorp Harberinksweg 2
11 jan 1930
Dhr. H.F.G. Wagelaar
Moorvenweg 2
12 jan 1936
Dhr. B.H. Grevink
Eggelmorsweg 35
13 jan 1928
Dhr. J.W.G. ten Cate
Rougoorweg 60
14 jan 1927
Dhr. G. Groothuis
Hertmerbrink 125
14 jan 1929
Dhr. G.E.J. ter Horst
Roelof Blokzijlstraat 40 16 jan 1931
Mevr. B.G. de Rijke-van Zeben Wissinksdijk 80
17 jan 1938
Mevr. J.G.J. Taekema-Groothuis Boulevard 1945 505
17 jan 1932
Mevr. A. Westendorp-Molendijk Ontginningsweg 251
18 jan 1935
Mevr. J.W. Roerink-Schukkink
Boerstege 8
20 jan 1937
Dhr. D.J. Westendorp
Oude Haaksbergerdijk 300 20 jan 1935
Mevr. G.A.E. Nijhuis-Jansen
Kwekkeboomweg 135
20 jan 1936
Mevr. H.M. Roosink-Nijhuis
Lammerinkweg 109
25 jan1924
Dhr. R. Mondria
Jan van Elburgstraat 41
27 jan 1934
Mevr. G. Hietbrink-Slaghuis
Ganzenbosweg 80
29 jan 1928
Mevr. E. Smit-Schuite
Dr. Koekstraat 3
19 feb1932
Mevr. H.J.Kroondijk-Pape
Henry Dunantlaan 41
20 feb 1933
Mevr. A.C.J. Askes Tollenaar
Agaatstraat 7
20 feb 1937
Mevr. W.E. Mulder -Heideman
Jan van Elburgstraat 20
21 feb1935
Mevr. W.P. Deen-Gussekloo
Henry Dunantlaan 41
21 feb 1930
Mevr. W.H. Szerkowski/Eijbersen Jan van Elburgstraat 93
22 feb1930
Mevr. G.J. Stokkers-Bosch
Jan van Elburgstraat 85 23 feb 1937
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Actie Kerkbalans 2015
Het College van kerkrentmeesters houdt zich druk bezig met de
voorbereidingen van de Kerkbalans 2015.De begroting opgesteld
door de kerkrentmeesters is in de kerkenraadsvergadering van 4
december goedgekeurd. Een samenvatting van deze begroting
vindt u elders in de Drieklank.
U kent waarschijnlijk nog het thema van de laatste jaren. Dit jaar is
dat veranderd en luidt nu:
Mijn kerk in balans.
Mijn kerk, het gaat dus om alle betrokken leden van de P.G.
Usselo. De woorden ”mijn kerk” kunnen ook gevolgd worden door
verschillende werkwoorden. Mijn kerk viert, mijn kerk zorgt, of mijn
kerk werkt. Ook kun je met de woorden ”mijn kerk” andere
woorden combineren, zoals: in mijn kerk heerst openheid,
gastvrijheid, verbondenheid. Woorden die u vast gelezen heeft in
onze kerk.
In balans, omdat de kosten, die de kerk maakt met vieren, zorgen,
werken, natuurlijk wel moeten worden gedekt uit de giften, waarvoor
de actie Kerkbalans toch verreweg de belangrijkste bron blijft.
Wat betekent de kerk voor u?
In de eerste plaats is de kerk de plek waar elke zondag de
verkondiging van het Evangelie, die veel mensen tot steun is,
plaatsvindt. In de tweede plaats zetten predikant, kerkenraadsleden
maar ook gemeenteleden zich in voor de medemens, bijvoorbeeld
door het bezoeken van zieken, ouderen en zwakkeren in onze
samenleving. Zij hebben extra aandacht nodig.
Aandacht voor de jeugd wordt niet vergeten. Verschillende
activiteiten zijn de laatste jaren (weer) opgezet en worden goed
bezocht.
Als laatste onderhoudt de kerkelijke gemeente een kerkgebouw,
een pastorie en een verenigingsgebouw. Ruimten waar de
bovengenoemde activiteiten worden voorbereid of plaatsvinden.
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De kerkbalansvrijwilligers gaan tussen 18 januari en 31 januari op
pad. U ontvangt de enveloppe met een informatiefolder over het
werk en de begroting van onze gemeente, een begeleidend
schrijven, waarin de kerkrentmeesters nogmaals de actie bij u
aanbevelen en een brief met een antwoordstrook, waarop u kunt
aangeven met welk bedrag u wilt bijdragen aan het plaatselijk
kerkenwerk. In een bijgesloten enveloppe kunt u die antwoordstrook
doen. De vrijwilliger komt deze op de afgesproken dag bij u
ophalen.
Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw bijdrage.
Het College van Kerkrentmeesters.

P.S.
Als u om welke reden dan ook geen Kerkbalans heeft ontvangen,
wilt u dan contact opnemen met één van de kerkrentmeesters?
Als de enveloppe op de afgesproken dag niet wordt opgehaald, wilt
u deze dan zelf aan de vrijwilliger, die u zeker kent, of aan een
kerkenraadslid afgeven? Eventueel kunt u de enveloppe in de kerk
afgeven of in de brievenbus bij het Verenigingsgebouw deponeren.
Voordat de enveloppe bij u thuis bezorgd wordt, wordt al het
informatiemateriaal op maandag 12 januari vanaf 10.00 uur door
een aantal vrijwilligers in de enveloppen gedaan. Op maandag 19
januari komen alle ouderlingen en bezorgers van die enveloppen
bij elkaar in de Spielehof om 19.30 uur. Op maandag 2 februari
worden de opgehaalde enveloppen in het Verenigingsgebouw
tussen 19.30 en 21.00 uur ingeleverd.
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Open venster werk
Op zaterdag 20 december wordt er een Open-Venstermiddag georganiseerd in het verenigingsgebouw in
Usselo. Om 14.15 uur staat de koffie of thee voor u
klaar. Om 14.30 uur beginnen we met het programma.
Het programma is als volgt. Na de opening zal Ds.
Haasnoot een korte inleiding houden en zullen we wat
bekende kerstliederen zingen.
Na de pauze is er nog een verhaal.
We besluiten de middag met een hapje en
een drankje.
We hopen dat het een gezellige middag
wordt. Het is wel belangrijk dat u zich
opgeeft i.v.m. de inkopen die we moeten
doen.
Voor 17 december horen we graag via de
telefoon of u komt. Als u geen vervoer heeft,
meldt dat dan ook even. Wij kunnen er dan
voor zorgen dat u opgehaald en thuis
gebracht wordt.

De bekende nummers zijn hiervoor:
Greetje van der Valk 4282020
Minie Wonnink
4322598
Alie Nijenhuis
4760277
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Spiritualiteit
Na de avond over ‘Stilte en Mindfulness’ op 30 september was er op
21 oktober opnieuw wat te beleven: een avond over ‘Spiritualiteit’,
samen met onze vrienden van de voormalige Marcellinus-parochie
uit Boekelo. Zo’n 30 mensen waren op de bijeenkomst in het
Verenigingsgebouw afgekomen.
De avond begon met een gezamenlijke maaltijd, bereid door Jolien
en Lowie Lormans. Op de foto hieronder ziet u de overhandiging
van een aardige attentie door Olaf Haasnoot aan het kokspaar.

Een bloemetje voor Jolien en Lowie Lormans
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Na de maaltijd was er het programma over ‘spiritualiteit’. Herman
Vossebeld beet het spits af met zijn verhaal hoe hij tijdens zijn leven
gaandeweg zich spiritualiteit
heeft eigen gemaakt. U kunt
de tekst van Herman nalezen
op de website van Drieklank.
Klikt u daar maar op
‘Activiteiten in de kerk’ en
vervolgens op “Wat was of is
er te beleven?” dan ziet u
Hermans’ stuk wel staan.
Na Herman kreeg Olaf
Haasnoot het woord. Hij
vertelde over ‘spiritualiteit’ aan
de hand van het leven van
Franciscus van Assisi. Ook
Olaf’s verhaal kunt u nalezen
op onze website op dezelfde
plek

Herman Vossebeld tijdens zijn
expos
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Ds. B.M. ter Haar Romeny
Noot van de redactie:
Enige tijd geleden werd ik gebeld door een zekere Gerrit Wes. Hij is
in 1937 in Usselo geboren, dichtbij de kerk en de pastorie, maar
woont nu al weer 40 jaar in Haaksbergen. Hij had een interessant
verhaal over ds. B.M. ter Haar Romeny, die predikant was vóór en
tijdens de 2e wereldoorlog.Ik denk dat menig lezer van Drieklank
hier wel interesse in heeft, en ik geef zijn verhaal hieronder dan ook
integraal weer. RB
Hierbij een artikel geschreven door Gerrit Wes, geboren in 1937 in
de kern van Usselo, dichtbij de kerk en pastorie en die nu al weer
40 jaar in Haaksbergen woont.
Het is vooral geschreven voor de ouderen uit Usselo en Boekelo en
omgeving, die ds. B.M ter Haar Romeny , zijn vrouw en kinderen
nog gekend hebben.
Hij was predikant in Usselo van 28 mei 1933
tot 25 aug. 1946 en vertrok na de oorlog uit
Usselo, volgens oude brieven naar
Heemstede. De kinderen trokken de wijde
wereld in.
Hens en Annie (kinderen uit 1 e huwelijk)
waren al eerder uit Usselo vertrokken.
Hens geboren in 1914,overleed in 2000 en
Annie overleed (volgens een brief uit Ottawa)
op 16 aug 2014 en werd 97 jaar.
Persoonlijk heb ik alleen Barend , Edlef ,
Gisela en Ulrich gekend. Dat waren de
kinderen uit het 2e huwelijk. De jongste,
Ulrich, was in Usselo beter bekend als
Oelie van ’n dominee.

29

Uit het 3e huwelijk zijn 2 kinderen geboren, die zeer jong zijn
overleden, en zijn begraven op het kerkhof van Usselo.
De aanleiding van dit artikel is de zoveelste brief die ik in aug. 2014
ontving uit Ottawa (Canada). Helaas was deze laatste brief niet
meer geschreven door Ulrich omdat deze, geboren in 1929,
afgelopen zomer op 13 juli 2014 overleden is. Gelukkig schreef zijn
echtgenote nog wel een brief.
Nadat ik in 1961 in de gelegenheid was Ulrich in Ottawa te
bezoeken hebben we regelmatig briefcontact gehad en zelfs enkele
lange telefoongesprekken omdat schrijven voor hem steeds
moeilijker werd. Hij was altijd zeer belangstellend voor het wel en
wee van Usselo. Zo kon ik hem vertellen dat sinds kort - na het
vertrek van de ”Bakker” - in de kern van Usselo nog maar één
persoon woont die er tijdens de bevrijding ook al woonde.
Zelf is Ulrich in Canada altijd in overheidsdienst geweest voor de
landbouw.
Barend was vele jaren burgemeester in diverse plaatsen met als
laatste standplaats Hellendoorn-Nijverdal. Geboren 19 febr.1925 ,
overleed hij op 6 mei 2013 in Lochem ( 88 jaar). Uit Usselo waren
vorig jaar 2 personen nog aanwezig bij de uitvaartplechtigheid in
Nijverdal.
Van Gisela is me bekend dat ze nog altijd in Amstelveen woont, nu
89 jaar.
Maar van Edlef, de kunstschilder, geboren in 1926 en nu dus 88
jaar, is veel meer te vertellen. Een aantal jaren geleden tijdens een
vakantie in Zuid Frankrijk vertelde hij ons zijn bijzondere
levensgeschiedenis waarbij ik enkele vellen vol aantekeningen
maakte. Ook hield hij schilderijtentoonstellingen in vele plaatsen,
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o.a. in Diepenheim. Enkele inwoners van Usselo zijn daar nog op
bezoek geweest.
Een kunstschilders-vriend, Bart ten Bruggencate uit Haaksbergen,
was met zijn vrouw in september 2014 nog bij Edlef op bezoek.
Helaas is het met Edlef wat gezondheid betreft, niet positief. Veel is
er over zijn verleden te schrijven. Mogelijk een andere keer.
Wel valt me op dat de kinderen ter Haar Romeny de leeftijd van
bijna 90 jaar of ouder hebben bereikt.
Voor vragen, mail gpwes@kpnmail.nl
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Kerstgedachten voor 2014

Het daglicht is al uitgegaan
Ik zie de maan afstaan
Snel worden nog boodschappen gehaald
Het is de kerstboom die al straalt
Ja, het is alweer adventtijd
Die zachtjes naar de kerstnacht glijdt
Vol verwachting van de geboorte van het kind
Die z’n bedje in het stro vindt
De koren beginnen te zingen
Overal die mooie dingen
Zoals vrede op aarde voor iedereen
Vergeten wordt er geen één
Toch zijn wij het zo snel vergeten
Wie wil er niet in vrede leven
Een luisterend oor voor elkaar
Dan maak je het pas waar
Dan heeft het zingen en doen pas zin
En is er eindelijk toch een eerste begin
Een vrolijke kerst voor iedereen,
J.K. Krikke
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FIJNE KERSTDAGEN en EEN GELUKKIG NIEUWJAAR
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SAMENSTELLING VAN DE KERKENRAAD
PREDIKANT
ds. O.G. Haasnoot

Haakbergerstraat 819

7851695

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

Badweg 199
Beckumerstraat 82
Oude Haaksbergerdijk 2
Boterdijk 2
Helweg 80

4282002
4837351
4282193
8507496
4288391

OUDERLINGEN
E. Mol
Plataanstraat 9, Enschede
W.A.L. Overbeek
Grote Veldweg 21
A.H. Spenkelink-Hogeweg * Groenelaan 55

4365955
4280691
4765491

ouderling met bepaalde opdracht, preses kerkenraad

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

Lammerinkweg 9
De Mans 16

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

4282438
2300079
4281708
4761892
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)
- 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
-Openvensterwerk
Greetje van der Valk
Kwinkelerweg 39
tel.4282020
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KERKDIENSTEN

21 december

Usselo

10.00 uur

24 december

Usselo

22.00 uur

25 december

Usselo

10.00 uur

29 december

Usselo

10.00 uur

31 december

Twekkelo 15.00 uur

04 januari

Usselo

10.00 uur

11 januari

Usselo

10.00 uur

18 januari

Usselo

10.00 uur

25 januari

Twekkelo 10.00 uur

01 februari

Usselo

10.00 uur

08 februari

Usselo

10.00 uur

15 februari

Usselo

10.00 uur

22 februari

Usselo

10.00 uur
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ds. G.J. Bouwmeester,
Enschede
ds. O.G. Haasnoot,
(kerstnachtdienst)
ds. O.G. Haasnoot,
(kerstmis)
ds.C.G.J.de Jonge,
Enschede
ds. O.G. Haasnoot,
(oudjaarsdag)
ds J.Wachtmeester,
Hengelo
ds. O.G.Haasnoot,
(doopgedachtenis)
ds. O.G.Haasnoot,
(oec. dienst)
ds. G.J.Bouwmeester,
Enschede
ds. O.G.Haasnoot,
(H.A.)
ds. M.Schepers-vdPoll,
Enschede
ds.M.C.van der Meer,
(Almelo)
ds O.G.Haasnoot

