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Vanuit de pastorie
Vanuit de Pastorie: wat is er misgegaan?
Jarenlang heb ik goed contact gehad met moslims in Zutphen en
ineens is er het ontstaan van IS. Alle beelden, die we hebben,
worden bepaald door een paar gruwelijke onthoofdingen en
mishandelingen. Tien jaar opgebouwde relaties komen zomaar
onder druk te staan vanwege beeldvorming en angst. Decennialang
was de kerk een instrument voor de opbouw van ons land in
waarden en normen. Na de oorlog vormde de kerkgemeenschap
een mogelijkheid van waaruit kon worden opgebouwd. Nu de
opbouw in een veel groter perspectief staat van een groter Europa
is ons beeld van een kerk geheel veranderd. Gelukkig waren er vele
kerken open toen de actie ‘open de deur tegen de terreur’ werd
gehouden. Gelukkig laten joden, christenen en moslims in
Enschede en omstreken zien dat je de haatbeelden niet moet
uitdragen, maar dat je met elkaar verder moet gaan. Het is altijd
makkelijk om de ander als slechterik af te schilderen, zeker als je
hem of haar niet kent; en veel moeilijker elkaar werkelijk onder ogen
te komen, en met elkaar te spreken over wat Islam en IS met elkaar
te maken ( willen) hebben.
De kerk is haar positie als gesprekspartner voor velen kwijt geraakt
en zal opnieuw moeten overwegen, waarin ze gesprekspartner voor
de samenleving wil zijn. In een boek van Kick Bras las ik tot mijn
verbazing, dat dr A.Kuyper in zijn vroege periode onder de indruk
was van de mystieke beweging als de moderne devotie, die voor de
kleine luiden een godsbegrip gaf, waardoor ze zich gekend voelden.
In de gereformeerde kerk is er nauwelijks meer mystiek te vinden,
maar is er veel meer hang naar evangelische bewegingen. Nu we
samen zijn gegaan is deze invloed van dr.A.Kuyper niet meer
gehoord. Daarom een citaat: “Goede werken kunt ge niet doen en
op goede werken kunt ge niet aandringen; want de mensch werkt
niets, en de Eenige, die het alleen buiten de mensch om in u werkt,
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is God de Heere.” (uit de Encyclopaedie der Heilige godgeleerdheid
pg. 614) Nu we al jaren samen zijn als protestanten, zien we dat we
de invloed van de gereformeerde kerken nog steeds in mensen die
willen aanpakken. Daar zit een onderstroom van inzet en goede
werken, gedreven door de Geest, maar de laag van de mystiek is
soms ver te zoeken. Waar is de kerkgemeenschap als zorger voor
de ziel? Waar praten we nog over God, en daar hebben we toch
samenkomsten voor nodig.
Het op zoek gaan naar God is op z’n zachts gezegd een zoeken in
de tijd, dat vanuit en door de cultuur bepaald wordt. Zeker nu onze
cultuur zo bepaald wordt door het beeld, het zien, laten we onze
mening al snel bepalen door wat we als eerste op ons netvlies
krijgen. Onderzoek en gesprek ( elkaar in de ogen kijken) krijgen
vaak een secundaire betekenis. We zijn wat we zien. Er komen
zoveel beelden langs, dat we het basisvertrouwen in ons zelf en in
God langzamerhand verliezen. Dan kan een woord ineens
helderheid geven, of kan je met een woord de ander gaan bepalen
wat hij moet denken. Ik geloof in een woord, dat heel eenvoudig is:
“Wat Gij wilt dat u geschiedt, doe dat ook je naaste” Ik zeg het
positief. Want daden doen is positief ook in deze tijd. En wanneer
alles wat moet samen wordt gevat met liefde, dan durf ik nog wel
deze God te belijden.
Wat is er goed gegaan?
Ondanks alle snelle tijden worden we ons meer bewust van wie we
zelf zijn. we lezen over jezelf ontdekken, we wandelen in de natuur,
we zoeken zelf naar bronnen, die ons aanspreken. Ondanks de
hang naar individualiteit zijn er steeds meer mensen die een groep
opzoeken waar ze bij horen. Niet voor jaren verbonden zijn, maar
toch even om op adem te komen. Waar vroeger kerkdienst werden
gehouden en het leermoment voorop stond ( neem de
middagdiensten) worden deze langzamerhand steeds meer
vierdiensten. We willen weer wat beleven, waar we de komende
week nog eens aan terug kunnen denken. We beseffen, dat er
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andere mensen zijn die anders denken en dat we niet meer
allemaal hetzelfde denken. Verschillen leren we meer te
onderscheiden en aan de andere kant zijn we ruimhartiger
geworden, we proberen de ander te nemen zoals hij/ zij is. We gaan
weer alles gelijk op onze telefoon uitzoeken. We kunnen anders met
de dingen omgaan, waar opa en oma nog uit hun hoofd kunnen
rekenen, kunnen de kleinkinderen met alle gemak een computer
klaar maken. En waar is nu God? God is in het incident, in een
moment van grote gelukzaligheid, van hartstocht en verlangen, van
pijn en verdriet en gemis. Het is er en we rekenen er niet meer op,
dat het er altijd is en zal zijn. God is nog steeds in de kerk, maar ook
daarbuiten, waar we aandachtig zijn voor elkaar. Zo konden we bij
de Kerstdienst voor kinderen op de deel van Truus en Henny
Leefers 250 mensen tellen. Een moment van nabijheid, een
moment van samen genieten van het oude verhaal uitgevoerd door
de kinderen.
Ik noem dit het tijdperk van de Geest, we moeten snel kunnen
onderscheiden waar we mee te maken hebben. Geesten
onderscheiden. In mijn studie leer ik dat. Er zijn verschillende
stadia. Het eerste is merken, opmerkzaam zijn wat er gebeurt, het
tweede is duiden, aanduiden en er dus stil bij staan en het laatste is
proeven, soms heel letterlijk, maar soms ook de beproeving
ondergaan. Dat is echt ondergaan wat het met je doet.
In deze tijd hebben we weer elkaar nodig om van elkaar te horen
wat de proef op de som heeft uitgewerkt. The proof of the pudding.
En ik mag zeggen: deze kerkgemeenschap smaakt naar meer. We
zijn duidelijk weer bezig met de 40 dagen vespers op 4, 10 en 17
maart in de St Marcellinuskerk te Boekelo van 19.00-19.30 uur.
Ook zijn we weer bezig met een Paasontbijt ’s ochtends om 9.00
uur in het Verenigingsgebouw. Vorig jaar een groot succes en
fantastisch om als oud en jong samen deze dag te beginnen met
een ontbijt en dan naar de kerkdienst. U komt toch ook? Opgave bij
Anneke Wooldrik de Mans 16 tel 2300079 of via de mail
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hans.wooldrik@gmail.com. Vanwege de inkoop van brood etc. is
opgave van belang
De diensten voor Pasen, de diensten in de goede week zien er wat
anders uit. Op witte donderdag is er om 16.30 uur een dienst in
Usselo, aangezien we met velen daarna naar de Passion willen
gaan in Enschede. De jeugd gaat mee, maar ook vele ouderen en
daarom is het tijdstip van de dienst wat verschoven. Goede vrijdag
is er een dienst in Twekkelo om 19.30 uur met ondersteuning van
Usselo Vocaal. De Paasnachtdienst is ook in Twekkelo om 22.00
uur en dan zal de cantorij meewerken en de cantorij zal ook
meewerken aan de Paasmorgendienst in Twekkelo.
Met de leiding van de kindernevendienst zijn we plannen aan het
maken voor een jeugddienst. Het zijn fantastische dames, die
samen met hun partners, ouders en vele vrienden en vriendinnen
mooie inspirerende diensten kunnen verzorgen. U treft het maar
met zo’n team en in april krijgen ze weer versterking van Danielle
Jansen, die mee gaat doen. Zo draag je samen de lasten en heb je
samen de lusten.
Ds Olaf Haasnoot

Overleden
Op 26 december, 2e Kerstdag, is van ons heengegaan Engelina
Gertruida Janssen- Roosink. Ze was een sterke vrouw en een
veilige haven. Dat stond boven de kaart en zo hebben velen haar
ook beleefd. Ze had in Boekelo een eigen zaak en haar man was
leverancier van verzekeringen. Hij was vaak buiten de deur op pad,
en zij zorgde voor de kinderen en deed de zaak. Een vrouw, die wist
wat ze wilde, en die het opnam voor haar kinderen. Ze was belezen
en dacht na. Bijbelverhalen waren voor haar geen historische
gegevens, maar verhalen, die iets probeerden te vertellen. Ze
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durfde buiten de kaders van het gewone te denken, en was blij dat
beide kinderen gingen studeren. Zelf was ze naar de ULO gegaan,
en die kon ze op haar sloffen aan. Toen haar dochter Gradine eens
een heleboel boeken moest lezen voor haar eindexamen, hielp ze
gewoon mee door het dikste boek ’s nachts door te lezen en er later
over te vertellen. Toen ze wilde verhuizen nadat de zaak dicht was
gegaan, heeft ze het hele huis aan de Diamantstraat zelf
ontworpen. Een vrouw, die schaakte, de winkel runde, de
administratie deed, boeken las, kortom iemand die heel bescheiden
was, maar erg veel aan kon. Het laatste half jaar was ze op het
Wiedenbroek in Haaksbergen. ‘Doodgaan heb ik geen problemen
mee, maar langzaam steeds minder kunnen, de weg ernaar toe, dat
vind ik moeilijk.’ Op 89 jarige leeftijd is ze overleden en we hebben
haar herinnerd door over haar te spreken in zaal West van het
crematorium. We wensen haar kinderen Gradine en Bert, hun
partners Leon en Heather sterkte toe. Een sterke vrouw, die voor
velen een veilige haven was, mag ze dan nu zelf ook in de veilige
haven aanleggen.
Ds Olaf Haasnoot

Op 7 februari 2015 is op 88 jarige leeftijd in het ziekenhuis Johanna
Diena Wissink – te Kiefte gestorven. Ze woonde aan de
Geesinkweg, waar ze door haar zoon Henk werd verzorgd. Vroeger,
na het overlijden van haar man, deed zij de boerderij, en was Henk
bij de plantsoenendienst aan het werk. Maar de afgelopen 6 jaar
waren de rollen veranderd en was moeder steeds meer ziek en nam
Henk alle rollen steeds meer over. Dat heeft hij op een
voortreffelijke manier tot het einde gedaan. Moeder was niet zo van
een verpleegtehuis. Daar zag ze erg tegenop. Gelukkig is dat haar
bespaard gebleven en mocht ze zaterdag rustig inslapen. We
hebben een dienst gehouden op de Varviksingel, waarna we mevr.
Wissink naar haar laatste rustplaats hebben gebracht op de
begraafplaats.
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Het liefst was ze thuis, waar ze probeerde alles in orde te hebben.
Op vakantie gingen ze niet, want dat had je helemaal niet nodig. Nu
mogen we haar uit handen geven en zal er een thuis zijn bij God.
We danken Henk voor zijn tomeloze inzet en de velen anderen die
een oogje in het zeil hebben gehouden, mensen als Riet Franke,
maar ook vele anderen uit de buurt. We wensen allen sterkte toe na
dit verlies, en mogen haar in ons hart dragen. Ze is nu bij God en
dat is goed.
Ds Olaf Haasnoot

Geboren
Op 7 oktober 2014 is Sanne geboren . Zij is de stralende dochter
van Gert Wissink en Marieke Haarman en wonen aan de
Geesinkweg 401. Ik ben bij hen op bezoek geweest en ze vertelden
over de moeiten bij de bevalling, die uiteindelijk een keizersnede
werd. Dat laatste klinkt heel verontrustend en dat was het ook.
Gelukkig dat we al in het ziekenhuis waren, vertelde Marieke
want…..anders was er misschien geen Sanne geboren. Dat zullen
we natuurlijk nooit weten, maar het was even zeer spannend. Nu ze
samen thuis zijn is alle rust weer gekeerd, en dan wacht het werk.
We wensen Gert en Marieke het beste toe, en hopen dat Sanne
voor ons allen van onschatbare waarde mag blijven.
Op 22 december 2014 is Mérimée IJzebrand Mbuku geboren. Hij
is de zoon van Agnes en Albert, en het broertje van Trésor. Zij
wonen aan de Beneluxbaan 14 in Enschede. Het was met Kerst, dat
Albert na de dienst zei: ‘we hebben een zoon,’ en zo kwam het
Kerstverhaal ineens tot leven. Onverwacht voor mij, en ineens flitste
het door mijn hoofd dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn.
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Ondanks alle oorlogen, ondanks alle angst, was er ineens het
verhaal van een kind dat geboren is. ‘Met liefde verwelkomen wij
Mérimée IJzebrand Mbuku’ stond er boven de kaart. Het deed me
denken aan Jozef en Maria: terwijl de machten proberen alles tegen
te houden, wordt er een kind geboren, dat nieuwe hoop geeft en die
wij verwelkomen.
We wensen de ouders en Trésor veel geluk toe met hun zoon en
broertje.
Ds Olaf Haasnoot

Uit de Kerkenraad

UIT DE KERKENRAAD
In de eerste vergadering van 2015 op 3 februari j.l. hebben we
afscheid genomen van onze ouderling-kerkrentmeester Henk
Duinhof. Ruim vier jaar heeft hij zich ingezet voor onze gemeente.
Fysieke klachten noopten hem tot het besluit niet meer een tweede
ambtsperiode in te gaan. In de zondagsdienst van 22 februari
kunnen ook de gemeenteleden hem bedanken voor zijn
werkzaamheden. Wij spreken de hoop uit dat we hem samen met
Ans nog vaak mogen begroeten in de Usseler kerk, waar zij beiden
zich de afgelopen jaren zo verbonden mee voelden.

In de eerste vergadering van het jaar wordt ook altijd het
moderamen gekozen. Met algemene stemmen werden de leden van
het zittende moderamen herkozen, zodat de samenstelling nu is:
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ds. Haasnoot, Erna Nijhuis (diaken), Henny Dekker (ouderlingkerkrentmeester) en Ria Spenkelink (ouderling).
De actie Kerkbalans kwam natuurlijk aan de orde: het ziet er goed
uit, maar de enveloppen waren op 3 februari nog niet allemaal
binnen, Natuurlijk hopen we dat het begrote bedrag gehaald wordt.
Hier wel al vast en bedankje voor alle wijkwerkers!
Het beleidsplan bevat een aantal elementen, die nadere uitwerking
behoeven en de heren Ter Mors en Van den Broeke hebben zich
bereid verklaard om hieraan mee te werken. Zij komen zichzelf
voorstellen in de kerkenraad. Op de gemeenteavond, die we
waarschijnlijk in mei houden, komen we nader terug op het
beleidsplan. De juiste datum volgt nog.
Verder hebben we gepraat over het evenement The Passion in
Enschede op witte donderdag 2 april. Om iedereen de gelegenheid
te geven daar naar toe te gaan is besloten om de
avondmaalsdienst, die gepland staat om 19.30 uur in Twekkelo te
vervroegen naar 16.30 uur in de kerk in Usselo. De jeugd gaat
georganiseerd naar de stad om dit eenmalige gebeuren rondom het
lijdensverhaal mee te maken.
Op eerste paasdag wordt evenals vorig jaar weer een ontbijt
georganiseerd. Elders in dit nummer leest u daar meer over.

Ria Spenkelink, voorzitter.

De kerkenraad vergadert in de eerste helft van 2015 nog op de
volgende data: donderdag 23 april en dinsdag 16 juni.
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Facebook Protestantse Gemeente Usselo en omgeving
Facebook is met meer dan een miljard leden wereldwijd een heel
populair sociaal netwerk. Op hun persoonlijke pagina delen leden
informatie over zichzelf, zoals hobby's, interesses en vakantiefoto's.
Ze zoeken bekenden op en nodigen hen uit voor een digitale
vriendschap. Facebook wordt gebruikt door jong en oud. Veel mensen
gebruiken het om op digitale wijze betrokken te zijn op het leven van
hun (klein)kinderen.
Ook veel bedrijven en organisaties hebben een facebookpagina.
Sinds kort heeft onze kerkgemeenschap ook haar eigen pagina op
Facebook: ‘Protestantse Gemeente Usselo e.o.’. Hiermee kun je geen
vrienden worden. Je kunt op deze pagina aanvinken ‘vind ik leuk’,
waarna je de pagina ‘volgt’.
Om u een indruk te geven hoe onze facebookpagina er uit ziet, hierbij
wat plaatjes.
Op het onderstaande plaatje ziet u onze naam (linksboven) met
omslagfoto’s.
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Op onze facebookpagina plaatsen we berichten met foto’s;
bijvoorbeeld over de kindernevendienst van zondag 1 februari (zie
onder). U ziet onderin dat dit bericht 168 personen heeft bereikt. Op
dit moment zijn er 33 mensen die onze pagina volgen. Als zij een
bericht ‘leuk vinden’, zien ook hun vrienden het bericht van de
Protestantse Gemeente e.o. U kunt zich voorstellen dat als het
aantal personen dat onze pagina ‘leuk vindt’ stijgt, ons bereik ook
erg toeneemt.
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Op onderstaande plaatje vindt u een ‘evenement’ terug, waar
‘volgers’ voor worden uitgenodigd. Zij kunnen dan aangeven of ze
ev. komen.

Wij nodigen u van harte uit onze pagina ‘leuk te vinden’ en berichten
en evenementen te delen met uw digitale vrienden. Zo bereiken we
steeds meer mensen en kunnen we hen betrekken bij onze
gemeente.
Het zou leuk zijn om veel meer gebeurtenissen, evenementen,
activiteiten op onze facebookpagina te delen met elkaar en met
anderen. Zo kunnen we nog beter een open, gastvrije gemeente
zijn, die verbondenheid zoekt met haar omgeving. Dus:
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Heeft u berichten of foto’s die u wilt delen op facebook, mail of bel
dan met Olaf of Riet Haasnoot of Rineke Overbeek,
rineke.overbeek@gmail.com, 06-33972474.

Kinderkerst”nacht”dienst

Op de deel van de gastvrije familie Leefers, werd op 24 december
een sfeervolle kerststal nagebouwd door vele vrijwilligers. De
jongeren van de Jeugdkerk haalden stro en schapen. Een
schaapskooi, geluid en licht werden opgebouwd. Voor wel 100
bezoekers werden bankjes en stoelen neergezet.
De kinderen kregen bij aankomst in het Verenigingsgebouw een
mooi versierde lampion. Onder begeleiding van klaar-overs liepen
een kleine 250 bezoekers (!) in een lange stoet naar de kerststal.
Daar was Maria op de rug van de ezel al onderweg naar de stal en
speelde Marion Stokkers mooie kerstliederen op haar gitaar tussen
de brandende vuurkorven.
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Kinderen van de basisschool uit Boekelo en Usselo voerden een
prachtig toneelstuk op.
Onze dominee, Olaf Haasnoot, daalde als een heuse engel (nee,
geen dinosaurus, nee, geen vliegend hert) neer uit de hiel en wees
de weg naar het kindje Jezus.

.

Tussendoor zongen we onder leiding van Peter Slotman bekende
kerstliederen.
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Na deze mooie, korte dienst, konden de kinderen nog even kijken in
de stal bij het kindje Jezus, de herders, engelen, wijzen, schapen en
ezels. Met een lekker kopje chocolademelk, een koekje en een
boekje met het kerstverhaal uitgebeeld in lego, gingen allen vredig
de kerstnacht in.
Agenda:
8 maart Jeugdkerk, kindernevendienst, oppasdienst
5 april: Pasen, Jeugdkerk, kindernevendienst, oppasdienst
Voedselbank
Voedselbank, januari 2015
Vandaag hebben we het voedsel naar het depot van de
voedselbank gebracht (voormalig Polaroid pand) in Enschede.
Iedere vrijdagmiddag worden de voedselpakketten afgehaald,
momenteel zijn dat er 580!
1500 monden moeten gevoed worden! En nog steeds komen er
wekelijks nieuwe aanvragen bij.
Wij hebben een rondleiding gehad en het werk wordt door allemaal
(100 )vrijwilligers gedaan.
Mensen die vrijwilliger willen worden kunnen zich aanmelden via de
website (www.voedselbankenschedehaaksbergen.nl/)
De voedselbank krijgt subsidie van de gemeente Enschede, maar
daar moet de huur, stroom en andere vaste lasten van betaald
worden. Het pand (is van Domijn) wordt zo langzamerhand te klein
en t.z.t moeten ze op zoek naar een andere locatie.
In Rotterdam is een centrale voedselbank en van daaruit wordt
voedsel gedistribueerd naar regionale verdeelpunten. Voor het
oosten van het land is dat Deventer.
Van dit voedselaanbod kan de helft van de pakketten bevoorraad
worden, de rest is afkomstig van supermarkten
(Jumbo's),bakkerijen, landbouwers(aardappelen), zorgboerderij de
Viermarken (groenten), particulieren en kerken.
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Het zou niet nodig moeten zijn maar helaas ... blijven velen
aangewezen op de voedselbank.
Mieke Lippinkhof en Erna Nijhuis
Voedselbankactie tijdens de 40-dagentijd 2015: van 22 februari
t/m 29 maart
Tijdens de 40 dagentijd willen wij net zoals vorig jaar weer een actie
houden voor de voedselbank.
Iedere zondag kunt u voedsel meenemen en deponeren in de
dozen die achter in de kerk staan.
Denk aan ingeblikt voedsel, allerlei soorten pasta's, rijst,
koeken, frisdranken, vacuüm verpakt eten, koffie, suiker, noten,
beschuit, crackers, etc...
Mede namens de voedselbank, alvast onze dank voor uw
medewerking.
De Diaconie.
Stichting Reach Another

We hebben een nieuw collecte-doel gevonden dat is gekoppeld aan
een lid van onze gemeente.
U kent haar wellicht, haar naam is Tineke Dikken, woonachtig in
Boekelo. Zij zamelt geld in voor haar twee broers (chirurgen), die
een aantal keren naar Ethiopië gaan om daar kinderen met een
waterhoofdje te opereren. Als deze kinderen voor hun eerste
levensjaar worden geopereerd, dan kunnen zij een normaal leven
leiden. Voor een ver-wegdoel korte lijntjes, je weet zeker dat het
geld goed wordt besteedt.
De Diaconie.
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Actie Kerkbalans 2015
In het decembernummer heeft u gelezen over: ”Mijn kerk in
balans”. Dit is het thema van de Actie Kerkbalans 2015. Deze actie
is voorbereid in november/december 2014. Op maandag 12 januari
2015 is al het drukwerk in de enveloppen gedaan en op 19 januari,
na een gezellige avond in de Spielehof, is aan de wijkwerkers de
bekende plastic tas, gevuld met die enveloppen, meegegeven. De
brieven zijn overhandigd respectievelijk in de brievenbus gestopt en
later weer opgehaald. Op maandag 2 februari zijn de enveloppen
met de looplijsten in het Verenigingsgebouw ingeleverd. Dan even
afwachten en de bedragen vlot bij elkaar optellen. ’s Avons hebben
we al een bedrag van ruim € 60.000 kunnen noteren. In de loop van
de week kwamen er nog enkele enveloppen binnen. Op maandag
10 februari stond er op de teller van de rekenmachine € 69.485. Wij
zijn blij verrast, dat er al zo snel, zo veel enveloppen binnen zijn.
Deze toegezegde euro’s komen al aardig in de buurt van het
bedrag, dat in onze begroting staat. Het aantal leden, dat een
toezegging heeft gedaan is 358. Hier geldt natuurlijk onze grote
dank aan alle gulle gevers, die de P.G. Usselo een dergelijk groot
hart toedragen. Ook alle gemeenteleden die hebben meegewerkt
om dit succes te verwezenlijken onze hartelijke dank.
De kerkrentmeesters.
Ps. Heeft u geen kerkbalans ontvangen? Neem even contact met
mij op en alles wordt alsnog geregeld. (H.W. Dekker tel. 053
4778999 of email hwdekker@home.nl). Ligt de envelop nog bij u
thuis? U kunt deze altijd aan één van de wijkwerkers of
kerkenraadsleden geven, of opsturen naar P.G. Usselo,
Lammerinkweg 1 7546 RD Enschede of zelf op dat adres in de
brievenbus deponeren.
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Collecteoverzicht
De opbrengsten van de collectes in de periode 7 december 2014
t/m 8 februari 2015

07 dec

PKN Pastoraat
Plaatselijke Gemeente

84,65
101,60

14 dec

City Pastoraat
Plaatselijke Gemeente

45,94
58,40

21 dec

Diaconie
Plaatselijke Gemeente

68,88
101,21

24 dec

Voedselbank

570,41

25 dec

KIA Kinderen in de knel
Plaatselijke Gemeente

121,20
127,40

29 dec

Diaconie
Plaatselijke Gemeente

55,00
50,20

31 dec

Diaconie
Plaatselijke Gemeente

53,17
85,00

04 jan

Leendert Vriel
Plaatselijke Gemeente

98,00
89,55

11 jan

Stichting Present
Plaatselijke Gemeente

69,89
96,55
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18 jan

PKN Oecumene
Diaconie

114,33
132,30

25 jan

Leprazending
Plaatselijke Gemeente

01 feb

KIA Werelddiaconaat (Cambodja)
Diaconie

102,11
99,50

08 feb

PKN Missionair Werk en Kerkgroei
Plaatselijke Gemeente

80,1
106,00

64,60
66,35

Collectebonnen
Voor de mensen die nog geen gebruik maken van collectebonnen
Wil ik wijzen op de volgende voordelen van het gebruik van
collectebonnen:




De aanschaf van collectebonnen is fiscaal aftrekbaar
als gift
Als u collectebonnen gebruikt zit u in de kerk nooit
verlegen om collectegeld
Als penningmeester van de diaconie heb ik minder
contant geld thuis en heeft de diaconie minder
stortingskosten bij de bank

Als u collectebonnen wilt bestellen maak dan € 20,-- of een
veelvoud daarvan over op IBAN NL84 RABO 0316 7265 32 t.n.v.
Diaconie Protestantse gemeente te Usselo.
Vermeld U ook alstublieft uw telefoonnummer en adres.
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Overige giften
Verjaardagfonds / Plaatselijke Gemeente
fam t. H. via mw. Nijenhuis

20,00

Henk Blik, penningmeester diaconie.

Een legaat.
In het laatste kwartaal van 2014 kreeg de P.G. Usselo een brief van
een executeur-testamentair. In zijn schrijven aan de P.G. Usselo
deelde hij mee, dat Mevrouw J. Hofhuis-Jongman de P.G. Usselo in
haar testament heeft opgenomen, dat de PGU een legaat krijgt van
haar zuivere nalatenschap. Het totale bedrag dat wij hebben
ontvangen is € 10.371.
Wij zijn blij en verrast en zeer dankbaar voor dit legaat. Dit bedrag
gaat niet naar de zgn. algemene middelen, maar wij zullen het te
zijner tijd een goede bestemming geven.
De penningmeester PGU.

ANBI regeling.
De regels voor Algemeen Nut Beogende Instellingen zijn gewijzigd.
Zowel voor de schenker als voor de ontvanger (in dit geval de P.G.
Usselo) zijn er nieuwe regels. Voor periodieke giften geldt geen
drempelinkomen en ook geen maximaal aftrekbaar bedrag. Deze
gift is alleen aftrekbaar als u de gift doet aan een ANBI.

De ontvanger is verplicht om een aantal gegevens op internet te
publiceren, zodat geïnteresseerden dit kunnen raadplegen. Zodra
de P.G. Usselo deze gegevens op de website publiceert (zo
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spoedig mogelijk natuurlijk) zullen wij u dit meedelen. Wettelijk
verplichting vóór 01-01-2016.
Als U een periodiek gift wilt doen, dan zijn er voorwaarden aan
verbonden:
a. uw gift moet schriftelijk worden overeengekomen
b. uw gift moet regelmatig worden overgemaakt
c. het bedrag moet steeds even hoog zijn
d. het bedrag moet minimaal 5 jaren achter elkaar overgemaakt
worden
Als u overweegt om een dergelijke overeenkomst met de P.G.
Usselo vast te leggen, dan werkt dat als volgt:
- U vraagt de formulieren “Overeenkomst Periodieke Gift” bij de
penningmeester aan (hwdekker@home.nl)
- u vult beide exemplaren in (zowel dat van de schenker, als dat van
de ontvanger)
- u (en uw partner) ondertekent / ondertekenen beide exemplaren
en stuurt / sturen deze op naar het adres van de P.G. Usselo
- de P.G. Usselo vult haar onderdelen in en ondertekent beide
exemplaren en zorgt ervoor dat u uw exemplaar terug krijgt.
P.S. bewaar uw exemplaar goed, de belastingdienst kan daar om
vragen.
Met vriendelijke groet,
H.W. Dekker
Penningmeester van het College van kerkrentmeesters.

Greetje van der Valk
Een nadere kennismaking
Op 22 februari 1944 gingen Amerikaanse bommenwerpers op weg
naar Oschersleben en Gotha om vliegtuigfabrieken en
wagonwerkplaatsen te bombarderen. Het weer was daar die dag
echter slecht, en daar de bommen afgooien was niet mogelijk. De
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piloten moesten de bommen die ze bij zich hadden wel zien kwijt te
raken, en zochten daarvoor naar andere Duitse steden. Toen ze
dachten boven Münster te vliegen hebben ze daar hun lading laten
vallen. Maar de piloten vergisten zich: het was niet Münster, maar
Enschede waar om kwart over één ’s middags de bommen
neerkwamen. De gevolgen waren vreselijk. 40 doden, 42
zwaargewonden, en veel gebouwen in puin.
Onder andere huizen aan de Haaksbergerstraat waren getroffen.
Daaronder ook de meubelzaak annex woning van de familie
Dekker. Hier werd juist op deze 22ste februari de vierde verjaardag
gevierd van Greetje Dekker. Toen het luchtalarm afging repten
moeder en kind (vader was 2 jaar eerder overleden) zich - met de
verjaardagsvisite – naar de kelder om te schuilen. Nadat het
bombardement afgelopen was moest het gezelschap ook meteen
het pand verlaten, want dat stond in brand. Van de inboedel ging
haast alles verloren, maar iedereen bracht het er wel heelhuids
vanaf.

Haaksbergerstraat na het bombardement, niet ver van de woning
van de familie Dekker
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Dit opmerkelijke verhaal hoorde ik onlangs - bijna 71 jaar na die
rampzalige dag in februari 1944 - uit de mond van die Greetje
Dekker die toen jarig was, bij u wellicht beter bekend als Greetje
van der Valk. Bij haar was ik op bezoek, om ingrediënten te
verzamelen voor dit artikeltje waarin ik haar wat voor het voetlicht
wilde brengen.
Greetje kende ik van gezicht. Des te aardiger vond ik deze
gelegenheid eens nader kennis te maken met een vrouw die in onze
gemeente veel activiteiten heeft ontplooid, en nog steeds actief is.
Herstellende van een gebroken enkel, weer redelijk ter been, stond
zij mij welwillend, maar aanvankelijk ook ietsje gereserveerd te
woord. Maar al spoedig waren we ongedwongen en geanimeerd in
gesprek zodat ik u ook echt iets te vertellen heb.
Na de oorlog hertrouwde Greetjes moeder; het gezin ging eerst in
Twekkelerveld wonen, later in de Johan Wagenaarstraat, vlak bij de
Vredeskerk. Greetje kreeg er in deze periode 2 zusjes bij.
Na enige jaren HBS-A ging Greetje op haar 16e op de administratie
van V&D werken, nog in het oude karakteristieke gebouw aan de
Korte Hengelosestraat te Enschede.

Het oude V&D-gebouw
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Dat deed ze tot haar 19e. Toen ze in 1959 trouwde met Hille van der
Valk sprak het nog vanzelf dat je dan ophield met werken. Hille,
afkomstig uit het Friese Parrega, was onderwijzer, en had al in 1950
in Enschede een betrekking gevonden. In de jaren die volgden
kregen ze twee kinderen, een dochter en een zoon.
In 1974 vestigde de familie van der Valk zich in Boekelo, aan de
Kwinkelerweg 39 – waar Greetje nu nog steeds woont.
In Boekelo namen Greetje en Hille actief deel aan het kerkelijk leven
van de hervormde gemeente aldaar. Van 1978 tot 1990 was ze
ouderling, waarvan de laatste 8 jaar als scriba. Vanaf 1992 nam
Hille deel aan de kerkenraad, van 1992 tot 1998 als kerkvoogd (dat
heet nu kerkrentmeester).
Niet alleen in de kerk, maar ook elders in de samenleving was het
echtpaar van de partij. Hilles inspanningen om het kerkgebouw aan
de Kwinkelerweg voor het Boekelose verenigingsleven in te zetten
kunt u in ‘Boekeloos’ van april 2013 nog eens nalezen.
En Hille was van 1962 tot 1984 voorzitter van de (christelijke)
voetbalvereniging CVV Sparta Enschede. In die tijd heeft Greetje
nog een cursus sportmassage gevolgd. Jarenlang heeft ze van de
Sparta-voetballers de kuiten los gemasseerd - wat ongetwijfeld het
scoreverloop gunstig zal hebben beïnvloed.
Verder werd ze vanaf 1990 actief in de Hervormde Vrouwengroep
Boekelo, vanaf 1994 als voorzitster. Ook is Greetje al vanaf 1990
betrokken bij het Open Vensterwerk, waarvoor ze nog steeds
contactpersoon is. Deze vrouwengroep heeft in 2012 haar 50-jarig
jublieum gevierd.
Tenslotte regelt Greetje de verhuur van het voormalige kerkgebouw
aan de Kwinkelerweg, waarvan ze de sleutel beheert.
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Twee jaar geleden, op de dag na Greetje’s 73ste verjaardag,
overleed Hille. Hij mocht 83 jaar worden; ze mochten 54 jaar lang
lief en leed delen. Dat is allemaal waar. Wat ook waar is: er is een
pijnlijke lege plek.Maar er is ook troost: Er zijn de kinderen Gea en
Jan Meindert, de kleinkinderen, de andere familieleden, vele
vrienden, de kerk, en de Vrouwenvereniging waarvan Greetje (zoals
gezegd) voorzitter is.
Roel Bruinsma

Mededeling Open Vensterwerk
Op zaterdag 28 maart wordt er weer een Open Venster-middag
georganiseerd, in het verenigingsgebouw naast de kerk. Het
programma is nog niet helemaal klaar. Er is in ieder geval weer een
broodmaaltijd. Voor zover het u aangaat ontvangt u nog nader
bericht.
Namens de commissie,
Greetje van der Valk.
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HERVORMDE VROUWENGROEP TWEKKELO

Kerstviering 22 december 2014
Maandag 22 December hadden we weer onze gezellige
kerstmiddag in het Kulturhus Twekkelo. Dinie opende deze middag
met een warm welkom in het Kulturhus, in de nabijheid van het
Johanneskerkje. De adventskrans prijkte weer op de versierde tafel
met haar kaarsen. We staken de laatste kaars aan, en we waren
weer wat dichter bij de Kerst gekomen. Advent is dromend
onderweg zijn naar het Kerstfeest, het feest van het Iicht.
We lazen samen weer de KerstIiturgie en er werd zoals vanouds
weer een kerstverhaal voorgelezen. Samen zongen we veel en
mooie kerst liederen. Zingen is altijd gezellig. De glühwijn ontbrak
ook dit jaar niet, ook al lag er geen sneeuw; maar het is voor de kou
ook goed, en de gezelligheid wil ook wat. We sloten af met het
zingen van een pracht kerstlied: het “Ere zij God”.

Nieuwjaars bijeenkomst 5 Januari
Dini heette ons allen hartelijk welkom in Kulturhus Twekkelo, op de
eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar van de vrouwengroep
Twekkelo. We gaven elkaar de hand en wensten elkaar een
gelukkig Nieuwjaar, maar Dini wenste ons toch nog opnieuw veel
heil en zegen toe voor het komende jaar. We kijken bij zo’n
jaarwisseling toch even terug, wat is geweest en wat er gebeurd is.
En Dini vertelde dat ze de laatste tijd vaak hoort, dat we zeggen: ‘ik
wordt een dagje ouder’, of ‘wat vliegt de tijd’.
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Samen zongen we het H.v.G. lied en baden we: dat wij in het
nieuwe jaar blijven hopen op mensen, die blijven vertrouwen, en die
niet van te voren vragen, voor hoeveel en waarom. Ans las de
notulen en het jaaroverzicht, en het was best mooi om te horen hoe
actief we eigenlijk nog zijn. Een klein nieuwjaarsverhaal was er ook
nog, toen was er pauze en de verjaardagskaarten gingen weer
rond.
Na de pauze gedachten we ons oud- actief lid: Leida Lammertink,
zij was 20 november op hoge leeftijd in Humanitas overleden, zij
was voor ons altijd een gezellig en trouw lid. Daarna gingen we
borrelen en lekkere hapjes nuttigen op het nieuwe jaar, en nog wat
gezellig nakletsen. Tenslotte zongen we samen ‘Dank U voor deze
nieuwe morgen, dank U voor deze nieuwe dag. En we sloten af met
gebed.
Hervormde Vrouwengroep Twekkelo maandag 2 Februari
Deze middag stond in het teken van kleine Twentse dialectverhalen,
verteld door dhr. Kwast uit Borne.
Dini onze voorzitster heette ons allen hartelijk welkom, in het
bijzonder dhr. Kwast. Ans las de notulen en vertelde aan de dames,
dat Lily Polman oma is geworden van een prachtige kleinzoon.
We zongen het ons allen bekende H.v.G. lied en dronken koffie, met
een lekkere verse gevulde koek. Hierna kwam dhr. Kwast aan het
woord, een vermakelijk verteller in het dialect. Hij vroeg ons eerst of
we allen dialect verstonden en of we allemaal uit Twente kwamen.
Nee werd er gezegd, ik kom uit Friesland; en twee kwamen uit
Gelderland. Maar we verstaan allemaal Twents.
En zo vertelde hij vóór de pauze verhaaltjes over de ‘oorlogstied’ en
na de pauze willekeurige verhaaltjes over de tegenwoordige tijd, en
alles in het dialect.
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Enkele verhaaltjes heeft hij zelf vanuit het Nederlands omgezet in
het Twents. Het waren prachtige verhaaltjes, maar één wil ik in
beknopte vorm toch nog even vertellen.
“Er was ergens in Twente een zangwedstrijd van koren, aan de
kassa zat een heel mooi meisje met lang blond haar, dat was één
van een groep jongens wel opgevallen. Het was een prachtige
zangwedstrijd, en de jongen zag het meisje zingen achteraan in een
koor.
‘Hé kijk zei hij tegen één van zijn vrienden ‘daar heb je dat mooie
meisje ook weer’. ‘O die’ zegt de ander, ‘dat is er één, en die blijft er
vast wel lopen, met een houten been’. De jongen werd
verschrikkelijk kwaad op de vriend en zei: ‘dat heb je dan mooi mis
want ze is voor mij’, en hij maakte er werk van. En ze leefden nog
lang en gelukkig”.

Allemaal verhalen waar toch een stuk werkelijkheid en humor in
zitten. Prachtig om te horen. En zo was het weer een gezellige
middag, Dhr. Kwast werd bedankt en we sloten af met het Onze
Vader.
Namens Hervormde Vrouwengroep Twekkelo,
Ans MuIder—Reinderink
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Mevr. A.W.A.Bast Abbink
Dhr. L. Janssen
Mevr. H.J. ter Horst- te Kiefte
Mevr. A.J.F. Lohuis Westendorp

Wissinksdijk 133
P.C. Hooftlaan 6
Roelof Blokzijlstraat 40
Groot Bruininkstraat 201

Mevr. G.J.G Brunnekreeft-ter Haar J.van Elburgstraat 63
Mevr. G.G. Holtkamp-Dikkers
Keizerweg 40
Mevr. H. Nijenhuis-Schrikkema
Arendsweg 85
Mevr. P.H.B.Schukkink-Oldendorf Zweringhoekweg 80

2 maart 1920
3 maart 1935
3 maart 1930
10 maart 1931
11 maart 1933
22 maart 1937
23 maart 1936
23 maart 1932

Mevr. H.H. van Ulzen ter Borg
Mevr. J.G. Goolkate-Berenbroek
Mevr. J.G. Brinkman-ter Riet
Dhr G.H. Oosterveld

Ganzenbosweg 11
3 maart 1933
Berenbroeksweg 70
27 maart 1925
Voshaarweg 35
30 maart 1935
Haaksbergerstraat 581
2 april 1928

Dhr. A.W. NIjhuis
Dhr. J.J. Damen
Mevr. J.F. Meijer-Baltink
Dhr. H.H. Simmelink

Kwekkeboomweg 135
Henry Dunantlaan 10
Leppepaalweg 30
Beckumerstraat 181

Mevr. J.E. ter Heege-Brus
Buurserstraat 601
Dhr. J.G. Hassink
Vastertlanden 11
Mevr. H.J. Weldink-Brus
Holterhofweg 310
Mevr. J.J. Warrink- ter Mors
De Mans 20
Mevr.W.G. Wesseler-Blekkenhorst J.van Elburgstraat 7
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4 april
10 april
16 april
18 april

1936
1935
1935
1926

18 april
21 april
21 april
24 april
27 april

1933
1928
1938
1924
1939

GEDICHT

2015 is weer een geheel Nieuwjaar
Luisteren we nu nog beter naar elkaar?
Moeten we nu nog meer tolereren?
En zo van elkander leren?
Waardoor ontstaat toch steeds weer nieuw geweld?
Waarin een mensenleven niet meer telt?
Jezus heeft zichzelf gegeven
En ons van alle zonden ooit ontheven
Om te leven – en vooral te geven
Ieder leeft naar zijn eigen idee
En geeft zijn kinderen toch het goede mee?
Laat ieder mens in zijn eigen waarde
En zie in hem of haar niet alleen het kwade
Stel uw hart open
en blijf hopen
dat eens het inzicht komen zal
En dat wij komen uit dit diepe dal
Vrede is toch voor ieder mens
De allergrootste wens!

Een gezegend 2015
J.K. Krikke
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De Interkerkelijke werkgroep
nodigt u uit voor de

AVONDGEBEDEN
IN DE
VEERTIGDAGENTIJD

op alle
woensdagen
4, 11 en 18 maart
2015
Aanvang 19.00 uur
Marcellinuskerk te Boekelo
++++++++++
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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
22 februari

Usselo

10:00 uur

ds. O.G.Haasnoot

01 maart

Usselo

10:00 uur

ds. O.G.Haasnoot

08 maart

Usselo

10:00 uur

15 maart

Usselo

10:00 uur

ds. E.v.Houwelingen,
Hengelo
ds. A.J.Bijl, O’zaal

22 maart

Usselo

10.00 uur

29 maart

Usselo

10.00 uur

02 april

Usselo

16.30 uur

03 april

Twekkelo 19.30 uur

04 april

Twekkelo 22.00 uur

05 april

Usselo

10.00 uur

12 april

Usselo

10.00 uur

19 april

Usselo

10.00 uur

26 april

Usselo

10.00 uur
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ds. K.P.de Boer,
Almelo
ds. O.G.Haasnoot
(palmzondag)
ds. O.G.Haasnoot,
HA Witte Donderdag
ds. O.G.Haasnoot,
Goede Vrijdag
ds. O.G. Haasnoot,
Paaswake
ds. O.G. Haasnoot,
Pasen
ds. J.Wachtmeester,
Hengelo
ds.Lambers Heerspink
Delden
ds.G.J.Bouwmeester
Enschede

