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Vanuit de pastorie
Krachtig leven, voluit leven en in balans zijn, zo zouden we
tegenwoordig ons leven willen omschrijven. Maar hoe moet je dat
nu vertellen aan je nageslacht, dat je krachtig hebt geleefd, in
balans was? Dat hoef je niet eens te vertellen, dat moet je gewoon
doen, en dat is voor je nageslacht een rustpunt en een voorbeeld,
dat je daarmee oud kan worden.
Maar hoe vertel ik dat aan jongeren? Ook dan gaat het erom, dat je
niet meer maar ook niet minder laat zien, dan dat je gewoon jezelf
kunt zijn en dat je daarmee belangrijk bent voor iedereen.
Maar we vinden vaak, dat we iets extra’s moeten inbrengen, willen
we gezien worden. En we denken vaak dat we geliefd zijn door
zoveel mogelijk op een idool te lijken, die we dan maar toedichten,
dat hij of zij ook alleen maar is wat wij op hem of haar projecteren.
Kortom het is zo moeilijk om te laten zien wie we zijn; en wie weet
wordt er wel ontdekt, dat we eigenlijk maar heel normaal zijn, wie
kan ons dan nog dulden? En helemaal moeilijk: aanvaarden we dan
nog wel ons zelf?
Paulus schrijft in Romeinen 8: 9 Laat u leiden door de Geest, want
de Geest van God is in u. Als we dat binnen laten komen, dan is het
niet de vraag, heb ik wel de Geest? Een vraag die mensen juist aan
het twijfelen brengt. Maar is het de vraag : Hoe werkt de Geest van
God in u?
We hebben dus de mogelijkheid om de gaven van de Geest te
ontkennen of negeren. Dat is niet eens erg, want het gaat er ook
niet om, dat we alles begrijpen en bevatten. Misschien is de grote
vraag: zien anderen dat we de Geest in ons dragen!?
We zijn dus spoorzoekers van de Geest en dus ook bij mensen, die
we niet zo goed kennen. We zoeken naar tekenen en daar staan we
verwonderd bij stil. Dat is waar een kerk mee bezig is. Dat stellen
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we aan de orde (van dienst) bij Pinksteren, het feest van de vijftigste
dag (pentacosta = 50, wat verbasterd werd tot Pinksteren). In het
Oude Testament waar dit feest zijn wortels in heeft, was dit een
oogstfeest, de eerste vruchten van de nieuwe oogst werden gezocht
en met dankbaarheid binnen gehaald. Ook daar was het
spoorzoeken naar nieuwe oogst. Maar ja, als er niet zoveel
gevonden werd, wat dan? Zo werd er gekeken naar de eerste oogst
voor ieder mens, en dat was wat God op de berg Sinai had
gegeven, 10 woorden van leven. Dat sommigen daar moeite mee
hebben verbaast ons niet, want we lezen vaak “dit mag niet en dat
mag niet”. Maar eigenlijk beginnen de tien woorden daar niet mee.
Ze beginnen met “Ik ben de Heer jullie God, die je uit het slavenhuis
bevrijd hebt”. Daarmee wordt de toon gezet en wordt bevrijding
verbonden met richting krijgen en met gaven ontvangen. We zijn
dus spoorzoekers naar de Geest in ons zelf, maar ook in de ander
en als indicator hebben we de bevrijding.
Laat u leiden door de Geest, dat was natuurlijk een hele grote zaak
binnen de kerken, want wie had nu de Geest - en sorry dat ik het
zeg - maar het heeft vaak geleid tot narigheid, de een was nog beter
dan de ander, en het ging niet meer om de onderscheiding der
geesten, maar vaak om haantjesgedrag van mensen. De Geest is in
u, dat maakt het gelijk bruikbaar, maar ook kwetsbaar, want voordat
je het weet, gaat het om een ego en dat moet de Geest nu helemaal
niet hebben.
Ik zie de Geest in mensen, die hard werken, die energie hebben
voor hun kinderen en hun familie. Ik zie de Geest waar mensen
ruimte voor elkaar maken en dus elkaars gaven niet klein maken. Ik
zie de Geest in de kerkgemeenschap, maar ook daarbuiten in
allerlei mensen en zo vieren we dat met een open kerk op
Pinksteren, en ook al de dagen erna.
Ds Olaf Haasnoot
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In gedachtenis
Op 4 mei 2017 is Jenny Grietje Antonia van der Meer- Mensink
overleden. Ze was een stille, maar daarin juist heel zachtmoedige
vrouw, bescheiden, en daardoor viel het eerst nog niet zo op dat ze
ziek werd. Ze deed mee aan de cantorij, het jeugdwerk en zonder
een bijzondere plaats op te eisen voor zichzelf ondersteunde ze de
kinderen in hun studie en hielp op tal van terreinen mee in het
verenigingsleven van de kerk; en bovenal was ze de ruggensteun
voor ds. Martin van der Meer. Bij de dienst van dankzegging en
gebed in de grote kerk van Almelo was er heel wat belangstelling uit
Usselo. Velen wilden op een waardige manier afscheid nemen van
Jenny.
Ds. P.H. Endedijk deed de dienst en bij het graf hield Martin nog
een rede. De kinderen Rosalie, Joris en Ruben hadden lieve
woorden in de dienst voor hun moeder. Er werd een relatie gelegd
tussen het ’s morgens uit je bed gehaald worden met het woord
“opstaan!” en de roep die - nu Jenny dood is - zal klinken van de
andere kant: “opstaan!”. Een woord dat ritme aangeeft aan de dag,
dat vertrouwen schenkt - en ook wel eens minder gelukkig valt na
een avondje uit. Maar altijd was ze daar, en zo zal God ook altijd
daar voor haar zijn.
Velen beseften ineens hoe ziek Jenny geweest was en hoeveel dat
van haar man had gevraagd. Gelukkig waren er woorden die veel
troost gaven en we wensen Martin en de kinderen sterkte na dit
verlies van je geliefde vrouw. Moge God ook bij Martin en de
kinderen zijn.
Op 18 mei is van ons heen gegaan Betje Olink- Wissink. Ze
woonde het laatste jaar in Boekelo, maar had altijd in Twekkelo
gewoond. Ze is 93 jaar geworden en was een sterke vrouw, die
enorm sportief was. Als ze ergens aan deel nam stond iedereen
verbaasd over haar inspanningen. Gingen de meesten rustig
baantjes zwemmen in het zwembad, Betje trok even 45 baantjes en
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zei, nadat ze dit gedaan had, dat ze vooral niet de beste wilde zijn,
maar menigeen keek toch met ontzag naar deze sterke vrouw. Het
meest had ze geleden aan het gemis van Bert Olink, de man, die
haar zo nu en dan even een relativerende opmerking kon geven.
Betje heeft het laatste jaar een zwaar jaar gehad en op 24 mei
hebben we in besloten kring afscheid van haar genomen en is ze
gecremeerd. We lazen uit de Romeinenbrief en zagen haar
tomeloze energie als een gave van de Geest, als een door God
geschonken kracht, die ze in haar leven voor haar man en de
kinderen mocht gebruiken. We gaven haar in de handen van de
Eeuwige, bij wie de bron is van ons leven en die in Zijn gedachtenis
ons allen vast houdt
Op 26 mei hebben we de dankdienst voor het leven gehouden ter
nagedachtenis aan Gerrit Hendrik Weekhout. Boven de kaart
stond een vers uit een gedicht van Willem Wilmink ”Uit de tijd
gekomen”. De dienst in de kerk kreeg in al haar aspecten iets van
de tijd mee en daarom namen we als tekst Prediker 3. Gerrit
Weekhout was geboren in Borculo en had na de middelbare school
economie gestudeerd. Hij had een enorm goed geheugen, dat hem
had geholpen in talloze moeilijke situaties de hoofdlijn vast te
houden. Uiteindelijk werd hij burgemeester van Bloemendaal. In
Bloemendaal bleef hij altijd een Achterhoeker en in de Achterhoek
bleef hij de burgemeester van Bloemendaal. Hij had tal van functies
en vaak was hij de bestuurder. Met zijn vrouw Gerda, die juist goed
onderlegd was in het onderhouden van relaties, waren ze een sterk
paar samen. Wat heeft hij genoten van zijn huis aan de
Teesinkweg. Maar samen oud worden vraagt soms moeilijke
beslissingen en na een periode in Ootmarsum, kwam hij in de
Espoort. Daar is hij 21 mei rustig ingeslapen op 91 jarige leeftijd. Hij
was heel gelukkig met zijn vrouw en samen mochten ze 64 jaar
getrouwd zijn. Hij kon terugzien op een indrukwekkend leven en
was blij met zijn 4 kinderen, die zelf ook hadden gestudeerd.
Helemaal trots was hij op de kleinkinderen, die heel makkelijk
konden leren. We blijven betrokken op Gerda Weekhout, die nu
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verder moet gaan zonder de zorg voor haar man en zien dankbaar
terug op alle ontmoetingen die ik met hen heb gehad.
Ds. Olaf Haasnoot

Uit de Kerkenraad
In de vergadering van 30 mei j.l. kwamen weer verschillende zaken
aan de orde. De jaarrekeningen van 2016 van de diaconie en het
college van kerkrentmeesters werden behandeld en goedgekeurd
met dank aan de samenstellers. Gelukkig ziet alles er goed uit en
kunnen we vol vertrouwen verder.
Ook de jaarrekening van de Stichting Hervormde Begraafplaats
Usselo werd besproken en akkoord bevonden.
De actie Kerkbalans is goed verlopen, het begrote bedrag is zelfs
iets overschreden.
Het vergaderschema voor de tweede helft van dit jaar is
vastgesteld, u vindt de data onder aan dit artikel. Heeft u een
onderwerp waarvan u vindt dat dit in de kerkenraad besproken moet
worden, schroom niet, maar meld het!
We zijn al weer bezig met de startdienst in het najaar: de datum is
10 september en de kindernevendienst neemt de organisatie op
zich van de dienst met het thema “talenten” en waar jongeren en
ouderen aan mee doen. De verdere invulling van de dag hoort u
nog!
Een andere themadienst vindt plaats op zondagmiddag 9 juli. We
houden dan een dienst in de open lucht met het thema
“vriendschap”. Meer informatie vindt u elders in deze Drieklank.
Omdat eind van dit jaar 4 kerkenraadsleden afscheid nemen zij we
naarstig op zoek naar nieuwe mensen. Een oproep daartoe leest u
ook in een apart artikel.
Het initiatief van de diaconie om ouderen in groepjes uit te nodigen
op de boerderij van de familie Grobben voor een gezellige morgen
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of middag is zeer geslaagd. Gemiddeld komen er zo’n 12 mensen.
De volgende ontmoetingsochtend is op 3 augustus om 10.30 uur.
Ook het jeugdwerk loopt goed: om de contacten tussen jeugd en
oudere gemeenteleden te versterken komen de kinderen van de
kindernevendienst vaker terug in de kerk en zijn er bij de
ouderenmiddag met Pasen bloemen uitgedeeld. Met een aantal
jongeren is een bezoek gebracht aan een uitvoering van Jesus
Christ Superstar in Hengelo.
De kerkrentmeesters melden dat de sloop van het kerkgebouw in
Boekelo is voltooid, maar dat er nog een lichte
bodemverontreiniging is die opgelost moet worden. Daarna kunnen
verdere stappen tot verkoop en bouw worden genomen.
Rest mij nog u allen een fijne zomer toe te wensen.
Ria Spenkelink, voorzitter.
De kerkenraad vergadert in de tweede helft van 2017 op de volgende data:
donderdag 24 augustus, dinsdag 10 oktober en donderdag 30 november .

Openluchtdienst
Na vier jaar is er weer een openluchtdienst gepland in de zomer.
Werden we voorheen gastvrij onthaald op het (inmiddels
verdwenen) erf van de familie Pasman, we mogen nu gebruik
maken van de faciliteiten van toneelvereniging “de Vriendschap” in
het Teesinkbos.
Op zondagmiddag 9 juli om half drie vindt daar een dienst plaats
met als voorganger studentenpastor Janneke Bekhof, en met
medewerking van het Boekelose koor Inspiration.
Het thema van de dienst is “vriendschap”.
De entree is via sportpark De Zweede, en het adres is
Boekelosestraat 275.
Hartelijk welkom!
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Startzondag
Noteert u het alvast; de startzondag is op 10 september in de kerk
in Usselo.
We beginnen om 10 uur met een themadienst over 'talenten'.
Iedereen heeft ze en daarom gaan we met z'n allen, jong en oud(er)
met dit thema 'aan de slag'. Daarna is er een heerlijke lunch, gaan
we klootschieten en samen genieten van een hapje en een drankje.
Graag ontmoeten wij u op 10 september!
Aanmelden kan bij Rineke Overbeek, Grote Veldweg 21 4280691,
rineke.overbeek@gmail.com
De startzondagcommissie

Kindernevendienst
De afgelopen periode zijn we weer druk geweest met diverse
thema's in de kindernevendienst.
5 maart: Jezus wordt op zijn weg door de woestijn 'lastig gevallen'
door de duivel. Wij worden ook wel eens verleid om de verkeerde
dingen te kiezen. We bespreken 'duivelse dilemma's' en spelen
situaties uit.
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In april zijn we zo geraakt door het verhaal over honger van onder
andere Roble uit Somaliland dat we daar geld voor willen
inzamelen. Geweldig is dat de hele gemeente dit ook zo voelt. De
paaseitjesactie brengt 275 euro op voor Giro 555

We vieren samen Pasen met een gezellig ontbijt en maken mandjes
voor paaseieren en gaan die natuurlijk ook zoeken.
Op zondag 7 mei gingen we op zoek naar
de 'leiderschapskwaliteiten', die een goede herder voor zijn volk
nodig heeft.
Agenda komende tijd:
In augustus is er in verband met vakantie geen kindernevendienst
en oppasdienst.
3 september: kindernevendienst en oppasdienst
10 september: startzondag met themadienst voor jong en oud over
'talenten'.

11

Van de Diaconie
Collecteoverzicht:
De opbrengsten van de collecte in de periode 9 april t/m 4 juni
9 april

KIA Palmzondag

84,46

Plaatselijke Gemeente

110,20

13 april

Stichting KPPR hulp voor Helden

62,90

16 april

Diaconie

167,21

Jeugdwerk Protestante Kerk

254,80

23 april

PKN Missionair werk en kerkgroei
Plaatselijke Gemeente

30 april

PKN Eredienst en Kerkliederen
Plaatselijke Gemeente

105,16
123,67

7 mei

Diaconie
Plaatselijke Gemeente

104,76
168,81

14 mei

De Wonne

65,77

Plaatselijke Gemeente

75,00

21 mei

Vrienden voor Tactus
Plaatselijke Gemeente

94,73
89,75

28 mei

Woongroep Roombeek
Plaatselijke Gemeente

95,85
113,50

04 juni

KIA Zending
Plaatselijke Gemeente

118,95
193,90
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61,20
76,30

Collectebonnen
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.
Overige giften
Voor verjaardagsfonds
Mw. S-O via Mw. J. Pasman
EUR. 10,00
Plaatselijke Gemeente
Mw. J. D-B via Mw. B. ter Mors
EUR. 10,00
Diaconie
Mw. L via Mw. M. Lippinkhof
EUR. 10,00
Esther Mol, penningmeester diaconie.

Ontmoetingsmorgen
Wat fijn, dat er de vorige keer zoveel animo was! Daarom willen wij
u ook nu uitnodigen voor donderdag 3 augustus om 10.30 uur. bij
Annet Grobben Oude Haaksbergerdijk 2.
Gezellig met elkaar een kopje koffie drinken. Iederéén is welkom,
neem gerust uw buurvrouw of vriend(in) mee. Ds. Haasnoot is
hierbij ook aanwezig.
Als Diaconie zijn wij blij dat er belangstelling voor zo’n ontmoeting
is. Wij denken dat juist in deze vakantietijd, als velen uit uw
omgeving weg zijn, er behoefte is aan wat gezelligheid.
Tot ziens op donderdag 3 augustus bij Annet.
Wilt u haar wel een week van tevoren bellen, tel: 053 4 28 2193
Mailen kan ook: Grobben@hetnet.nl
Heeft u geen vervoer dan kan dat geregeld worden.
De Diaconie
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JAARREKENING DIACONIE 2016
Begroting
2016

Rekening
2016

Rekening
2015

baten
baten onroerende zaken

€

- €

- €

-

rentebaten en dividenden

€

514 €

420 €

607

opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen

€

- €

- €

-

bijdragen levend geld

€

1.600 €

2.063 €

1.815

€

5.250 €

6.328 €

6.604

totaal baten €

7.364 €

8.811 €

9.026

lasten overige eigendommen en inventarissen

€

- €

- €

-

afschrijvingen

€

- €

- €

-

pastoraat

€

- €

- €

-

lasten kerkdiensten, catechese, etc.

€

700 €

665 €

587

verplichtingen/bijdragen andere organen

€

765 €

635 €

675

salarissen

€

- €

- €

-

kosten beheer en administratie

€

305 €

285 €

175

rentelasten/bankkosten

€

190 €

194 €

204

diaconaal werk plaatselijk

€

950 €

650 €

856

diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk

€

2.850 €

4.809 €

3.209

diaconaal werk wereldwijd

door te zenden collecten

lasten

€

2.550 €

1.520 €

3.468

totaal lasten €

8.310 €

8.758 €

9.173

Saldo baten - lasten €

946- €

53 €

toevoegingen aan fondsen en voorzieningen

€

- €

- €

-

onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen

€

- €

- €

-

streekgemeenten

€

- €

- €

-

aandeel in lasten federatie

€

- €

- €

-

overige lasten en baten

€

- €

- €

178

totaal €

- €

- €

178

Resultaat €

946- €

53 €

31

Deze jaarrekening ligt van 19 juni t/m 22 juni ter inzage aan de Händellaan
16 te Enschede. Vooraf graag even bellen met Esther Mol tel:0619914592
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147-

Hartelijk bedankt
Van de één op de andere dag kreeg ik te maken met huidkanker:
een melanoom. Een spannende tijd brak aan.
De vele telefoontjes, kaarten, bloemen en bezoekjes zijn ons tot
grote steun geweest.
Ria Teussink.

Solidariteitskas 2017
Trouwe lezers(essen) van onze Drieklank hebben een artikel met
deze titel vaker gelezen. Het gaat dan zowel over andere
gemeenten als over onze P.G. Usselo.
Soms kunnen andere gemeenten zich financieel even niet redden.
Deze gemeenten kunnen dan een beroep doen op de
Solidariteitskas. Deze kas wordt gevuld door alle gemeenten van de
P.K.N. in het gehele land. Zo geven wij blijk van “solidair zijn met”.
Het uitgangspunt is, dat wij als plaatselijke gemeente deel uit maken
van de landelijke kerk en wij zijn dan ook verantwoordelijk voor
elkaar.
De solidariteitskas wordt ook gebruikt voor noodzakelijke activiteiten
die niet door één gemeente op te brengen zijn, het zogenaamde
bovenplaatselijke pastoraat.
Als gemeente vragen wij aan ieder belijdend lid, en aan andere
meelevende leden van de P.G. Usselo, een bijdrage van € 10. Van
deze tien euro gaat er € 5 naar de Solidariteitskas en € 5 naar de
plaatselijke gemeente.
Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Op die
manier helpt u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de
P.K.N. en de P.G. Usselo.
Al vast hartelijk dank voor uw bijdrage.
Namens de kerkenraad van de P.G. Usselo
H.W. Dekker penningmeester
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Jaarrekening 2016
Begroting
2.016

Rekening
€
2.016

Rekening
2.015

€ 28.000
€ 7.080
€ 26.500
€ 82.900
€ 24.000
€ 168.480

€ 29.018
€
7.080
€ 25.237
€ 156.926
€ 24.702
€ 242.963

€ 34.599

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€ 49.982

€ 134.035

€ 57.848
€ 128.727
€ -75.000
€
890
€
5.261
€ 53.359
€
8.459
€
7.106
€ 10.883
€
4.366
€ 12.282
€
2.868
€ 34.592
€ 251.641

€ 34.445

€

-8.678

€ -6.690

Mutaties voorzieningen en fondsen

€ -25.000

€

10.673

€ -10.250

verhuur pastorie
Overige Baten en Lasten

€ -7.080

BATEN
Baten onroerende zaken
Verhuur pastorie
rentebaten/dividenden
Bijdragen levend geld
Opbrengst koffietafels e.d.
TOTALE BATEN (A)
LASTEN
Kerkelijke gebouwen
Verbouwing Verenigingsgebouw
Aandeel derden hierin
Overige eigendommen/inventarissen
Afschrijvingen
Pastoraat
Kerkdiensten
Verplichtingen andere organen
Salarissen / vergoedingen
Kosten beheer/administratie
Rentelasten/bankkosten
Kosten Drieklank
Ongerealiseerd koersverschil
TOTALE LASTEN(B)
TOTAAL (A-B)

26.825
750
6.180
55.000
8.150
7.550
11.030
5.800
10.550
2.200

€ 27.217
€ 84.568
€ 146.384

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

€ 153.074

€ 22.622
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RESULTAAT

€

2.365

€

1.995

€

5.682

Toelichting Jaarrekening 2016
Baten
U ziet bij de rentebaten een daling. Zoals bij iedereen –dus ook bij
de P.G. Usselo- zelfs bij stevige bankrekeningen, is de hoogte van
de rente ± 0.05%. Ook in de volgende jaren zullen deze inkomsten
nog sterk blijven dalen!
Bijdragen levend geld: een groot verschil met de jaarrekening 2015
en de begroting 2016. Drie oorzaken:
- de actie kerkbalans heeft weer iets meer opgeleverd dan begroot,
nogmaals onze dank aan de gulle gevers
- het grote bedrag in de vorm van een legaat.
- de opbrengst van de koffietafels e.d. stond in 2015 niet apart
vermeld.
Lasten
Kerkelijke gebouwen.
Er is veel meer onderhoud verricht dan verwacht:
- Een grote schilderbeurt aan de buitenkant;
- nieuwe bestrating en verlichting aan de rechterkant van de kerk;
- en een echte tegenvaller: de lekkende dakgoten op verschillende
plaatsen, oorzaak het zink aan de binnenkant was versleten, dus
alles nieuw, en het hout aan de buitenkant is op verschillende
plaatsen vervangen.
Verbouwing Verenigingsgebouw.
Modernisering was noodzakelijk en lag ook in de planning, maar
door bijdragen van derden (de SHBU en het legaat) kon de
aanpassing aan deze tijd naar voren worden gehaald. Tevens
werden de toiletgroepen aangepakt.
De kosten van de Drieklank zijn voor de eerste keer apart
opgevoerd.
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Ongerealiseerd koersverschil.
Bij de balans hebben we de waarde van de belegging aangepast
aan de realiteit. Zo ontstaat er een beter beeld van het echte bezit.
Mocht de waarde eventueel na jaren weer omhoog gaan, dan heeft
de penningmeester t.z.t. een meevaller.
Namens het College van kerkrentmeesters.
H.W.Dekker (penningmeester)
Deze jaarrekening 2106 ligt van 19 juni t/m 23 junii ter inzage op het kerkelijk
bureau Lammerinkweg 1. Vooraf graag even bellen met Henny Dekker tel. 0534778999.
Contact opnemen hierover kan ook per e-mail: hwdekker@home.nl

Bedankt voor de bloemen
Ik was zondag 23 april blij verrast dat Henk en Herma Blik op
bezoek kwamen met de bloemen uit de kerkdienst. De aanleiding
van de bloemengroet wil ik met u delen.
Op goede vrijdag,14 april, was ik als vrijwilliger aan het werk bij het
Rijssens Leemspoor. Tweede Paasdag is ieder jaar de start van het
rijseizoen van deze historische spoorlijn en op Goede Vrijdag help ik
daar al weer een aantal jaren mee met de laatste voorbereidingen
na de winterstop.
Ik stond op een trap om met de hogedrukreiniger het witte dak van
een treinstel schoon te spuiten. Op de één of andere manier ben ik
met de trap ondersteboven gevallen en met mijn rug op een aantal
spoorstaven gevallen. Ik had behoorlijk veel pijn en was bang dat ik
mijn rug of ribben had gebroken. Gelukkig was de ambulance er
snel en na een eerste onderzoek door de ambulancebroeder leek
het er op dat er niets gebroken zou zijn. Vanwege hevige pijn in de
hele rug, maar vooral in mijn rechterschouder en in de linkerheup
ben ik met de ambulance naar het MST in Enschede vervoerd. Op
de eerste hulp zijn foto’s en scans van mijn rug gemaakt waaruit is
gebleken dat er geen ernstige kwetsuren waren. Wel waren diverse
spieren zwaar gekneusd.
Gelukkig zijn mijn vrouw Els en dochter Rebecca al snel, maar
hevig geschrokken, in het ziekenhuis aangekomen. Even later is
ook mijn zoon Jasper uit Maastricht gearriveerd. Na een nacht in
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het ziekenhuis mocht ik zaterdag met behoorlijk veel pijnstillers
weer naar huis. Daar ben ik liefdevol door Els en de kinderen
opgevangenNu ik dit stukje schrijf, ondertussen al weer anderhalve
week na de valpartij, ben ik gelukkig al weer behoorlijk hersteld. Ik
gebruik nog wel pijnstillers, maar kan me al weer zo ver redden dat
ik weer naar mijn werk in het stadskantoor kan. Het ziet er naar uit
dat ik geen blijvende schade aan de val over hou en dat ik, als ik
maar goed naar mijn lichaam luister, op het moment dat u dit leest
weer bezig ben met het opbouwen van
mijn grote hobby: hardlopen.
Zoals ik dit stukje bovenaan al begon, wil
ik u allemaal heel hartelijk danken voor de
bloemen die ik mocht ontvangen. Het
heeft mij veel goed gedaan dat ik ook
vanuit de kerk ben gesteund bij mijn
herstel.
Met een hartelijke groet,
Roel ter Borg
Het is 60 joar mooi e’wes
Mijn ouders lazen het Friesch Dagblad.
Dat is een regionale krant die toen - onder de standvastige leiding
van de Gereformeerde en Antirevolutionaire Hendrik Algra - een
orthodox-christelijke visie op het kerkelijk en maatschappelijk leven
van die tijd uitdroeg.
Inmiddels leven wij 50 jaar later. Ik mag nog graag de website van
het Friesch Dagblad raadplegen. Hoewel nog steeds van
protestantse signatuur ontbreken de - naar maatstaven van nu rigide orthodoxe opvattingen over wat oorbaar dan wel onoorbaar is.
Nu trof ik er onlangs een aardig artikel aan uit april 2006 over de
(landelijke) Hervormde Vrouwengroep (HVG). Dit artikel verscheen
naar aanleiding van de opheffing van diezelfde HVG in datzelfde
jaar. In 1946 begonnen als een Vereniging die vrouwen de kans
bood verder te kijken dan alleen huwelijk en gezin, speelde de
Vereniging allengs in op maatschappelijke ontwikkelingen. Er werd
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gedebatteerd over maatschappelijk vraagstukken: oorlog en vrede,
kernwapens, emancipatie, feminisme.
Al kort na de start telde de Vereniging zo’n 15.000 leden, en in de
bloeitijd rond de jaren ’60 waren er meer dan 22.000 leden. Daarna
zette er een daling in van het ledenaantal. In 2006 waren er nog
zo’n 5000 leden over. Daarvan waren de afdelingen Friesland (1200
leden) en Overijssel (1000 leden) nog wel levensvatbaar, maar dat
was niet genoeg om het einde van de landelijke HVG nog langer uit
te stellen.
Dat er een Hervormde Vrouwengroep Twekkelo was kan oplettende
lezers van ons kerkblad onmogelijk zijn ontgaan. Met grote trouw
leverde Ans Mulder na elke bijeenkomst een verslag in voor de
Drieklank. In haar laatste bijdrage kondigde Ans het einde aan van
de Hervormde Vrouwengroep. Voor mij aanleiding om bij de
secretaresse Ans Mulder en voorzitster Dinie Grooters eens op
bezoek te gaan. Daartoe vervoegde ik mij op de eerste juni bij de
Strootsbeekweg nummer 16, de boerderij waar Dinie al vanaf 1961
woont. Benieuwd naar hun verhalen.

V.l.n.r Ans Mulder, Roel Bruinsma, Dinie Grooters

Ans Mulder is geboren in 1953 in Lochuizen, vlak bij Neede, op een
boerderij. In 1976 is ze ‘ingetrouwd’ bij haar man in een
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aannemersbedrijf nabij het industrieterrein van Hengelo aan het
Twentekanaal, maar nog horend bij Twekkelo. Haar schoonfamilie
is Rooms Katholiek, en een protestantse schoondochter was in
1976 nogal kwestieus. Nu allang niet meer, dit ter geruststelling.
Ans is kort na het jaar 2000 lid van de HVT geworden.
Op steenworp-afstand van Lochuizen ligt Noordijk, in 1935 werd
Dinie daar geboren. Zij trouwde in 1961 met Wim Grooters, die al op
vrij jonge leeftijd (58 jaar) in 1993 overleed. Ze betrokken de
boerderij aan de Strootsbeekweg, waar ze nog steeds woont met
haar zoon Bert, die de boerderij nu runt. Zij is niet lang na haar
verhuizing in 1961 naar de boerderij in het Verenigingsleven van
Twekkelo gerold. Toen Wim in Twekkelo ouderling werd sprak het
haast vanzelf dat Dinie lid werd van de HVT; die dus al bestond
vanaf 1957. Later zelfs als voorzitster.

In het midden Dinie Grooters
Vanaf 1957 kwamen de dames van de HVT eens in de twee weken
op maandagavond bij elkaar in de consistorie van de Johanneskerk.
Er werden liederen gezongen uit de HVG-bundel, er werd gebreid
en geborduurd, en er werd gepraat -gebabbeld zelfs, las ik in een
verslag. Aan het eind werd er afgesloten met gebed. Voorzitsters en
presidentes kwamen en gingen: Anna Geerdink, Emmy KraakSchipper, mevrouw De Roest (zonder voornaam, vrouw van ds. De
Roest!), en - lest best - Dinie Grooters. Grootschaliger activiteiten
waren er ook. Zo is er een ‘schilderij’ geborduurd met alle namen
van de HVT-leden erop. Er werd toneel gespeeld, onder leiding van
Bertha Schukkert. Tegen de zenuwen werd doeltreffende middelen
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aangewend: een borreltje of een likeurtje. Ook een kerstspel werd
opgevoerd.
Nu en dan werd er een bazar georganiseerd, om de kas te spekken.
Jo Reef was de drijvende kracht achter die bazars.

De HVT ergens in de jaren ‘70
Niet ongenoemd mogen blijven de Sinterklaasvieringen, de
Kerstvieringen (met kerstliederen en Peter Slotman aan het orgel)
en de Nieuwjaarsbijeenkomsten.
En er waren de fietstochten, soms tot aan de Haarmühle toe.
Een hoogtepunt in het jaar waren de busreizen met de vrouwen van
Boekelo.
Al deze activiteiten speelden zich af gedurende de 60 jaren tussen
1957 en 2017. En de trends die zich landelijk aftekenden gingen
natuurlijk niet voorbij aan de HVT. De vergrijzing sloeg toe. Startte
de HVT in 1957 met 18 leden, had de HTV op haar hoogtepunt in
de 60-er jaren 25 leden, in 2017 waren er nog12 leden over. De
meeste leden waren toen de 80 wel gepasseerd …
En 11 jaar na de opheffing van de landelijke HVG houdt nu de HVT
er mee op. Zoals Ans Mulder het schreef: “Het is zestig joar mooi
e’wes”
Roel Bruinsma
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Jesus Christ Superstar
Op 25 april zijn we met een aantal jongeren en jeugdige
gemeenteleden naar de rockmusical ‘Jesus Christ Superstar’
geweest in het Rabotheater in Hengelo. Met zijn allen zijn we met
de auto vanuit Boekelo naar Hengelo gereden om daar te genieten
van Jesus Christ Superstar. De musical viel bij iedereen zeer in de
smaak en we waren allemaal onder de indruk van het geweldige
orkest.
Jesus Christ Superstar vertelt het verhaal van de laatste dagen van
Jezus vanuit het oogpunt van Judas. Door leden van de culturele
verenigingen van de Universiteit Twente werd de internationale
editie van de musical met een hedendaagse twist opgevoerd. Ze
voerden onder andere de bekende nummers ‘Hosanna’, I don’t
know how to love him’, ‘King Herod’s Song’ en ‘Superstar’ op.
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Mevr. C.H.Wursten-Schulte
Nordholt
Kwinkelerweg 33
1 juli 1934
Dhr. T.H. Huberts
Eekmaatlaan 25
2 juli 1929
Dhr. L.A. Bulten
Kwinkelerweg 37
6 juli 1936
Mevr. J.A. Duinhof-Leussink
Julie de Gaaglaan 18 8 juli 1939
Mevr. A.J.Voogsgeerd-Geugies Haaksb.straat 1004 10 juli 1932
Dhr. G.H. Scholten
Doolhof 14
11 juli 1941
Mevr. H.J. ter Mors-Middendorp Windmolenweg 111 13 juli 1926
Dhr. A.J.Prins
Mr. de Wolfstraat 73 17 juli 1938
Dhr. H.J. Bos
Weerninklanden 63 18 juli 1938
Mvr. A.H. Borgeling-Lodeweegs Windmolenweg 113 21 juli 1937
Dhr. G.J.A. van den Barg
Beckumerstraat 174 25 juli 1936
Mevr. E.H. Lansink-Eeltink
Goorsdijk 10
29 juli 1937
Dhr. R.H. Geerdink
Lutje Esweg 9
4 aug 1929
Mevr. A.ter Horst-Timmer
Eikstraat 40
8 aug 1937
Mevr. R. Zijdeveld-Beekman
Klaashuisstraat 9
8 aug 1934
Dhr. H.J. Leefers
Haaksb.straat 962
9 aug 1935
Mevr. B.E.J.Lohuis Steenberg
Meddelerweg 201
10 aug 1936
Mevr. A.W. de Graaf-van Katwijk Henry Dunantlaan 31 13 aug 1934
Mevr. J.G. Roerink
Oude Haaksb.dijk 310 13 aug 1939
Dhr. J. de Graaf
Henry Dunantlaan 31 14 aug1933
Mevr. G.W. Lubbers-Logtenberg Vretberg 11
15 aug1941
Mevr. G.J.Lubbers-Lansink
Lansinkweg 9A
5 aug 1933
Mevr. M.C. Damen-Zemel
Henry Dunantlaan 10 20 aug 1937
Mevr. J, Nijkamp-Nijland
Mr. de Wolfstraat 6 21 aug 1941
Dhr. A.F.P. Burgersdijk
Spartastraat 71
22 aug 1941
Mevr. G.J. Scholten-Nijhuis
Geerdinkweg 20
25 aug 1931
Dhr. J.H. Melching
Boekelosestraat 125 27 aug 1929
Dhr. H.W.C. van Hummel
Wissinksdijk 90
28 aug 1929
Dhr. C. Nijkamp
Mr. de Wolfplein 6
31 aug 1940

24

Opsporing verzocht
Aan het einde van dit kalenderjaar treedt de scriba van de P.G.
Usselo af. De drie termijnen van vier jaren zijn voorbij. De
kerkenraad heeft al pogingen ondernomen om een opvolger(ster) te
vinden, maar is daar tot op heden niet in geslaagd. Nu richt de
kerkenraad zich via deze weg (De Drieklank) tot alle leden van onze
kerk. Het moet toch
mogelijk zijn om een nieuwe
scriba te krijgen !?
Wat wordt er van een scriba
verwacht?
De scriba neemt plaats in
de kerkenraad en maakt
ook deel uit van het
moderamen (dit is het
dagelijks bestuur van de
kerkgemeenschap). Hij/zij
bezoekt de kerkenraadsvergaderingen (6 keer per jaar) en 10
dagen daarvoor komt het moderamen bijeen om de vergadering
voor te bereiden (eveneens 6 keer per jaar). De leden van het
moderamen stellen de agenda vast en de scriba verstuurt deze aan
alle leden van de kerkenraad. De scriba maakt geen verslag van de
kerkenraadsvergaderingen en verstuurt deze ook niet. Een tweede
niet onbelangrijke taak van de sriba is het verzorgen van de
inkomende en uitgaande post. Eén of twee keer per week wordt de
post uit de brievenbus gehaald en zo nodig verspreid onder de
verschillende colleges en de penningmeester. U ziet dat deze taak
wel tijd kost, maar niet al te zwaar is.
Wlt u meer weten? Bel gerust naar de huidige scriba tel. 4778999
en hij geeft u alle informatie. Via de mail – hwdekker@home.nl kunt u ook contact zoeken om tot een afspraak te komen.
Namens de kerkenraad,
H.W. Dekker.
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CD – opname kerkdienst Usselo
De kerkdienst in Usselo wordt meestal op een CD opgenomen.
Er moeten 2 cd’s gemaakt en gebrand worden. Normaal zorg ik dat
dit gebeurt, maar ik zou graag nog iemand erbij willen hebben die
dit ook wel wil doen, en het over kan nemen als ik er niet ben.
Vandaar mij vraag:
wie wil dit ook gaan doen ?
Bedankt alvast.
Hans Wooldrik De Mans 16 Boekelo (053) 2300079
hans.wooldrik@gmail.com

Zondagsnieuws
Met ingang van zondag 3 september a.s. zullen wij, Hans Wooldrik
en Ria Teussink, de redactie van het Zondagsnieuws gaan verlaten.
Onze taken zullen worden overgenomen door Herma Blik,
(hermablik@hjb-ict.com) en Roel ter Borg
(roelterborg11@gmail.com).
Vanaf maandag 28 augustus dient kopij voor het Zondagsnieuws
gestuurd te worden naar Herma en Roel.
Het is van belang dat u aan Herma en Roel doorgeeft:
1. Gemeenteleden die ziek zijn.
2. Gemeenteleden die 40, 50, 60 jaar getrouwd zijn.
3. Gemeenteleden die binnen de Protestantse Gemeente Usselo
verhuizen.
De redactie van het Zondagsnieuws kan de zieken op het
Zondagsnieuws plaatsen, zodat men in de gelegenheid is een
bezoekje te brengen of een kaart te sturen, en de gemeenteleden
genoemd onder de punten 1, 2 en 3 te verrassen met een boeket
bloemen.
Hans Wooldrik en Ria Teussink.
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Happietaria Enschede
Happeitaria is een pop-up restaurant dat geheel wordt gerund door
vrijwilligers, veelal studenten, waarbij de opbrengst naar een goed
doel gaat. Dit jaar vindt Happietaria voor het eerst sinds 5 jaar weer
in Enschede plaats!
We zijn open van 19 mei t/m 16 juni
en zetten ons in om geld op te halen voor een project van ZOA in
het voormalig oorlogsgebied Darfur in Soedan. Onderwijs en andere
voorzieningen worden helemaal opgebouwd en zo krijgen kinderen
daar weer een hoopvolle toekomst.
Dus het goede doel steunen en lekker uit eten? Reserveer dan een
tafel via
www.happietaria-enschede.nl
en kom gezellig langs!
U kunt ook een zakenlunch aanvragen of een avondje komen
meehelpen. Aanmelden daarvoor kan ook op de website

27

Takken
De takken schemeren door de bladeren heen,
Zij hebben ze zien groeien een voor een,
Sterk en fier dragen zij hun bladertooi,
Hoe mooi zij zelf zijn weten wij alleen.
Henk de Lange

Na de dood
Als iemand veel over de eeuwigheid en onze plaats daarin
heeft gedicht is het wel Leo Vroman. Hij heeft er lang over na
kunnen denken, want Vroman werd maar liefst 98 jaar. Van
het gedicht ‘Als het zo waait’ uit de bundel ‘Soms is alles
eeuwig’ (2009) zijn dit de eerste vier regels:
Graag zie ik na de dood mijn geest
door het gesloten venster zweven
en dalen waar ik in mijn leven
als kind gelukkig ben geweest.
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SAMENSTELLING VAN DE KERKENRAAD
PREDIKANT
ds. O.G. Haasnoot

Haakbergerstraat 819

7851695

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

Badweg 199
Oude Haaksbergerdijk 2
Boek. Stoombleekerij 59
Boterdijk 2
Händellaan 16, Enschede
Helweg 80

4282002
4282193
4357195
8507496
4365955
4288391

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

4280691
4280035
4765491

ouderling met bepaalde opdracht, preses kerkenraad

H.J. Teussink - Nijhuis

Lammerinkweg 9

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

4282438
4281708
4761892
4778999

scriba kerkenraad

R.H.A. Wissink-Roossink

Geessinkweg 403

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

CONTACTADRESSEN
- Ledenadministratie (voor het doorgeven van mutaties)
Kerkelijk bureau
Lammerinkweg 1
tel. 4283659
(e-mail: henksiepel49@gmail.com)

- Interkerkelijke werkgroep
Marion Reinderink
Beckumerstraat 184

tel.4283013

- Cantorij
Deze participeert in kerkdiensten zowel in Usselo als in Twekkelo
repetities woensdagavond 17.30-18.30 uur in het Verenigingsgebouw
Contactpersoon:J.J.Damen, Henry Dunantlaan 10
tel.4282018
- Hervormde vrouwengroep Boekelo
G.G. van der Valk – Dekker Kwinkelerweg 39

tel.4282020

- Open Vensterwerk
Greetje van der Valk

Kwinkelerweg 39

tel 4282020

- Kerk in Actie (Zending, werelddiakonaat en ontwikkelingswerk)
Erna Nijhuis
Helweg 80
tel. 4288391
- Kindernevendienst
Rineke Overbeek
Marjolein Blomesath

Grote Veldweg 21
Windmolenweg 22

- Jeugdkerk voor 12 - plussers
Jenny Stokkers
Boekelerhofweg 100
Nine van Schuppen
Windmolenweg 18
- Verzorging opname van de kerkdienst
Hans Wooldrik
De Mans 16
-Autodienst- Vervoer naar de kerk(dienst)
Mieke Lippinkhof : 0534357195 of 0653928328
Erna Nijhuis: 0534288391 of 0628532959
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tel. 4280691
tel. 7850092
tel.4281269
tel.4281813
tel.2300079

Het rooster van de kerkdiensten staat zoals gewoonlijk op de
achterzijde van de Drieklank
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KERKDIENSTEN
11 juni

Twekkelo 10.00 uur ds. O.G. Haasnoot

18 juni

Usselo
10.00 uur ds. O.G.Haasnoot, en
Oecumenische dienst pastor R.K.

25 juni

Usselo

10.00 uur ds. L.W.Ekker, Losser

02 juli

Usselo

10.00 uur ds. O.G.Haasnoot

09 juli

Boekelo 14.30 uur ds. J.Bekhof, studentenpastor
Openluchtdienst Tesinkbos
UT.Enschede

16 juli

Usselo

23 juli

Usselo

10.00 uur ds R.van der Kaap-Busscher,
Enschede
10.00 uur ds.W.P.J.Janssen, Losser

30 juli

Usselo

10.00 uur ds. O.G.Haasnoot

06 aug

Usselo

10.00 uur ds. O.G.Haasnoot

13 aug

Usselo

10.00 uur ds.W.P.J.Janssen, Losser

20 aug

Usselo

10.00 uur ds.L.W.Ekker, Enschede

27 aug

Twekkelo 10.00 uur ds. O.G.Haasnoot

03 sept

Usselo

10 sept

10.00 uur ds.M.Schepers vd Poll,
Enschede
Usselo
10.00 uur ds. O.G.Haasnoot
Startdienst
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