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VANUIT DE PASTORIE
Ja, nog steeds wonen wij in de pastorie. Vandaar mijn bijdrage
‘Vanuit de pastorie’. Nu ik wat meer tijd heb gekregen vanwege
mijn emeritaat is het opruimen, selecteren, weggooien, wegdoen,
bewaren en ‘wat dies meer zij’ begonnen.
Het resultaat is, dat we nog niet zijn verhuisd naar de Helmerhoek.
Maar gelukkig – voor ons althans – staat er nog geen opvolger
voor de deur. Rustig aan doen is een groot goed. Dat het zo kan is
voor mijn vrouw en ondergetekende een hele geruststelling.
Mijn nieuwe functie als bijstand in het pastoraat bevalt mij zeer. Er
zijn momenten, dat ik denk, dat er niets veranderd is. Maar even
later besef ik, dat ik nu aan de zijlijn sta. Met zoveel dingen hoef ik
niet meer bezig te zijn. En mag ik niet meer bezig zijn. Over zoveel
dingen hoef ik me geen zorgen meer te maken.
Het lijkt wel vakantietijd. Een soort vakantiegevoel heb ik soms.
Nooit eerder heb ik dat gehad. Wonderlijk.
Naast de pastorale bezoeken in ziekenhuis en verpleeghuis of bij
gemeenteleden thuis was er de afgelopen tijd ook het overlijden
van twee gemeenteleden. Daarnaast heb ik leiding mogen geven
aan het kringgesprek over de Doornse Catechismus. In tien
sessies zullen we het hele boekje bespreken. Het zal wellicht
aanleiding geven tot waardevolle gesprekken. De eerste
bijeenkomst was op 19 september jl. Op woensdag 24 oktober a.s.
gaan we verder.
En dan tenslotte nog de themadienst op zondag 7 oktober jl.,
waaraan door de kinderen, de jongeren en de leiding van
kindernevendienst en jeugdkerk zoveel tijd en creativiteit besteed
werd, dat het wel een succes moest worden!
De sfeer van de komende periode zal getekend zijn door de herfst
met daarop volgend de tijd van Advent. Dat zal ook een bepaalde
kleur geven aan de inhoud van de kerkdiensten. Ik wens u een
gezegende tijd toe, meebewegend op de adem van het jaar.
Met een hartelijke groet vanuit de pastorie,
M.C. van der Meer.
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BEDIENING VAN DE HEILIGE DOOP
Op zondag 16 september jl. werd in de kerk van Usselo de heilige
doop bediend aan de tweeling van Arjan en Diane Lohuis:
- Jordy Henny Jan, geboren op 31 maart 2012
- Anne-Sophie Hermina Dini, geboren op 31 maart 2012
De familie Lohuis woont aan de Arendsweg 85.
Jordy kreeg voor zijn leven als tekst mee:
‘Als je in Mij blijft en Ik in jou, zal je veel vrucht dragen’
(Joh. 15:5b)
en Anne-Sophie:
‘De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer
je veel vrucht draagt en mijn leerling bent’ (Joh. 15: 8)

GIFTEN
In de periode 28 augustus – 15 oktober ontving ik de volgende
giften:
Voor het verjaardagsfonds :
€ 50 van mw. O. (via mw. Schuurink)
Voor de plaatselijke gemeente :
€ 50 van mw. G.;
€ 50 van mw. L. en
€ 300 van dhr. M.
M.C. van der Meer.
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UIT DE KERKENRAAD
In de kerkenraadsvergadering zijn de lopende werkzaamheden
besproken. Het is soms even zoeken nu we geen predikant meer voor
de volle honderd procent ter beschikking hebben, maar gelukkig kunnen
we bij problemen waar we echt niet uit komen nog bij ds. Van der Meer
terecht. Verder proberen we de werkzaamheden zo goed mogelijk te
verdelen.
Ook nu weer wil ik de gemeenteleden oproepen om, als er problemen
zijn waarbij wij iets kunnen betekenen, dit vooral door te geven aan een
van de kerkenraadsleden.
Bij het schrijven van dit artikel is er nog geen groen licht gegeven de
beroepingsprocedure in gang te zetten.
De vijfjarenbegroting van het college van kerkrentmeesters is opgestuurd
naar het RCBB ter beoordeling, maar ook na herhaald aandringen om
een antwoord is er nog geen uitsluitsel.
We hebben de begroting in een extra kerkenraadsvergadering op
5 september besproken en goedgekeurd. In de vergadering van 10
oktober zijn we nog weer teruggekomen op een aantal punten:
De inkomsten zullen de komende jaren teruglopen, de kosten niet en er
zullen dan toch maatregelen genomen moeten worden.
We willen ieder lid dan ook op zijn/haar financiële verantwoordelijkheid
wijzen. Het college van kerkrentmeester zal de plannen hiervoor
uitwerken, die dan op een gemeenteavond zullen worden besproken. We
hebben er voor gekozen om dit najaar geen gemeenteavond te houden,
omdat we daar geen zinnige invulling aan kunnen geven.
In de vergadering is ook de begroting 2013 van de diaconie behandeld
en goedgekeurd.
Misschien hebt u het al gezien: de Drieklank is ook digitaal te lezen!!! Op
de website staan nu naast de zondagsbrieven ook de laatste nummers
van ons informatieblad. Met dank aan de redactie en de familie Blik!!! Na
de aanloopproblemen met de website krijgt deze steeds meer vorm.
Tot slot wil nog even het volgende: uit de gemeente zijn vragen gekomen
over het afscheid van ds. Van der Meer. In nauw overleg is besloten om
het afscheid pas te laten plaatsvinden wanneer de nieuwe dominee
zijn/haar intrede doet. Dit omdat ds. Van der Meer voorlopig nog zeker
twee dagdelen in de week bezig is met pastorale werkzaamheden.
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Ria Spenkelink, voorzitter.
De volgende kerkenraadsvergadering vindt plaats op woensdag 28
november 2012.

-----------------------------------------------------------------------------------

Foto’s startzondag 9 september 2012
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Foto’s startzondag 9 september 2012
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VERJAARDAGEN november - december
In de bovenstaande periode hopen de volgende gemeenteleden
76 jaar of ouder te worden:
2 november
13 november
15 november
16 november
18 november
18 november
18 november
19 november
20 november
23 november
25 november

mw. Vreeman, Windmolenweg 75
dhr. Brinkman, Voshaarweg 35
mw. Lammersen, Strootmanweg 10
mw. ter Heegde, Arendsweg 90
mw. Rademaker, Oude Haaksbergerdijk 295
dhr. J. ter Steege, Rechterveldbrink 419, Enschede
dhr. Smelt, Landsteinerlaan 35
mw. Grooters, Strootbeekweg 16
dhr. Kuipers, Kwekkeboomweg 30
dhr. ter Meer, Bleekhofstraat 117, Enschede
mw. ter Mors, Windmolenweg 45

3 december
9 december
12 december
12 december
13 december
16 december
17 december
17 december
19 december
19 december
22 december
29 december

mw. Simmelink, Beckumerstraat 181
dhr. Börgeling, Windmolenweg 113
mw. Janssen, Diamantstraat 23
dhr. Burggraaf, Bastinglaan 15
mw. Rosink, Helmerstraat 263
mw. Olink, Meester de Wolfstraat 37
mw. Sachse, Windmolenweg 49
dhr. Hassing, Mekkelholtsweg 125 / 138, Enschede
mw. ter Meer, Bleekhofstraat 117, Enschede
dhr. ter Heegde, Arendsweg 90
dhr. Roelvink, Meidoornstraat 26, Hengelo
mw. Grevink, Vincentstraat 145, Haaksbergen

De jarigen van harte gefeliciteerd!
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WIJ GEDENKEN
Douwe Visser
Op 20 september jl. overleed hij in de leeftijd van 66 jaar.
Hij woonde met zijn vrouw Christine en met zijn schoonmoeder aan de
Riethermsteeg 180 in de Broekheurne. Douwe werd in Enschede
geboren en groeide op aan de Buurserstraat
en de Geessinkweg. Als kleine jongen kwam hij al over de vloer bij de
familie Lutje Berenbroek, waar hij Christine leerde kennen. In 1968
trouwden zij met elkaar.
Douwe heeft jarenlang als boswachter (later ging dat milieupolitie heten)
bij de gemeente gewerkt. Dat deed hij met hart en ziel en op zijn eigen
manier. Naast zijn werk bij de gemeente heeft hij samen met zijn vrouw
en schoonouders hard gewerkt op de boerderij. Hij was altijd vroeg uit de
veren en genoot van de koeien en de kalveren. Met zijn schoonvader kon
hij prima samenwerken en zij konden het bijzonder goed vinden met
elkaar. Douwe was een man, die alles punctueel in orde had.
Vele uurtjes bracht hij door in zijn timmerhok om wat te maken of te
repareren. Veel impact heeft de vuurwerkramp in Enschede op hem
gehad, waar hij in gevaarlijke situaties heeft verkeerd.
Tijdens de herdenkingsdienst typeerde zoon Bert zijn vader in een
voordracht onder de titel ‘Bewondering’. Daarin werd zijn leven
samengevat en daarmee werd alles zeer treffend onder woorden
gebracht. Vooral bewondering voor de manier waarop hij omging met de
ziekte, die zich het laatste jaar van zijn leven zo kwaadaardig
manifesteerde. Zelf zou Douwe van dat woord ‘bewondering’ niets willen
weten, bescheiden als hij was. Tijdens de laatste weken van zijn leven
groeide hij toe naar het einde.
Hij mocht terugkijken op een gelukkig leven, waar hij dankbaar voor was.
Een gelukkig leven met zijn vrouw en zijn zonen Fokke en Bert,
die elk een lieve vrouw hebben getrouwd.
Geweldig trots was hij op zijn kleinkinderen Niek en Vika.
Heel gek was hij met Boy, de grote lieve Rotweiler, die tot op het laatst
aan zijn zijde heeft gezeten.
Op dinsdag 25 september jl. hebben we zijn leven herdacht tijdens een
viering in de kerk van Usselo, waarna de begrafenis plaatsvond op de
Hervormde begraafplaats.
M.C. van der Meer.
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Johanna Gerritdina Geerdink - Wooldrik
Op 2 oktober jl. overleed zij in de leeftijd van 85 jaar. Zij was sinds 23
oktober 1994 weduwe van Gerhard Arend Geerdink. Zij woonde aan de
Twekkelerweg 200 in Twekkelo.
Toen zij van de lagere school afkwam was de oorlog uitgebroken en haar
ouders wilden haar niet naar de stad laten gaan voor voortgezet
onderwijs. Daarom ging ze werken op de boerderij van oom Johan en
tante Mina in Buurse, waar ook haar oma woonde. Daar heeft ze een
plezierige tijd gehad en daar werd ze erg gewaardeerd.
Begin jaren vijftig leerde ze haar man kennen, met wie zij in 1954
trouwde. Zo kwam zij op de boerderij van haar schoonouders in de
Rutbeek (Meddelerweg) te wonen. Daar werd haar ook de langdurige
verzorging van haar schoonmoeder en later van haar schoonvader
toevertrouwd, toen zij ziek werden.
Na hun overlijden kwam er een tijd van redelijke rust. De varkens werden
weggedaan en het recreatiegebied Het Rutbeek werd gerealiseerd.
Een nieuwe bedrijfstak ontstond: de surfplankstalling.
In 1991 kwam de verhuizing naar ‘De Spiel’ in Twekkelo. Een grote klap
voor haar was het plotselinge overlijden van haar man in 1994.
Maar ze was dapper en ging niet bij de pakken neerzitten. Ze was blij met
het feit, dat er jonge mensen vlak naast haar woonden.
Daar ondervond ze veel steun van en gelukkig woonde ze dicht bij haar
dochter Ina en schoonzoon Hems.
Ondertussen genoot zij van haar kleinkinderen Rogien en Herm-Jan, met
wie zij heel erg meeleefde en op wie zij trots was.
De laatste jaren namen haar krachten zienderogen af en was ze steeds
meer aangewezen op de hulp van anderen.
De hulp van Livio werd ingeroepen en de warme maaltijden ging zij bij
haar dochter op ‘t Kotman gebruiken.
Op 2 oktober kwam het einde. Rustig en kalm is deze zorgzame moeder
en lieve oma heengegaan.
De afscheidsdienst werd op zaterdag 6 oktober jl. in de Johanneskerk te
Twekkelo gehouden, waarna de crematieplechtigheid plaatsvond in
crematorium ‘Enschede’.
M.C. van der Meer.
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Een nadere kennismaking
Als u de 2 laatste afleveringen van Drieklank heeft gelezen weet u
nu wat meer van Nel Abbink (diaken) en Sjouke Veenbaas (tuinman).
In dit nummer van Drieklank stel ik enkele gemeenteleden tegelijk
aan u voor. Zet u schrap, hier komen ze: de kosters!
Wat doen de kosters zoal?
Op zondag zorgen ze ervoor dat het
kerkgebouw klaar is voor de kerkdienst:
de deuren zijn geopend, de lampen zijn
aan, er heerst in het koude seizoen een
aangename temperatuur, indien nodig
staan de liederen en de te lezen
teksten genoemd op het bord, De
paaskaars en eventuele andere
kaarsen staan klaar voor gebruik, en er
is gezorgd voor lucifers. De bijbel ligt
klaar voor ouderling en dominee. De
geluidsinstallatie en microfoon
functioneren naar wens. Het luiden van
de klok gebeurt op zondag
automatisch; maar bij begrafenissen
moet de koster de klok handmatig
bedienen. Als er geen diaken is die het
doet is het de koster die de
kerkgangers verwelkomt en de
zondagsbrief en liturgie uitdeelt. En een
detail dat niet ongenoemd mag blijven:
het glaasje water voor de voorganger.
Daarnaast zijn er ook op andere dagen
wel eens diensten, met name
rouwdiensten en trouwdiensten. Het
werk aan deze diensten is voor de
koster in principe hetzelfde. Maar aan
bijzondere wensen van nabestaanden
of huwelijksparen is na overleg met de
koster vaak ook wel tegemoet te
komen.
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Wat doen de kosters niet?
De kosters hebben geen bemoeienis
met de activiteiten in het
Verenigingsgebouw. Reservering van
kerk- en/of Verenigingsgebouw loopt
via Riëtte Wissink.

Tot het jaar 2007 had de
gemeente één koster, toen een
betaalde fulltime functie. Dat
was Hans Wooldrik, die dit werk
vanaf 1 december 1996 heeft
gedaan. De eerste jaren niet
alleen voor het kerkgebouw in
Usselo, maar ook voor dat van
Boekelo. De koster voerde in die
tijd meer taken uit dan heden ten
dage; het schoonmaakwerk
bijvoorbeeld hoorde er toen ook
bij. Hans bereikte in 2007 de
pensioengerechtigde leeftijd. De financiële mogelijkheden om weer
een full time koster aan te stellen ontbraken inmiddels, en er is
toen gekozen voor kosterschap in de vorm van vrijwilligerswerk. Er
werden vier mensen gevonden die de taken wel wilden
overnemen, waaronder Hans zelf
Dat Hans koster werd lag trouwens niet echt in de lijn van het
beroep dat hij tot dan toe had uitgeoefend: hij was jaren lang
walser bij een staalfabriek in Alblasserwaard.
Het kostersvak ligt Hans na aan het hart, hij heeft het altijd met
hart en ziel gedaan. Het was een meer dan volledige baan: toen hij
als koster (betaald) in dienst was werd er stilzwijgend van
uitgegaan dat zijn vrouw Anneke min of meer full time meedeed.
Zodat er voor één salaris twee mensen in touw waren. Een situatie
die in kostersland overigens overal voorkwam.
.
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Henk Aalpol is in zijn
dagelijks leven boer. Samen
met zijn vrouw Joke Pasman
runt hij een boerenbedrijf aan
de Teesinklandenweg. De
boerderij staat op het tracé
van de nieuwe N18, en zal
moeten worden afgebroken..
Ze hopen binnen afzienbare
tijd de bedrijfsactiviteiten
tegenover de Wissinksmöl
aan de Haaksbergerstraat
voort te zetten, in nieuw te bouwen woon- en bedrijfsruimtes.
Henk komt oorspronkelijk uit Holten, en is in 1995 hier komen
wonen en werken, in eerste instantie in dienst van de Agrarische
Bedrijfsverzorging. Zijn specialiteit: mollenvangen.
Andere activiteiten: vanaf 1999 maakt hij deel uit van de
commissie “Landinrichting Enschede Zuid.” Die commissie houdt
zich op dit moment bezig met een geïntegreerd plan voor water,
verkaveling, nieuwe natuur, wandelwegen, fietspaden en
recreatieve voorzieningen voor de zuidelijke stadsrand van
Enschede.
En Henk is bestuurslid van Toneelclub “De Vriendschap”, die
openluchtvoorstellingen bij Hof te Boekelo uitvoert.
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Op 8 oktober j.l. is het 80
jaar geleden dat Harm in
Tubbergen werd
geboren. Vanaf zijn 16e
woont hij echter in (de
buurt van) Usselo (en
Boekelo), nu alweer zo’n
48 jaar aan de Weleweg.
Harm heeft altijd in de
agrarische sector
gewerkt, waarvan 30 jaar
als tuinman bij
Zonnebeek. Tuinwerk
heeft hij altijd graag gedaan, nog steeds trouwens. Op zjin eigen
lap grond, van behoorlijke afmetingen, weet hij nog elk jaar flink
wat groenten te oogsten.
Gerard Roosink, 65 jaar
oud, heeft samen met één
van zijn zoons een
loonbedrijf, waar hij zich
altijd helemaal in kwijt heeft
gekund. Maar dat is niet
het enige dat hem bezig
houdt. Hij is een verwoed
imker. En hij is al 14 jaar lid
van de dorpsraad van
Boekelo. Verder beheert
Gerard de Hervormde
Begraafplaats van Usselo.
Ja, en hij is koster; met als
speciale taak het
kosterswerk rond begrafenisdiensten. Met name dat laatste vindt
Gerard een mooie functie: als koster mensen bijstaan die soms
moeilijke momenten doormaken.
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Collecten 2 september - 14 oktober 2012
De opbrengsten van de collectes in de periode 2 september t/m
14 oktober 2012

2 sept
9 sept
16 sept
23 sept
30 sept
7 okt
14 okt

Diaconie
Plaatselijke gemeente
PKN startzondag
Plaatselijke gemeente
Plaatselijke gemeente
PKN Vredeswerk
PKN Jongerenwerk JOP
Plaatselijke gemeente
Diaconie
Bartimeus Sonneheerdt
Plaatselijke gemeente
PKN Kerk en Israël
Kerk in Actie werelddiaconaat
Diaconie

85,93
108,52
135,32
121,30
112,85
94,65
44,82
69,05
57,41
80,46
107,50
95,85
57,44
59,00

Hiernaast ook nog ontvangen:
- voor het verjaardagsfonds, van fam. N., via de familie Blik:
EUR 20,-- voor de kerk, van fam. L H, via mw. Nijhuis: EUR 100,-Collectebonnen
Maak € 20,-- of een veelvoud daarvan over op bankrekening
31.67.26.532 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente te Usselo.
Vermeld U ook alstublieft uw telefoonnummer.
Als ik het bedrag heb ontvangen zal ik contact met u opnemen.
Henk Blik, penningmeester diaconie.
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De Paaskaars

Het begon met een vraag van
Henk Duinhof
(kerkrentmeester) tijdens een
kerkenraadsvergadering.
Hij vroeg mij : “Wim, in onze
gemeente heeft iemand de
paaskaars geschilderd, zou jij
dat ook eens willen doen?”
Na enig nadenken mijnerzijds,
zei ik, ok, maar ik wil eerst wat
op papier zetten als concept.
De kerkenraad vond dit een
goed idee! Ik kreeg de vrije
hand, om de paaskaars te
beschilderen, maar men wilde
wel graag mijn verhaal horen,
hoe ik tot de keuze van de
symbolen en de kleuren op de
paaskaars was gekomen. Ik wil
beginnen bij de kleuren, door
mij bewust gekozen: rood staat voor het bloed, de gouden kleur voor de
overwinning, de zwarte kleur voor het sterven en tot slot de groene kleur
voor de hoop en het leven.
Nu mijn verhaal bij de symbolen!
De Alpha en de Omega. God staat aan het begin en Hij staat aan het
eind, dit is voor mij een rustgevende gedachte en zekerheid! (Openbaring
22:13) Het kruis is een dwaasheid voor degenen die niet in God geloven,
maar een kracht Gods voor degenen die geloven. (1 Corinthiërs 1:18)
De wereld is voor mij verwoord in Johannes 3:16: Want alzo lief heeft
God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren zoon heeft gegeven!
Dit is mijn uitleg, mijn verhaal bij de symbolen op de paaskaars en tevens
een persoonlijk getuigenis van de hoop die in mij is!
Wim Cretier
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Mededelingen van uw “”Bijdrage-administrateur”
Actie Kerkbalans 2012
Per eind september was voor de actie Kerkbalans € 77.156.00
toegezegd (begroot € 80.000)
Hiervan moet nog € 14.185.00 binnen komen.
Niet iedereen heeft opgegeven in welke maand zij of hij het
toegezegde bedrag zou betalen. Mag ik hen verzoeken de bijdrage
vóór het eind van het jaar over te maken?
De Najaarscollecte
Met deze Drieklank ontvangt u een acceptgirokaart ten behoeve
van de Najaarscollecte.
Elders leest u waarvoor deze collecte is bestemd.
Abonnement Kerk en Stad
Denkt u er aan het abonnementsgeld ad € 12.50 voor Kerk en
Stad over te maken?
Oudejaarscollecte
Bij de laatste Drieklank van het jaar ontvangt u weer een
acceptgiro t.b.v. de Oudejaarscollecte.
Solidariteitskas 2012
De opbrengst t/m september bedroeg € 2240.00 We verstuurden
522 acceptgiro’s ad € 10.00
Dat betekent dat 42.9% van de geadresseerden (positief) heeft
gereageerd.
Met vriendelijke groet,
Coen Nijkamp

18

Actie voor de voedselbank in Enschede.
De kerstdagen zijn nog niet in zicht, maar wij vragen alvast uw
aandacht voor onze jaarlijkse 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, vanaf zondag 2
december tot en met zondag 23 december, 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!

Vanaf de eerste adventzondag staan er dozen in de garderobe
achter in de kerk waar 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.
Net als voorgaande jaren verwachten wij gulle gevers.
Met vriendelijke groeten,
Erna Nijhuis (namens alle diaconieleden)
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Hervormde Vrouwengroep Twekkelo
Zondag 29 september hadden we een gezellige middag vanwege
ons 55 Jarig jubileum. We hadden ons allen verzameld bij Riekie
Roerink. En van hieruit gingen we op pad, en wel naar Zenderen.
Bij Restaurant Lutke Hulscher stond de koffie met appeltaart al te
wachten. Het was een mooie warme dag, mooier hadden we niet
kunnen treffen. Met ons allen in een grote kring, onder een parasol
hebben we hiervan genoten. En daar kwam de huifkar van Lutke
Hulscher met mooie paarden, waar we onder begeleiding van
harmonica muziek een mooie tocht mee maakten. Lutke Hulscher
gaf onderweg nog tekst en uitleg over de omgeving, en over hoe
het vroeger was geweest. Ook de witte wieven kwamen we
onderweg nog tegen. (Een griezelverhaal van vroeger).
Na zo’n rit met de huifkar rit krijg je trek, en dus hebben we
allemaal een lekkere pannenkoek en natuurlijk lekker ijs gegeten.
Het was een zeer geslaagde middag, en we keerden allen weer
terug naar ons verzamelpunt voor koffie en voor wie nog trek had
broodjes.
Maandag 1 oktober hebben we onze gezamenlijke opening met
Vrouwengroep Boekelo van winterwerk 2012 / 2013 gehouden in
de theetuin van Tho Overbeek. We werden welkom geheten met
koffie en appeltaart. Daarna een welkomst woord van Dini onze
voorzitster. Ze vertelde dat het jaar van alle geloven op 11 oktober
begint. We zongen het H.v.G. lied en Ans leest een herfstgedicht.
Daarna gaft Dhr. Seyger uit Losser een lezing: hij gaf een
verklaring voor de namen van de dagen van de week, en vertelde
ook over enkele sagen en Germaanse goden.
In de pauze was er een drankje naar keuze, en een lekker hapje.
Er werd nog even lekker bijgepraat, en een dankwoord was er
voor Dhr. Seyger en Tho, We eindigden met het slotlied: Dank U
voor deze nieuwe morgen, Dank U voor deze nieuwe dag.
Tenslotte baden we samen het Onze Vader.
Volgende bijeenkomst is 5 November in Kulturhus Twekkelo.
Namens het Bestuur Vrouwengroep Twekkelo:
Ans Mulder – Reinderink.
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Reactie op de dienst van 7 oktober
Zondag 7 oktober was er een thema-dienst voor jong en oud.
Zoals het beleefd werd door een tachtigjarige oma: het was zomer
in de kerk!
Leuk die zomerse kleding en die tenten; en het zwemmen werd
prachtig uitgebeeld.
Er klonken mooie liederen, zoals dat lied van Daniel Loheus en het
bekende "Mens durf te leven". Een kleine correctie:
Dat lied werd o.a. gezongen door Ramses Shaffy, maar het lied
dateert al van 1917 en de dichter/zanger was Dirk Witte.
Maar ook Wende Snijders zingt het nu heel mooi.
Leuk was ook de voorstelling van de woestijn, met de mobieltjes
en de microfoons.
En we konden ook nog hartverwarmend samen zingen uit het
Liedboek. Vooral het laatste lied, Gezang 305:2 trof mij.
Bij deze: Een groot compliment voor de organisatoren!!
(Naam van de inzendster bij de redactie bekend)
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SAMENSTELLING VAN DE KERKENRAAD
PREDIKANT
De gemeente is vacant; er is een consulent:
ds. Bob Wijnbergen
Warfriet 43 Haaksbergen

5721513

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

4281404

Emeritus predikant PKN Usselo

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

Badweg 199
Beckumerstraat 82
Oude Haaksbergerdijk 2
Helweg 80
Saffierstraat 35

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

4282002
4837351
4282193
4288391
4368255
4365955
4765491

ouderling met bepaalde opdracht, preses kerkenraad

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

Lammerinkweg 9
De Mans 16

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

4282438
2300079
4778999

scriba kerkenraad

H. Duinhof
K.J. Moraal
R.H.A. Wissink-Roossink

Julie de Graaglaan 18,
Enschede
Weth.Elhorststraat 74
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
4327143
4773098
4775776
4281813

CONTACTADRESSEN
- Ledenadministratie (voor het doorgeven van mutaties)
Kerkelijk bureau
Lammerinkweg 1
tel. 4283659
(e-mail: henksiepel49@gmail.com)
- Hervormd Kerkkoor Usselo
A. Woudstra
A.Brouwerstraat 8,
tel.4316009
Enschede
repetities dinsdagavond 19.45-21.45 uur in het Verenigingsgebouw
te Usselo
- Interkerkelijke werkgroep
Jeannet Andringa
Meester de Wolfplein 15 tel.4282956
- Cantorij
Deze participeert in kerkdiensten zowel in Usselo als in Twekkelo
repetities woensagavond 17.30-18.30 uur in het Verenigingsgebouw
J.J.Damen,
Henry Dunantlaan 10
tel.4282018
- Hervormde vrouwengroep Boekelo
G.G. van der Valk – Dekker Kwinkelerweg 39
tel.4282020
- Hervormde vrouwengroep Twekkelo
A.W. Grooters - Geerdink Strootbeekweg 16 tel.074-2918113
- Open Vensterwerk
Anneke Wooldrik
De Mans 16
tel 2300079
- Kerk in Actie (Zending, werelddiakonaat en
ontwikkelingswerk)
Erna Nijhuis
Helweg 80
tel. 4288391
- Kindernevendienst
Rineke Overbeek
Grote Veldweg 21
tel. 4280691
Marjolein Blomesath
Windmolenweg 22
tel. 7850092
- Jeugdkerk voor 12 - plussers
Jenny Stokkers
Boekelerhofweg 100
tel.4281269
Nine van Schuppen
Windmolenweg 18
tel.4281813
- Verzorging opname van de kerkdienst
Hans Wooldrik
De Mans 16
tel.2300079
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KERKDIENSTEN 2012 - 2e halfjaar
HA = heilig avondmaal OV = oecumenische viering
-----------------------------------------------------------------------------------7 oktober
Usselo
ds. M.C. van der Meer, gezinsdienst
14 oktober
Usselo
ds. M.D. Vlasblom, Losser
Viering Heilig Avondmaal
21 oktober
Usselo
ds. E. van Houwelingen, Hengelo
28 oktober
Usselo
ds. F.C.J. Helder, Winterswijk
-----------------------------------------------------------------------------------4 november Usselo
ds. K.P. de Boer, Almelo
oogstdienst
11 november Usselo
ds. M.D. Vlasblom, Losser
18 november Usselo
ds. G.J. Bunjes-van der Lee, Borne
Viering Heilig Avondmaal
25 november Usselo
ds. M.C. van der Meer
gedachtenis der gestorvenen
-----------------------------------------------------------------------------------2 december Usselo
ds. W.P.J. Janssen, Losser
1e Advent
9 december Twekkelo ds. H.C. Dikker Hupkes, Weerselo
2e Advent
16 december Boekelo ds. M.C. van der Meer/p.w. S.van Os
(Oecumenische Viering, 3e Advent)
23 december Usselo
ds. E. van Houwelingen, Hengelo
4e Advent
24 december Usselo
ds. B. Wijnbergen, Haaksbergen
(Kerstnachtdienst – 22.00 uur
25 december Usselo
ds. G.J. Bunjes-van der Lee, Borne
1e Kerstdag
30 december Usselo
ds. Nog niet ingevuld, waarschijnlijk
lekendienst met teksten, gebeden en
zang
31 december Twekkelo ds. M.C. van der Meer
Oudjaar – 15.00 uu)
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