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Vanuit de pastorie 

 

Het wordt weer Herfst 

Herfst is een prachtig jaargetijde met indrukwekkende gekleurde 
blaadjes aan de bomen. De tijd van oogsten, en daarbij wordt heel 
wat mais gehakseld. Het is een mooie periode, maar het is ook de 
periode van het verliezen. Alles wat eerst bloeide, wordt dan doods 
en dor. De bloem valt af als de adem des Heren daarover waait. De 
adem staat voor de Geest, maar ook voor de wind. De tijd van 
winnen en groeien is voorbij, en daar moet je wel tegen kunnen. Er 
zijn zelfs mensen die daar heel somber van worden. Het is de tijd 
van achteruitgang, van zichtbaarheid van de eindigheid. Er is echter 
een groep mensen, die daar enthousiast van worden en die worden 
aangeduid als de mystici. Mystieke mensen hebben  een 

godservaring die hun hele leven op de kop heeft gezet. Het 
naderend einde heeft geen vrees noch angsten, maar is iets dat er 
voor een ieder eens zal zijn. In het dichterbij komen van het einde is 
er ook het naderen van het nieuw begin. In het naderend einde zien 
zij de gestalte van Christus, de lijdende mens. De mystici komen in 
het lijden van de mens en van de natuur de gestalte van Jezus op 
het spoor. Zijn nabijheid is voelbaar in het kreunen en steunen van 
de wereld, maar ook in de periode, dat de natuur haar sporen uitzet 
naar de winter. Ze ontlopen de mensen niet, die moeite hebben met 
het leven, want ze weten van binnen uit, dat ze ook moeite hebben 
met het leven omdat ze verlangen naar een andere wereld. Ze 
kunnen onbekommerd leven, want de kramp van angst en vrees 
heeft geen dreiging voor hen. Integendeel ze zijn op zoek in de 
wereld waar de wereld op zijn kop wordt gezet, want - dat weten ze 
uit ervaring - dan staat er iets te gebeuren. Ik las het moeilijke boek 
van Christian Wiman met de titel “mijn heldere afgrond“. In zijn 
gedicht heet het “my bright abbys”. God noemt hij ‘de heldere 
afgrond”. Het is een tegenspraak, want de afgrond is niet helder, 
maar door zijn ziekte (kanker) ziet hij de afgrond en is dat de 
helderheid waarin  God zich laat zien; en hij eindigt het gedicht met 
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”al geloof ik niets, dit geloof bepaalt mijn zijn:” die dubbele punt op 

het einde staat voor het verlangen dat er meer komt in het niets of 
vanuit het niets. 

Toen ik dit voor de eerste keer las, dacht ik: “ze hebben compleet 
de plank mis geslagen”, alsof lijden en pijn alleen maar de manieren 
zijn waarop Jezus zich presenteert. Waar is de Jezus uit Johannes, 
die liefde predikt en zo God naderbij brengt? Totdat ik eens me 
afvroeg,  wat diepe indruk op mij had gemaakt in het leven. Dat is 
niet alleen de liefde en de romantiek, maar ook de moeite en de pijn 
van het leven. Vroeger ging ik voor nare dingen op de vlucht en nu 
durf ik ze steeds meer onder ogen te komen. Hoe is dat nu 
gekomen? Ze waren geen angst meer, maar waren fasen, die bij 
het leven hoorden. Maar waarom zou Jezus alleen maar horen bij 
een gelukzalig gevoel en zou hij weglopen voor lijden en pijn? 
Kennen we niet allemaal de Jezus aan het kruis en al is het nog 
steeds een afschrikwekkend beeld, het wil ook iets zeggen van: 
“Daar ben ik er ook voor jou!” Waar ik eerst voor wegliep, werd toen 
het moment van ontdekking en nabijheid. Jezus verscheen in 
verschillende gestalten aan mij:  in mensen aan de rand van de 
samenleving, in mensen die leden aan hun leven, in mensen die 
geen uitweg meer zagen, in mensen die zomaar een partner 
verloren, in mensen die ineens te maken kregen met ongeneeslijke 
ziekten. Ze hingen daar allemaal op hun eigen wijze aan hun kruis 
en vroegen ons: “zie je me, als ik naar jou kijk, en loop je niet weg 
voor mijn ellende?” 

En uiteindelijk durfde ik ook mijn eigen leven met de moeilijke 
momenten onder ogen te zien; al was dat wel het moeilijkste, want 
die pijn was niet zomaar een pijn, maar mijn eigen pijn, waarvoor ik 
vaak op de vlucht was gegaan. Ik keek nogmaals op naar de 
natuurlijke mislukkingen van het leven in de natuur. De bladeren 
dwarrelden van de bomen… Ik keek eerst opzij, naar de 
sparrenboom (in kerstliedjes de dennenboom genoemd), die het 
eeuwig groen in zich droeg; en dat wilde ik ook hebben, maar er 
waren bomen genoeg die mij herinnerden aan het verval en het 
lijden. Ze werden ineens heel mooi, toen het Licht erop scheen. 
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Lijden is nooit mooi, hoorde ik mezelf zeggen. “Mooi niet…” klonk er 

een stem van buiten, en dat was anders dan niet mooi, het was 
tammim uit een stuk, het stuk leven dat we allemaal hebben 
gekregen, waarin liefde zit, en waar het verval in huist en toch….het 
is een geheel programma waarin God present is.  

Ds Olaf Haasnoot. 

 
Gemeenteavond 23 november “Hoe is het om tegenwoordig 
boer(in) te zijn.” 

Op 23 november bent u hierbij allemaal uitgenodigd door de 
kerkenraad voor de gemeenteavond. We beginnen om 19.00 uur 
met het eten van een boerenkoolmaaltijd en om 22.00 uur is onze 
gemeenteavond afgelopen. 
Het onderwerp is hoe de boer/ boerin in zijn of haar werk zit. De 
inleiding wordt verzorgd door Joke Pasman en ze neemt ons mee in 
het leven van een boerin, van een bedrijf en van de familie. Ze zit in 
de LTO en kan ons veel vertellen van de hedendaagse 
problematiek van een boerenbedrijf. Er zullen ook andere boerinnen 
aan het woord komen, die iets zullen vertellen over wat voor hen 
goed is als boerin te leven en op welke momenten ze het moeilijk 
hebben.  
Er zijn ondertussen heel wat mensen uit de stad in onze gemeente 
gekomen en vaak kennen we elkaar niet en weten niet wat er in de 
ander omgaat. Een avond om eens elkaar bij te praten. Dus allen 
van harte welkom! 
Ook kunt u vragen stellen aan de kerkenraad over wat u goed dunkt 
of waar u moeite mee heeft.  
Wilt u zich opgeven voor deze avond, dan kunt u dat doen bij Joke 
Pasman, tel. 06 - 137 938 55. Voor vervoer naar het 
verenigingsgebouw en terug kunt u contact opnemen met Mieke 
Lippinkhof 053 - 4357195. 

 
Giften 

Ontvangen giften van € 10 en € 12, waarvoor onze hartelijke dank. 
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Inzegening van een huwelijk 

Op 10 november 2017 hebben Pablo en Alise bekend gemaakt, dat 
ze leden van deze gemeente willen worden en gaan trouwen. Ze 
willen dat gaan doen in aanwezigheid van hun familie en enige 
vrienden. De dienst zal dan in onze kerk plaats vinden. We hopen, 
dat ze de liefde van God in hun leven mogen toelaten en elkaar tot 
steun zullen zijn. Ze wonen aan de Patmossingel 158. 

Aandachtig Bijbellezen 

Onder die noemer komen nu al 9 mensen bij elkaar in de Gerfkamer 
op 24 december van 19.00-20.30 uur. Het is al een grote groep 
geworden en we lezen de bijbel op de wijze van Ignatius de Loyola. 
Het levert veel op en met vele stiltes en een tijd van meditatie 
komen er soms schatten op tafel, die we mogen ontvangen. We zijn 
dankbaar, dat we dit samen kunnen doen. 

Geestelijken in gesprek met de burgerlijke overheid 
Woensdag 18 oktober van 18.00-20.00 uur zitten we weer bij elkaar 
in het stadhuis om als geestelijken te overleggen met de burgerlijke 
gemeente. In het begin waren het voornamelijk de bruggenbouwers, 
die hieraan deelnamen, maar dit is overgegaan naar de 
geestelijken. We leren van elkaar en bespreken de nieuwe 
ontwikkelingen en wat we daar samen aan kunnen doen. Daarmee 
landen de geestelijken op de aarde en daarmee worden alle 
stadsproblemen op een ander niveau getild. Een waar genoegen! 

Overleg met de scholen 

We hebben een plan opgevat om een paasspel voor kinderen te 
gaan houden. Dat zou dan uitgevoerd worden op de avond voor 
Pasen. We gaan dan een beweging maken van donker naar licht en 
zullen vanaf een nabijgelegen donkere schuur gaan lopen naar de 
kerk, waar we onze lichten gaan ontsteken. We overleggen met de 
scholen over mogelijke participatie maar het is nog in een 
beginstadium. 

Ds Olaf Haasnoot 
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In gedachtenis 

Op 23  september 2017 is Herman Frederik Gerrit Wagelaar 
gestorven. Vele malen was hij naar het ziekenhuis gegaan en dan 
na een paar dagen weer naar huis gestuurd en hield hij het weer 
een tijdje vol. Hij had de extra zuurstof aan huis en zo hadden de 
meesten gedacht, zo zal hij wel weer naar huis komen. En dan is er 
dat onverwachte moment, dat je wordt opgebeld, dat hij is 
gestorven. Op 27 september is er een condoleance gehouden en op 
28 september is er in besloten kring een dienst gehouden in het 
crematorium. We hebben 2 Timoteus 4 : 7 - 8 gelezen, waarin staat 
dat de strijd is gestreden. Herman was een man met een groot 
inzicht om op het juiste moment een beslissing te nemen. Zijn 
kracht werd ook zijn zwakte, wanneer een ander iets anders voor 
ogen had. Hij heeft heel veel zaken voor elkaar gekregen, maar 
moest ook merken, dat niet iedereen het met hem eens was. 
Herman Wagelaar had een inzicht hoe je iets groot en mooi kon 
maken. Toen hij een zoon kreeg en later nog een dochter leek het 
leven een groot geschenk. Waar Herman snel beslissingen nam, 
was Jo zijn vrouw wat voorzichtiger. Zo vormden ze elkaar een 
tegenover en was Jo jarenlang behulpzaam om Herman een mooi 
leven te laten hebben. Ondertussen was er veel strijd over van 
alles, en toen ds. Richard Vissinga op de camping kwam te staan 
zijn er nog serieuze pogingen ondernomen om onder leiding van ds. 
Vissinga en ondergetekende de strijdbijl te begraven. Maar het is 
niet gelukt. In de tweede brief aan Timotheus staat er nog iets nadat 
de strijd is gestreden… ‘en het geloof behouden’. Geloof gaat niet 
over feiten, maar over een geheim, dat in alle mensen aanwezig is. 
Samen kinderen kunnen krijgen heel onverwacht, een koe krijgen, 
die vele jaren de meest vette melk gaf van heel Overijssel, terwijl je 
dat niet altijd voor het zeggen hebt. Het leven heeft te maken met 
het geschenk kunnen aanvaarden. Na alle strijd hebben we Herman 
Wagelaar overgedragen aan God, bij wie het grote geheim is van 
leven en dood. We baden in die kleine ruimte met een paar mensen 
het “Onze Vader” en we zeiden bij de zegen: de vrede, die alle 
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verstand te boven gaat, is er voor Herman en voor ons allen. Zo 
beleefden we een indrukwekkende dienst. 

Ds Olaf Haasnoot 
 
 

Elkaar ter wille 

Er is nog zomer en genoeg 
wat zou het loodzwaar 
tillen zijn, wat een gezwoeg 
als iedereen niet iedereen 
ter wille was 
als iedereen niet iedereen 
op handen droeg. 

(Judith Herzberg) 

Genoeg zomer? Hoezo? Het is herfst! Ik zwoeg tegen de wind in na 
een zware werkdag. En in de supermarkt sta ik ook nog in de 
langzaamste rij.  
Vooraan hannest een oude dame met haar pinpas. Er klinkt 
gemopper. Iemand dringt naar voren. “Hè, achter aansluiten!”. Maar 
de man spreekt het dametje aan. “Alsjeblief buuf, zo lukt het wel”. 
Hij geeft een tientje. Als de buurvrouw betaalt schuifelen we op. Ik 
glimlach. Iemand bracht een beetje zon.  
Elkaar ter wille zijn, dat is zien wat de ander nodig heeft. Elkaar op 
handen dragen, dat is zien hoe waardevol de ander is. 
Ik pak mijn telefoon en app mijn collega. “Super, zoals jij die klus 
oppakte!” Ze appt terug: “Thxs!” 
Buiten stormt het nog. Ik heb wind mee. 

 
 
RH 
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Uit de Kerkenraad 
  

In de kerkenraadsvergadering van 10 oktober kwamen weer allerlei 
zaken aan de orde. Ruim aandacht werd besteed aan de invulling 
van de vacatures in de kerkenraad. Gelukkig hebben we al drie 
kandidaten, maar omdat er maar liefst vijf kerkenraadsleden 
vertrekken aan het eind van hun ambtsperiode zijn we nog op zoek 
naar meer mensen. Vooral de diaconie heeft dringend behoefte aan 
een penningmeester! Iets voor u, meld u bij een van de 
kerkenraadsleden of de predikant. 
 
De stamppotavond, die we vorig jaar al noemden krijgt eindelijk 
vorm en wel gecombineerd met een gemeenteavond op 23 
november met een thema over de land- en tuinbouworganisatie 
LTO. Meer gegevens  verder in dit nummer van Drieklank. 
Ook de plannen rond de vrijwilligersavond, waarover we al eerder 
berichtten,  gaan door en wel begin januari. De juiste datum is nu 
nog niet bekend, maar alle vrijwilligers krijgen persoonlijk bericht! 
Het beleidsplan kwam, zoals elke vergadering aan de orde en de 
punten voor het afgelopen en  het komend kerkelijk jaar werden op 
een rijtje gezet. Zo is de flyer over onze kerk, die bij de campings in 
de omgeving van Enschede is verspreid voor het grootste deel 
positief ontvangen. 
Een ander plan is het organiseren van een paasviering voor de 
jeugd, zoals ook de kinderkerstnachtdienst. 
 
En verder … 
-  In de IKW-vergadering is besloten de sobere maaltijden in de 
Adventstijd weer te  organiseren. Verderop in dit nummer vind u de 
nadere gegevens.  
- De diaconie heeft een project opgezet voor de stichting Manjano in 
Zuid-Afrika, waarover Marieke Robers dit voorjaar in de kerk heeft 
verteld. Meer over dit project en de acties vindt u ook elders in dit 
nummer van Drieklank. 
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- In het Verenigingsgebouw zijn vier prachtige quilts opgehangen 
met als thema de vier jaargetijden. Het ontwerp van Elly ten Broeke 
is uitgevoerd door een aantal gemeenteleden. Het bedrag voor het 
materiaal is o.a. bijeengebracht door een geldinzamelingsactie voor 
een hardloopactiviteit van onze predikant! 
- De bouwkavel van de voormalige kerk in Boekelo is in de verkoop. 
- De classis Enschede houdt in april 2018 op te bestaan. Tot die tijd 
zal Henny Dekker nog zitting nemen in de classis. 

 Ria Spenkelink, voorzitter. 

 

De kerkenraad vergadert in de tweede helft van 2017 nog op  
donderdag 30 november 
. 

Van de Diaconie 

 
Actie voor Manyano - Wij doen het samen 

Op zondag 23 juli is Marieke Robers in onze kerk geweest om over 
de stichting Manyano te vertellen. De collecte van deze zondag was 
ook hiervoor bestemd en heeft € 257,25 opgebracht. Een mooi 
bedrag! 
Even in het kort wat deze stichting doet: Het doel is om de school -
functionaliteit te verbeteren. Manyano is een netwerk van 14 lagere 
en middelbare scholen in de Nelson Mandelabay. 
Projecten waar de scholen mee bezig zijn:  

 Vrijwilligers ondersteunen. 

 Psycho-sociale hulp voor leerlingen die kampen met de 
gevolgen van armoede, van de criminaliteit in de townships, 
van geweld, van verwaarlozing en van de grote problemen 
met drugs. 

 ‘Reading clubs’ opzetten om de leerlingen liefde voor het boek 

bij te brengen. Hiervoor is grote belangstelling. 
Onze doelstelling is om Manyano 5 jaar lang te steunen met een 
bedrag van € 500,- per jaar.  
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Manyano schoolklas 

Daarvoor gaan we in de adventstijd op een gezellige manier geld 
inzamelen. 

 Op zondag 3 en 10 december koffie met appeltaart voor 
minimaal € 2,- . 

 17 december knieperkes  bij de koffie voor € 2,- en natuurlijk 

kunt u ze ook kopen voor € 2,- per 10 stuks en we 
verwachten dat iederéén minstens 2 zakjes koopt. 

 Ook kunt u kerstbakjes kopen op 17 december voor € 5 
minimaal. 

 Wilt u tijdens de adventstijd een bijzondere sfeer om uw huis, 
dan komt Roel ter Borg voor € 5,- op de midwinterhoorn 
blazen. 

Voor de kerststukjes hebben we Bakjes nodig. U heeft vast nog 
wel wat achter in de kast staan, die u kunt missen. Wilt u die dan 
meenemen naar het verenigingsgebouw? Er staat een doos waar u 
ze in kunt doen. 

We zoeken mensen die appeltaart willen bakken. We hebben 6-7 
taarten per zondag nodig. Vanaf 29 oktober ligt er een lijst waar u 
uw naam op kunt zetten. Of u kunt bellen met Erna Nijhuis 
tel:0628532959. 
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De opbrengsten van de collecte in de periode 11 juni 
 t/m 8 oktober 2017 

11 Juni KIA Werelddiaconaat 76,25  
 Plaatselijke Gemeente 76,50  

18 Juni Bartimeus Sonneheerdt 156,15 
 Diaconie 115,40 

 25 Juni JOP 84,85  
 Plaatselijke Gemeente 105,67  

02 Juli KIA binnenlands Diaconaat 100,45 
 Plaatselijke Gemeente 137,50 

09 Juli Zonnebloem 87,10 
 Plaatselijke Gemeente 107,00 

16 Juli Amnesty International 104,85 
 Plaatselijke Gemeente 145,55 

23 Juli Zuid Afrika project Manyano 257,25 
 Plaatselijke Gemeente 108,65 

30 Juli Cliniclowns 127,18 
 Plaatselijke Gemeente 134,20 

6 aug.  Liliana fonds 98,94 
 Diaconie 114,80 

13 aug. Diaconie 89,30 
 Plaatselijke Gemeente 98,60 

20 aug Ekiko 119,25 
 Plaatselijke Gemeente 114,70 

27 aug De Hezenberg 93,82 
 Plaatselijke Gemeente 120,55 

03 sept. PKN Missionair werk en kerkgroei 96,30 
 Plaatselijke Gemeente 145,90 

10 sept Ramp Sint-Maarten 200,22 
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 Plaatselijke Gemeente 114,40 

 

17 sept PKN Vredesweek 77,87 
 Plaatselijke Gemeente 77,05 

01 okt Kerk en Israël 102,17 
 Diaconie 117,30 

08 okt Stichting Leergeld 48,65 
 Plaatselijke Gemeente 49,20 

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. H.A. L-T via Mw. M. Lippinkhof EUR.   5,00 
Dhr. H. J. W. EUR. 20,00 
Dhr. L via Mw. M. Lippinkhof EUR. 10,00 
Mw. G.J. R-S via Mw. M. Lippinkhof EUR. 10,00 
Mw. E. L. EUR. 15,00 

Esther Mol, penningmeester diaconie. 

 
 

Gift 

Via Hannie Berenbroek van mevr. B.-A.: € 10,- 
 

Esther Mol, penningmeester diaconie. 
 
Ontmoetingsmorgen 

De ontmoetingsmorgen bij Annet van 3 augustus is niet doorgegaan 
vanwege te weinig belangstelling. 
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Dat is wel spijtig, misschien was het toch niet zo handig om het in 
de vakantietijd te doen. 
Als er een nieuwe datum bekend is voor de volgende bijeenkomst 
hoort u van ons. 

Mieke Lippinkhof 
 

Oogstdienst 

Op zondag 5 november wordt er een oogstdienst gehouden. Tijdens 
deze dienst wordt stil gestaan bij alles wat groeit en bloeit, en om 
hier dankbaar voor te zijn Ter gelegenheid van deze oogstdienst 
maken we mooie fruitbakjes. Dit jaar hebben we besloten dat 
iedereen vanaf 81 jaar zo’n bakje krijgt. Ook de zieken worden niet 
vergeten. Op zaterdag 4 november worden er zo’n 100 bakjes 
klaargemaakt door een aantal gemeenteleden. 
Na de dienst gaan gemeenteleden op pad om de bakjes weg te 
brengen; zo kunnen we onze verbondenheid tot uitdrukking 
brengen. 

Openvenstermiddag 

De openvenstermiddag voor de kerst wordt gehouden op zaterdag 
16 december om 14.00 uur. Noteer vast deze datum in uw agenda. 

Ontmoetingsmorgen  

donderdag 23 november om 10.30 uur. 

Graag nodigen we iedereen uit die het gezellig vindt om elkaar te 
ontmoeten rondom de keukentafel bij Annet Grobben 
We hebben al weer een aantal ochtenden gehouden. De dagen 
worden weer korter en kouder en dan is het juist fijn om bij elkaar te 
zijn. Breng gerust vrienden en buren mee. Onze dominee Olaf 
Haasnoot is hierbij ook aanwezig. 
Vanaf 10.30 uur bent u van harte welkom aan de Oude 
Haaksbergerdijk 2. 
Graag van te voren een telefoontje of een mail naar: 
ervegrobben@outlook.com tel:0534282193. 
Heeft u problemen met vervoer? Wij komen u graag halen. 
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Wie komt ons helpen? ! 

 

 

 

Tot op heden hadden we altijd voldoende diakenen die alle functies 
konden vervullen. Helaas gaan er in januari 3 diakenen weg, omdat 
hun termijn erop zit. De penningmeester heeft te kennen gegeven te 
willen stoppen met haar werkzaamheden. 

Daarom zijn we naarstig opzoek naar nieuwe diakenen, waaronder 
iemand, die het penningmeesterschap van de diaconie op zich wil 
nemen. We hopen en verwachten, dat mensen zich spontaan zullen 
melden. Immers: 

De kerk is van en voor ons allemaal. 

Heb je belangstelling? Vraag inlichtingen aan één van onze 
diakenen. De adressen staan in Drieklank. 

 

De diakenen 
 
Inspiratie 
 
Ik had gehoord dat we een nieuw lid op onze leesclub zouden 
verwelkomen. Ik was tijdig naar onze plaats van samenkomst 
gegaan, bij één van de leesclubleden thuis. Uiteraard benieuwd 
naar hoe de bespreking van het boek van die avond zou verlopen, 
maar een nieuweling maakt zo’n avond toch wel wat extra 
spannend. 

http://www.google.nl/url?q=https://nl.123rf.com/photo_14815466_3d-mensen--menselijk-karakter-persoon-en-bollen-het-woord-quot-help-quot--3d-render.html&sa=U&ved=0ahUKEwiEm_mmsPzWAhWJDBoKHcoWBVMQwW4IHDAD&usg=AOvVaw0MHMQcxaXk1fKzvEwcFUIA
http://www.google.nl/url?q=https://nl.123rf.com/photo_14815466_3d-mensen--menselijk-karakter-persoon-en-bollen-het-woord-quot-help-quot--3d-render.html&sa=U&ved=0ahUKEwiEm_mmsPzWAhWJDBoKHcoWBVMQwW4IHDAD&usg=AOvVaw0MHMQcxaXk1fKzvEwcFUIA
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En kort na mijn eigen binnenkomst was ze daar dan: een vrouw van 
rond de 50 met een krukje onder haar arm om - als ze eenmaal 
gezeten was - onder haar voeten te zetten, ze was wat klein van 
stuk. Er volgde een kennismakingsrondje met enige minimale 
informatie-uitwisseling. Later aangevuld met wat we in de loop van 
de 9 jaar die volgden te hooi en te gras verder hoorden. 
Ik herinner me dat ze zich meteen op haar gemak leek te voelen. 
Dat is enerzijds te danken aan de leden van onze leesclub, die stuk 
voor stuk door en door sympathiek zijn. Maar toch ook wel aan de 
sociale vaardigheid die ze ten toon spreidde, een bijkomstigheid die 
wellicht met haar beroep te maken had: ze was (en is nog altijd) 
maatschappelijk werkster. 
Ik wist al langer dat ze actief was in de Hervormde kerk van Usselo. 
Ze was betrokken bij de kindernevendienst, en volgde een 
gespreksgroep bij ds. van der Meer. En toen Riet en ik ons bij de 
kerk van Usselo aansloten - inmiddels een PKN-gemeente – trof ik  
daar ook regelmatig Herma Blik- Folbert aan, degene dus die ik al 
eerder kende van de leesclub. 
Aangezien Herma nu de Zondagsbrief verzorgt - samen met Roel 
ter Borg – leek het mij goed om een artikeltje in Drieklank aan haar 
te wijden. En hoewel ik dus al wat van haar levensloop wist, leek me 
dat voor een doorwrocht artikeltje te weinig. Vandaar dat ik mezelf 
bij Herma uitnodigde voor een tête-à-tête, teneinde u de kwaliteit te 
kunnen bieden waarop u als lezer recht heeft. 
Herma kwam in 1959 in Vriezenveen op een boerderij ter wereld als 
5e in een rij van 6 kinderen. Ze heeft een aangeboren botziekte, die 
haar gewrichten voortijdig doen slijten. Tot op heden moet Herma 
daar nu en dan aan geopereerd worden.  
Het gezin  was meelevend en actief lid van de Hervormde Kerk van 
Vriezenveen. Die kerk was van een stevig orthodoxe signatuur; en 
ook het gezin Folbert hoorde tot de midden-orthodoxie van de 
Hervormde kerk. 
Na het VWO op het Christelijk Lyceum Almelo ging Herma diëtetiek 
studeren in Groningen. Tijdens deze periode sloot ze zich aan bij 
Youth for Christ, waar ze een zekere Henk Blik leerde kennen, een 
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ontmoeting met grote gevolgen. Daar voelde ze zich goed thuis, 
beter dan bij het studentenpastoraat in Groningen, waar ze ook 
aansluiting zocht, en dat ze - althans in die tijd - wat te vrijzinnig 
vond. In haar Groningse tijd volgde ze ook nog een cursus van 3 
jaar “Theologische Vorming Gemeenteleden”. 
In 1982 trouwden ze; over grote gevolgen gesproken. 
Na voltooiing van de opleiding diëtetiek, viel het niet mee om er 
werk in te vinden. Toen Herma en Henk in 1986 verhuisden naar 
Almere, en ook daar werk vinden lastig bleek, koos Herma voor de 
andere richting die haar ook altijd had aangetrokken: het sociale 
werk. In Groningen had ze al vrijwilligerswerk gedaan bij het 
oecumenisch inloopcentrum “de Open Hof”. In Almere deed ze 
vergelijkbaar vrijwilligerswerk bij een ‘Inloophuis’ voor mensen in de 
wijk. Dat ze koos voor een opleiding aan de Sociale Academie lag 
dan ook aardig in het verlengde van dat vrijwilligerswerk dat ze in 
Groningen en Almere deed. 
Ze koos voor de Karthuizer Academie in Amsterdam. Sociale 
Academies in die tijd waren vaak ’broeinesten van links activisme’; 
en hoewel Herma niets tegen links activisme had, ging haar 
voorkeur uit naar een degelijke vakopleiding Maatschappelijk Werk. 
Vandaar die Karthuizer Academie. 
Dat haar afstudeerscriptie in 1993 ging over ‘de rol van het geloof 
binnen de hulpverlening” zal u in het licht van haar levensloop tot 
dan toe niet verbazen. 
Na haar afstuderen kon ze dan toch aan het werk, eerst in Alkmaar, 
daarna in Almere zelf. 
 
Ondertussen kwamen er twee kinderen, en wel uit Colombia, 
adoptiekinderen. Herma en Henk zijn drie keer in Colombia 
geweest: twee keer om de kinderen op te halen, en vorig jaar om de 
familie van hun jongste zoon op te zoeken. 
In 2005 verhuisde het gezin naar Boekelo, en Herma ging bij Carint 
aan de slag als maatschappelijk werkster. Eerst maatschappelijk 
werk in Markelo en Goor, later - en nu nog steeds - in een sociaal 
wijkteam in Hengelo. 
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Herma in de haven van Lauwersoog 

Herma zoekt graag (religieuze) inspiratie: wat is de bron van 
waaruit je handelt; wat maakt je geestdriftig  voor wat je doet, 
ook in je (vrijwilligers-)werk? Herma (en Henk) gingen hiervoor 
naar kloosters, naar Taizé, naar Iona (oecumenische 
gemeenschap op een Schots eiland), en namen deel aan de 
Charismatische Werkgemeenschap Nederland (CWN). 

 
Iona 

Rest mij nog te vermelden dat Herma grootmoeder is van 2 
kleinkinderen.  

Roel Bruinsma                                            
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Mevr. J.J. van Ameron- Lutje  
Berenbroek                      B’lose Stoomblekerij 66   1 nov 1938 
Mevr. C.H. Vreeman -Meijer           De Mans  39                    2   nov 1930 
Dhr. H. Wooldrik                             De Mans  16                    3  nov 1941 
Mevr. J.J.G Huberts-Hoevers         Eekmaatlaan 25               8  nov 1929 
Mevr. G.H. Rosink-Lutje Spelberg  Jan van Elburgstraat 16  13 nov 1937 
Dhr. A.E. Brinkman                         Voshaarweg 35               13 nov 1935 
 
Mevr. G.J. Lammersen-Schuurink  Strootmanweg 10            15 nov 1926 
Mevr. G. ter Heegde-Meulenbeld    Arendsweg  90                16 nov 1933 
Mevr. H.J. Rademaker-Heideman  Jan van Elburgstraat 11   18 nov 1936 
Dhr. J.H.G. ter Steege                     Rechterveldbrink 419      18 nov 1930 
Mevr. A.W. Grooters-Geerdink        Strootbleekweg 16           19 nov 1935 
Mevr. J.G.A. Nijenkamp- Kristen     Beckumerschoolweg 24   19 nov 1937 
Dhr. J.A. Kuipers                             Kwekkeboomweg 30        20 nov 1936 
Mevr. F.P. Dinkla-Nieuwenhuijsen  Meester de Wolfstraat 29 23 nov1937 
Dhr. B.H. ter Meer                           Bleekhofstraat 117           23 nov 1931 
Mevr. H.A. ter Mors-Leusink            Windmolenweg 45           25 nov 1928 

 
Mevr. E.H.Lippinkhof-ter Heegde    Meestersweg 20               2 dec 1940 
Mevr. M.H. Simmelink-Dors             Beckumerstraat 181         3 dec 1929 
Dhr. F.J. Borgeling                           Windmolenweg 113          9 dec 1936 
Mevr. G.H. Rosink-Brus                   Helmerstraat 263             13 dec 1934 
Mevr. G.J. Beuink-Wesselink           Hengelosestraat 447       18 dec 1939 
Dhr. J.H. ter Heegde                        Arendsweg 90                 19 dec 1933 
Dhr. F.J.L. Roelvink                          Meidoornstraat 26           22 dec 1928 
Dhr. B.A. Dinkla                                Mr. de Wolfstraat 29        25 dec 1941 
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De Interkerkelijke Werkgroep 

nodigt u uit voor de 
 

 

 

SOBERE MAALTIJDEN 

IN DE 

ADVENTSTIJD 

 
in de gerfkamer van de 

 

protestantse kerk in Usselo 
 

op de 

woensdagen 
29 november en 6 en 13 december 

2017 

van 18.30 tot 19.15 uur 

 

 

Het is de bedoeling dat u zelf brood meeneemt; 

voor koffie en thee wordt gezorgd 
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Hervormde Vrouwengroep Boekelo 

De dames van de Hervormde Vrouwengroep Boekelo vroegen mij, 
Ans Mulder-Reinderink, om een stukje te schrijven over  hun 
openingsmiddag van dinsdag 3 oktober in De Berke te Boekelo. 
Hierbij hadden ze de leden van de Hervormde Vrouwengroep 
Twekkelo “in ruste” uitgenodigd als cadeau voor hun 60 jarig 

jubileum en afscheidsreceptie, gehouden op 15 maart 2017. 

We werden met koffie of thee en appelgebak hartelijk opgewacht 
door de dames van Boekelo. Greetje van der Valk opende de 
bijeenkomst, en heette ons allen welkom. De opkomst was goed, 
we waren er bijna allemaal. Na het lezen van een psalm zongen we 
samen een passend lied. 

Daarna gaf Tineke Dikken een lezing over haar tweelingbroers 
Marinus en Jan Koning, chirurgen op leeftijd, die veel hulp geven in 
Ethiopië. Ze vertelde met een zeer goede uitleg over haar broers die 
na hun pensioen wel wat wilden doen voor een goed doel. En zo 
hebben ze ReachAnother Foundation opgericht, die streeft naar de 
verbetering van de gezondheidszorg in Ethiopië. Ze hebben daar 
veel operaties gedaan o.a. hulp voor kinderen met een open 
ruggetje die in een achterkamertje lagen te wachten op het ergste, 
want er was geen hulp en er waren geen artsen. Zo hebben ze er 
ook voor gezorgd, dat er een opleiding kwam voor neurochirurgen. 
Ook onderwijs aan kinderen met het veel voorkomende autisme 
(komt veel voor door het eenzijdig eten) werd er opgezet. Zo zagen 
de beide broers, dat ze wanhopige ouders hoop gaven en dat de 
kinderen weer opbloeiden. Mensen helpen die het zelf niet kunnen, 
en hen en hun omgeving leren bewust te worden van de 
mogelijkheden, en die om te zetten in kansen, de missie van de 
ReachAnother Foundation. Inmiddels is er al veel bereikt, zo zijn er 
nu al 50 medici en onderwijsprofessionals uit USA en Europa 
werkzaam, en ook veel vrijwilligers zijn er werkzaam. Een boeiende 
lezing die ons allen toch wel tot nadenken aanzette. 

De spreekster werd bedankt, en we nuttigden gezamenlijk een 
glaasje fris  met lekkere hapjes. En daarbij werd druk gebabbeld, de 
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dames kennen elkaar immers goed. De dames van Boekelo 
vroegen of we geen zin hebben om soms een bijeenkomst bij te 
wonen. Dat willen we misschien wel, maar we willen het niet als 
verplicht voelen. 

Verder was de locatie op De Berke prachtig, ze hebben ook nog 
keus uit twee zaaltjes; het ene krijgt de bijnaam “het Kleine Hok” 
aldus Gerda Roossink. 

De dames uit Twekkelo bedankten de Hervormde Vrouwengroep 
Boekelo voor dit prachtig bedachte afscheidsjubileumcadaeu. Echt 
fantastisch!! 

We sloten af met gebed: Het onze Vader. 

Namens Hervormde Vrouwengroep Boekelo, 

Ans Mulder-Reinderink. 

 

BROOK DUO 

Zoals u in de vorige Drieklank heeft gelezen komt het Brook duo dit 
jaar weer naar Usselo met een nieuw kerstverhaal. 
Het vierde verhaal, geschreven door Gert Jan Oplaat, heet “de Kas-
klokken zwiegt”. 
De Brook Duo Kerkentour heeft in de afgelopen zes seizoenen, 
meer dan 20.000 bezoekers naar verschillende kerken in de regio 
getrokken om te luisteren naar de winterse vertellingen en liedjes in 
het dialect. Het zijn streekromanachtige verhalen over belevenissen 
van plattelands-families die lief en leed met elkaar delen. 

Dit mag u niet missen, kom daarom maandag 18 december 
naar de kerk in Usselo. 
Aanvang: 20.00 uur. Zaal open 19.15 uur. 

“” De Kas-klokken zwiegt” duurt een kleine twee uur en kent geen 
pauze.  
Kaarten à € 7.50 kunt u bestellen bij Riëtte Wissink, 053-4773098 of 
06-23726729.Er zijn 170 kaarten en op is op !! Graag tot ziens. 
Riëtte Wissink 
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Lichtjesavond  “herdenken in het licht” 

Vrijdag 15 december a.s. vindt de lichtjesavond weer plaats op de 
Hervormde begraafplaats te Usselo. Aanvang 19.00 uur. 
Deze avond is bedoeld om troost te geven aan al die mensen die 
een dierbare zo missen. Iedereen jong en oud is welkom om steun 
en troost te vinden. 
Ook wanneer uw dierbare elders is begraven of gecremeerd. 
De begraafplaats wordt die avond sfeervol verlicht met fakkels, 
kaarsen en vuurkorven. U krijgt een grafkaars aangeboden om op 
het graf van uw dierbare of op een herdenkingsplek te zetten. 
Tevens zullen midwinterhoornblazers hun roep laten horen. 
De herdenking zal een half uurtje duren en bij de uitgang zal u een 
kop warme chocolademelk worden aangeboden. 
Caroline Doornbos en Riëtte Wissink verzorgen deze avond en 
heten u van harte welkom. 

Caroline Doornbos en Riëtte Wissink 

         

  

Op Zondag 12 november zingt Usselo Vocaal, samen met het 
protestantse kerkkoor Borne de 

    Messe Breve van Charles Gounod 

Kyrie, Gloria, Sanctus, o salutaris, agnus dei 

 

o.l.v. Hans Roordink, dirigent 

 

De korte mis zal vertaald worden, zodat u  in het nederlands kunt 
meelezen.  Het is een dienst van schrift en tafel. 
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        ZIJN 
 

Soms verlang ik naar de stilte: 
geen lawaai van motoren. 
Die stilte is er soms onderweg, 
als ik wandel in een bos. 

Ineens hoor ik het kabbelen 
van een bosriviertje. 
Een vogel, opgeschrikt, 
fladdert door de takken. 

In de stilte hoor ik mijn denken. 
Tot ik ook voorbij het denken ben. 
Dan rest mij nog het pure zijn. 

In die stilte wordt mijn bestaan bevestigd – 
Ik mag er zomaar zijn. 
Een woord van dank komt vrij. 
De stilte is een Godsgeschenk. 
 
 
Marinus v.d. Berg 
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SAMENSTELLING  VAN  DE KERKENRAAD 

 
PREDIKANT 

        ds. O.G. Haasnoot                 Haakbergerstraat 819              7851695 

     
DIAKENEN 
N.Abbink - van der Kamp   Badweg 199                     4282002 
A.E. Grobben-Berenbroek   Oude Haaksbergerdijk 2  4282193 
M. Lippinkhof-Hubers    Boek. Stoombleekerij 59  4357195 
W.M. Mandemaker    Boterdijk 2           8507496 
E. Mol         Händellaan 16, Enschede  4365955 
B.F.J Nijhuis – Wissink  *  Helweg 80                4288391 
 
OUDERLINGEN  
W.A.L. Overbeek     Grote Veldweg 21    4280691 
B.G.J. Pasman     Haaksbergerstraat 1006  4280035 
A.H. Spenkelink-Hogeweg * Groenelaan 55                    4765491 
ouderling met bepaalde opdracht, preses kerkenraad 
H.J. Teussink - Nijhuis            Lammerinkweg 9                 4282438 
 
OUDERLINGEN - KERKRENTMEESTER 

H.G.H. Abbink      Nieuwe Kampweg 130      4281708 
J.G. Berenbroek     Buurserstraat 500       4761892 
H.W. Dekker *      Dorsstokhoek 2, Enschede   4778999 
scriba kerkenraad 

R.H.A. Wissink-Roossink   Geessinkweg 403    4773098 
 
KERKRENTMEESTERS  (geen zitting in de kerkenraad) 
G.H. Bonke               Wissinksdijk 74            4775776 
A. Taselaar                           Windmolenweg 18           4281813 
*  tevens lid moderamen 
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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       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 
-Autodienst- Vervoer naar de kerk(dienst) 
Mieke Lippinkhof : 0534357195 of  0653928328 
Erna Nijhuis: 0534288391 of  0628532959 
 

 
 

mailto:henksiepel49@gmail.com
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KERKDIENSTEN 
 

 
29 oktober  Usselo 10.00 uur ds.K.den Breejen, Enschede 
            m.m.v. de cantorij 
 
05 november Usselo 10.00 uur ds. M.Schepers-v.d.Poll, 
     oogstdienst   Enschede   
 
12 november Usselo 10.00 uur ds. O.G.Haasnoot 
 
19 november Usselo 10.00 uur ds.W.P.J.Jansen, Enschede 
 
26 november Usselo 10.00 uur ds. O.G.Haasnoot 
 
03 december Usselo 10.00 uur ds.L.W.Ekker, Enschede 
 
10 december Usselo 10.00 uur ds G.J.Bouwmeester, 
            Haaksbergen 
17 december Usselo 10.00 uur ds.A.C.Grandia, Doesburg 
 
24 december Usselo 22.00 uur ds. O.G.Haasnoot 
        Kerstnachtdienst 
 
25 december Usselo 10.00 uur ds. O.G.Haasnoot 
        Kerstmorgendienst 
 
31 december Twekkelo 15.00 uur ds.O.G.Haasnoot 
         Oudjaar  
 
 
 
 
 
 


