Februari 2018

KERKBLAD
van de
Protestantse Gemeente Wesepe
Verschijningsdatum: 29 januari 2018 Redactie:
Ds. H.J. Damstra
Oplage: 420 ex.
Mevr. A. Rechterschot
Mevr. E. Middeldorp
Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl
Dhr. E.G. van den Broek
Kopij voor de maand januari inleveren vóór 19 februari.
Eén keer per jaar wordt u gevraagd een vrijwillige bijdrage aan het
kerkblad te storten op bankrekeningnummer:
NL 84 RABO 0128 1218 66

Erediensten in februari
4 febr. 10.00 u

11 febr. 10.00 u
18 febr. 15.00 u

25 febr. 10.00 u
4 mrt

10.00 u

Ds. H.J. Damstra
Bevestigen ambtsdragers
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: Kerk in actie
Mevr. I. Ziegelaar
Inz. der gaven: Missionair werk
Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.
Kees Kok
Oosterhuisdienst
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: Catechese en educatie
Ds. R. Gosker (De Wijk)
2e zondag 40 dagentijd
Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.
Mevr. I. Ziegelaar
3e zondag 40 dagentijd
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Diaconie: voorjaarszending

Na afloop van elke kerkdienst is er koffiedrinken in de
Beukenoot waarvoor elke kerkganger van harte wordt
uitgenodigd.
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OVERDENKING
Hoe is God er voor je…??
In de kerstvakantie schoonde onze dochter haar computer op.
Daarbij kwam ze een artikel tegen dat ik 10 jaar geleden had
geschreven na een gesprek met een groep mensen over hoe God
er voor je kan zijn. Toen ik het weer las dacht ik: ik sta er nog
steeds achter en wil het graag nog eens delen.
Ik was voor de 2e keer vrij ernstig ziek en een paar mensen
merkten op dat ze niets met geloof hadden. Maar zij zagen dat ik,
ondanks mijn ziekte, me toch gedragen wist door het geloof. Ik
zei dat het inderdaad zo was, gedragen door God en mensen.
Mensen konden ze begrijpen, maar God? Hoe is God er dan voor
je, als je ziek in bed ligt? En voor ik er erg in had flapte ik eruit:
‘Als een zakdoek die naar tabak ruikt, een troostdoek!’
Iedereen keek vreemd en de opmerking vroeg om nader uitleg.
Eerst heb ik toen verteld dat in de bijbel en het christelijk geloof
over God wordt gesproken in verschillende beelden. Vader, Licht,
Schepper, Moeder, Herder, Kracht en zo meer en één van mijn
favoriete beelden is Vader. Het herinnert mij aan mijn eigen
vader. Zoals mijn vader (samen met mijn moeder overigens)
zorgde voor mij, zo is God ook voor mij.
Hierbij realiseer ik me meteen dat niet iedereen zich in dit beeld
zal herkennen. Denk maar aan gevallen als mishandeling of
incest.
Maar mijn vader was er als ik hem nodig had, maar bleef ook op
afstand als dat zo uitkomt. Ik deelde met hem vreugde en
verdriet. Er zijn niet altijd woorden nodig om dat aan te geven, ik
zag het gewoon en dat gaf troost! ‘Maar’, vroeg iemand, ‘wat
heeft je vader en troost nu te maken met een zakdoek die naar
tabak ruikt?’
Ik vertelde hoe het vroeger bij ons thuis ging. Als ik ziek was of
raar had gedroomd riep ik mijn vader. Die kwam op de rand van
het bed zitten, aaide over m’n bol en ging vervolgens een beker
(suiker)water halen. Alleen al door die zorg voelde ik me een stuk
beter, maar het allerbeste kwam nog. Als de beker leeg was,
haalde hij steevast uit een van zijn broekzakken een schone
zakdoek. En aangezien mijn vader toen nog rookte, rook de
zakdoek naar tabak. Die zakdoek kreeg ik als een ‘troostdoek’ om
weer lekker in te slapen.
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Die zorg en aandacht van toen hebben er voor gezorgd, dat als ik
ziek in bed lig, steeds kan terugdenken aan die zakdoek met
tabaksgeur. Het geeft mij op zo’n moment rust, waarin ik me kan
overgeven en weet dat God als een Vader vertoeft in mijn
nabijheid. Kracht geeft om te gaan met dingen zoals ze me
overkomen.
Na mijn verhaal was het even stil…………, totdat iemand zei:
‘Misschien vinden veel mensen het een oneerbiedig beeld, maar
voor mij is het een beeld waar ik iets mee kan, iets bij voel, ruik
en ervaar’.
Misschien heeft u ook zo’n beeld! Laat het me eens weten.
Ds. Martje Veenstra-Oving, Wijhe
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Bij de kerkdiensten in februari:
Op 4 februari hebben we een wisseling van de wacht in de
kerkenraad.
We nemen afscheid van een diaken: Gert van Drie (Marsdijk 1)
stopt na twaalf jaar. Gelukkig is Cora Schensema (Oosterenkweg
14) bereid om in de diaconie plaats te gaan nemen.
Twee ouderlingen zullen er worden herbevestigd. Gerrit Visscher
(Hademanstraat 8b) en Ton den Duijf (Boxbergerweg 71) willen
graag nog een tijd door als ouderling. Het team van ouderlingen
krijgt bovendien versterking: Ans Krijt-Panhuis (Haarbeltenweg 2)
wordt in deze dienst bevestigd in het ambt van ouderling.
We bedanken ook op deze plek Gert van Drie voor alle inzet, zo’n
lange tijd, voor de diaconie en in de kerkenraad. En we zijn als
kerkenraad én gemeente blij met de komst van Cora en Ans, en
met het aanblijven van Gerrit en Ton!
Wel en wee:
Iedereen die met gezondheidsproblemen te maken heeft, sinds
kort of al langere tijd, wensen we heel veel sterkte toe. We
noemen hier mevrouw G.J.W Jansen-Haarman (in Sparrenheuvel)
die gevallen is en haar been gebroken heeft.
Met een vriendelijke groet,
ds. Henk Jan Damstra
Zing mee met liederen van Huub Oosterhuis!
Op zondag 18 februari a.s. zal in onze kerk weer de inmiddels
traditionele Oosterhuis-kerkdienst plaatsvinden. In deze dienst
zullen liederen van de bekende dichter en theoloog Huub
Oosterhuis worden gezongen. Aan de dienst zal worden
meegewerkt door een koor samengesteld uit de cantorij van de
Protestantse Gemeente Wesepe aangevuld met zangers uit de
regio – in totaal ongeveer 30 personen.
Als voorganger zal optreden de theoloog Kees Kok.
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Kees Kok is sinds 1980 een naaste medewerker van Huub
Oosterhuis en lid van het liturgisch team van de Nieuwe Liefde in
Amsterdam. Hij coördineert daarin alle projecten op het gebied
van leerhuis en liturgie. Hij schreef o.a. een aantal boeken over
het werk van Oosterhuis en over liturgie.

De cantorij zal worden gedirigeerd door Corinne Ovinge-Best,
terwijl de muzikale begeleiding in handen is van Els Dijkerman.
Voor liefhebbers van de liederen van Huub Oosterhuis is deze
dienst een absolute must.
De kerkdienst wordt gehouden in onze kerk en zal beginnen om
15.00 uur op zondag 18 februari.
Na de kerkdienst is er koffie met cake waarvoor iedereen van
harte wordt uitgenodigd.
U bent van harte welkom!
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DIACONIE

‘Ik sta niet alleen”
De diaconie geeft aan het eind van het jaar altijd aan een aantal
regionale projecten een gift.
Al vele jaren hoort daar ‘t Zwervel in Wijhe bij, onderdeel van
ATD vierde wereld. Daarvan hebben we een mooie
bevestigingsbrief ontvangen waarin staat vermeld: met uw gift
draagt u bij aan het voortbestaan van plekken waar ouders en
kinderen, die op vele vlakken moeilijkheden hebben, hun eigen
kracht en talenten ontdekken. Ze voelen zich gerespecteerd en
ervaren: Ik sta niet alleen.
Verder is er een gift gegaan naar stichting de Cirkel in Raalte,
voor zorg in de laatste levensfase en naar de voedselbank in
Raalte die met giften een begrotingstekort moet zien te dichten.
Jeugddiaconaat
Het jeugddiaconaat heeft afgelopen jaar het project afgerond. Zij
willen allen bedanken die geholpen hebben bij acties, giften
hebben gedaan of tijdens een van de vele acties iets hebben
gekocht. Ze kijken terug op een mooie en leerzame periode
tijdens de werkvakantie in Oeganda. In dat weeshuis (Noa’s Ark)
wordt door de diaconie nog altijd een kindje gesponsord. Ook de
opbrengst van de collectes voor het avondmaal zijn naar dit
weeshuis gegaan voor de maaltijden die ze tussen de middag aan
alle kinderen, dus ook de kinderen die er uit de buurt op school
zitten, verstrekken.
Sponsorkindje Betzaida
De Diaconie heeft al heel lang een sponsorkindje in de
Dominicaanse Republiek. Via Kinderhulp Dominicaanse Republiek
uit Steenderen is “ons’ kindje Betzaida Sepliveda, een meisje
geboren op 4 september 2002, die dus inmiddels 15 jaar is. Zij
heeft ons met Kerst een kaartje gestuurd. Door “Irma” is de
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school in Boda van deze stichting voor de tweede keer zwaar
getroffen door een orkaan. Eind oktober zijn er dankzij de
stichting en extra giften veel hulpgoederen verstrekt, maar hulp is
nog steeds hard nodig. Alles ligt er nog zo bij als na de ramp en
de hulp van de regering is allang weer gestopt.

8

Bloemengroep
Op maandag 12 februari om 20.00 uur komt de bloemengroep bij
elkaar in de Beukenoot. We nemen dan het jaarprogramma 2018
door. De dames van de groep hebben al een uitnodiging voor
deze avond gehad. Als u denkt: die bloemengroep is dat
misschien iets voor mij? Schroom dan niet en kom gerust eens
kijken. U bent van harte welkom! Als u wilt weten wat de
bloemengroep precies inhoudt, belt u dan even met
ondergetekende (531253).
Elly van den Broek
Ouderensoos Wesepe-Averlo
Eetproject
Op woensdag 7 februari om 12.30 uur gaan we weer samen eten
in het Wapen van Wesepe. Timo’s moeder zal dan nog 1 keer voor
ons koken, en daarna is het weer de beurt aan Peter Haarman.
De kosten zijn 10 euro voor dit 3-gangen diner, inclusief het
drankje, en natuurlijk heel veel gezelligheid!
Schuif eens 1 keer in de maand overdag aan, ook al ben je
gewend om ’s avonds warm te eten!
Opgave tot maandag 5 februari bij Fineke Middeldorp,
telefoonnummer: 0570 532247.
Soosmiddag
En op woensdag 21 februari zal de Bingomolen weer present zijn
op de soosmiddag.
We zullen er weer voor zorgen dat er leuke prijzen zijn, en we
zien u natuurlijk graag op deze middag om 14.30 uur in het
Wapen van Wesepe.
Wilt u graag komen, maar geen vervoer, dan kunt u bellen met
Jan Meuleman, telefoonnummer: 0570 531519.
Graag tot ziens in februari.
Hartelijke groeten van Mientje, Jan, Frank, Fineke en Erna.
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STICHTING OUDEREN HUISVESTING
WESEPE
"De Brouwershof"

Beste mensen,
Met de vorige spellenmiddag van woensdag 10 januari j.l. hadden
we een klein probleem, geen klaverjassers genoeg, maar dhr. A.
Grootentraast was genegen om ons voort te helpen
Dank daarvoor en we hopen dat we je op de volgende
spellenmiddag op woensdag 14 februari a.s. om half 3 in De
Brouwershof weer mogen begroeten.
Vr. gr. Jenny, Bertus en Klaasje

KERKBEHEER

Eindejaarscollecte
De eindejaarscollecte heeft € 2235,66 opgebracht. Dat is iets
meer dan de opbrengst van vorig jaar en daarmee zijn de
kerkrentmeesters heel tevreden. Zoals u weet komt uw gift
geheel ten goede aan onze eigen gemeente.
Hartelijk dank aan de lopers, die de zakjes hebben opgehaald en
natuurlijk ook aan de gevers.

10

2018
Op 20 januari om klokslag 13.00 uur werd de Aktie Kerkbalans
ingeluid door de wesepenaar van het jaar Jenny Wonink en de

voorzitter van de kerkenraad Gerrit Visscher. Daarbij waren
vrijwel alle lopers aanwezig. Het luiden gebeurde met zoveel
enthousiasme dat het hele dorp gedacht moet hebben dat er
brand was. Maar nee, het was de start van Kerkbalans. Na het
inluiden werd er koffie gedronken en kregen de lopers hun
‘pakketje’ met enveloppen. Ze gaan daarmee op pad en zullen bij
u aan de deur komen om de enveloppe af te geven. Dan is het
woord aan u! U kunt de antwoordstrook in de bijgesloten
antwoordenveloppe doen, liefst al voordat de
kerkbalansvrijwilliger weer bij u aanbelt. Daarmee helpt u de
vrijwilliger bij het werk dat hij of zij, ondanks de winterse koude
en duisternis, belangeloos voor onze gemeente uitvoert. De
slotavond is op maandag 5 februari. Legt u de enveloppe met de
antwoordstrook alvast klaar? De kerk is volledig van uw gift
afhankelijk. Bij sommige mensen is er nog het idee dat de kerk
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geld ontvangt van het rijk; die tijd ligt heel ver achter ons. Wij
moeten zoals dat heet onze eigen broek ophouden, dus we zijn
erg blij met uw gaven.
Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw medewerking en uw
gift!
De kerkrentmeesters
Volkstuinen
Er zijn nog altijd volkstuintjes te huur bij de kerk. Wat is er
lekkerder dan de groenten te eten die je net daarvoor zelf uit je
eigen tuintje hebt geoogst? Heerlijk eten en .. niets is meer relaxt
dan het werken in de tuin. Het mes snijdt aan meerdere kanten:
je eet gezond, je bent gezond bezig én je spaart een sportschool
uit!
En voor de prijs hoeft u het niet te laten. Het kost u maar € 12,00
per are (100 m²). Er zijn nog volkstuintjes beschikbaar. Dus
schroom niet, meld u aan bij Gerrit Middeldorp (0570 531655).
Hij kan u ook alle verdere inlichtingen verschaffen.
De bijeenkomst waarop de volkstuinhouders de bijdrage kunnen
betalen is op maandag 12 februari van 19.00 tot 19.15 u in de
Beukenoot. Dan kunnen aspirant-tuinders zich ook opgeven voor
een tuintje.
Opbrengst van collecten en giften

24 dec

Diaconie
Kerkbeheer
25 dec
Diaconie
Kerkbeheer
31 dec
Diaconie (Bloemenfonds)
Kerkbeheer
7 jan
Diaconie
Kerkbeheer
14 jan
Diaconie
Kerkbeheer
21 jan
Diaconie
Kerkbeheer
Gift letter G, bloemenfonds
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

174,65
195,90
70,80
60,35
63,62
72,10
41,56
47,80
35,86
36,05
30,20
32,30
10,00

17e-eeuwse muziek in Nicolaaskerk
Onder de titel ‘Italiaanse Virtuozen’ verzorgt het ensemble
Castello Consort op zondagmiddag 25 februari a.s. een concert in
de Nicolaaskerk in Wesepe. Dit jonge ensemble is gespecialiseerd
in de authentieke uitvoering van 17e-eeuwse muziek en doet dit
met historische muziekinstrumenten. In Wesepe vertolken de vier
musici de mooiste vroeg 17e-eeuwse werken uit Italië. Zij doen
dat op barokviool (Elise van der Wel), baroktrombone (Matthijs
van der Moolen), cello (Anne-Linde Visser) en orgel (Henriëtte
Wirth).

Zondag 25 februari 2018 om 15.00 uur (14.30 uur is de deur
open) Locatie: Nicolaaskerk, Ds. E. Kreikenlaan 3 in Wesepe
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de deur of via
www.denicolaasconcerten.nl Entree: € 15 (inclusief consumptie)

AGENDA
5 febr. 19.30
7 febr. 12.30
14 febr. 09.00
14 febr. 14.30
15 febr. 19.30
16 febr. 09.00

u
u
u
u
u
u

Inleveren kerkbalans
Samen eten
Kerkbeheer
SOHW spelletjesmiddag
Diaconievergadering
Ouderlingenvergadering
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de Beukenoot
Wapen v.Wesepe
de Beukenoot
Brouwershof
de Beukenoot
de Beukenoot

19
21
21
24

febr. 20.00
febr. 14.30
febr. 19.45
febr. 09.00

u
u
u
u

Redactievergadering
Soosmiddag
Kerkenraadsvergadering
Oud papieractie1

Kikkerspad 9
Wapen v.Wesepe
de Beukenoot
fam. Niemeijer

Wilt u alle stukken, notulen, brieven, et cetera, met betrekking tot de Protestantse
Samenwerking in Klein-Salland sturen naar: secretaris@kleinsalland.nl

Klein Salland Kerkendag 15 april 2018 in Olst
Thema: elkaar ontmoeten en waarderen
Op 15 april is het weer zover: de Klein Salland Kerkendag! Op de
vorige Kerkendag in Wesepe kwamen veel positieve reacties.
Deze keer is de dag op een zondag en we beginnen met een korte
dienst. Aansluitend hebben we een aantal activiteiten. Om een
uur of twee sluiten we met elkaar af na een gezamenlijke lunch.
Zet deze datum vast in uw agenda! We houden u op de hoogte.
Geert Grootepad
Op zaterdag 10 maart wandelen we weer een gedeelte van het
Geert Grootepad.
We reizen vanuit Wijhe naar station Zwolle met de trein.
Vanaf het station gaat een groot deel van de route door Zwolle en
komen we op plaatsen waarvan je denkt: ‘Oh, is dit ook Zwolle!’
Daarna lopend via Zwolle Noord en de Agnietenberg gaan we het
laatste stukje met de bus terug naar Station Zwolle.
De tocht is ongeveer 13 kilometer.
Opgave bij Martje Veenstra, tel. 0570-545842,
martjeveenstra@hotmail.com
Aanvang 8.30 uur bij ’t Langhuus voor koffie en een verhaal,
daarna gaan we op pad.

1

Als u niet in staat bent het papier zelf weg te brengen belt u dan met Erna Albers (531103)
en het wordt bij u opgehaald.
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Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe
PREDIKANT

Ds. H.J. Damstra
Kerkplein 11, 8121 BM Olst
damstra@pkn-olst.nl

KERKENRAAD

Voorzitter: Dhr. G. Visscher
Hademanstraat 8b, 8111 AK Heeten
gerrit@w3future.com
Scriba: H.J. Jansen
Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe
scribapknwesepe@gmail.com

tel. 564042

tel. 0572 381823

tel. 853941

KERK

Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe

De BEUKENOOT
Sleutel :

Mevr. B.H. ten Have-Wilbrink (reserveren)
tel. 531237
John Wiggerman, Ds. E. Kreikenlaan 1 tel. 06-18640044
Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10
tel. 531277

KOSTER

Dhr. G. de Jong
Scholtensweg 50, 8124 AJ Wesepe
ga.dejong@hetnet.nl

ORGANIST

Mevr. C. Ovinge-Best
Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle
corinne.ovinge-best@ziggo.nl

tel. 531255

tel. 531573

tel. 038-4655388

BEGRAFENISSEN

Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin.

FINANCIËN

Kerkbeheer: Dhr. E.G. van den Broek
Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe
tel. 531253
RABO bank:
NL 67 RABO 0314517081
SKG bank:
NL 04 FVLB 0699878322
kerkbeheerwesepe@gmail.com
Diaconie: Mevr. J. van Tartwijk
M.v.Doorninckweg 13, 8124 PH Wesepe
tel. 531686
RABO bank:
NL31 RABO 0377735442
SKG bank:
NL16 FVLB 0635807084
Jeugddiaconaat: NL23 FVLB 0635807637
diaconiewesepe@gmail.com

LEDENREGISTRATIE

C. Jansen-Suciu
Corina_jansen@yahoo.com

KINDEROPPAS
WEBSITE

via G. Visscher, zie boven
http://wesepe.protestantsekerk.net
(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)
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