KERKBLAD
van de
Protestantse Gemeente Wesepe
Verschijningsdatum: 21 dec. 2015
Oplage: 450 ex.
Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl

Redactie:
Ds. R. Gosker
Mevr. A. Rechterschot
Mevr. E. Middeldorp
Dhr. E.G. van den Broek

Kopij voor het kerkblad van februari inleveren vóór 20 januari .
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 januari
3 jan 10.00 u
10 jan 10.00 u
17 jan 10.00 u
24 jan 10.00 u
30 jan19.00 u
31 jan
7 feb 10.00 u

: Kinderoppas

Mevr. I. Ziegelaar
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: Bloemenfonds
Ds. R. Gosker
Inz. der gaven: Diaconie
Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.
Ds. A. Fuhrmann (Oldenzaal)
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: KIA Oecumene
Ds. R. Gosker/Mevr. G. Pieper
Inz. der gaven: Diaconie
Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.
Ds. R. Gosker/ Mevr. A. van Engeland
(NB: in Heeten!)
geen dienst!
Ds. D. van Doorn (Almen)
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: KIA Werelddiaconaat
: Koffiedrinken

Uitkijken naar Kerst?
De kerstdagen staan voor de deur. Voor veel mensen is het een
drukke tijd. Voor ondernemers, voor supermarkten, voor
voorgangers, voor muzikanten, voor koks, voor … u? Veel mensen
kijken uit naar kerst. De een vindt het een prachtig religieus
feest, de geboorte van Christus als een hoogtepunt in het
kerkelijke jaar. Een ander gaat voor het gezellig samenzijn, het
lekkere eten en de mooie concerten.
Daartegenover zijn er ook genoeg mensen die niet uitkijken naar
kerst, integendeel. Het zijn de notoire kersthaters. Mensen die het
opgeklopt en aangedikt vinden. Veel te commercieel. Mensen die
het liefst maar gewoon boerenkool eten op eerste kerstdag. Het
zijn de mensen die kerst ervaren als een 'moetje'. Ruim van te
voren begint het al: wat doen jullie met kerst? En dan moet je je
in drie bochten wringen om alle familie en schoonfamilie in twee
dagen te bezoeken en ook aandacht voor je eigen gezin te
hebben.
Het zijn de mensen die alleen zijn, voor het eerst zonder hun
geliefde die ze verloren aan het leven of aan de dood. Zonder een
vader of moeder, broer, zus, kind. Voor het eerst of al langer.
Kerstdagen blijven (omdat kerst een echt familiefeest is) dan voor
veel mensen moeilijk en confronterend.
Wat is dat met kerst? Dat feest dat mensen verschillend beleven.
Voor mij als voorganger is het telkens weer de uitdaging het
verhaal levend te maken voor mensen van nu. Je kunt heel
romantisch denken over de stal en de engeltjes en al die
kraamvisite. Maar zo gezellig was het niet. Het was koud, Maria
moest de schapen opzij duwen om een slaapplek te krijgen. Het
kindje moest in de voederbak … Niet iets dat je voor ogen hebt
als je zwanger bent.
Wat moet ik er mee? Voor mij vertelt dit verhaal over een nieuw
begin. Met de komst van een kind wordt toekomst geboren.
Fragiel en onzeker is het. Het vraagt om liefde en zorg. Van dit
kind in de kribbe kennen we de toekomst. Hij zal van grote
betekenis zijn voor mensen. Kerst heeft te maken met toekomst,
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een nieuw begin. De weg ligt open voor jou en voor mij en je
krijgt als het ware een duwtje in de rug: toe maar, ga maar. Zou
jij dat ook zo kunnen zien? Kun je door alle toeters en bellen heen
kijken? En hoe ziet dat nieuwe begin er dan uit voor jou?
Gezegende kerstdagen!

Karolien Zwerver

(predikant te Raalte)

BIJ DE DIENSTEN
2e zondag na kerstmis – 3 januari
De eerste dienst van 2016 wordt gehouden op zondag 3 januari.
In het zicht van driekoningen is de tekst van deze dienst Matteüs
2, waarin verteld wordt over de drie magiërs die een ster zien en
de vlucht van Jozef en Maria met het kind naar Egypte. Wat is de
zeggingskracht van dit verhaal voor mensen van onze tijd?
Voorganger is Irene Ziegelaar en na de dienst kunnen we elkaar
bij een kopje koffie onze gelukwensen geven.
1e zondag na epifanie – 10 januari
We lezen in het Lucasevangelie een korte herinnering aan het
optreden van Johannes de doper (Lucas 3, 15-16) en het verhaal
over de doop van Jezus (Lucas 3,21-22), – zie ook mijn pastorale
kroniek.
2e zondag na epifanie – 17 januari
Onze oud-predikante Andrea Fuhrmann is onze voorganger. Als
de lutherse traditie haar werk doet, viert ze op deze zondag met
ons de feestelijke 'Bruiloft te Kana' (Johannes 2,1-11)
3e zondag na epifanie – 24 januari
Met de RK-Parochie Broekland vieren we deze eerste zondag van
de 'Week van het gebed voor de eenheid'. Het kerkkoor uit
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Broekland o.l.v. Lidy Boksebeld verleent medewerking aan de
viering waarin Godelieve Pieper en ik voorgaan. Zie voor meer
informatie het artikel direct na de rubriek ‘Bij de diensten’.
Zaterdag 30 januari om 19.00 uur
We besluiten de hierboven genoemde 'Week van het gebed voor
de eenheid' door middel van een gezamenlijke
zaterdagavondviering met de RK-parochie Heeten. Het
Gelegenheidskoor Wesepe-Heeten o.l.v. Ank Zwijnenberg verleent
haar medewerking aan de dienst, waarin collega Astrid van
Engeland en ik mogen voorgaan. U kunt natuurlijk op eigen
gelegenheid naar Heeten gaan. De anderen vertrekken
carpoolend om uiterlijk 18.30 uur vanaf het kerkplein in Wesepe.
Zie voor meer informatie elders in dit blad.
4e zondag na Epifanie – 31 januari: geen dienst in Wesepe!
Omdat we op zaterdagavond 30 januari een oecumenische dienst
in Heeten houden, is er op zondagmorgen 31 januari geen dienst
in Wesepe.
Ik wens u goede en gezegende kerkdiensten!
Reinier Gosker
Oecumenische viering Wesepe/Broekland in de
Nicolaaskerk te Wesepe.
Op zondagmorgen 24 januari 2016 om 10 uur is er in de
Nicolaaskerk te Wesepe een oecumenische viering in het kader
van de Week van het gebed voor de Eenheid. De uitnodiging om
samen een viering te houden is gekomen van de protestantse
geloofsgemeenschap te Wesepe, waarbij we na afloop uitgenodigd
zijn om gezamenlijk koffie te drinken, – als Wesepe voor de koffie
zorgt brengen wij uit Broekland de koek mee.
We hebben als pastoraatsgroep van H. Marcellinus graag deze
uitnodiging aangenomen. Onze beide geloofsgemeenschappen
overlappen elkaars grondgebied, van Middel tot aan de kom van
het dorp Broekland. Samen vieren en de ontmoeting zoeken
buiten onze geloofgemeenschapsgrenzen is een goede weg om
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onze geloofsgemeenschappen vitaal te houden. De voorgangers in
deze viering zijn Godelieve Pieper, pastoraal werker in de
Hartkamp en dominee Reinier Gosker in Wesepe. De muzikale
ondersteuning wordt verzorgd door het gemengd koor van de H.
Marcellinus uit Broekland o.l.v. dirigente Lidy Boksebeld. Iedereen
is van harte uitgenodigd voor deze viering.
Pastoraatsgroep H. Marcellinus.
PASTORALE KRONIEK
'Vier kaarsen hebben dit jaar een plek gevonden in de
advents-bloemschikking. Ook steekt er een ferme koehoorn
uit', – zo was ik aanvankelijk mijn maandelijkse kroniek
begonnen. Maar de aanhef liep uit de hand. Toen ik klaar was
stond er een afgeronde beschouwing op papier over Lucas en zijn
koehoorn. Elders in deze aflevering van
'Het Beukenblad' staat het te lezen
onder de titel 'Een kwestie van
verbeelding'. Beschouw het maar als
een kerstvertelling, het eindigt immers
met een herinnering aan het
Christuskind. Omdat dit januarinummer
nog vóór kerstmis bij u thuis bezorgd
wordt, is het goed om ook hier nog
even melding te maken van de
komende kerkdiensten:
 De kerstnacht op 24 december begint om 22.00 uur
 De kerstochtend op 25 december om 10.00 uur
 De jaarwisseling op zondag 27 december om 17.00 uur
Inmiddels is ook bekend dat Wijhese kerkrentmeester Ben Wiltink
op kerstochtend bij ons het kerstevangelie zal lezen. En dat onze
scriba Gerrit Visscher dat gaat doen in Wijhe. Tijdens de
kerstnachtdienst verleent de cantorij haar medewerking om o.a.
het kerstevangelie uit Lucas 2 zingend te vertolken. Na de
jaarwisselingsdienst van zondag 27 december is er gelegenheid
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elkaar een goed en gezegend nieuw jaar te wensen, waarbij de
jongeren van het jeugddiaconaat voor lekkere hapjes zullen
zorgen.
De komende agenda
De ochtend van nieuwjaarsdag is veelal de voorbode van een
rustige maar onthullende maand januari. Wat het nieuwe jaar
beloofde te brengen moet nu werkelijkheid worden. Van alle
voorgenomen goede bedoelingen wordt de houdbaarheidsdatum
bijgesteld. Illusies sneuvelen. Bedrijven maken hun balans op. En
de kerk probeert te beseffen wie in haar midden verschenen is.
Daarover gaan de verhalen die het evangelie vertelt en die we in
januari lezen.
We eindigen de maand januari met twee oecumenische vieringen
in de 'Week van het gebed voor de eenheid'. Net als vorig jaar
komt er op zondag 24
januari een koor van de
RK-parochie Broekland
naar Wesepe, om samen
met ons iets van die
éénheid te vieren. Over
de concrete invulling
moeten nog afspraken
gemaakt worden.
Samen met Godelieve Pieper mag ik de dienst leiden, – voor meer
informatie verwijs ik naar het stukje elders in dit Beukenblad, dat
Frans Duteweert schreef namens de pastoraatsgroep van de H.
Marcellinus.
Aan het einde van dezelfde week vieren we die éénheid nog een
keer, maar ditmaal met de RK-parochie in Heeten. De dienst vindt
plaats op zaterdagavond (!) om 19.00 uur in de plaatselijke
parochiekerk van Heeten. Samen met pastoraal werker Astrid van
Engeland mag ik in deze viering voorgaan. Het gelegenheidskoor
Wesepe-Heeten o.l.v. Ank Zwijnenberg zal haar medewerking aan
deze dienst verlenen. We volgen daarbij in grote lijnen een
liturgie die oorspronkelijk opgezet is door de Raad van Kerken in
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Letland. We gaan natuurlijk carpoolen en vertrekken om uiterlijk
18.30 uur van het kerkplein in Wesepe.
In mijn agenda staat voor zondag 10 januari een Nicolaasconcert,
verzorgd door het Duo Stringendo. Zij spelen op harp en
mandoline werken van o.m. Scarlatti, Beethoven en Fauré. Of u
dat missen mag? Die vraag wil ik graag beantwoorden met een
tegenvraag. Hebt u wel eens een harp en een mandoline gehoord
in de Nicolaaskerk? Zo niet, dan zou ik zeggen …
Ook denk ik aan de Actie Kerkbalans die loopt
van maandag 18 januari t/m maandag 1
februari. Het zou mooi zijn als we dit jaar in
financieel opzicht een klein stapje vooruit
zouden zetten, zodat we beide kerkklokken weer kunnen luiden.
Onze kerkrentmeesters verzetten ongelooflijk veel werk om
kerkgebouw en begraafplaats te kunnen onderhouden. Zij
verdienen een pluim op de hoed! Dat is wel duidelijk. Maar de
mooiste pluim is natuurlijk een geslaagde Actie Kerkbalans!
Daarvoor kunt u zorgen door er van harte aan mee te doen.
En dan nog wat …!
Omdat we op zondag 14 februari twee scheidende
kerkenraadsleden zullen ontheffen van het ambt en voor hen in
de plaats twee nieuwe diakenen hopen te bevestigen, nemen we
in de vergadering van de kerkenraad op 13 januari a.s. afscheid
van Jan Wichems en Jacky van Tartwijk. Ieder van u weet hoe zij
zich met hart en ziel ingezet hebben voor onze gemeente. Jan
begon in 2000 aan zijn taak, Jacky volgde in 2007. Sindsdien
hebben zij qua kerkenraadswerk bergen verzet, – en dat is niet
eens overdreven! Voor hen beiden geldt iets dergelijks als wat ik
hierboven over onze kerkrentmeesters schreef. Jan en Jacky
verdienen een pluim op de hoed. Maar de mooiste pluim die wij
hun kunnen geven is ervoor zorgen dat er twee opvolgers komen!
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Opvolgers gezocht voor Jan Wichems en Jacky van
Tartwijk!
Wil ieder die bovenstaande regels gelezen heeft eens bij
zichzelf te raden gaan of hier voor hem/haar een taak is
weggelegd? Ik doe een beroep op jonge gemeenteleden om
onze diaconie niet in de steek te laten. Eén van de dingen die
op de agenda van de kerk staan is het vereenvoudigen van de
organisatie. Juist hiervoor hebben we jonge mensen nodig. Dit
jaar dus twee jonge diakenen.
Ook zoeken we gemeenteleden die de nieuwe jeugdwerker
voor Klein-Salland ondersteunen willen. De nieuwe
jeugdwerker zal voor 4 uur in de week werkzaam zijn in
Wesepe, – zie de website.
-----------

uitknippen en inleveren bij een kerkenraadslid

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

Ik wil er wel eens met iemand van de kerkenraad over praten:
Naam:
Adres:
Telefoon:

InMailadres:
het kader van onze zoektocht naar medewerkers is het goed
om u te attenderen op de gezamenlijke vacature van de vier
Protestantse Gemeenten in Klein-Salland voor een jeugdwerker.
Als PG-Wesepe participeren we in dit project voor 4 uur in de
week. De advertentie stond in het decembernummer van
Kerkinformatie, het landelijke huisorgaan van de PKN. De
sollicitatiegesprekken lopen deze en volgende maand. Daarna
gaat de nieuwe jeugdwerker aan de slag. Tegen die tijd hopen we
een paar jonge gemeenteleden gevonden te hebben die in een
goed samenspel met de andere drie gemeenten een stukje
jeugdwerk in Wesepe en de rest van Klein-Salland gaan opzetten.
Op onze website kunt u alle verder informatie hierover
terugvinden, http://wesepe.protestantsekerk.net
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Tenslotte
Tot slot een foto van het
ouderlingenberaad van de vier
Klein-Sallandse gemeenten, dat
op 23 november j.l. plaatsvond
in het Annahuis te Raalte.
Zo heb ik u weer van alles
verteld wat gaande is in onze
gemeente. In de vorige
aflevering van Het Beukenblad
had ik u beloofd iets te schrijven
over de nieuwste Psalmenbundel 'Altijd hetzelfde lied'. Daar is het
niet van gekomen. In plaats daarvan schrijf ik met liefde de
eerste Psalm voor u over:
Gelukkig de mens die
niet te rade gaat bij slechte mensen,
niet staat op de weg van zondaars,
niet zit in de kring van spotters;
maar die geniet van de Tora van de LEVENDE,
op de Tora zijn zinnen zet
dag en nacht.
Zo'n mens: een boom,
geworteld aan stromen water.
Is de tijd rijp: vol vruchten,
niet één blad verdort,
altijd groei en bloei.
Zo niet slechte mensen:
stof zijn ze,
een beetje wind
en weg.
Dus slechte mensen staan nooit in hun recht,
zondaars vallen in het niet bij rechtvaardigen.
De LEVENDE kent de weg van rechtvaardigen,
maar de weg van slechte mensen loopt dood.
Met een hartelijke groet,
Reinier Gosker
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Een kwestie van verbeelding
Vier kaarsen hebben dit jaar
een plek gevonden in de
adventsbloemschikking. Ook
steekt er een ferme
koehoorn uit. De koehoorn is
afkomstig uit de stal van de
gebroeders Jan en Wim
Bolink aan de
Avergoorsedijk. Maar liggend
op de avondmaalstafel vormt
hij het iconografisch symbool
van de evangelist Lucas. Dat moet ik toelichten. Hoezo een
koehoorn in de advent?
Tegenwoordig werken wij met streepjescodes die de gewenste
gegevens zichtbaar maken als we ze nodig hebben. Vroeger
gebruikten we daarvoor herkenbare symbolen. Als op
middeleeuwse schilderijen een schrijvende man afgebeeld staat
aan een lezenaar met een leeuw aan zijn voeten, dan is het de
evangelist Marcus. Zie je een
adelaar bij hem in de buurt,
dan is het Johannes. Staat
achter hem een gevleugelde
mensenzoon dan is het
Mattheus. Zie je een stier aan
zijn voeten liggen dan is het
Lucas. Staan er meerdere
mensen op een schilderij en
één van hen houdt een hand
omhoog met een gestrekte
wijs- en middelvinger, dan is hij diegene die aan het spreken is.
Draagt hij op zijn hand een kerkje, dan is het de bisschop die dat
kerkje heeft laten bouwen. Heeft hij een sleutel in zijn hand dan is
het Petrus. Draagt hij een zwaard dan is het Paulus. Heeft hij een
aureool met een kruis erin dan is het Jezus. Heeft hij een schelp
in de hand dan is het Jacobus. Zo hebben alle profeten,
apostelen, kerkvaders en martelaren een eigen symbool. Ieder
beeld, schilderij of kerkraam spreekt voor zichzelf!
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Op de eerste adventszondag begon
een nieuw Kerkelijk Jaar en
plaatsten een koehoorn in de
adventsschikking als verwijzing
naar de evangelist Lucas! Hoezo? In
de wereld van jaarroosters,
dagkalenders en almanakken heeft
zo'n Kerkelijk Jaar een naam. Die
naam dankt het aan de evangelist
wiens evangelie dat jaar gelezen
wordt. Voor het komende jaar is dat
dus Lucas. Volgend jaar is Mattheus
aan de beurt. Daarna volgt Marcus.
Dan weer Lucas. Johannes wordt
alle jaren gelezen rond de
hoogtijdagen van Pasen en
Pinksteren. Het maakt u als kerkgangers wellicht niet zoveel uit,
maar als je eenmaal weet hoe het werkt gaat er een wereld voor
je open: de wereld van het
evangelie. Als je dan ook nog doet
wat je hoort, krijgt je leven een
nieuwe dimensie. En dát is de
bedoeling van alle moeite, – die
geen moeite is als je de smaak
ervan te pakken hebt. Om in het
nieuwe jaar uw aandacht te
focussen op de evangelist Lucas,
steekt er dus een koehoorn uit de
adventsschikking.
De prenten die bij dit verhaal staan
afgebeeld werden gemaakt door
een vriend van mij. Harbert Booij
is theoloog en beeldend
kunstenaar in Amersfoort. Ik kon
het niet laten hem te vragen om de prenten te mogen afbeelden
in ons kerkblad. Het mocht! Een beetje trots ben ik dus wel! Ik
heb ze op volgorde van Bijbelboeken laten afdrukken. Eerst de
gevleugelde mensenzoon van Mattheus, dan de leeuw van
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Marcus, vervolgens de stier van Lucas, en ten slotte de adelaar
van Johannes.
U ziet dat de vier gestalten vleugels hebben en dat op die
vleugels talloos veel ogen staan afgebeeld. De inspiratiebron
hiervoor vindt u in het visioen van de profeet Ezechiël, dat
opgetekend staat in het eerste hoofdstuk van zijn boek. Eeuwen
later zou Johannes, de schrijver van de Apocalyps, deze beelden
gebruiken voor het beschrijven van wat hij op zijn beurt in een
visioen te zien kreeg: een geopende hemelpoort, waardoorheen
hij een troon zag staan met iemand erop, en 'eromheen waren
vier wezens, die van voren en van achteren een en al oog waren.
Het eerste wezen zag eruit als een leeuw en het tweede als een
jonge stier; het derde had het gezicht van een mens en het vierde
leek een vliegende adelaar. Elk van de vier wezens had zes
vleugels, met overal ogen langs de randen en aan de binnenkant.
Dag en nacht herhalen ze: “Heilig, heilig, heilig is God, de
Eeuwige, de Almachtige , die was, die is en die komt”
(Openbaring 4,6-8). Aan de visioenen van Ezechiël en Johannes
hebben wij onze vier 'streepjescodes' te danken.
Soms zie je de vier wezens
bijeen als verbeelding van hun
eenheid rond de troon van de
Eeuwige. We noemen dat de
'tetramorf'. Het herinnert me
aan de avondmaalsvieringen in
de Nicolaaskerk, als wij het
'Heilig, heilig, heilig' zingen, en
wijzelf bij wijze van spreken
staan voor de troon van de
Eeuwige. Dat is een kwestie
van verbeelding, zult u zeggen.
Ja inderdaad, als 'kind van de
God' verbeeld ik mij heel wat: bijvoorbeeld een nieuwe hemel en
een nieuwe aarde, waar het recht de vrede met een kus begroet.
Datgene dus waarvoor het kind in de kribbe geboren werd!
Reinier Gosker
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Wie gaat mee naar Taizé?
Van zondag 1 tot en met 8 mei wil ik een reis organiseren voor
jongeren tussen de 16 en 26 a 27 jaar naar het jongerenklooster
in Taizé. Taizé is een klein plaatsje dat ligt in Midden Frankrijk
tussen Dyon en Lyon. Jaarlijks trekken vanuit de hele wereld vele
jongeren naar dit klooster om elkaar te ontmoeten, om te praten,
maar ook om zich te bezinnen op het leven. Het is echt een
belevenis en wie eenmaal in Taizé is geweest, heeft iets ervaren
van rust, maar ook respect voor elkaar en respect voor mensen
die anders leven en denken.
De kosten van de reis
bedragen ongeveer € 175,00
voor vervoer en kost en
inwoning in het klooster. Ook
de Rooms Katholieke parochie
Zuidwest Salland organiseert
in deze week een reis naar
Taizé en we bekijken hoe we samen kunnen reizen en verblijven
aldaar. Minimale leeftijd 16 jaar. Kijk ook eens op de website van
Taizé. www.taizé.fr/nl. Heb je belangstelling of wil je meer info
neem dan contact op met Martje Veenstra.
(martjeveenstra@hotmail.com)
Hartelijke groet, Martje Veenstra
STICHTING LEERHUIS DIEPENVEEN
De Stichting Leerhuis Diepenveen biedt u met genoegen zijn
voorjaarsprogramma 2016 aan:
THEMA:
“Door de wereld gaat een woord”
Ds. HEIN DE BIE

Kruistochten
25 januari 2016
Dr. RENé SüSS
Leven en werk van Walter Benjamin
08 februari 2016 (Joods-Duits
marxistisch filosoof)
Dr. HANS SCHRAVESANDE Nieuwe visie op Jezus en Paulus in
relatie tot het Jodendom
22 februari 2016 daarna uitwerking
in: “Bal tashchit” of: “vernietig niet”
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Dra. DODO VAN UDEN
Dra. GONNIE BLOK

Leviticus 19
07 maart 2016 het onbekende in
bekende woorden
Geweld en religie
21 maart 2016 in de joodse traditie

De bijeenkomsten worden gehouden op maandagavonden van
19.30 tot 21.30 uur in “De Notenhof” Dorpsstraat 55a te
Diepenveen. Opgave voor deelname aan alle vijf bijeenkomsten in
de voorjaarsreeks 2016 is mogelijk door €.50 pp over te maken
op bankrekening NL 84 INGB 0000 73 73 57 van de Stichting
Leerhuis Diepenveen te Holten. Oók per avond kunt u deelnemen,
u betaalt dan € 12,- ter plekke. Voor nadere informatie kunt u
terecht bij:
Mevrouw C. Noordhoek – de Putter
tel. 0570 – 623416
Ds. H. de Bie
tel. 0575 – 553115
Klein-Sallandse Kerkendag 2016
Zat er voor u tussen de Sinterklaascadeaus of
misschien wel bij de kerstpresentjes een nieuwe
agenda? Of een leuke kalender voor 2016? Wat is
zo'n nieuwe agenda toch prachtig... al die lege,
witte pagina's... Maar voor je het weet, staan ze
gevuld met allerlei afspraken en niet te vergeten
krabbels.
Mogen wij alvast een afspraakje met u maken? Pak uw agenda er
maar bij en blader naar zaterdag 23 april 2016 en noteer bij de
ochtend: Kerkendag Klein Salland, aanvang 09.30 uur tot
13.30 uur, in Wesepe. Opgeschreven? Fijn!
Tijdens de eerste kerkendag in 2014 hebben we al kennis kunnen
maken met gemeenteleden uit de 4 gemeenten van Klein Salland:
Olst, Raalte, Wesepe en Wijhe. Op 23 april 2016 willen we elkaar
in een informele sfeer opnieuw ontmoeten en beter leren kennen.
De komende maanden houden we u op de hoogte. Blijft u vooral
goed uitkijken naar een blauw olifantje...
Werkgroep Klein-Sallandse Kerkendag
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DIACONIE

Ouderensoos Wesepe-Averlo
Samen eten
We gaan weer samen eten in het Wapen van Wesepe om 12.30
uur op woensdag 6 januari. U dient zich voor het eten en het
vervoer aan te melden bij Jan Wichems tel.nr. 531505 .
Aanmelden kan tot 30 december. Hebt u problemen met het
vervoer of een speciaal dieet, geef dit dan aan bij opgaaf.
Dit drie- gangen diner kost u 10 euro per persoon ( inclusief
drankje ).
De belangstelling word steeds beter en het eten smaakt
voortreffelijk (dankzij de kok van het Wapen van Wesepe).
We gaan dus vrolijk door in het jaar 2016 en gezelligheid kent
geen tijd. U kunt iemand ook een dinerbon geven van 10 euro.
U kunt uw buren misschien hiermee verrassen. Dit is al enkele
keren tot volle tevredenheid gebeurd. De bonnen zijn bij Mientje
Lam te koop.
Nieuwjaarsbijeenkomst
De sooscommissie nodigt u allen weer uit: op woensdag 20
januari drinken wij onze Nieuwjaarsborrel met een lekkere oliebol.
De heer Teunissen uit Bathmen vertoont een film over
weidevogels. Het programma begint omstreeks 14.30 uur met
een kop koffie of thee. In de eerste pauze krijgt u nogmaals koffie
of thee. In de tweede pauze volgt de Nieuwjaarsborrel.
Mensen, kom eens echt genieten. De kosten zijn 10 euro per
persoon. Het belooft weer een gezellige en mooie middag te
worden.
Wilt u zich voor het vervoer aanmelden bij Jan Wichems tel. nr.
531505. Tot ziens in het Wapen van Wesepe
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Jaaroverzicht 2016
20 januari
nieuwjaarsborrel; Weidevogels film (hr. Teunissen
uit Bathmen
17 februari
Oude praktijken Olster erfgoed
16 maart
Bingo en daarna Paastafel
20 april
Drost streetband
18 mei
Bustocht
21 september Alleen maar Hollands
19 oktober
Film over oud Wesepe door Fred Dijkgraaf
16 november Spelletjesmiddag, sjoelen, enz.
14 december Nostalgie Vaassen (middag programma)
Soos:
normaal 10 euro, aanvang 14.30 uur
Data voor het eten
6-1
3-2
2-3
6-4
4-5
1-6
6-7
3-8
7-9
5-10 2-11 7-12
Eten:
normaal 10 euro, aanvang 12.30uur
De commissie ouderensoos wenst u fijne kerstdagen en een
gelukkig nieuwjaar.
commissie ouderensoos
Liturgie bij de kerkradio
Anna Klein Bronsvoort heeft jarenlang de liturgie bezorgd
bij de mensen met kerkradio (als er een liturgie bij de kerkdienst
was brachten wij ze ook bij deze mensen).
Anna heeft besloten om hiermee te stoppen. O.a. langs deze weg
willen wij haar hartelijk danken hiervoor.
Wij zoeken iemand die dit zou willen overnemen. Het gaat om 7
adressen in Heeten, Averlo en Wesepe Oost. Heeft u interesse of
voor meer informatie kunt u bellen naar:
Jan Wichems 0570-531505.
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STICHTING OUDEREN HUISVESTING
WESEPE
"De Brouwershof"
Beste mensen,
Met een gezellige bingomiddag hebben wij het jaar 2015
afgesloten. Onze volgende spelmiddag is op WOENSDAG 13
januari a.s. om 14.30 uur in de BROUWERSHOF.
Fijne feestdagen en een goed en gezond 2016
Vriendelijke groet, Jenny, Bertus en Klaasje

KERKBEHEER
Actie Kerkbalans Wesepe: ………
misschien oubollig, maar succesvol!
Geen flitsende teksten zoals in de modelfolder van de PKN, maar
teksten en foto’s van de hand van de dominee en de
kerkrentmeesters. Want waar betaal je eigenlijk voor? De kunst
is om dit duidelijk te maken aan de gemeente die relatief weinig
kerkgangers heeft, maar wel een groot aantal vrijwilligers en
betrokkenen. Het blijkt dat de meeste Wesepenaren zich toch wel
verbonden voelen met de kerk en de kerkelijke begraafplaats.
Dus wordt elk jaar stevig benadrukt dat er geld en vrijwilligers
nodig zijn om de gemeente vitaal te houden en om de kerk en
begraafplaats in eigen beheer te houden.
De hele kerkenraad en vrijwilligers helpen mee met het opzetten
en uitwerken van de Actie Kerkbalans. Ieder jaar staan we weer
voor dezelfde uitdaging: de juiste enveloppe op het goede adres
bezorgen. Dit is geen gemakkelijke klus in een gemeente waar
veel gemeenteleden dezelfde namen hebben en ook nog vaak op
hetzelfde adres wonen. Maar gelukkig kennen de
kerkenraadsleden en de vrijwilligers de meeste gemeenteleden
persoonlijk.
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Vorig jaar hebben de kerkrentmeesters een gewenste
minimumbijdrage van € 50.- euro per persoon opgenomen in de
brief. Lidmaatschappen kosten immers geld en dat is bij een kerk
niet anders. Dit heeft niet geleid tot een hogere opbrengst. Een
enkeling reageerde verontwaardigd, maar het gaat uiteindelijk om
de bewustwording.
Op de slotavond van Actie Kerkbalans wordt er volgens traditie
bingo gespeeld. Om de kosten te drukken, leveren alle
kerkenraadsleden twee cadeautjes in. De koster en zijn vrouw
zorgen al jaren voor de hoofdprijs: een slagroomtaart. Tijdens het
bingo spelen tellen de kerkrentmeesters de toegezegde bedragen.
Onder luid applaus wordt uiteindelijk de eindstand gemeld. Die is
elk jaar zeer verrassend nog steeds hoog ondanks het teruglopende ledenaantal.
Actie Kerkbalans verbindt niet alleen de vrijwilligers die hieraan
meewerken, maar ook de gevers met de kerk.
Joke Roesink

Kerkbalans 2016
Na bovenstaande beschrijving van de actie Kerkbalans nog een
paar praktische zaken:
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 startavond is op maandag 18 januari en de slotavond
is op maandag 1 februari. In de periode daartussen kunt u de
vrijwilligers dus verwachten. Legt u de enveloppe met de
antwoordstrook alvast klaar? Bij voorbaat onze hartelijke dank
voor uw medewerking en uw gift!
De kerkrentmeesters
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Kinderoppas
De jaarlijkse bijeenkomst van de kinderoppas groep is weer
geweest. We konden terugzien op een goed verlopen jaar. Het
schema voor 2016 hebben we samen opgesteld. Er is, zoals nu
gepland, tijdens bijzondere diensten kinderoppas. Gelukkig
beschikken we over voldoende vrijwilligers en reserves n.l.:
Dori Mensink
Henny Wichems
Marja Lenderink
Aaltje Rechterschot
Berdien Brinkman
Esther ten Have
Heidi Ruiterkamp
Reserves zijn Martina Koerhuis, Linda Timmerarents , Erie Wolter,
Hermien Leerkes en Jannie Rechterschot
Alles wordt gecoördineerd door Berthy Fokkens, tel. 531714.
Vriendelijke groeten van Berthy Fokkens en Jan Brinkman

Opbrengst van collecten en giften

29 nov.

Diaconie
Kerkbeheer
Diaconie
Pastoraat
Diaconie
Kerkbeheer
Diaconie (HA)

6 dec.
13 dec.

€
€
€
€
€
€
€

39,50
38,50
37,55
35,50
38,50
46,50
34,60

AGENDA

5
5
5
6
6

jan
jan
jan
jan
jan

9.00
11.00
19.30
10.00
12.30

u
u
u
u
u

Ouderlingenvergadering
de Beukenoot
Moderamen
de Beukenoot
Inleveren Eindejaarscollecte de Beukenoot
Kerkbeheer
de Beukenoot
Samen eten ouderensoos W. v. Wesepe
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7 jan
10 jan
13 jan
13 jan
18 jan
20 jan
20 jan
30 jan
1 feb

20.30
15.00
14.30
20.00
19.30
14.30
20.00
19.00
19.30

u
u
u
u
u
u
u
u
u

Diaconievergadering
de Beukenoot
Nicolaasconcert
kerk
Spellenmiddag SOHW
Brouwershof
Kerkenraadsvergadering
de Beukenoot
Startavond Kerkbalans
de Beukenoot
Nieuwjaarsborrel Ouderensoos Beukenoot
Redactievergadering
Vulikerweg 2
Oec. Kerkdienst
Heeten
Slotavond Kerkbalans
de Beukenoot

En op de valreep nog een tweetal foto’s
van de kerstbakjes die op
dinsdagmiddag 15 december door een
enthousiaste groep dames van de
bloemengroep werden gemaakt!
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Mensen met koffers….
Mensen met koffers gaan over de wereld,
van oorlog naar vrede, van honger naar brood.
Vaak zijn ze niet welkom, dan moeten ze terug;
van voedsel naar honger, van leven naar dood.
Mensen met koffers, ze reizen per vliegtuig,
ze reizen per ezel, per trein of per vlot.
Ze vluchten voor machthebbers en hun soldaten,
voor beul of tiran, of een andere God.
De geur van het gras
dat je grootmoeder maaide,
het wuivende graan
dat je vader eens zaaide.
Het kleine verdriet
dat je moeder steeds suste,
heur haar dat zo kriebelde
als ze je kuste.
Dat alles was thuis
dat alles en meer.
Dat alles, dat alles,
dat alles nooit weer.
Mensen met koffers gaan over de wereld.
Altijd op de vlucht naar de volgende grens
Ze vluchten voor tovenaars, reuzen en heksen,
voor duivel en draai – die vermomd gaan als mens.
Sjoerd Kuyper
uit: Alleen mijn verhalen neem ik mee
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Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe
PREDIKANT

Ds. R. Gosker
Ds. Kreikenlaan 3A, 8124 AP Wesepe
reiniergosker@gmail.com

tel. 530103

KERKENRAAD

Voorzitter: Mevr. L. Trompert-Vrielink
tel. 531352
Hunneweg 4,
7433 RS Schalkhaar
louisetrompert@hotmail.com
Scriba: Dhr. G. Visscher
tel. 0572 381823
Hademanstraat 8b, 8111 AK Heeten
gerrit@w3future.com

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

LEDENREGISTRATIE

Mevr. E. Fleurke
Ds. Kreikenlaan 3A, 8124 AP Wesepe
elsemarjafleurke@gmail.com

WEBSITE:

http://wesepe.protestantsekerk.net

tel. 530103

(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)
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