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Erediensten in januari
31 dec. 17.00 u

8 jan.

10.00 u

15 jan. 10.00 u
22 jan. 10.00 u

29 jan. 10.00 u

: Kinderoppas

Ds. R. Gosker uit De Wijk
Oudejaarsdienst
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: Bloemenfonds
Ds. J.W.T. Muntendam uit Epse
Nieuwjaarskoffie
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: Missionair Werk
Dhr. H. Dijkman uit Vorden
Inz. der gaven: Cathese en educatie
Eindcollecte: Ond.kerk.gebouwen
Mevr. I. Ziegelaar en mevr. G. Pieper
Oecumenische dienst m.m.v. het
groot koor Heeten-Wesepe o.l.v. Ank
Zwijnenberg
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: col. Oecumene
Ds. H.J. Damstra uit Olst
Klein-Sallandse zondag
Bevestiging ambtsdragers
Inz. der gaven: Diaconie
Eindcollecte: Ond.kerk.gebouwen
: Koffiedrinken
2

‘Ik ben een engel van de Heer’
De afgelopen zomer wilden wij als gezin in Duitsland bij een
theologische boekhandel naar binnen gaan. Helaas was de winkel
al dicht, maar we bleven toch even staan om in de etalage te
kijken. Onze aandacht werd getrokken door een figuur van
Playmobil die in de etalage stond. De
combinatie van een theologische
boekhandel en Playmobil was op
zichzelf natuurlijk al spannend, maar
dat poppetje had ook iets weg van
een dominee en dat wekt bij een
domineesgezin interesse. Later
maakte een zoektocht op internet
het één en ander duidelijk: het
poppetje stelde Maarten Luther voor.
Het bleek een populaire figuur te
zijn. Er zijn namelijk tienduizenden
van deze Maarten Luthertjes in
recordtijd verkocht.
Wat is het geval, vanwaar die interesse in Luther? 2017 wordt het
jaar van Luther. Dan wordt volop stilgestaan bij een gebeurtenis
die 500 jaar geleden, in 1517, plaatsvond. Luther timmerde toen
zijn 95 stellingen op de deur van de slotkapel van Wittenberg. Die
stellingen moesten het debat openen over verschillende zaken in
de kerk. Luther wilde de kerk van zijn tijd veranderen. Dat debat
is er gekomen en heeft zelfs geleid tot een splitsing van de kerk.
Er kwamen behalve rooms-katholieke gelovigen nu ook
‘protestanten’. Die naam hebben we te danken aan het ‘protest’
tegen keizer Karel V, die de vrijheid van godsdienst in zijn rijk aan
banden wilde leggen.
De Protestantse Kerk in Nederland heeft een project bedacht om
aan 500 jaar Protestantisme aandacht te geven. In twaalf
maanden komt dit project in twaalf provincies aan de orde, elke
maand één provincie. In januari is Overijssel aan de beurt. Die
serie van twaalf is trouwens al begonnen in oktober 2016 en op
31 oktober 2017 wordt het project afgesloten. Dan is het op de
dag af 500 jaar geleden dat Luther zijn stellingen op de deur
timmerde.
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Er zal in het nieuwe jaar nog veel gezegd en geschreven worden
over Luther en zijn kerkhervorming. De sterke en zwakke punten
van Luther als theoloog en als mens zullen volop aan bod komen.
Op deze plek stip ik kort even een paar dingen aan.
Luther is vooral bekend geworden vanwege zijn belangrijke
stellingen: ‘alleen door het geloof is er redding’ en ‘alleen de
Schrift is Gods Woord’. Er zijn ook pakkende uitspraken van
Luther bewaard gebleven. Zo zou hij tegen de keizer hebben
gezegd, toen die hem op het matje riep: ‘hier sta ik, ik kan niet
anders, zo helpe mij God.’ Een andere bekende en vaak
geciteerde uitspraak is: ‘als ik wist dat morgen de wereld ten
onder ging, dan zou ik vandaag nog een appelboompje planten.’
Een uitspraak die het belang van de hoop geweldig weergeeft.
Luther heeft veel geschreven. Hij vertaalde de bijbel in de taal
van de mensen. Zij konden voortaan de bijbel in hun eigen taal
lezen en horen voorlezen. En wie de Verzamelde Werken van
Luther in bezit heeft, ziet ruim 120 dikke banden in de
boekenkast staan, met meer dan 80.000 bladzijden tekst. Een
deel daarvan is alleen bestemd voor mensen die heel
geïnteresseerd zijn in theologische zaken. Luther was tenslotte
een professor in de theologie.
Er zijn ook meer toegankelijke teksten. Luther schreef
bijvoorbeeld fabels: verhalen waarin dieren de hoofdrol spelen en
waarin mensen een les geleerd wordt.
Zo vertelt Luther de fabel van een hond die langs het water liep
met een stuk vlees in zijn bek. Toen de hond in het water keek en
zijn spiegelbeeld zag, dacht de hond: ‘kijk nou, nog een stuk
vlees!’ En hij hapte naar het vlees van zijn eigen spiegelbeeld.
Helaas voor de hond liet hij bij het happen het vlees los. Dat viel
in het water en zakte naar de bodem. Zo bleef de hond met lege
handen, of beter: met lege poten, achter. In deze fabel is de les:
‘een mens moet blij zijn met wat hij heeft. Dat is hem door God
gegeven. En wie meer wil hebben dan hij heeft, zal alles
verliezen.’ Op deze manier probeerde Luther het geloof
begrijpelijker te maken.
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Op afbeeldingen van Luther staat hij vaak met een luit, een
muziekinstrument dat lijkt op onze gitaar. Dat heeft natuurlijk te
maken met zijn naam, ‘luit’ en ‘Luther’ lijken op elkaar. Luther
kon zelf goed op de luit spelen, muzikaal was hij zeker. Van de
liederen die hij gemaakt heeft, is een aantal heel bekend
geworden. ‘Een vaste burcht is onze God’, gebaseerd op Psalm
46, is er één van.
Een ander bekend lied is:
‘Ik ben een engel van de Heer, daal uit de hemel tot je neer.
En breng een nieuw en mooi verhaal, dat ik vertel in mensentaal.’
De combinatie van woorden en muzieknoten in ‘daal uit de hemel
tot je neer’ is leuk bedacht. De regel begint namelijk met hoge
noten en langzamerhand worden de noten steeds lager. Zo wordt
het neerdalen van de engel uit de hemel hoorbaar in de muziek:
van hoog naar laag. Het lied heeft 15 coupletten en staat als lied
469 in ons liedboek. Het lied is bedoeld om te zingen tijdens een
kerstspel. Het kind in de kribbe, zijn moeder Maria, de herders,
de os en de ezel en de engelen, ze komen er allemaal in voor.
Luther zou het, volgens de overlevering, voordat hij het lied
publiceerde, eerst met zijn eigen gezin hebben gezongen en
gespeeld.
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Dat kon hij, want Luther was
getrouwd en had kinderen. Vóór
zijn huwelijk was hij een monnik
geweest, zijn vrouw Katharina van
Bora een non. Hij leerde haar op
een bijzondere
manier kennen. Luther liet op een
zeker moment een aantal nonnen
bevrijden uit een klooster. Blijkbaar
konden ze daar niet zomaar weggaan en was een bevrijdingsactie
nodig. Hun ontsnapping lukte doordat de nonnen zich verstopten
in lege vismanden. Honderd jaar later zou ene Hugo de Groot ook
op een dergelijke manier ontsnappen, hij gebruikte alleen een
boekenkist in plaats van een vismand.
Luther zocht voor elk van de voormalige nonnen een echtgenote.
Omdat hij voor één van de nonnen, Katharina, geen man kon
vinden, trouwde hij zelf met haar. Uit brieven van Luther blijkt
dat het wel een goed huwelijk geweest moet zijn. En er leven
vandaag de dag nog steeds veel nakomelingen van Luther en
Katharina.
Tot slot citeer ik met instemming het laatste couplet van Luthers
lied over de ‘engel van de Heer’:
‘Ere zij God! Hij zendt zijn Zoon. De engelen zingen
wonderschoon.
Zo wensen zij ons allen saam, een goed nieuwjaar in
Jezus’ naam!’
ds. Henk Jan Damstra
BIJ DE DIENSTEN
Op 31 december om 17.00 uur vieren we onze Oudejaarsdienst,
die wordt geleid door Ds. Reinier Gosker uit De Wijk. Hij zal voor
het eerst sinds zijn vertrek weer voorgaan in onze kerk en daar
kijken we erg naar uit en ook hij zal daar erg naar uitkijken. We
geven in deze dienst het licht door van 2016 naar 2017 op de
manier zoals we dat de laatste jaren van Reinier gewend waren.
Op 8 januari gaat Ds. Muntendam uit Epse voor. Na de dienst
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geven we elkaar de beste wensen voor 2017 onder het genot van
een kopje koffie.
Op dinsdag 10 januari is er een zangavond in onze kerk. Zie voor
meer informatie verderop in dit kerkblad.
Op 15 januari gaat de heer Dijkman uit Vorden bij ons voor. Hem
kennen we nog van de startzondag, die we in september bij de
familie Ten Have hebben gevierd.
Op 22 januari hebben we een Oecumenische Dienst samen met
de parochianen uit Heeten. Vorig jaar hebben we in Heeten deze
oude traditie weer nieuw leven ingeblazen en nu komen we
samen in onze kerk. Natuurlijk met het samengestelde
gelegenheidskoor dat bestaat uit het Heetense dames- en
herenkoor aangevuld met enkele oud-leden van het Weseper
kerkkoor en dat allemaal onder leiding van Ank Zwijnenberg. De
dienst wordt geleid door Godelieve Pieper en Irene Ziegelaar en
het thema is: Jouw hand, mijn glimlach.
Op zondag 29 januari hebben we weer een Klein-Sallandse
zondag, waarin de predikanten van de Klein-Sallandse gemeenten
elkaars kansel verruilen. Ondanks dat we dan nog geen dominee
hebben wordt de kansel van Wesepe toch meegenomen in deze
kanseldans want niemand minder dan onze nieuwe predikant
dominee Damstra uit Olst zal dan bij ons voorgaan. Hierbij zal hij
tevens een aantal ambtsdragers in het ambt (her-)bevestigen.
Als nieuwe diaken verwelkomen we in deze dienst de heer Anton
Grootentraast en Erna Middeldorp-Jalink zal worden herbevestigd.
Tevens nemen we in deze dienst afscheid van ouderlingkerkrentmeester Gerard Thijs. Het is overigens niet uitgesloten
dat er nog meer ambtsdragers worden bevestigd.

UIT DE KERKENRAAD

Dominee Henk Jan Damstra, nieuwe
predikant voor Wesepe
Kort voor het redactioneel sluiten van dit
kerkblad kwam er een principe-overeenkomst
tot stand met de kerkenraad van de
protestantse Gemeente Olst en met Dominee Damstra over een
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detachering in Wesepe. Dat betekent dat Ds. Damstra voor 40%
van zijn tijd gedurende twee jaar zal werken voor onze gemeente.
De kerkenraad volgt hiermee de aanbeveling op die door de
beroepingscommissie aan de kerkenraad werd gedaan. De
beoogde startdatum hiervoor is 1 maart 2017. Tot die tijd moeten
beide gemeenten een werkplan met de predikant opstellen en dit
moet worden goedgekeurd door de Classis.
In het volgende kerkblad zullen we Henk Jan Damstra (47) nader
aan u voorstellen en dan zullen we ook iets meer kunnen zeggen
over het werkplan wat de komende weken zal worden opgesteld.
Uiteraard komt er rond de startdatum ook nog een gemeenteavond waarin u kunt kennismaken met de nieuwe predikant en
waarin u ook met de kerkenraad van gedachten kunt wisselen
over het werkplan en over de toekomst van onze gemeente en de
eventuele samenwerking binnen Klein-Salland.
Zowel de kerkenraad van Wesepe als de kerkenraad van Olst
kijken, net als Dominee Damstra, uit naar een nieuwe uitdagende
periode van samenwerking.
Gerrit Visscher, voorzitter kerkenraad

DIACONIE

Samen eten
We gaan weer samen eten in het Wapen van Wesepe om 12.30
uur op woensdag 4 januari.
Hebt u een speciaal dieet of problemen met het vervoer, geef dit
aan bij opgaaf.
U kunt zich voor het eten en het vervoer aanmelden tot uiterlijk
31 december 12.00 uur bij Jan Wichems tel.nr. 531505. Bij
afmelden na 12.00 uur zijn wij genoodzaakt 10 euro in rekening
te brengen.
Dit driegangen diner kost u 10 euro per persoon (inclusief
drankje).
U kunt iemand ook een dinerbon geven van 10 euro, deze zijn bij
Mientje Lam te koop.
8

Ouderensoos Wesepe-Averlo
Op woensdagmiddag 18 januari komt de Heer Teunissen uit
Bathmen ons een film vertonen over Australië.
Met een Nieuwjaarsborrel toasten we op een gezond 2017.
Het vindt plaats in het Wapen van Wesepe bij de kerk en het
begint om 14.30 uur, de kosten zijn 10 euro per persoon.
Tot ziens in het Wapen van Wesepe op 18 januari.
U bent van harte welkom op onze nieuwjaarsbijeenkomst.
Graag een betere opkomst.
Wij wensen u allen een gelukkig en gezond 2017.
commissie ouderensoos
Jaarplanning ouderensoos Wesepe/Averlo 2017
Eetproject
Het eetproject is op de volgende woensdagen in het Wapen van
Wesepe, aanvang 12.30 uur: 4 januari, 1 februari, 1 maart, 3
mei, 7 juni, 5 juli, 2 augustus, 6 september, 4 oktober, 1
november en 6 december (Sinterklaas). Let op: 5 april is er geen
eetproject!
Soosmiddagen
De soosmiddagen in het Wapen van Wesepe zijn op de volgende
woensdagen, aanvang 14.30 uur:
18 januari
Nieuwjaarsbijeenkomst. Dhr. Teunissen uit
Bathmen met een film over Australië
15 februari
Bingo
15 maart
Mannenkoor Germania uit Heeten
12 april
Paasmiddag
17 mei
Reisje
20 september De juf, de Bakker en de Dominee (programma 2)
18 oktober
Dhr. Boersma uit Emmleoord met een lezing / film
over Engelse tuinen
15 november Mevr. Manenschijn van Stichting ’t Lemels
Arfgoed, over klederdrachten
20 december Kerstmiddag met Salon Orkest ‘Abraham Gezien’
uit Deventer
9

Kerststukjes
De ouderensoos Wesepe-Averlo wil de PG Wesepe en natuurlijk
de dames van de bloemengroep hartelijk danken voor het mooie
kerststukje wat de bezoekers van onze kerstmiddag weer
mochten ontvangen.
Postzegels, cartridges en oude mobiele telefoons
De afgelopen maand zijn er weer veel kaarten verstuurd en
ontvangen. Wilt u daarbij misschien ook denken aan kerk in actie
en de oude postzegels en kaarten verzamelen. Ook cartridges en
oude mobiele telefoons kunnen ingeleverd worden.
Inleveren kan bij de kerk (mag ook in de brievenbus), maar u
mag ze ook brengen aan de Achterhoekstraat 24 in Wesepe.
Het brengt landelijk duizenden euro’s op.
Namens de diaconie alvast hartelijk dank.

KERKBEHEER

21 januari: Inluiden Kerkbalans
Kerkbalans 2017 is de jaarlijkse landelijke geldwerfactie van de
kerken die start op zaterdag 21 januari. Om 13.00 uur zullen dan
op meer dan 100 plaatsen in het hele land de kerkklokken luiden.
Wesepe doet – voor het eerst – ook mee aan deze inluidactie. Nu
de kerkklokken fraai gerestaureerd zijn, is het inluidmoment een
mooie gelegenheid en een belevenis voor het hele dorp. Eén klok
wordt geluid door Joke Brouwer als Wesepenaar van het jaar
2016. Gerrit Visscher, de voorzitter van de kerkenraad, luidt de
andere klok. Zij laten zien hoe dorp en kerk met elkaar
vervlochten zijn. Iedereen kan zich aangesproken weten door de
actie Kerkbalans.
Direct na het luiden van de klokken ontvangen de lopers de
enveloppen met Kerkbalans papieren. Zij zullen in de twee weken
na 21 januari de enveloppen af komen leveren bij de adressen
van hun lijst. Op de slotavond van maandag 6 februari komen ze
terug met informatie over de toegezegde bedragen. Aan het eind
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van de avond kan het totaal aan toezeggingen worden
vastgesteld.
Wat zal de opbrengst in 2017 zijn? Dat is altijd weer een
spannend moment, zowel voor de kerkrentmeesters als voor alle
vrijwilligers die op pad geweest zijn.

Protestantse gemeente
Wesepe

Oud papieractie Harmonie-P.G.Wesepe wordt veranderd
Sinds jaar en dag wordt in Wesepe en omstreken het oud papier
verzameld. De opbrengst daarvan gaat naar de muziekvereniging
‘De Harmonie’ en naar het fonds onderhoud gebouwen van de
Protestantse Gemeente Wesepe. Dat is voor beide instellingen
een goede manier om hun financiële positie te versterken.
Het werven van nieuwe vrijwilligers is een lastige zaak, terwijl de
huidige vrijwilligers steeds ouder worden. We hebben daarom
moeten besluiten een wijziging aan te brengen in de grote
ophaalactie, die halfjaarlijks wordt gehouden. Juist voor die grote
actie zijn namelijk heel veel vrijwilligers nodig.
Vanaf 2017 zal deze grote ophaalactie niet meer uitgevoerd
worden.
De gewone inzamelactie blijft gewoon doorgaan. Wij vragen u
daarom het papier dat u opgezameld hebt, op de laatste zaterdag
van de maand zelf naar de containers te brengen. De containers
staan op het vertrouwde adres van de familie Niemeijer (Ds.
Kreikenlaan 10). We beginnen dan om 9.00 uur en om 12.00 uur
worden de containers gesloten.
Mocht u om gezondheidsredenen of bv. omdat u geen vervoer
hebt, het papier niet zelf kunnen wegbrengen, dan kunt u bellen
of mailen met Erna Albers (531103; albalb@hetnet.nl). Dan
maken we een afspraak om het op te komen halen. U hoeft dus
niet met het papier te blijven zitten.
We vertrouwen erop dat het recyclen van het oude papier
hierdoor gewoon kan doorgaan, in het belang van het milieu en
onze financiën!
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NB. We ontvangen het papier graag in handzame (niet te grote)
papieren dozen; grote losse stukken karton graag gebundeld.
Erna Albers (Harmonie)
Evert van den Broek (PG Wesepe)

Opbrengst van collecten en giften

27 nov.
4 dec.
11 dec.
18 dec.

Diaconie
Kerkbeheer
Diaconie
Kerkbeheer
Diaconie
Kerkbeheer
Diaconie
Kerkbeheer
Gift W

€
€
€
€
€
€
€
€
€

30,00
34,70
40,20
48,75
32,15
31,80
31,46
41,40
10,00

AGENDA

4 jan 19.30 u
9 jan 13.00 u
10
11
12
13
13
18
20
21

jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan

19.30 u
10.00 u
20.30 u
9.00 u
11.00 u
19.45 u
20.00 u
13.00 u
13.15 u
28 jan 9.00 u
6 februari

Inleveren oudejaarscollecte de Beukenoot
Enveloppen vullen voor Kerkbalans
de Beukenoot
Zangavond
Kerk
Kerkbeheer
de Beukenoot
Diaconievergadering
de Beukenoot
Ouderlingenvergadering
de Beukenoot
Moderamen
de Beukenoot
Kerkenraadsvergadering
de Beukenoot
Redactievergadering
Kikkerspad 9
Inluiden kerkbalans
de Beukenoot
Uitdelen enveloppen Kerkbalans
Oud papieractie
Ds. Kreikenlaan 10
Inleveren kerkbalans
de Beukenoot
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Laatste actie afscheid ds. Gosker
Op vrijdagavond 25 november kreeg ds. Reinier Gosker in De
Wijk bezoek van de commissie die zijn afscheid organiseerde. Er
moest nog een laatste actie worden afgehandeld. Van het
afscheid was een fotoboek gemaakt en dat werd nu overhandigd.
Het werd een gezellig avondje met ophalen van herinneringen.
Ds. Gosker was zeer verguld met het fotoboek. Hij had wel veel
digitale foto’s van het afscheid, maar een boek is toch weer wat
anders; dat kijk je makkelijker even in. We kregen ook de fiets
die hij van het geld van de gemeente had gekocht, te zien. De
fiets en zijn berijder hebben al vele kilometers tot volle
tevredenheid gemaakt. De foto wilden we u niet onthouden.

Joke Brouwer, Jacky van Tartwijk, Jan Wichems en Evert van den
Broek.
Onderstaande column is verschenen in het Kerstnummer van
het 'Gezamenlijk Zondagsblad voor Drenthe, Overijssel en
Flevoland'.
De reformatie van Wesepe
De titel boven deze column belooft meer dan hij kan waar maken.
Wesepe is een klein protestants dorpje in het overwegend
katholieke Salland. De gemeente viert haar erediensten in een
mooi gotisch kerkje uit de 14e eeuw. Kort na mijn aantreden als
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predikant aldaar waarschuwde een kerkenraadslid dat de
gemeente veel 'katholieker' was dan zich liet aanzien. Met die
waarschuwing deed ik mijn voordeel. Tevens wekte het mijn
nieuwsgierigheid. Hoe en wanneer is Wesepe dan protestants
geworden? Enig speurwerk maakte duidelijk dat de reformatie er
plaats gevonden heeft tussen 1596 en 1603. Substantieel heeft
het waarschijnlijk niet veel meer om het lijf gehad dan het vertrek
van meneer pastoor en de komst van een dominee.
Pastoor Bartholomaeus Jansz. werd in 1596 door de classis
Deventer ter verantwoording geroepen, maar wenste de oude
religie trouw te blijven. Hij verscheen op 26 november 1601 voor
de classis en verklaarde: 'Gantzalick te willen blijven, leven ende
sterven, bij den eedt die hij in 't Paustdom gedaen heeft, daerbij
steltelicken ende vermetelicken den classe afvragende: soo
wanneer hij onse religie ende gelove solde willen belijden ende
annhemen, oft wij dan voer Gods gericht solden willen instaen
voer sijne salicheit. Is hem wederom gevraecht, soe wanneer men
hem op die belijdenisse des waeren geloefs der gereformeerden
kercken, die salicheit uth Godes Woort thoseijde, oft hij sodanighe
toesaghe oock wel wilde gelove gheven. Andtworde hij: 'Neen''.
De uiteindelijke stellingname van de classis lijkt mij correct. Voor
zijn zaligheid is ook pastoor Bartholomaeus Jansz. aangewezen
op Jezus Christus en niet op een garantstelling van de classis
Deventer. Toch antwoordde pastoor Bartholomaeus op de vraag
'oft hij sijn lief ende siele wel wilde te pande setten voer de
menschen, die sijne leere awenhoerden ende geloefden dat sij
solden saligh worden', met een volmondig 'Ja!'. Hierop gebood de
Classis Deventer hem 'sich stille te holden, in den kerckendienst
ende ceremonien'. Op 20 april 1602 werd besloten, er bij de drost
van Salland op aan te dringen Bartholomeus van Wesepe te doen
vertrekken. Aldus geschiedde. Maar, zo lees ik in een brochure
over De geschiedenis van de Nicolaaskerk van Wesepe, 'hij bleef
nog jaren zijn geloof verkondigen in schuilkerken (boerderijen) in
de omgeving'.
Ruim vier eeuwen later kunnen de omgangsvormen tussen
parochianen en gemeenteleden in Wesepe buitengewoon hartelijk
genoemd worden. Leerstellige onenigheden liggen onder het puin
van de ontkerkelijking begraven. Tenzij Wesepe een 'open plek'
wil worden in het kerkelijk landschap van een post-christelijke
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samenleving is oecumene een must. Hoe graag zou ik daarom
pastoor Bartholomaeus bij een goed glas wijn mijn respect willen
tonen voor zijn weigering om een gelofte te breken. En de
theologische onenigheid, voortvloeiend uit een eventueel breken
van een gelofte, zou ik met een beroep op de apostel Paulus in
der minne willen schikken. Gelukkig hebben de gebeurtenissen
zoals hierboven beschreven weinig of geen obstakels nagelaten in
het geloofsleven van de Wesepenaren om niet, vierhonderd jaar
later, op vrolijke wijze oecumenische erediensten te vieren.
Reinier Gosker
(sinds mei 2016 emeritus predikant van Wesepe)
Bedankje
Langs deze weg willen we iedereen heel hartelijk bedanken voor
alle medeleven in het afgelopen jaar. Alle bezoekjes, kaartjes en
goede wensen heeft ons heel goed gedaan. Gerrit heeft de laatste
kuur gehad, deuitslagen zijn positief en we gaan dan ook met
vertrouwen 2017 in.
Wij wensen iedereen een goed en gezond 2017 toe!
Hartelijke groet, Gerrit en Annie Middeldorp
Repaircafé
Een goed voornemen voor het nieuwe jaar: duurzaamheid! Gooi
uw kapotte spullen niet gelijk weg, maar kom er mee naar het
repaircafé. Wellicht is er iemand die het weer kan repareren. Elke
donderdagochtend tussen 10.00-12.00 uur kunt u hiervoor
terecht in het Inloopcafé in het Wapen van Wesepe. Een plek om
elkaar te ontmoeten en gezellig een kop koffie te drinken.
Stichting Leerhuis Diepenveen
Voor het programma van het voorjaar 2017 heeft de Stichting
Leerhuis Diepenveen onderstaande lezingen gekozen:
30 januari 2017

ds. Hein de Bie, Gedachten van Spinoza

13 februari 2017

dra. Dodo van Uden, Recht en gerechtigheid

27 februari 2017

dra. Gonnie Blok, Geweld en religie (Kaïn en
Abel)
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13 maart 2017

dr. Hans Schravesande, Jezus en Paulus als
joodse hervormers: nieuwe inzichten voor
het herdenkingsjaar van de Reformatie.

27 maart 2017

Bert Oude Engberink, voorzitter Liberaal
Joodse gemeente Twente, De Karaïeten:
scheurmakers of terugkeer naar de Bron?

De bijeenkomsten worden steeds gehouden op maandagavonden
van 19.30 tot 21.30 uur in ‘De Notenhof’, Dorpsstraat 55a te
Diepenveen.
Opgave voor deelname aan alle bijeenkomsten in de
voorjaarsreeks 2017 is mogelijk door € 50 pp over te maken op
bankrekening NL84 INGB 0000 7373 57 van de Stichting Leerhuis
Diepenveen te Holten. Óók per avond kunt u deelnemen, u
betaalt dan € 12 ter plekke.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij:
mevr. C. (Ineke) Noordhoek-de Putter, tel. 0570-623416 of
ds. Hein de Bie, tel. 0575-553115

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

Uit het kerkblad van Olst:
5 avonden over Micha plus een klusdag
Doen we wat God van ons vraagt?
Micha, een profeet uit de Bijbel verwoordt het zo:
‘... de Heer heeft jullie al verteld wat hij van jullie verlangt. Hij
heeft al bekendgemaakt wat goed is. Hij vraagt alleen dit: wees
eerlijk, rechtvaardig, en trouw. En denk niet alleen aan jezelf,
maar leef dicht bij God.’ (Micha 6:8, Bijbel in Gewone Taal)
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Goed doen, rechtvaardig en trouw zijn, daar willen we met elkaar
naar zoeken. Op het spoor komen van onze eigen talenten en
mogelijkheden om bij te dragen aan een betere samenleving en
ook daadwerkelijk aan de slag gaan op een klusdag.
4 maandagavonden praten we vanuit verschillende invalshoeken:
De eerste avond een kennismaking en een introductie van het
thema. De volgende avonden gaan over de schepping. Hoe gaan
we daar goed mee om? Over mensen in nood, over welvaart en
de plek die geld inneemt in ons leven. Dan een klusdag waar we
met elkaar de handen uit de mouwen steken en vervolgens een
afsluitende avond over valkuilen en volhouden.
Data: 16 en 30 januari, 13 en 27 februari, de klusdag is op 11
maart. De afronding zal zijn op 20 maart.
De avonden worden geleid door Anna Couperus en Esther Coes
beiden uit Olst. Wilt u extra informatie zie de
website:www.michanederland.nl, ons bellen mag ook.
We zoeken 10-12 mensen die met ons deze zoektocht willen
aangaan. De eerste avond willen we om 18.00 uur beginnen met
een gezamenlijke maaltijd. De avonden worden gehouden in de
Bastiaan in Olst.
Aanmelden kan vanaf nu bij Anna (anna.couperus@hetnet.nl) of
tel. nr. 561008. Dan zorgen wij voor een werkboek en informatie.
Inschrijving gaat op volgorde van aanmelden.
Anna Couperus en Esther Coes
Pelgrimstocht ‘Geert Grootepad’I
In het kader van onze samenwerking Klein Salland trekken we
weer de wandelschoenen aan als voorgangers en nodigen je uit
om mee te lopen op zaterdag 14 januari 2017. We lopen dan
weer een gedeelte van het Geert Grootepad. Nu van Zwolle Zuid
via het Engelse werk naar het station in Zwolle. Een afstand van
zo’n 12 kilometer. We starten vroeg en wel om 8.45 uur in ’t
Langhuus met een kop koffie en luisteren naar een verhaal.
Daarna reizen we met de bus naar Zwolle Zuid en lopen
vervolgens naar het station in Zwolle. Aanmelding: Ds. Martje
Veenstra-Oving (telefoon: 545842 of mail:
martjeveenstra@hotmail.com).
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500 jaar Protestantisme in Overijssel
Onderdeel van de campagne ‘500 jaar protestant’ van de
Protestantse Kerk is een estafette door alle provincies van ons
land. In januari 2017 is Overijssel aan de beurt. De volgende
activiteiten vinden in Klein-Salland plaats:
Op dinsdag 10 januari 2017 in Wesepe: Zingen met Luther.
In het liedboek staan dertien liederen van Luther. Van eenvoudig
tot zelfs swingend. Met stevige teksten die vragen om uitleg en
een dosis Sallandse nuchterheid.
Ds. Karolien Zwerver (Raalte) legt kort iets uit over de tekst en
Corinne Oving (organist Wesepe) neemt je mee in de muziek.
Houd je ervan samen te zingen?
In de sfeervolle kerk van Wesepe ontvangen we je graag met een
kop koffie. Vanaf 19:00 uur ben je welkom. We starten om 19:30
(tot 21:00 uur). Heb je een Liedboek? Neem dat dan mee!
Op dinsdag 17 januari 2017 in de Landstede in Raalte: Aan
tafel met Luther.
Tijd: 18.00 uur, begeleiders Jennie Reijntjes en Martje Veenstra.
contactpersoon: martjeveenstra@hotmail.com tel. 0570-545842
Op vrijdag 20 januari 2017 in Het Langhuus in Wijhe,
Langstraat 29: Aan tafel met Luther.
Tijd: 17.00 uur als je mee wilt helpen met koken, 19.00 uur als je
alleen wilt eten.
Begeleiders: Zwanette Pol, Klaas Jilderda en Martje Veenstra.
contactpersoon: martjeveenstra@hotmail.com tel. 0570-545942
Op donderdag 26 januari 2017 in de Bastiaan, Kerkplein 3, Olst:
Navolging nu: postmoderne devotie.
Tijd: van 20.00 tot 22.00 uur.
Inleiders Mink de Vries en Henk Jan Damstra
contactpersoon damstra.schreuder@planet.nl tel. 0570 564042
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Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe
PREDIKANT

Vacature

KERKENRAAD

Voorzitter: Dhr. G. Visscher
Hademanstraat 8b, 8111 AK Heeten
gerrit@w3future.com
Scriba: Dhr. A.J. den Duijf
Boxbergerweg 71, 8124 PA Wesepe
esdenduijf@hetnet.nl

tel. 0572 381823

tel. 532272

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
diaconiewesepe@gmail.com
RABO bank:
NL31 RABO 0377735442
SKG bank:
NL16 FVLB 0635807084
Jeugddiaconaat: NL23 FVLB 0635807637

LEDENREGISTRATIE

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

WEBSITE:

http://wesepe.protestantsekerk.net

KINDEROPPAS:

via G. Visscher, info zie hierboven
(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)
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