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Erediensten in januari 
 

7 jan 10.00 u  Ds. H.J. Damstra  

    Inz. der gaven: Diakonie 

    Eindcollecte: Kerkbeheer 

14 jan 10.00 u  Ds. R. Gosker (De Wijk) 

     Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: Diakonie 

21 jan 10.00 u  Dhr. H.J. Dijkman 

    Inz. der gaven: Ond. Kerk. Geb. 

    Eindcollecte: Diakonie (Oecumene) 

27 jan19.00 u (zaterdag)Mevr. I. Ziegelaar/L. Gunnink  

    Oecumenische dienst in Heeten 

4 feb 10.00 u  Ds. H.J. Damstra  

    (bevestigen ambtsdragers) 

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: Diakonie KiA 

 

 Na afloop van de kerkdienst op zondagmorgen is er 

 koffiedrinken in de Beukenoot waarvoor elke kerkganger 

 van harte wordt uitgenodigd. 

 

 

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

mailto:kerkbladwesepe@live.nl
mailto:secretaris@kleinsalland.nl
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EEN PAD BANEN 

 

We hebben inmiddels de barrière genomen van een oud naar een 

nieuw jaar. Weer een jaar voorbij. Wat gaat het nieuwe ons 

brengen? 

 

Als ik met mijn auto voor de pont sta word ik dikwijls bij deze 

grensgedachten bepaald. Om in Raalte te komen neem ik vanuit 

Heerde de pont over de IJssel. En vice versa. Wat dat betreft is 

een rivier een fysieke scheidslijn. Om aan de overkant te komen 

vergt geduld; ik ben afhankelijk van het handelen van de 

pontbaas en van wat zich verder rondom en op de rivier afspeelt.  

 

‘Ik ga weer naar het Overjordaanse’, roep ik thuis als ik naar 

Raalte afreis. Nu is de Jordaan vanouds een grensrivier tussen 

Israël en andere gebieden. Er staan fascinerende verhalen over in 

de Bijbel. In het boek Jozua trekken de Israëlieten na de 

woestijnreis, achter de ark aan, de Jordaan door om in het 

Beloofde Land te komen (Jozua 3).  

In het boek Koningen wordt ons verteld van de profeet Elia die 

met zijn mantel op het water van de Jordaan slaat ‘zodat het 

water naar links en rechts wegvloeide en hij met Elisa droogvoets 

kon oversteken.’ (2 Kon. 2:8). Evenzo vergaat het Elisa die het 

ook wil proberen. En ook Elisa kan via een gebaand pad (terug) 

naar de overkant (2 Kon. 2:14). 

 

Zo op de grens van oud naar nieuw vraag je je af: wat zijn dit 

voor wonderlijke verhalen? Nu gaan de profetenverhalen wel 

vaker gepaard met wonderen om het bijzondere van deze 

godsmannen te onderstrepen. Maar het verhaal van Mozes die 

met zijn volk droogvoets door de Rode Zee trekt is wel heel 

speciaal. Sommige wetenschappers melden dat het mogelijk is 

geweest dat door een sterke wind met een snelheid van zo’n 100 

kilometer per uur, een landbrug is ontstaan. Het pakte voor het 

volk Israël goed uit maar niet voor Farao en zijn leger… (Ex. 

14:21-28).  

 

Wat je er ook van vindt, voor mij blijven het verrassende 

geloofsverhalen. De bijbel is geen wetenschapsboek en ook geen 

wonderboek. Het gaat om God die de mens zoekt en de mens die 

naar God zoekt. Dikwijls ontmoeten ze elkaar op verschillende 
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manieren. Heel vaak bij grenssituaties. Dan wordt er een pad 

gebaand met behulp van anderen. Of dan komt het aan op 

vertrouwen op God zelf. 

 

Zo zijn we nu op weg van Kerst naar Pasen. En kijk, met Pasen in 

het vooruitzicht wordt zo’n Jordaanlied opeens een lied van 

vertrouwen (ld.753:6): 

 

 God, laat ons staan als Mozes hier 

 hoog in uw zonneschijn, 

 en geen Jordaan, geen doodsrivier, 

 zal scheiding voor ons zijn.  

 

 

 

Met hartelijke groet, 

ds. Henriëtte de Graaf  

Protestantse Gemeente Raalte 

 
 
 
 

 

Van onze predikant 

 

Overleden: 

Vier mensen zijn ons in de afgelopen periode ontvallen: 

 

Op vrijdag 1 december is in de leeftijd van 93 jaar overleden de 

heer Antoon Albertus Smeenk. Hij woonde in Het Averbergen. 

Op donderdag 7 december hebben we in een dienst van Woord en 

Gebed in het crematorium in Diepenveen zijn leven herdacht. 

 

Albertus Johannes Jonkman is overleden op dinsdag 5 december, 

in de leeftijd van 94 jaar. Hij woonde in Huize Angeli Custodes in 

Raalte. 

Op maandag 11 december is een dienst van Woord en Gebed 

gehouden in het crematorium in Diepenveen waarin zijn leven is 

herdacht.  
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Op woensdag 6 december overleed in de leeftijd van 83 jaar de 

heer Daam Smeenk. Hij woonde De Lindenhof 3 in Schalkhaar. 

Op dinsdag 12 december zijn we voor een dienst van Woord en 

Gebed in het crematorium in Diepenveen bij elkaar gekomen om 

zijn leven te gedenken. 

 

En op dinsdag 12 december overleed de heer Herman Bolink in de 

leeftijd van 87 jaar. Veel mensen kenden hem als Herman van 

Tuland. Hij woonde Iwlandsweg 4 in Averlo. 

Op zaterdag 16 december hebben we zijn leven overdacht in een 

dienst van Woord en Gebed in het crematorium in Diepenveen. 

 

We wensen alle families heel veel sterkte, kracht en goede 

herinneringen toe! 

 

Bij de kerkdiensten in januari: 

Op 7 januari houden we de eerste dienst van 2018. Ik hoop dan 

zelf in de kerkdienst voor te gaan. Een mooie gelegenheid om 

elkaar die dag een goed nieuwjaar te wensen. Maar wat wens je 

elkaar toe? Veel mensen houden het op ‘gelukkig nieuwjaar’. Je 

wenst elkaar geluk, misschien zelfs wel alle geluk van de wereld. 

De ‘beste wensen’ kan ook, al weet ik nooit precies wat daar mee 

bedoeld wordt. Want: wat zijn die ‘beste wensen’? Vroeger hoorde 

ik nog wel eens ‘veel heil en zegen’. Zelfs ‘alles wat wenselijk is’ 

heb ik gehoord. In alle gevallen bedoelen we het goed en hebben 

we het beste met elkaar voor.  

 

Overigens vragen we tegen het einde van het oude jaar eigenlijk 

nooit aan elkaar of die ‘beste wensen’ zijn uitgekomen, of het 

afgelopen jaar een ‘gelukkig jaar’ was, en of er ‘heil en zegen’ te 

vinden was. Laten we elkaar, en de wereld, in ieder geval het 

goede toewensen en ons daar zelf ook, als het even kan, voor 

inzetten, op onze eigen plek in de wereld. Zodat de boodschap 

van het kerstfeest dat we net gevierd hebben, in het nieuwe jaar 

niet vergeten wordt! 

 

De laatste zondag van januari, de 28e, staat in het teken van de 

oecumenische dienst in Heeten. In de andere kerken van klein-

salland is er die dag een klein-sallandse zondag en ruilen de 

voorgangers van kerkgebouwen en kerkgangers. Wesepe doet 
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daar nu dus niet aan mee, want wij gaan op zaterdagavond 27 

januari naar Heeten.  

De eerstvolgende klein-sallandse dienst is trouwens gepland op 

zondag 15 april, twee weken na Pasen. Dan maken we er een 

gezamenlijke dag van, in Olst, met een korte kerkdienst en 

allerlei activiteiten. 

 

Ik wens u en jullie veel heil en zegen in het nieuwe jaar en ik 

hoop dat het afgelopen jaar (misschien ondanks alles toch) een 

goed jaar voor u was!  

 

Met een vriendelijke groet,  

ds. Henk Jan Damstra 

 

 

In Memoriam Herman Bolink, 25 juli 1930 – 12 december 2017 

echtgenoot van Janna Jetta Bolink-Bolink 

 

Op dinsdag 12 december overleed de heer Herman Bolink in de 

leeftijd van 87 jaar. Veel mensen kenden hem als Herman van 

Tuland. Hij woonde Iwlandsweg 4 in Averlo. 

Op zaterdag 16 december hebben we zijn leven overdacht in een 

dienst van Woord en Gebed in het crematorium in Diepenveen. 

 

Herman was geen prater over emoties, over wat er in het 

verleden gebeurd was en over wat hem bezighield. Maar hij had 

graag contact met mensen: familie, neven en nichten, buren, 

mensen die hij kende. Hij kreeg graag mensen op bezoek, belde 

mensen ook op.  

 

Hij heeft veel en hard gewerkt. En tegelijk kon Herman ook heel 

goed rustig op zijn plek zitten. Als boer, met vee en land, als 

melkrijder, en met voorliefde voor kippen, paarden en ganzen, is 

Herman actief geweest. Zelfs toen dat lichamelijk niet meer ging, 

wilde hij de verzorging van dieren eigenlijk nog niet loslaten. Zijn 

hoofd wilde wel van alles, maar het lichaam kon veel niet meer. 

Hij had de nodige gezondheidsproblemen die belemmerend 

waren. En zeker de allerlaatste periode van zijn leven werden die 

groot. De afgelopen vier jaar kwam hij daarom een paar keer per 

week in verzorgingshuis PW Janssen.  
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Wat ook moeilijk moet zijn geweest, is dat in de aanloop naar de 

bevrijding in ‘45, de boerderij waar hij woonde, door 

oorlogsgeweld afbrandde en later opnieuw moest worden 

opgebouwd. Hij was toen nog jong en hij is altijd op dezelfde plek 

blijven wonen, van het begin van zijn leven tot aan het einde. Dat 

paste ook bij hem: hij was gehecht aan het oude en vertrouwde. 

Zoals het was, vond Herman het goed.  

 

Weten we Herman van Tuland nu thuis bij God, zijn Schepper, bij 

wie we elkaar in goede handen mogen weten. Zijn vrouw Janna, 

en iedereen die Hermans aanwezigheid missen zullen, wensen we 

troost en kracht toe!  

ds. Henk Jan Damstra 

 

 

In Memoriam   Daam Smeenk, 23 december 1933 – 6 december 

2017, echtgenoot van Rika Dirkina Smeenk-Bouwhuis 

 

Op woensdag 6 december overleed in de leeftijd van 83 jaar de 

heer Daam Smeenk. Hij woonde De Lindenhof 3 in Schalkhaar. 

Op dinsdag 12 december zijn we voor een dienst van Woord en 

Gebed in het crematorium in Diepenveen bij elkaar gekomen om 

zijn leven te gedenken. 

 

Daam Smeenk lééfde met bezorgdheid: over mensen wie hem lief 

waren en over mensen die hij kende. Graag knoopte hij een 

praatje met anderen aan. Daar genoot hij van, maar hij maakte 

zich ook druk over hoe het met anderen ging, hij piekerde veel. 

Nu liggen bezorgd-zijn en zorgzaam-zijn in elkaars verlengde: 

Daam was een zorgzaam mens. 

 

Zorgen óver iemand hebben, is een vorm van betrokkenheid en 

verbondenheid, en van liefde. En zorgzaamheid geeft kwaliteit 

aan het leven. Als je niet onverschillig tegenover anderen bent, 

maar je juist iets aantrekt van het leven van anderen, dan is dat 

een prachtige eigenschap. Al jong kwam er overigens 

verantwoordelijkheid bij hem te liggen en móest hij ook wel 

zorgzaam zijn. Als jongetje van acht jaar verloor het gezin waar 

Daam deel van was, hun vader, in ‘42. In de laatste periode van 

zijn leven waren er de zorgen over het verlies van mogelijkheden. 
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Hij raakte steeds meer kracht kwijt, wat hij deed ging steeds 

moeizamer en ook niet meer op de manier die hij gewend was. 

 

Daam wilde zich in zijn leven graag nuttig maken. Dat kon door 

een klusje voor iemand te doen of door belangstelling te tonen. 

Hij fietste ook graag. Dat het fietsen, en het autorijden, in de 

laatste periode van zijn leven niet meer kon, was moeilijk voor 

hem. Er waren in de allerlaatste periode meerdere momenten 

waarop het erop léék dat hij zou gaan sterven en dan ging zijn 

leven toch weer verder. Op 6 december gebeurde dat niet en is 

hij in het ziekenhuis gestorven, bijna 84 jaar oud.  

 

We wensen zijn vrouw Riki, en Tonnie en Eric, en Hennie en Piet, 

allen die hem missen, sterkte en troost toe, van alle goede 

herinneringen en van het vertrouwen dat wij aan de andere kant 

van de levensgrens in goede handen zijn. 

ds. Henk Jan Damstra 

 

 

In Memoriam Antoon Albertus Smeenk,  

17 november 1924 – 1 december 2017 

echtgenoot van Willemina Alberta Smeenk-Dommerholt 

 

Op vrijdag 1 december is in de leeftijd van 93 jaar overleden de 

heer Antoon Albertus Smeenk. Hij woonde in Het Averbergen, 

afdeling Iesselvaart. 

Op donderdag 7 december hebben we in een dienst van Woord en 

Gebed in het crematorium in Diepenveen zijn leven herdacht. 

 

Anton Smeenk was boer in hart en nieren. Hij vond zijn werk als 

boer heel mooi om te doen, het was hem op het lijf geschreven. 

Hij was geen prater over emoties of over wat hem allemaal 

bezighield. Hij fietste graag in de omgeving rond om te genieten 

van wat er allemaal te zien viel: van alles wat was gezaaid en 

geplant, van wat bloeide en groeide, van de dieren die op het land 

te vinden waren. Hij was daarin onafhankelijk, kon gaan en staan 

waar hij wilde. Dat was belangrijk voor hem.  

 

Hij hechtte aan wat vertrouwd en bekend was. Bij veranderingen 

en vernieuwingen liep hij niet vooraan, al deed hij uiteindelijk wel 

mee. Wat hem moeilijk viel, was dat hij als laatste van het gezin 
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van vroeger overbleef. De laatste periode van zijn leven was 

zwaar. Het was een tijd van wel vast willen houden aan wie hij 

was en aan wat hij altijd gekund had, maar hij kon steeds minder 

en hij ging steeds meer achteruit. 

 

Anton Smeenk was ook een gelovig mens. Jarenlang heeft hij in 

het kerkkoor gezongen. Hij zal heel veel liederen gezongen 

hebben die spreken, zingen, van God, die niet buiten het leven of 

buiten de werkelijkheid staat, maar er midden in. Hij staat niet 

onverschillig tegenóver ons, maar staat betrokken náást en áchter 

ons. En waar de tijden van ons leven ook heengaan, welke tijden 

we ook meemaken: er wordt ons een hand aangereikt, een 

belofte: God laat ons niet alléén. Niet in de tijd van ons leven en 

niet wanneer we ‘uit de tijd’ raken.  

 

We wensen zijn vrouw Mies, familie en bekenden die Anton 

missen zullen, heel veel sterkte toe! 

ds. Henk Jan Damstra  

 

 

In memoriam Albertus Johannes Jonkman 

 

Op 5 dec. j.l. is op de leeftijd van 94 jaar onverwacht overleden 

Bertus Jonkman. 

 

Je wereld werd steeds kleiner, 

De deur ging langzaam dicht. 

Iedere dag toch verder 

Jouw reis naar het eeuwige licht. 

Zoveel vragen zonder antwoord 

Wat ging er in je om. 

Niemand kan het nog vertellen 

Alleen God die weet waarom 

 

De laatste maanden verbleef Bertus Jonkman in Huize Angeli 

Custodes in Raalte. Na het vieren van het sinterklaasfeest ging hij 

naar bed en werd de volgende ochtend niet meer wakker. 

Het grootste deel van zijn leven woonde hij in Broekland aan de 

Neulemansweg. Eerst bij zijn ouders en later met zijn vrouw Mina 

en zijn kinderen Gé, Betsy en Anita. Bertus had er een winkel in 

kruidenierswaren en huishoudelijke artikelen. 
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Maar vooral was hij bekend door zijn rijdende winkel waarmee hij 

met zijn zoon Gé de klanten langs ging. 

Het huis aan de Neulemansweg en de winkel waren zijn wereld. 

In 2010 verhuisde Bertus en Mina naar de Swaenewoerd.  

Kort daarna kwam Mina te overlijden, wat een groot verdriet en 

een grote leegte voor hem betekende. 

Maandag 11 december werd het leven van Bertus Jonkman 

herdacht in Crematorium Steenbrugge, waar zijn lichaam uit 

handen werd gegeven.  

Wat blijft is de dankbaarheid dat hij zo lang in ons midden mocht 

zijn. 

Irene Ziegelaar 

 

 

 

UIT DE KERKENRAAD 
 

 

 

 

Informatie aan de gemeente 

Op zondag 3 december heeft de kerkenraad de gemeente 

geïnformeerd over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Er 

waren 33 gemeenteleden aanwezig, ook Ds. Damstra was erbij. 

Op verzoek hierbij een samenvatting. 

Allereerst het aanstellen van Ds. Henk Jan Damstra. Nadat we 

met de kerkenraad van Olst overeenstemming hadden bereikt 

over een 40% detachering gedurende twee jaar is dit in eerste 

instantie door de Classis afgekeurd. Detachering kan namelijk 

maar voor maximaal 33% omdat anders de basisgemeente, in dit 

geval Olst, onvoldoende betrokkenheid voelt voor de predikant 

waarvoor men wel 100% verantwoordelijk blijft. De Classis ging 

echter akkoord nadat beide gemeentes hadden aangegeven voor 

dit percentage te hebben gekozen wegens de ontwikkelingen in 

Klein-Salland. Immers in maart 2019 als de twee jaar voorbij zijn 

is ook de tweede formatieplaats in Raalte vacant waardoor er 

nieuwe dienstverbanden kunnen worden aangegaan. 

Dit betekent dat de kerkenraad begin 2018 een standpunt moet 

innemen over wat we willen voor de periode na maart 2019. De 

kerkenraad gaat zich hier de komende maanden over beraden. 

Inmiddels hebben de kerkenraden van Olst en Wesepe zich in een 
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evaluatie positief getoond over de detachering. Ook Ds. Damstra 

is tevreden over hoe het nu gaat. In de vergadering sprak hij zijn 

dank uit aan de Wesepenaren voor de hartelijke ontvangst in de 

gemeente. 

In december 2016 hebben vertegenwoordigers van Olst, Wijhe, 

Raalte en Wesepe een samenwerkingsovereenkomst getekend. 

Dat betekent dat deze vier gemeenten in de komende jaren 

samen verder gaan. In welke vorm en wanneer dat wordt 

overlegd in het Breed Overleg Klein Salland. Hierin zitten van elke 

gemeente twee personen, ook een kerkelijk adviseur en een 

predikant. Deze tien personen overleggen een aantal keren per 

jaar en doen voorstellen over de samenwerking. Deze voorstellen 

worden dan behandeld in de kerkenraden, waar de eindbeslissing 

valt. Er wordt dus niets besloten buiten Wesepe. Namens Wesepe 

zitten de voorzitter en de scriba in deze groep, dat zijn Henk 

Jansen en ondergetekende. De kerkelijk adviseur is mevrouw 

Tineke Klei uit Heerenveen. Voor haar werk wordt ze betaald met 

de subsidie die de PKN heeft toegekend omdat het hier gaat om 

een voorbeeld voor andere samenwerkingsverbanden. We zullen u 

in het kerkblad regelmatig op de hoogte houden van de 

ontwikkelingen. Aan het eind van 2018 zullen we de gemeente 

weer informeren over de situatie.  

 

Gerrit Visscher, voorzitter. 
 

 

 

DIACONIE 
 

 

 

 

Ouderensoos 

Allereerst willen we hierbij iedereen fijne Kerstdagen, een goede 

jaarwisseling en een gezond en voorspoedig 2018 toewensen! 

Nauwelijks bekomen van de grote hoeveelheden oliebollen en 

appelflappen gaan we op woensdag 3 januari om 12.30 uur weer 

samen eten in het Wapen van Wesepe. 

Kosten voor dit 3-gangendiner inclusief een drankje zijn 10 euro! 
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Opgave tot 1 januari bij Fineke Middeldorp, telefoonnummer: 

0570 532247. Voor vervoer kunt u bellen met Jan Meuleman, 

telefoonnummer: 0570 531519. 

  

Op woensdag 17 januari om 14.30 uur hebben we onze 

”Nieuwjaarsborrel” in het Wapen van Wesepe. 

We gaan natuurlijk een toost uitbrengen op het nieuwe jaar, en 

een oliebol zal niet ontbreken! 

Die middag is het “Harmonica duo Annie en Marie” aanwezig. 

Deze beide dames spelen bekende liederen. Het belooft een 

gezellige middag te worden! 

Heeft u geen vervoer, dan kunt u bellen met Jan Meuleman. 

Graag zien we jullie in het nieuwe jaar weer / ook eens 

verschijnen op onze activiteiten. 

Hartelijke groeten van Mientje, Jan, Frank, Fineke en Erna. 

 

 
 

STICHTING OUDEREN HUISVESTING 

WESEPE 

"De Brouwershof" 

Beste mensen,  

De laatste spellenmiddag van het jaar 2017 

hebben wij gezellig afgesloten met een hapje en een drankje. 

De volgende spellenmiddag in 2018 is woensdag 10 januari om 

half 3 in de Brouwershof   

Wij wensen u allemaal fijne feestdagen en een voorspoedig en 

een gezond 2018 

Vriendelijke groet van Jenny, Bertus en Klaasje 
 
 

Levende kerststal  

Een aantal kinderen van de basisschool heeft op de kerstmarkt in 

Wesepe het kerstspel opgevoerd bij een levende kerststal. In een 

sfeervolle ambiance met schapen en ezel bleek het acteertalent 

van de jeugd in grote mate aanwezig tot groot genoegen van het 

talrijke publiek.  

  

Het organisatiecomité wil graag iedereen bedanken voor de 

medewerking. Bé Noordkamp en de zijnen hebben gezorgd voor 

die prachtige stal. Joke Brouwer heeft heel goed op de kleding 
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van de zondagschool gepast zodat we daar gebruik van konden 

maken en Roel Tichelaar had weer een passend verhaal 

geschreven.

 
Berly Damman heeft prachtige foto’s gemaakt, waarvan u er hier 

één ziet. Voor wie deze foto’s ook wil ontvangen kan een mail 

sturen naar jackyvantartwijk@planet.nl  

  

Jo Jansen, Willemien Niemeijer, Esther Wouters en Jacky van 

Tartwijk 

 

 

 

KERKBEHEER 
 

 

  

20 januari: Inluiden                                           2018                                                     

   

Kerkbalans 2018 is de jaarlijkse landelijke geldwerfactie van de  

kerken die start op zaterdag 20 januari. Net als vorig jaar zullen 

dan om 13.00 uur op heel veel plaatsen in het hele land de 

kerkklokken luiden.   
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Wesepe doet – net als vorig jaar – ook mee aan deze inluidactie. 

Eén klok zal geluid worden door de Wesepenaar van het jaar 

Jenny Wonink. 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 20 januari de enveloppen af komen leveren bij de adressen  

van hun lijst. Op de slotavond van maandag 5 februari komen ze  

terug met informatie over de toegezegde bedragen. Aan het eind 

van de avond kan het voorlopig totaal aan toezeggingen worden  

vastgesteld.   

Wat zal de opbrengst in 2018 zijn? We hopen dat u gul zult geven 

zodat onze gemeente er weer een jaar tegenaan kan. 

 

 

Het kerkhof in Wesepe 

Zoals u allemaal weet is het 

kerkhof van Wesepe eigendom 

van de Protestantse Kerk in ons 

dorp, en dit kerkhof wordt 

beheerd door de Kerkrentmeesters 

van onze kerkelijke gemeente. 

Misschien komt u af en toe wel op 

het kerkhof; dan ziet u ook gelijk 

dat een aantal oude graven er erg 

vervallen en haveloos bij liggen, 

wat de sfeer op de begraafplaats 

niet ten goede komt. We hebben 

daar van meerdere dorpsgenoten ook klachten over gekregen.  

Het afgelopen jaar zijn alle kerkrentmeesters op excursie geweest 

naar het oude kerkhof in Diepenveen. Daar is een groep 

vrijwilligers bezig om oude graven een opknapbeurt te geven. 

Grafstenen worden schoongemaakt, breuken gelijmd, en 

scheefgezakte dekplaten weer rechtgezet. Daardoor ziet het oude 

kerkhof van Diepenveen er weer mooi uit en is het een plaats 

waar je met een goed gevoel een tijdje kunt zitten om een 

overledene te herdenken, om tot rust te komen, te mediteren, of 

gewoon te genieten van het gekwetter van de vogels. 
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Wij, de kerkrentmeesters van Wesepe, zouden in ons dorp ook 

graag een initiatief starten om oude vervallen graven op ons 

kerkhof weer op te knappen, zodat deze plaats niet zo’n haveloze 

indruk maakt, vooral het 

oude gedeelte. Wij roepen 

daarom vrijwilligers op die 

bijvoorbeeld een halve dag 

per week samen willen 

werken aan het opknappen 

van oude graven. Dat willen 

we graag doen in overleg 

met de families die de 

graven ooit gekocht hebben, 

en we hopen dat die ook 

willen bijdragen in de kosten 

voor materialen en 

schoonmaakmiddelen. Wij dagen u uit een goede start te maken 

in het nieuwe jaar, dus meld u aan bij één van de 

kerkrentmeesters als vrijwilliger!  

Betsie ten Have (531237), Jo Jansen (532040), Henk Jansen 

(853941) 

 

 

Evaluatie open kerk 2017 

 

Ook dit jaar is onze kerk weer op donderdagen in de zomer open 

geweest voor bezoekers. 

Wij zijn verheugd dat Henk Jansen en Dolf van der Linden ons 

team vrijwilligers zijn komen versterken. Door meer vrijwilligers 

kunnen we allen wat minder ingeroosterd worden. 

Ondanks het slechte weer in mei, en het matige zomerweer zijn 

er toch nog weer een aantal bezoekers naar onze mooie 

monumentale kerk komen kijken. 

  

Op 11 en 18 mei zijn er door het slechte weer, slechts enkele 

bezoekers geweest  

Op 25 mei heeft Elly van den Broek het eerste blok 19 bezoekers 

gehad waarvan een stel ondertekend met de namen Wouter en 

Barbara in het Engels hebben genoteerd in het gastenboek “Very 

sweet church we will return for a music concert vertaald een erg 

liefdevolle kerk, “we komen terug voor een muziekconcert”. 
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Ook heeft ze nog kaarten, een orgelboekje en kaarsen aan de 

man of vrouw weten te brengen. 

 

Bij het 2e blok noteert Riki Dieperink “ik heb geen tijd gehad om 

te zitten” 18 mensen uit Raalte,Wijhe en Deventer die vol lof 

waren over onze kerk met de mooie ramen en gehaakte kussens 

op de banken. Op 1 juni heeft Jacky 5 bezoekers en het 2e blok 

heeft Gerard Thijs er 7 gehad waarvan een echtpaar noteert in 

het gastenboek “prachtige kerk met veel goede uitleg over de 

geschiedenis van de kerk door de gastheer” 

 

Op 8 juni heeft Henk Jansen in het eerste blok 3 bezoekers 

waarvan een bezoeker uit Friesland noteert, “een mooie 

onderhouden kerk maar meer nog het enthousiasme waarmee de 

geschiedenis van de kerk verteld werd, we hebben ervaringen 

uitgewisseld heel fijn! 

Op 6 juli noteren Bas en Hanny Leeuwen, in het gastenboek, 

“zomaar even binnengelopen mooie kerk en leuk even gepraat en 

uitleg gekregen bedankt”. 

En ‘s middags heeft Riki 8 fietsers van campings uit de omgeving 

gehad. 

 

Op 27 juli noteert Gerrit Visscher in het logboek, 2 fietsers uit 

Brabant en een moeder met 3 kinderen uit Wesepe, in het 

gastenboek staat geschreven “Hartelijke ontvangst, goede uitleg 

mooie kerk”, was getekend Jos en Sytske Panjorl uit Reusel. 

 

Op 3 augustus bij het eerste blok zijn er gasten uit Alkmaar, 

Diepenveen, Raalte en Assen geweest, in het gastenboek staat op 

die datum, “wat een hartelijke ontvangst in Wesepe! Eerst koffie, 

daarna de kerk speciaal geopend, mooie kerk met een prachtig 

interieur! Hartelijk dank”, was getekend: Stan en José uit Heiloo. 

En Leo en Marieke van der Meen uit Friesland waren ook zeer 

verrast door de hartelijke ontvangst.  

 

Op zaterdag 9 en zondag 10 september tijdens de open 

monumentendagen zijn er totaal 23 personen geweest, en op 

zaterdag 18 november kwamen er ca 40 personen van de 

stichting IJsselhoeven onze kerk bewonderen. 

 

Jan Braakhekke 
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Opbrengst van collecten en giften 

 

 

 

5 okt gift p bank Kerkbeheer € 75,00 

26 nov Diaconie € 20,80 

 Kerkbeheer € 35,20 

30 nov  Gift fam. W. € 10,00 

3 dec Diaconie € 41,45 

 Kerkbeheer € 70,75 

10 dec Diaconie € 30,85 

 Kerkbeheer € 28,25 

17 dec Diaconie € 42,20 

 Kerkbeheer € 42,25 

 HA (diaconie) € 34,60 

 

 

 

AGENDA 
 

 

 

3 jan 12.30 u Samen eten    Wapen van Wesepe 

8 jan  13.00 u Vullen enveloppen Kerkbalans  Beukenoot 

10 jan 14.30 u SOHW Spellenmiddag   Brouwershof 

12 jan 9.00 u  Ouderlingenvergadering de Beukenoot 

11 jan 20.00 u Diaconievergadering  de Beukenoot 

10 jan 13.30 u Kerkbeheer   de Beukenoot 

16 jan 14.30 u Ouderensoos,    Wapen van Wesepe 

17 jan 19.45 u Kerkenraadsvergadering de Beukenoot 

20 jan 13.00 u Inluiden kerkbalans      kerk 

22 jan 19.30 u Redactievergadering   Vulikerweg 2 

5 feb 19.30 u Slotavond Kerkbalans de Beukenoot 

27 jan  9-12 u Oud papieractie *)     erf fam. Niemeijer 

 

*) Diegenen die niet in staat zijn om het papier zelf te brengen 

kunnen contact opnemen met: Erna Albers, tel: 531103. 
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Oproep uit de PG Raalte 

Muzikanten gezocht met uitvoeringservaring voor het 

samenstellen van een ensemble ten bate van ondersteuning van 

gemeentezang, koor of solist, tijdens kerkdienst of overige 

activiteiten de kerk betreffende. 

Wij zoeken gevorderde amateurs voor 1e viool, 2e viool, altviool, 

hobo, klarinet, dwarsfluit. Omgeving Raalte, Olst, Wijhe, Wesepe, 

Heino. Inlichtingen bij: 

H. Nijhuis 0572-362949 of muninenhugin@hotmail.com  
 
 
 
 
 
 

 
 

De redactie wenst alle lezers 

 een gezond en gelukkig  

2018 

! 
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Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe 
 

PREDIKANT Ds. H.J. Damstra  tel 564042 
 Kerkplein 11, 8121 BM Olst 
 damstra@pkn-olst.nl 
   
KERKENRAAD Voorzitter: Dhr. G. Visscher                 tel. 0572 381823 

Hademanstraat 8b, 8111 AK Heeten 
gerrit@w3future.com 

   Scriba: H.J. Jansen,      tel 853941 
   Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe 
    scribapknwesepe@gmail.com 
 
KERK Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe tel. 531255 
 
De BEUKENOOT Mevr. B.H. ten Have-Wilbrink (reserveren) tel. 531237 
Sleutel : 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  tel. 531573 
 ga.dejong@hetnet.nl 
 
ORGANIST Mevr. C. Ovinge-Best 
 Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle            tel. 038-4655388 
 corinne.ovinge-best@ziggo.nl 
 
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 
 

LEDEN- C. Jansen-Suciu,  
REGISTRATIE corina_jansen@yahoo.com  
 
KINDEROPPAS via G. Visscher, zie boven 
 
WEBSITE:  http://wesepe.protestantsekerk.net 
 

 (kengetal: 0570, tenzij anders vermeld) 
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