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KERKBLAD 
van de 

Protestantse Gemeente Wesepe 
 

Verschijningsdatum: 27 februari 2017  Redactie: 
      Vacature 
Oplage: 430 ex.     Mevr. A. Rechterschot 
      Mevr. E. Middeldorp 
Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl   Dhr. E.G. van den Broek 
 
Kopij voor de maand april inleveren vóór 20 maart. 

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 maart 
 

5 mrt 10.00 u  Ds. D. van Doorn uit Almen 

    Eerste zondag 40-dagentijd 

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: KIA 40dagentijdcollecte 

12 mrt 10.00 u  Ds. H.J. Damstra 

    Welkomstdienst m.m.v. De Cantorij 

    Tweede zondag 40-dagentijd 

     Inz. der gaven: Diaconie 

    Eindcollecte: Ond.Kerk.Gebouwen 

19 mrt 10.00 u  Ds. H.J. Damstra 

    Derde zondag 40-dagentijd 

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: KIA Wereldiaconaat 

26 mrt   9.30 u  Dienst in Wijhe. Ds. M. Veenstra 

GEEN DIENST in Wesepe i.v.m. 

Survivalzondag. Carpoolen 9.00 uur 

bij VMB Raalterweg 

Vierde zondag 40-dagentijd 

2 april 10.00 u  Ds. R. Heins uit Zutphen 

    Vijfde zondag 40-dagentijd 

    Inz. der gaven:  

    Eindcollecte:  

   

 

   : Kinderoppas  : Koffiedrinken 

mailto:kerkbladwesepe@live.nl
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VEERTIGDAGENTIJD 2017: zorgen of vleugels? 

 

Soms zie je een beeld of 

schilderij dat steeds bij je 

blijft. Althans zo ervaar ik het 

beeld „Der Sorgenträger‟ van 

Henk Visch, gemaakt in 1983. 

Ik zag het beeld begin 

december op de expositie „Zie 

de mens‟ in de Fundatie in 

Zwolle. Een expositie van 

honderd portretten of andere 

afbeeldingen, gemaakt tussen 

1917 en 2016. Voor ieder jaar 

een ander gezicht. Op die 

expositie trok het beeld 

meteen mijn aandacht. Zo, dat 

ik het in de Adventsperiode 

gebruikte in een dienst.  

 

Ook na die tijd hield het beeld 

me bezig. Eind december ging ik weer kijken, want met een 

museumjaarkaart stap je gemakkelijker voor een tweede keer 

naar dezelfde expositie. Wat maakt nu dat het beeld zo‟n 

aantrekkingskracht uitoefent? Ik kwam erachter dat het niet 

zozeer het houten beeld met de kerven is. Maar het zijn met 

name de stukken hout die het beeld op de schouders draagt.     

 

En net als de eerste keer vroeg ik me nu ook af wat een mens 

allemaal op de schouders kan hebben? Aan werk, maar ook aan 

zorgen? Misschien iemand die thuis moet worden verzorgd? 

Zorgen om de opvoeding van kinderen? Zorgen om de financiën? 

Zorgen om behoud van een positie? Of zorgen om het gebeuren 

in de wereld, de politiek, want ook daar heerst veel onrust! 

 

Tijdens dat tweede bezoek zag ik in de zaal een catalogus liggen 

en was benieuwd wat daarin stond over het beeld. Het werd me 

duidelijk dat de houtstukken ook vleugels kunnen zijn. Vleugels 

waarmee het beeld zou kunnen stijgen boven de zorgen uit, naar 

de eeuwigheid. Maar bedacht ik me: nergens is er een verwijzing 

naar de Bijbel! Als predikant viel me dat toch wat tegen. Maar van 
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de andere kant: als er niets staat kun je ook je eigen fantasie de 

loop laten. Vele inspirerende Bijbelse verhalen of figuren komen 

dan bovendrijven. Over zorgen dragen, maar ook uitstijgen boven 

zorgen. Vooral het beeld van Jezus drong zich steeds op. Zijn 

leven en sterven. Alsof Jezus het kruishout al op de rug droeg! 

Maar ook de zorg en aandacht die Jezus had voor mensen. Met 

name voor mensen die leven aan „de rafelrand‟ van de 

samenleving! Die door velen niet worden gezien. Juist hen zag hij 

staan en gaf deze mensen soms even vleugels om boven hun 

zorgen uit te stijgen. Om het leven weer aan te kunnen.  

 

En nu, tijdens de voorbereidingen voor de Veertigdagentijd, maar 

ook al het gebeuren in de wereld, flitst het beeld weer door mijn 

hoofd! Jezus als „der Sorgenträger‟? En dan ook de vraag: geeft 

hij mij zorgen of draagt hij mijn zorgen? Geeft hij vleugels en 

daarmee een nieuw begin en nieuwe kansen? Voor mij was het 

reden om de afbeelding maar te printen en op mijn bureau te 

zetten. Als bezinning en voorbereiding in deze veertigdagentijd op 

weg naar het grote feest van Pasen.  

 

Allen een goede veertigdagentijd gewenst op weg naar Pasen 

 

 

 

 

Ds. Martje Veenstra-Oving, Wijhe 
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BIJ DE DIENSTEN  

 

Op 5 maart gaat Ds. Dick van Doorn, onze oud-predikant uit 

Almen voor. Hij heeft in de afgelopen vacaturetijd veel diensten 

bij ons gedaan. We zijn hem daarvoor uiterst erkentelijk.  

Op 12 maart komt er dan echt een einde aan de vacaturetijd. Ds 

Henk Jan Damstra gaat dan voor het eerst bij ons voor als 

dominee van Wesepe. Omdat hij formeel verbonden blijft aan de 

Protestantse Gemeente van Olst is er geen sprake van een 

intrededienst. We maken er natuurlijk wel een mooi 

welkomstfeestje van. De cantorij zal meewerken en vele Weseper 

organisaties zijn voor deze dienst uitgenodigd om kennis te 

maken met onze nieuwe voorganger. 

Omdat Ds. Damstra voor 40% gedetacheerd is in onze gemeente 

zal hij één tot twee keer per maand bij ons voorgaan. Met op 19 

maart meteen al de tweede dienst. 

Op 26 maart staat Wesepe om z‟n kop tijdens de Survivalzondag. 

De kerk is dan bijna niet te bereiken en daarom gaan we als 

gemeente en bezoek brengen aan de kerk in Wijhe. Uiteraard 

gaan we weer carpoolen en dat doen we vanaf de VMB aan de 

Raalterweg. Dat komt qua parkeerruimte beter uit. Omdat de 

dienst in Wijhe met hun vaste voorganger Ds. Martje Veenstra om 

half tien begint vertrekken we al om 09.00 uur vanaf de VMB en 

het is ook nog eens de eerste dag van de zomertijd! 

Overigens is de kerk tijdens de Survival wel open voor publiek ter 

bezichtiging, maar er is dus geen dienst. Op 2 april weer een 

bekend gezicht namelijk Ds. Ronald Heins die nu predikant is in 

Zutphen. 

 

 

 

Ter kennismaking: 

Vanaf 1 maart ben ik als predikant actief in 

Wesepe. Uiteraard zal in gesprekken en 

vergaderingen wel het één en ander over 

mezelf aan de orde komen, maar ik wil me 

ook op deze plek even kort aan u en jullie 

voorstellen.  

 

De afgelopen jaren was ik fulltime predikant in Olst. En vóór Olst 

was ik predikant in het Zeeuwse Heinkenszand, vlakbij Goes. Ik 
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ben 47 jaar, getrouwd met Corike, en wij hebben drie kinderen. 

De jongste, een zoon, woont nog thuis en zit in Deventer op 

school. De twee oudste, allebei dochters, studeren in Nijmegen. 

Mijn Friese achternaam doet Friese wortels vermoeden en dat 

klopt: mijn ouders komen beiden uit Friesland. Vanwege het werk 

van mijn vader zijn zij in het westen van Nederland gaan wonen 

en daar ben ik geboren en opgegroeid, samen met mijn jongere 

zus.  

 

Zijn er (eigen)aardigheden waarvan het handig of leuk is om te 

weten? Ik probeer zoveel mogelijk op de fiets te doen, ik rook niet 

en drink geen alcohol. En tijdens huisbezoeken neem ik nooit iets 

bij de koffie of thee. Vanwege dat laatste krijg ik wel eens de 

opmerking dat „dat toch niet nodig is‟, maar juist om dat zo te 

houden sla ik toch maar elk aanbod af. Verder lees ik graag 

(ontspannende) boeken en heb ik drie verzamelingen: één van 

stripalbums van Asterix, één van bijbels in allerlei talen (en ja, 

ook in het Fries) en één van boeken over allerlei 

geschiedenisonderwerpen.  

 

Door de contacten binnen Klein-Salland ben ik voor Wesepe 

natuurlijk niet helemaal een onbekende. Ik ben ook blij dat de 

kerkenraad haar vertrouwen in mij heeft uitgesproken toen zij 

aan de kerkenraad van Olst vroeg om mij voor de komende twee 

jaar naar Wesepe te „detacheren‟. Dat dure woord betekent in 

gewoon Nederlands „uitlenen‟. In Wesepe zal ik 40% van de 

werktijd werkzaam zijn, in Olst blijf ik dat voor 60% doen. Dat zal 

wennen zijn voor Olst, maar ook voor Wesepe. Mijn voorganger, 

Reinier Gosker, was immers voor 60% verbonden aan de 

gemeente. 

 

Het is mijn bedoeling om de tijd zo eerlijk mogelijk in te vullen. 

Van beide gemeenten, en van mijzelf, vraagt dat geduld en de 

bereidheid om af en toe wat te passen en te meten. Ik heb 

bedacht dat ik het niet zo handig vind om op vaste dagen in Olst 

of in Wesepe te zijn. Het zal afhangen van de activiteiten en 

werkzaamheden waar en wanneer ik aanwezig zal zijn. Uiteraard 

zal het nodig en prettig zijn om afspraken met elkaar te 

combineren, zodat ik niet te veel tijd kwijt ben aan het heen en 

weer reizen. 
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In ieder geval hoop ik dat we samen een goede tijd als gemeente 

en predikant tegemoet gaan!  

Henk Jan Damstra 

 

 

In memoriam Antje Johanna Olde Rechterschot-Kluinsteker 

(1924-2017)  

Bij de 'bevrijding van Salland' keerde zij zonder op of om te zien, 

tussen de brandende boerderijen door, van Diepenveen terug 

naar Zonnenbergen. Wat heeft de oorlog haar gedaan? Ze is er, 

zoveel wij weten, goed doorheen gekomen, maar vraag niet wat 

een oorlogvoerende leefomgeving voor impact heeft op de ziel 

van jonge mensen. 

 

Na mijn eerste bezoek aan mevrouw Olde Rechterschot, juli 2011, 

krabbelde ik in mijn aantekeningenboekje: “Mevrouw 

Rechterschot is openhartig en opgewekt. Ze heeft samen met 

haar man een boerderij gehad. Haar zoon heeft die overgenomen. 

Ook hebben ze een dochter, in Zwolle, die van wandelen houdt. 

Haar echtgenoot Mans dementeerde op latere leeftijd. Dat waren 

zware maanden voor haar. Heel even heeft hij nog op de 

Stevenskamp mogen wonen, maar niet lang. Vandaar ging het 

naar de 'gesloten afdeling' van de Hartkamp. In februari 2007 

overleed hij”.  

 

Bij het gesprek met haar kinderen, ter voorbereiding van haar 

uitvaart, bleken die vluchtige aantekeningen van bijna zes jaar 

geleden niet eens zo slecht. Antje was de middelste van drie 

kinderen in het gezin van vader en moeder Kluinsteker. De oudste 

was Anna, de jongste Hendrik Jan, de middelste Antje. Geboren 

en getogen op Zonnenbergen maakte zij als jonge vrouw, meisje 

nog, de oorlog mee. Tien jaar later, mei 1955, trouwde ze met 

Mans Olde Rechterschot. Ze bouwden een boerderij aan de 

Schöpkesweg. Daar leefden ze ongecompliceerd als Adam en Eva 

in het paradijs. In '58 werd Jan geboren. Drie jaar later Ria. Ze 

boerden goed, – haast een halve eeuw lang. Harde werkers. 

Zuinig. “Doe maar gewoon. Zoals het hoort!”, zeiden ze, en dat 

deden ze. Op latere leeftijd ging Antje breien, lezen, en met Mans 

in de auto toeren door de omgeving. Kijken hoe de boerderijen in 

Salland erbij lagen. Genieten van heidevelden en bloeiende 

rododendrons. Later ook met reisgezelschappen naar Duitsland, 
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Oostenrijk, Frankrijk, Zwitserland, de Ardennen. Tot Mans 

opgenomen werd in Willibrord, omdat Antje naar het ziekenhuis 

moest. Dat was 2005. In de Stevenskamp heeft mevrouw Olde 

Rechterschot een goede tijd gehad. Maar begin dit jaar ging het 

snel achteruit. Op vrijdag 21 januari overleed zij, 92 jaar oud. Ze 

wist dat ze sterven ging. Maakte daar geen probleem van. Was 

tot op het laatste moment helder. Ze was er klaar voor. Een 

reden voor ons om bij haar uitvaart Psalm 23 te lezen. Haar 

gedachtenis zij ons tot zegen.  

 

Reinier Gosker    

 

 

UIT DE KERKENRAAD 
 
 

 

 

Eind januari hebben we bij de bevestigingsdienst Anton 

Grotentraast verwelkomd als diaken en daar zijn we heel blij mee. 

Ook namen we afscheid van ouderling-kerkrentmeester Gerard 

Thijs. Ondanks de recente knieoperatie kon Gerard bij de dienst 

aanwezig zijn om onze dank en bijbehorende cadeautjes te 

aanvaarden. Voor de volledigheid geven we nog even de huidige 

samenstelling: 

Ouderlingen: Louise Trompert (voorzitter), Rikie Noordkamp, Ton 

den Duijf, Gerrit Visscher. 

Diakenen: Gert van Drie (voorzitter), Erna Middeldorp, Anton 

Grotentraast en 1 vacature. 

Ouderling-kerkrentmeesters: Henk Jansen (voorzitter), Betsie ten 

Have, Jo Jansen en 1 vacature. Verder is er een kleine wijziging in 

het moderamen van de kerkenraad want Henk Jansen heeft het 

scribaat overgenomen van Ton den Duijf. Henk is dus nu formeel 

de secretaris van onze gemeente. Hij wordt wat betreft de 

vergaderingen geassisteerd door de notulistes Erna Middeldorp en 

Louise Trompert. Uiteraard zal Henk Jan Damstra vanaf 1 maart 

ook de vergaderingen bijwonen met gelijk op de eerste dag al zijn 

eerste kerkenraadsvergadering. 

Op zaterdag 11 februari hebben we ons als kerkenraad een dagje 

bezig gehouden met het nieuwe beleidsplan dat we binnenkort 

zullen presenteren. We willen ons de komende vijf jaar nog 
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nadrukkelijker presenteren als de dorpskerk van Wesepe waarbij 

we van betekenis willen zijn voor iedereen in het dorp en niet 

alleen de leden van onze gemeente. We hopen dat u als 

gemeenteleden ons daarbij van harte wilt steunen en motiveren. 

 

Gerrit Visscher, voorzitter 

 

 

 

DIACONIE 
 

 

 

 

Collecte 5 maart – 40dagentijdcollecte 

In jeugddorp De Glind wonen kinderen en jongeren die om 

diverse redenen niet meer thuis kunnen wonen. In een veilige 

leefomgeving worden zij daar liefdevol opgevangen in 

gezinshuizen. De gezinshuisouders staan dag en nacht voor hen 

klaar. In De Glind zijn ook diverse sportclubs en 

vrijetijdsvoorzieningen aanwezig. Op zondag 5 maart is de Kerk in 

Actie collecte bestemd voor het diaconale werk, zoals in 

Jeugddorp De Glind. 

 

Samen eten 

We gaan weer samen eten in het Wapen van Wesepe om 12.30 

uur op woensdag 1 maart. 

Hebt u problemen met het vervoer meld dit dan ook. 

Hebt u een speciaal dieet, geef dit dan aan bij opgaaf. 

U kunt zich voor het eten en het vervoer aanmelden tot uiterlijk 

27 februari 12.00 uur bij Jan Wichems tel.nr. 531505. Bij 

afmelden na 12.00 uur zijn wij genoodzaakt 10 euro in rekening 

te brengen i.v.m. de aanmelding bij het Wapen van Wesepe. 

Dit driegangen diner kost u 10 euro per persoon (inclusief 

drankje). 

U kunt iemand ook een dinerbon geven van 10 euro. 

U kunt uw buren misschien hiermee verrassen (deze zijn bij 

Mientje Lam te koop). 
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Ouderensoos Wesepe-Averlo 

Op woensdagmiddag 15 maart komt het mannenkoor Germania 

uit Heeten ons een gezellige middag verzorgen. Dit mannenkoor 

heeft prachtige liederen en het klinkt fantastisch. 

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. 

Komt u ook luisteren en genieten? Iedereen is van harte welkom. 

 

Tot ziens in het Wapen van Wesepe op 15 maart. 

  

commissie ouderensoos 

 

 

 

STICHTING OUDEREN HUISVESTING 

WESEPE 

"De Brouwershof" 
 

 

 

Beste mensen. 

We hebben alweer de derde spellenmiddag van dit jaar op ons 

programma staan. 

                  Woensdagmiddag 8 maart a.s om 14.30 uur. 

We hopen dat jullie allemaal komen. 

  

Vr.Gr. Jenny,Bertus en Klaasje 

 

 

 

 

KERKBEHEER 
 

 

 

Grote schoonmaak Kerk en Beukenoot 

In januari hebben we grote schoonmaak gehouden in de Kerk en 

Beukenoot. 

De dames die Marian ten Have altijd maandelijks bijstaan hebben 

onder haar begeleiding schoongemaakt. Dingen waar Marian niet 
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aan toekomt en wat je beslist niet alleen kunt. In een paar uur is 

er heel veel gebeurd. 

Dames heel hartelijk bedankt voor jullie medewerking! En nog 

veel succes het komende jaar. 

We zijn heel blij met deze groep vrijwilligsters!! 

 

Namens de kerkrentmeesters, Betsie ten Have 

 

Kerkbalans: mooi resultaat 

Op maandagavond 6 februari is de actie Kerkbalans in onze 

gemeente afgesloten. Op deze avond werd zoals altijd weer een 

bingo gehouden voor de vrijwilligers die de enveloppen hadden 

weggebracht en opgehaald. Om half 8 kwamen de eerste lopers 

de enveloppen met de toezeggingen afleveren. Veel van hen 

bleven om bingo te spelen en de uitslag van de eerste telling mee 

te maken. Het werd een erg gezellige avond met veel bijpraten en 

de bekende partijtjes bingo met mooie prijzen. Terwijl de lopers 

genoten van de gezelligheid werden in een andere kamer de 

toezeggingen geteld. Aan het eind van de avond kon de 

voorlopige eindstand worden bekendgemaakt. Inmiddels is het 

eindbedrag van de toezeggingen uitgekomen op € 52.729,80. Dat 

is minder dan vorig jaar maar de kerkrentmeesters zijn toch erg 

tevreden met dit resultaat en voelen zich met dit resultaat 

gesterkt en gesteund door de gemeente. We danken iedereen 

voor hun toegezegde bijdrage en natuurlijk ook alle vrijwilligers 

voor hun inzet. 

 

De kerkrentmeesters 

 

Tarieven kerkhof 

Op de vergadering van 15 februari hebben de kerkrentmeesters 

de tarieven van het kerkhof aangepast. U vindt de nieuwe 

tarievenlijst op de website van de Protestantse gemeente Wesepe 

onder het tabblad begraafplaats. U kunt ook een exemplaar 

aanvragen bij Evert van den Broek (e-mail: 

kerkbeheerwesepe@gmail.com of tel. 531253). 

 

De kerkrentmeesters 
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Opbrengst van collecten en giften 

 

 

22 jan. Diaconie € 69,90 

 Kerkbeheer € 91,40 

29 jan. Diaconie € 48,97 

 Kerkbeheer € 55,90 

5 febr. Diaconie € 36,50 

 Kerkbeheer € 33,75 

12 febr. Diaconie € 22,80 

 Kerkbeheer € 25,70 

19 febr. Diaconie € 32,40 

 Kerkbeheer € 29,70 

 

AGENDA 
 

 

 

1 mrt 12.30 u Samen eten      Wapen van Wesepe 

8 mrt 14.30 u Spellenmiddag SHOW         de Brouwershof 

15 mrt 14.30 u Ouderensoos      Wapen van Wesepe 

20 mrt 20.00 u Redactievergadering      Kikkerspad 9 

25 mrt   9.00 u Oud papieractie       Ds. Kreikenlaan 10 

28 mrt   9.00 u Ouderlingenvergadering    de Beukenoot 

28 mrt 11.00 u Moderamen      de Beukenoot 

30 mrt 10.00 u Kerkbeheer      de Beukenoot  

30 mrt 20.30 u Diaconievergadering     de Beukenoot 

1 april 15.00 u Nicolaasconcert       Nicolaaskerk 

5 april 19.45 u Kerkenraadsvergadering    de Beukenoot 

 

Nicolaasconcert zaterdag 1 april: FUSE 

Zes muzikanten van hoog niveau. Huisband bij Podium Witteman, 

optredens bij DWDD, Radio 4 en 6.  

Met een ongewone bezetting van strijkkwartet, contrabas en 

percussie speelt Fuse naast klassieke muziek ook jazz, pop en 

improvisaties. De verbinding zit in de instrumenten en de 

aanstekelijkheid waarmee Fuse hun muziek als het ware uitdeelt 

aan het publiek. Een unieke zaterdagmiddag, breder dan 

klassieke muziek en een feestelijk einde van ons eerste lustrum.  

Aanvang 15.00 uur, kerk open 14.30 uur. Toegang € 20.
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Wilt u alle stukken, notulen, brieven, et cetera, met betrekking tot de Protestantse 
Samenwerking in Klein-Salland sturen naar: secretaris@kleinsalland.nl  
 

In het kader van Klein Salland nodigt de P-G Raalte ook graag 

gemeenteleden uit uw kerk uit voor onderstaande bijeenkomsten 

in het Annahuis. 

 

Pastorale thema-avond in het Annahuis Raalte 

Op donderdag 23 maart wordt in het Annahuis in Raalte een 

pastorale avond gehouden met als thema ”Hart en ziel gebroken: 

verstoten ouders”. De verhouding tussen de generaties is bij de 

meeste mensen goed en harmonieus. Maar een bepaalde 

gebeurtenis kan de relatie tussen ouders en hun volwassen 

kinderen blijvend verstoren of zelfs verbreken. Aan de hand van 

4, op Bijbelse teksten gebaseerde thema‟s, gaan de deelnemers, 

onder leiding van ds. Günter Brandorff, samen nadenken en 

praten. De avond start om 20:00 uur. Meer informatie vindt u op 

de website van de Plaskerk www.pknraalte.nl onder het kopje APP 

2016-2017. Hier kunt u zich ook opgeven tot uiterlijk 10 maart. 

Opgeven kan ook bij Janny Bolt, tel. 0572-353350 of per e-mail: 

jannyvankampen@bolt.tk.  

 

 

Pasen met Chagall in het Annahuis Raalte 

Kerkramen met afbeeldingen in allerlei kleuren. Ze zijn bedoeld 

om verhalen te vertellen. In de aanloop naar Pasen staan we stil 

bij dit verhaal. Welke beelden heb jij daarbij? Op woensdag 5 

april vertelt gemeentelid Mieke van Houselt ons over Marc 

Chagall, zijn leven en werk. De deelnemers gaan zelf aan de slag 

met het tekenen van een kerkraam (krijt met ecoline). In de stijl 

van Chagall worden beelden gemaakt bij het Paasverhaal. De 

avond vindt plaats in het Annahuis in Raalte en begint om 19:30 

uur. Graag van tevoren opgeven via de website van de Plaskerk 

www.pknraalte.nl onder het kopje APP 2016-2017 of bij Janny 

Bolt, tel. 0572-353350 of per e-mail: jannyvankampen@bolt.tk 

 

 

mailto:secretaris@kleinsalland.nl
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Wandelen Geert Grootepad 

In het kader van onze samenwerking Klein Salland trekken we de 

wandelschoenen aan als voorgangers en nodigen je uit om met 

ons mee te lopen op zaterdag 11 maart 2017. We lopen dan 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 en gaan met de trein terug. Aanmelding: Ds. 

Martje Veenstra-Oving (telefoon: 545842 of mail: 

martjeveenstra@hotmail.com). 

 

Laten we durven 

(Uit Diakonia) 

 

Laten we graag zien omdat we dat kunnen, en leven – voluit en 

gretig – omdat wij dat mógen en het daarom dubbel zo goed 

moeten doen. 

Laten we beter leren weten, niet meer morsen met de dagen die 

al die anderen, daar, zomaar, opeens zijn kwijtgeraakt. 

Laten we geen engelen zijn, maar als het kan toch ook geen 

duivels. 

Laten we mensen zijn. En helemaal onszelf worden, niet wie we 

denken dat anderen wilden dat we waren. 

Laten we moed houden, durven wankelen en redden wat er te 

redden valt. Onszelf bijvoorbeeld, en mekaar. 

Laten we stoppen met hopen en doen wat moet gebeuren om het 

te doen gebeuren, en mild zijn voor wie dat nog niet kan. 

Laten we ze openlaten: onze deuren, onze armen, onze geesten. 

Laten we pantsers afleggen, en de andere tegemoet treden, 

telkens weer. Laten we slapende honden keihard wakker maken. 

Blijven geloven in dromen die ook uitkomen. 

Veel verwachten, genoeg spijt hebben, in zeven sloten tegelijk 

lopen, alle dingen aankijken, ook dat wat ons verontrust. 

En laten we minachting koesteren voor de hopeloosheid, weten 

wat we waard zijn, onszelf gunnen wat we verdienen, want dat is 

vaak meer dan we geneigd zijn te denken. En laten we begrijpen 

wat de liefde is, onthouden dat dat alles is, of toch bijna. 

Laten we durven. Ja. 

Griet Op de Beeck, Vlaams auteur 
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Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe 
 

PREDIKANT Vacature   
   
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 Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe     tel 853941 
 corina_jansen@yahoo.com  
 
WEBSITE:  http://wesepe.protestantsekerk.net 

 
KINDEROPPAS via G. Visscher,  zie boven 

(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld) 
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