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KERKBLAD 
van de 

Protestantse Gemeente Wesepe 
 

Verschijningsdatum: 29 maart 2016  Redactie: 
      Ds. R. Gosker 
Oplage: 450 ex.     Mevr. A. Rechterschot 
      Mevr. E. Middeldorp 
Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl   Dhr. E.G. van den Broek 
 
Kopij voor de maand mei inleveren vóór 20 april 2016. 

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 april 
 

3 april 12.00 u  Ds. R. Gosker 

    Survivalzondag 

10 april 10.00 u  Dhr. A. Rooze (Tilburg) 

     Inz. der gaven: Diaconie 

    Eindcollecte: Ond.kerk.geb. 

17 april 10.00 u  Irene Ziegelaar 

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: Bloemenfonds 

24 april 10.00 u  Ds. M. Veenstra (Wijhe) 

    Klein-Sallandse Zondag 

    Inz. der gaven: Kerkmuziek 

    Eindcollecte: Ond.kerk.geb. 

1 mei 10.00 u  Ds. R. Gosker 

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: Missionair werk   

 

 

   : Kinderoppas  : Koffiedrinken 

 

 

 
 
 

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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Om mee te beginnen ... 

 

Ik was achttien toen ik met hem kennismaakte. Als aankomend 

predikant was ik net met de studie begonnen. Op de eerste dag 

werd ons verteld dat we de volgende dag het Hebreeuwse alfabet 

moesten kennen. Dat was ‘om mee te beginnen’. Hebreeuws is 

immers de taal van het Oude Testament en de letters vormen de 

basis van een taal. We hadden er een middag en avond de tijd 

voor en die tijd was ook wel nodig. Toen heb ik hem voor het 

eerst ontmoet: de Hebreeuwse letter ‘B’. En die ziet er zo uit: 

 

Hij heeft ook een naam, deze sierlijke letter. 

Hij heet niet gewoon ‘B’, maar ‘Beth’. En dat 

woord betekent niet alleen ‘B’, maar ook 

‘huis’. Een woord dat bijvoorbeeld terugkomt 

in Bethlehem, ‘huis van brood’. Maar wat 

maakt die B, die Beth, nu zo bijzonder, 

misschien wel meer bijzonder dan alle 

andere letters? Kijken we eens naar de 

vorm: de letter Beth heeft een bovenkant en 

een onderkant, aan één kant is hij open en 

aan één kant gesloten. Dat is natuurlijk geen toeval. Deze letter 

betekent niet alleen ‘huis’, hij beeldt ook een huis uit.  

 

De bovenkant van de letter, het dak van het huis, laat zien: God 

is boven ons, Hij is een beschermend dak boven ons hoofd. En de 

onderkant laat zien: Hij is ónder ons, Hij vormt het vloertje in ons 

leven waar we op staan en bouwen kunnen. Hij draagt ons. De 

linkerkant van de letter, van het huis dus, is open. Die wijst naar 

de toekomst: God zal daarin niet ontbreken, Hij is op onze 

toekomst gericht. 

 

Nu begint een Hebreeuwse zin niet linksboven op de bladzijde, 

maar rechtsboven. En dan wordt er van rechts naar links gelezen. 

Voor ons wat vreemd: wij lezen een regel juist van links naar 

rechts. En waar bij ons de laatste letter van een regel staat, 

begint het Hebreeuws dus met de eerste letter. De rechterkant 

van de Beth is dicht en die dichte kant is dus de kant waar de 

letter begint. Daarmee wil die letter Beth zeggen: kijk niet te veel 

achterom, kijk niet alleen maar terug naar wat geweest is, maar 

kijk vóóruit. Kijk naar de opening vóór je, die biedt openheid, 
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uitzicht en perspectief, die wijst vóóruit. Maar ook: God staat 

achter je, Hij steunt je in de rug.  

 

De Beth is de eerste letter van de bijbel. In onze vertaling is dat 

de I, van ‘In het begin’. Maar in de Hebreeuwse bijbel is het dus 

deze Beth. Met die letter begint het verhaal over de schepping, 

hoe die bedoeld is door God. De schepping is niet bij toeval 

ontstaan, vertelt het begin van de bijbel. Ze is juist bedoeld als 

een plek, een ‘huis’, voor mens en dier, om te leven met God en 

met elkaar.  

 

De Beth is de eerste letter in een lange rij letters die samen de 

bijbel vormen. Het boek waarin elk woord en elke zin het goede 

nieuws vertellen over God, over mensen, en over God en mens 

samen. Een boek vol verhalen die een ‘huis’ voor ons geloof 

vormen. De eerste letter van de bijbel heeft dus al in zich wat in 

de rest van de bijbel verteld wordt. Kortom: een letter om eens 

even bij stil te staan! 

          

Olst, ds. Henk Jan Damstra 

 

 

BIJ DE DIENSTEN 
 

2e zondag van Pasen: Survivalzondag – 3 april  

De uitnodiging om op deze voor Wesepe belangrijke dag een 

bezoekje aan de kerk te brengen staat elders in dit kerkblad én in 

de Dorpskrant. De kerk is open van 11.00 tot 15.00 uur. De 

middagpauzedienst begint om 12.00 uur. Corinne Ovinge-Best 

speelt tweemaal Bach: Johann Sebastiaan & Johannes Michaël. 
 

3e t/m 4e zondag van Pasen – 10 & 17 april  

Op deze zondagen sta ik wel voortdurend op de kansel, maar niet 

bij u. Ik mag bij de Remonstranten in Hoogeveen voorgaan, altijd 

een feest van herkenning. De zondag daarna ben ik in Raalte om 

mijn collega Gunter Brandorff in de Plaskerk te vervangen. 

 

4e zondag 17 april 

Zoals u in het programma hebt kunnen zien zal er tijdens de 

Sallandse kerkendag ook theater van de Blauwe Olifant te zien en 

te beleven zijn. Deze voorstelling zal gebaseerd zijn op het 



5 

verhaal van de torenbouw van Babel en de daaruit voortkomende 

spraakverwarring.  

Dit zal dan ook het thema zijn van de dienst van zondag 17 april 

die vooraf gaat aan deze zaterdag. Spraakverwarring ontstaat als 

mensen niet naar elkaar luisteren en niet openstaan voor de 

onderlinge verschillen en de verschillende wijzen waarop mensen 

zich uitdrukken. Immers: ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. 

We zullen het oude verhaal van de torenbouw lezen en een 

evangelieverhaal.  

Voorganger in deze dienst is Irene Ziegelaar. 

 

5e zondag van Pasen – 24 april 

Na de Kerkendag in Wesepe volgt op zondag 24 april een Klein-

Sallandse preekstoelendans. Ik mag de kansel van de 

Nicolaaskerk in Wijhe betreden om daar over de Toren 

(torenbouw van Babel) te preken, terwijl één van mijn Klein-

Sallandse collega's hetzelfde zal doen bij u. In alle vier de kerken 

zal dezelfde liturgie gevolgd worden. De torenbouw zal dus bij ons 

opnieuw centraal staan. We hebben dan de voorstelling nog vers 

in het geheugen en we zullen zien of er nu een andere kijk naar 

voren komt. 

 

Reinier Gosker 

 
 

PASTORALE KRONIEK  

 

Het is vlak vóór Pasen als ik deze regels schrijf, terwijl u ze pas 

na Pasen leest. Een rare loop van omstandigheden. Ik schrijf dus 

alsof ik zou weten hoe de wereld er na Pasen uitziet. Vrolijker? 

Opgewekter? Dat is natuurlijk wel de bedoeling. Maar laat Pasen 

zich gezeggen? Of werkt het anders? Waarom vieren we eigenlijk 

Pasen?  

 

Pasen is vanouds een lentefeest dat ons wil helpen om in het 

nieuwe ontluikende leven te geloven. Om na de winter het leven 

weer te zien groeien. Het te koesteren en lief te hebben. Zo zingt 

ook een oud kerklied, ooit geschreven door Paul Gerhardt, ergens 

in de 17e eeuw. Ik zing het graag, niet alle coupletten, maar wel 

deze twee:  
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Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd, 

nu in de lente zich verheugt 

al wat er leeft op aarde! 

De gaarden zijn op 't schoonst gesierd, 

opdat gij 't lieve leven viert, 

dat God u openbaarde. 

 

God heeft zijn schepping goedgedaan, 

hoe zou ik zelf dan buiten staan? 

Hij heeft de dood verdreven. 

En ik zing mee, nu alles zingt, 

het lied dat overal weerklinkt, 

de lofzang om het leven. 

 

Pasen als 'de lofzang om het leven'. Ik weet niet of u het herkent, 

maar wie zingt oogt gelukkig. Toch lukt zingen mij niet altijd. 

Soms denk ik dat de winter mij daarbij parten speelt. Maar vaak 

besef ik dat pas als de lente zich meldt, want dan gaat het opeens 

weer in mij zingen ...  

 

en ik zing mee, nu alles zingt, 

het lied dat overal weerklinkt, 

de lofzang om het leven. 

    

Wel en wee 

Dan nóg is het de vraag of het in mineur of in majeur? Treurig of 

opgewekt. Vaak wisselen beide toonladders zich af, net als in het 

dagelijks leven. De ene dag zus, de andere zo. Ik denk aan 

Gerritje Jansen die hopelijk eerdaags terugkeert naar de 

Sparrenheuvel in Diepenveen. Ik heb respect voor haar 

doorzettingsvermogen hoe ze weer opgekrabbeld is. Ook gaan 

mijn gedachten uit naar Wim Kloosterboer, die kort na het 

overlijden van zijn moeder, opnieuw opgevangen moest worden 

door de geestelijke verzorging van Dimence in Deventer. Ik denk 

aan de oude meneer en mevrouw Smeenk van de Mengerweg, die 

intussen verhuisden naar Averbergen in Olst. En aan zoveel 

anderen die ik hier niet bij name noem, maar van wie we weten 

dat ze het best zwaar te verduren hebben.  

 

Schenk mij een geest van zachtmoedigheid 

opdat ik niet verbitterd raak 
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Schenk mij een geest van opstandigheid  

opdat ik mij niet neerleg bij wat me overkomen is 

 

Schenk mij een geest van liefde 

zodat ik met open ogen de wereld tegemoet treed.  
 
 

Survivalzondag 

Onlangs vroeg buurman John Wiggerman mij een column te 

schrijven voor de Survivalkrant. 

Zoiets laat ik mij geen tweemaal 

vragen.  

Dat de Nicolaaskerk tijdens de 

Survivalrun open is wil trouwens 

niet zeggen dat de kerk volstroomt 

met sporters. Nee, uit pure 

belangstelling voor wat er in het 

dorp gebeurt, toont ze iets van haar 

aangeboren gastvrijheid. Dat de 

kerkdeuren open staan is een 

signaal van dankbaarheid voor het 

ons gegeven leven. 
 

Ik zie u graag vóór, na of tijdens de 

Middagpauzedienst waarin Corinne 

Ovinge twee stukken van Bach ten 

gehore zal brengen. Eén van Johann Sebastiaan Bach (1685-

1750), de Pastorale in F-dur. En één van Johannes Michaël Bach 

(1648-1694), de vader van Maria Barbara Bach, met wie Johan 

Sebastiaan in 1707 trouwde. Van Joh. Michaël krijgen we een 

koraalbewerking te horen over het lied 'Allein Gott in der Höh sei 

Ehr'. Deze Johannes Michaël werd in de familie Bach zeer 

gerespecteerd om zijn muzikale kwaliteiten, – zo liet Corinne mij 

weten. Een pastorale én een gloria mogen onze bijdrage vormen 

aan het Survivalfeest in Wesepe. Over 'de Lofzang om het leven' 

gesproken! Geen wonder dat de kerkdeuren open staan.  

 

“Klein-Salland in een grote wereld” 

Dat is het thema voor de komende Kerkendag. Ik merkte dat 

nogal wat gemeenteleden zich weinig kunnen voorstellen bij 

zoiets als een Kerkendag. Wat is dat? In Duitsland trekt de 
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Kirchentag gewoonlijk 100.000-den mensen. Maar is zoiets wel 

voor ons? Ben ik niet veel te oud? Moet ik niet actief bij de 

Nicolaaskerk betrokken zijn om mee te mogen doen? Enzovoort. 

Het antwoord luidt simpel: nee hoor! Iedereen mag meedoen. 

Trouwens, er wordt op iedereen gerekend. Het gaat erom dat 

dorps- en gemeenteleden meedoen. Oud of jong doet niet ter 

zake. Deze dag is er voor mensen van 0 tot 110 jaar. Je hoeft niet 

iets speciaals te kunnen of te weten dan alleen belangstelling 

hebben voor dorps- en gemeenteleden uit Olst, Wijhe en Raalte.  

 

En als u vanwege de leeftijd niet meer zo flexibel bent kunt u 

altijd nog plaatsnemen op de leugenbankjes, want ook die 

moeten vol. In de dorpskrant deden we als kerkenraad en 

voorbereidingscommissie een oproep aan u om toch vooral niet 

thuis te blijven maar mee te doen. Die oproep staat iets verderop 

in dit kerkblad afgedrukt. 

 

 

Tot slot 

Ik eindig met het gedicht 'Pro domo'. Het werd geschreven door 

Hester Knibbe. Ik vond het tussen 'De 100 beste gedichten voor 

de VSB-Poëzieprijs 2015', en het gaat als volgt: 
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Het was heet in het paradijs, de planten  

snakten naar water, de leeuw lag uitgeteld  

naast het lam te slapen. Er moest nodig worden  

 

gesnoeid gewied gemaaid, maar we hadden  

geen woord nog voor onkruid schoffel tuinschaar  

zeis. Toch, dwars door de hof stroomde  

 

het water ergens vandaan en ergens naar toe en  

we aten bladgroen wortels, plukten vruchten  

– hoe kon alles rijpen! – de kersen smaakten  

 

we spogen de pitten uit op de grond waardoor  

beginsels ontsproten. Dus moest er wel  

 

meer zijn onder de zon, iets  

wat je aanvang zou kunnen noemen en einde.   

 

En zo groet ik u allen en wens u een mooie Paastijd! 

 

Reinier Gosker 

 

“Hij had de wil om te leven 

Maar niet meer de kracht” 

 

Met deze woorden maakte de familie bekend dat Berend van 

Gelder (geboren 24 okt. 1930) was overleden op 20 februari 

2016 na een liefdevolle verzorging van een half jaar in de 

Hartkamp te Raalte. Hoe goed de verzorging aldaar ook was, het 

was met pijn in het hart dat Annie – zijn vrouw - de zorg op den 

duur aan anderen moest toevertrouwen. Zo kan dat gaan als je 

zo’n 60 jaar bij elkaar bent geweest en lief en leed met elkaar 

gedeeld hebt. De dienst ten afscheid op 25 februari in de hem zo 

vertrouwde kerk begon met het aansteken van enkele kaarsen 

door de kleinkinderen; een symbolische handeling om aan te 

geven dat er naast en behalve een pijnlijk en verdrietig afscheid –

voor- altijd ook veel licht en warmte aan goede herinneringen te 

delen was.  

Geboren en opgegroeid onder eenvoudige en bescheiden 

omstandigheden leerde hij al vroeg wat werken was; aanvankelijk 

op het landgoed van Schoon-Heeten en later bij Thomas&Drijver.  
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Hij trouwde met Annie en trok in bij dat boerderijtje aan het 

kanaal. Eens –op een vraag mijnerzijds- over hoe hij het e.e.a. 

combineerde met zijn werk in ploegendienst- sprak hij de voor mij 

onvergetelijke woorden: “O… Maor Annie dut ook heel vulle… 

want die kan alles!”  

Wat prachtig eigenlijk dat je op een heel vanzelfsprekende manier 

heel gewoon op elkaar kunt rekenen en vertrouwen! En daarbij 

blijkt maar weer eens dat je eigenlijk maar weinig nodig hebt om 

met elkaar gelukkig en tevreden te zijn. En dat straalt dan in 

betrouwbaarheid, hulpvaardigheid maar ook gezelligheid uit naar 

de kinderen en kleinkinderen, naar de buren en vrienden om je 

heen. 

Zelf mocht ik hem nader leren kennen als ouderling en op grond 

van mijn eigen ervaring en beleving noemde ik hem graag: “Van 

Gelder; een man uit één stuk!” Wij wensen en bidden Annie, de 

kinderen en kleinkinderen toe dat de herinneringen aan zijn 

werkzame en vooral hartelijke leven zijn lege plaats mogen 

vullen. 

 

D. van Doorn 

  

 

UITNODIGING 

 

Op zondag 29 mei zal ds. Reinier Gosker afscheid nemen van de 

Protestantse Gemeente Wesepe. Na ruim 5 jaar als predikant te 

hebben gestaan in onze gemeente is nu de tijd voor hem 

aangebroken om met emeritaat te gaan. De afscheidsdienst zal 

beginnen om 14.30 u. Aansluitend aan de dienst zal in het Wapen 

van Wesepe een afscheidsreceptie worden gehouden. Iedereen 

wordt hierbij van harte uitgenodigd deze beide gebeurtenissen bij 

te wonen. 

 

Afscheidscadeau: We willen als gemeente Reinier graag een 

afscheidscadeau aanbieden. 

U kunt daaraan meedoen door storting van uw bijdrage op 

banknummer NL 04 FVLB 0699 8783 22 t.n.v. Protestantse 

Gemeente Wesepe onder vermelding van ‘cadeau ds. Gosker’. 
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Geef de Nicolaaskerk een kans: kom naar de kerkendag! 

 

Als Wesepe haar kerk in stand wil houden moet het nú in de 

benen komen. Op de aanstaande Klein-Sallandse Kerkendag krijgt 

Wesepe een kans om te laten zien dat het een actieve 

kerkgemeenschap heeft, en dat ze in staat is om als gastgeefster 

heel Klein-Salland te ontvangen. Laten we een voorbeeld nemen 

aan de organisatoren van de jaarlijkse Survivalrun. 

 

Iedereen weet dat de kerk een functie vervult in de samenleving. 

Zelfs als we er geen deel van uitmaken en nooit in de kerk 

komen, is ze op de achtergrond van ons leven aanwezig. Als 

zichtbare aanwezigheid van wat ons leven draagt en als 

herinnering eraan dat het leven een gave is: een uitdaging om er 

iets moois van te maken. Een leegstaand kerkgebouw doet het 

omgekeerde en daar zit niemand op te wachten. Ook niet wie aan 

de kerk voorbij gaat, maar ziet dat de kerkdeur open staat.  

 

Daarom moet Wesepe op 23 april in de benen komen.  

 

Al meer dan twee jaar werkt de Protestantse Gemeente van 

Wesepe samen met die van Olst, Wijhe en Raalte. Nóg houdt 

ieder van de vier kerken haar eigen broek op, maar we weten dat 
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we in de toekomst op elkaar aangewezen zijn. Als we in alle vier 

plaatsen een kerkelijke gemeente overeind willen houden, moeten 

we leren samenwerken, want …  

 

Als we nú niks doen, zijn we straks te laat!  

 

Daarom nemen we nú tijd voor elkaar, tijd om elkaar te leren 

kennen en waarderen. De Klein-Sallandse Kerkendag is een 

moment waar gewone gemeenteleden e.a. uit de vier 

verschillende dorpen elkaar kunnen ontmoeten. Dit jaar is 

Wesepe de plek waar de Kerkendag zal plaatsvinden. Nu moeten 

we ons beste beentje voorzetten. Als we het nú laten afweten, 

tellen we in de toekomst niet meer mee. Daarom doen we een 

dringend beroep op ieder om deel te nemen aan de Klein-

Sallandse kerkendag op zaterdag 23 april van 10.00 uur tot 13.45 

uur. Blijf niet zitten waar je zit, maar kom in de benen, geef je 

op. En vergeet niet dat het ook gewoon een leuke dag wordt. 
 

Gert van Drie    Rikie Noordkamp 

Ton den Duijf    Gerard Thijs 

Reinier Gosker   Louise Trompert 

Betsie ten Have   Gerrit Visscher  

Jo Jansen    Evert van den Broek 

Erna Middeldorp   Elly van den Broek 

Manny Brinkman 

 
Kerkendag 23 april: Klein Salland in een grote wereld  

Aanmelden kan nog tot 11 april! 

 

Bijna is het zover... de aanmeldingen stromen al binnen... de 

tweede kerkendag van Klein Salland... Over een paar weken 

ontmoeten we rond de Nicolaaskerk in Wesepe onze ‘buren’ uit 

het samenwerkingsverband. 

 

Misschien herkent u sommigen nog van de eerste kerkendag, 

maar er zullen ook nieuwe gezichten rondlopen. Hoe dan ook: het 

belooft een inspirerende en vrolijke dag te worden.  

 

En hoe leuk zou het zijn om ná zo'n gezellige dag eens een 

keertje bij iemand te gaan koffiedrinken of op een middag een 
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theebezoekje te doen? Wij hebben het volgende bedacht: op de 

kerkendag delen we kaartjes uit waarop u uw naam, uw adres en 

telefoonnummer schrijft. Deze kaartjes gaan in een grote mand 

en aan het eind van de kerkendag, wanneer u naar huis gaat, 

neemt u een kaartje uit deze mand. De naam die op het kaartje 

vermeld staat, is degene waarmee u contact legt om een 

bezoekafspraakje te gaan maken. U gáát dus op bezoek, maar u 

krijgt zelf όόk bezoek, immers degene die uw kaartje pakt, komt 

bij u op bezoek. En het kan maar zo zijn dat bijv. iemand uit 

Wesepe op bezoek gaat bij iemand uit Olst. Hoe leuk is dat en 

welke mooie gesprekken kunnen hieruit voortkomen. U bent 

natuurlijk niet verplicht om hieraan mee te werken, dan vult u 

gewoon geen kaartje in. 

 

Ook nog even extra aandacht voor de workshop 

Kliederkerk tijdens de Klein-Sallandse Kerkendag... 

Deze ochtend is niet alleen bedoeld voor de 

allerjongsten met hun ouders, maar voor alle 

kinderen in de basisschoolleeftijd. Samen met hun 

ouders gaan we op ontdekkingstocht. Samen 

knutselen en spelen, een verhaal, samen eten en 

ontmoeten.  

 

Werkgroep Klein-Sallandse Kerkendag 

 

 

 

 

DIACONIE 
 
Samen eten 

We gaan weer samen eten in het Wapen van 

Wesepe om 12.30 uur op woensdag 6 april. 

Hebt u problemen met het vervoer meld dit dan ook. Hebt u een 

speciaal dieet, geef dit dan aan bij opgaaf. U dient zich voor het 

eten en het vervoer aan te melden tot 1 april bij Jan Wichems 

tel.nr. 531505. 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. Dit is al enkele keren tot 

volle tevredenheid gebeurd (deze zijn bij Mientje Lam te koop). 
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Ouderensoos  Wesepe-Averlo 

Op woensdag 20 april komt de Droststreetband uit Olst spelen in 

het Wapen van Wesepe. De middag begint om 14.30 uur. 

De kosten zijn 10 euro per persoon. 

Aanmelden voor het vervoer kan bij Jan Wichems tel.nr. 531505. 

Tot ziens in het Wapen van Wesepe op 20 april. 

  

commissie ouderensoos 

 
 

STICHTING OUDEREN HUISVESTING 

WESEPE 

"De Brouwershof" 

 

Beste mensen, 

De bezetting was deze keer weer aardig voltallig, dat geeft ons 

een goed gevoel. 

De volgende spelmiddag is op woensdag 13 april a.s. om 14.30 

uur in de Brouwershof. 

Vr.gr.  Jenny, Bertus en Klaasje 

 

 

Visitatie 4 april (herinnering) 

Vanaf 18.45 uur zijn de visitatoren aanwezig in het 

Ontmoetingscentrum 'De Beukenoot' om eventuele vragen, 

klachten of opmerkingen van u als gemeentelid in ontvangst te 

nemen. Daarna spreken zij om 19.30 u met de kerkenraad zonder 

predikant, waarna om 20.00 uur de 

kerkenraadsvergadering begint. 

 

Rommelmarkt op 4 en 5 juni 

De opbrengst van de rommelmarkt op 

zaterdag 4 en zondag 5 juni is bestemd voor 

het onderhoud van de Nicolaaskerk. Inmiddels zijn de beide 

(monumentale) luidklokken uit de toren verwijderd om 

gerepareerd te worden. Dat is een operatie die ruim € 50.000 

kost. Daarvoor wordt voor een gedeelte subsidie gekregen van 

het rijk, maar een groot deel moet door de protestantse 

gemeente zelf worden opgebracht, dus alle bijdragen zijn meer 

dan welkom. (Voor mensen die graag een bijdrage aan de 

restauratie willen geven: het banknummer van kerkbeheer staat 
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op de één na laatste pagina van dit kerkblad.)  

De jeugddiakenen werken ook mee aan de rommelmarkt en dus 

gaat ook een gedeelte van de opbrengst naar het project van het 

jeugddiaconaat in Oeganda.  

Ook als u niet van rommelmarkten houdt, dan is het nog de 

moeite waard om eens te komen kijken. Er is veel meer te doen 

dan alleen de verkoop van tweedehands spullen: koffie met 

allerlei soorten taart, rad van avontuur, kniepertjes, crêpes, ter 

plekke gerookte forel, gehaktballen, plantjes voor de tuin, 

zelfgemaakte jam en op gezette tijden live muziek. Kortom een 

gezellige happening met voor elk wat wils. 

En als u naar de sixesday activiteiten gaat kijken, dan bent u toch 

in de buurt, kom dan gezellig even aan…  

 

In het kort: 

Waar:  Boxbergerweg 71, 8124 PA Wesepe 

Wanneer: Zaterdag 4 juni, 10.00-16.00 uur 

 Zondag 5 juni, 12.00-16.00 uur 

Doel: Restauratie van de luidklokken. 

Trefwoorden: Mooie spullen, gezelligheid, muziek, koffie, thee, 

limonade, taart, gehaktballen, kniepertjes, 

gerookte forel, plantjes, sieraden, kleding, 

linnengoed, jam, crêpes, rad van avontuur, live 

muziek. 

Ophaaldagen: Op 16 april en op 21 mei komen we goederen 

ophalen voor de markt.  

Bel of mail even en we komen bij u langs. Op die 

dag kunt u ook zelf uw spullen brengen op de 

Boxbergerweg vanaf 10.00 uur. 

 

Tot ziens op 4 en/of 5 juni! 

Contactadressen rommelmarkt:  

Lies en Ton den Duijf, 532272, esdenduijf@hetnet.nl 

Elly en Evert van den Broek, 531253, 

eg.vandenbroek@kpnplanet.nl 

 

Twee klokken op transport 

Donderdag 10 maart is het gebeurd. Vroeg in de ochtend begon 

Ralf van Veghel (bedrijf Daelmans) de twee klokken te 

demonteren. Daarna de ophangconstructie en het luidwiel te 

verwijderen, en het galmgat vrij te maken. Het publiek was 

mailto:eg.vandenbroek@kpnplanet.nl
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ingeseind dat de klokken rond het middaguur zouden vertrekken. 

Maar de hijskraan kwam opeens twee uur eerder. Daarmee werd 

alles vervroegd, tot verdriet van degenen die het nakijken 

hadden. Hieronder is te zien wat ze gemist hebben.  

 

 

De bejaarde klokken zijn tenslotte veilig geland in de 

aanhangwagen - zowel de kleine (514 jaar oud) als de grote klok 

(317 jaar oud). De eerste etappe van de reis ging naar Helmond, 

waar de firma Daelmans nieuwe houten luidassen, luidboom en 

ophangstroppen gaat maken. Maar de klokken zelf gaan door 

naar de firma Lachenmeyer in Nördlingen - Duitsland. Een 

gerenommeerd bedrijf voor herstel van scheuren in kerkklokken 

en reparatie van de kronen. 

Dan nóg een goed bericht: de nieuwe klokken gaan geluid worden 

met een vliegende klepel in plaats van een vallende (zoals het 

was). Daarmee zullen de klokken na terugkomst in Wesepe bij het 

luiden een mooiere volle toon geven dan we gewend waren! 

De planning is dat de klokken vóór Pinksteren weer in de 

Nicolaaskerk hangen. Maar voor het zover is, willen we u nog met 

een filmpje laten zien hoe fraai en ambachtelijk de firma 

Lachenmeyer de klokken herstellen kan. Ons voorstel is dat te 

doen op zondag 24 april na de dienst. U kunt dan tijdens de koffie 

kijken naar een tv-scherm met mooie beelden, en ondertussen 

ook nog doorpraten. 

 

Grote oud papieraktie 

Op zaterdag 30 april staan er 3 containers in Wesepe: 2 op het 

erf van Niemeijer en 1 aan de Eikenweg bij Carr.bouw Jansen. 

Het papier kan gebracht worden tussen 9 en 12 uur. Ook wordt er 
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op zaterdag in de bebouwde kom en langs de Raalterweg (ook in 

de bebouwde kom) huis-aan-huis papier opgehaald. 

Als er mensen zijn die zelf geen vervoer hebben, of niet mobiel 

zijn, kunnen contact opnemen met Erna Albers tel: 531103, zodat 

het papier opgehaald wordt. 

Graag het papier verpakken in handzame dozen of papieren 

zakken. Er mag geen plastic tussen zitten, of ander afval. Is dit 

wel het geval dan worden we gekort in de opbrengst! 

Mochten er nog dorpsbewoners zijn die de PG Wesepe en de 

Harmonie een warm hart toe dragen, en af en toe is willen helpen 

met de oud-papier inzameling dan kunnen ze contact opnemen 

met bovengenoemde. 

 

Leupold Trio sluit seizoen Nicolaasconcerten af 

Het Leupold Trio verzorgt 

zondagmiddag 10 april het 

sluitstuk van een succesvolle serie 

Nicolaasconcerten. In de 

Nicolaaskerk in Wesepe spelen 

Sören Leupold (chitarrone, 

barokfluit), Quirine van Hoek 

(viool) en Wouter Meijnders (cello) 

in wisselende samenstelling onder 

andere werken van Marini, Weiss, 

Biber en Vivaldi. Het Leupold Trio, 

dat in 2003 is opgericht, treedt 

veel op in binnen- en buitenland. 

Kenmerkend voor de optredens 

van dit trio zijn het speelplezier, 

de sterke betrokkenheid, de 

virtuositeit en de ontspannen 

presentatie van de musici.  

 

Datum:  10 april 2016 om 15.00 uur (14.30 uur is de deur 

open) 

Locatie:   Nicolaaskerk, Ds. E. Kreikenlaan 3 in Wesepe 

Kaarten:   verkrijgbaar aan de deur of via 

www.denicolaasconcerten.nl  

Entree:    € 12,50 (inclusief consumptie) 

Kinderen jonger dan 12 jaar mogen gratis komen 

luisteren en kijken. 
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Opbrengst van collecten en giften 

 

 

 

28 februari Diaconie € 38,41 

 Kerkbeheer € 36,50 

6 maart Diaconie € 38,95 

 Kerkbeheer € 35,00 

 Gift bloemenfonds W € 10,00 

13 maart  Diaconie € 31,20 

 Kerkbeheer € 33,85 

20 maart  Diaconie € 74,35 

 Kerkbeheer € 120,40 

 Gift (Kerkbeheer) D € 50,- 

 

 

 

AGENDA 
 

 

 

29 mrt 9.00 u Ouderlingenvergadering de Beukenoot 

29 mrt 11.00 u Moderamen   de Beukenoot 

30 mrt 10.00 u Kerkbeheer   de Beukenoot  

31 mrt 20.30 u Diaconievergadering  de Beukenoot 

3 apr 11.00-15.00 u  Open Kerk 

4 apr 18.45 u Inloop gemeenteleden 

visitatiecommissie  de Beukenoot 

4 apr 20.00 u Kerkenraadsvergadering  

Visitatiecommissie  de Beukenoot 

6 apr 19.45 u Kerkenraadsvergadering de Beukenoot 

10 apr 15.00 u Nicolaasconcert  Kerk 

13 apr 14.30 u Spelletjesmiddag SOHW Brouwershof 

16 apr 10.00 u Ophalen spullen rommelmarkt 

20 apr 20.00 u Redactievergadering  Kikkerspad 9 

23 apr 9.30 u Kerkendag Klein Salland   kerk en Wapen 

       Van Wesepe 

30 apr 9-12.00 u Grote oud papieractie  fam. Niemeijer/ 

Carroseriebedrijf Jansen 
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Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe 
 

PREDIKANT Ds. R. Gosker   
 Ds. Kreikenlaan 3A, 8124 AP Wesepe tel. 530103 
 reiniergosker@gmail.com 
  
KERKENRAAD Voorzitter: Dhr. G. Visscher                       tel. 0572 381823 

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

 Scriba: Dhr. A.J. den Duijf tel. 532272 

 Boxbergerweg 71, 8124 PA Wesepe 
 esdenduijf@hetnet.nl 
   
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 
 
LEDEN- Mevr. E. Fleurke  
REGISTRATIE Ds. Kreikenlaan 3A, 8124 AP Wesepe tel. 530103 

 elsemarjafleurke@gmail.com 
 
WEBSITE:  http://wesepe.protestantsekerk.net 

(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld) 

 


