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Erediensten in april
1 april

10.00 u

8 april

10.00 u

15 april 09.30 u
22 april 10.00 u
29 april 10.00 u
6 mei

10.00 u

Ds. H.J. Damstra
1e Paasdag
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: Jeugdwerk
Mevr. M. de Vries
Inz. der gaven: Diaconie
Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.
Klein-Sallandse Kerkendag Olst
Ds. R. Heins
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: Eredienst en kerkmuziek
Ds. J. Muntendam
Inz. der gaven: Bloemenfonds
Diaconie: Ond. Kerk. Geb.
Dhr. H. Knoop
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: Missionair werk

Na afloop van elke kerkdienst is er koffiedrinken in de
Beukenoot waarvoor elke kerkganger van harte wordt
uitgenodigd.
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Pasen
Vanaf eind maart draait in de bioscoop een film over het leven
van Maria Magdalena. Omdat er over haar niet zo heel veel
bekend is, zal er wel het één en of ander ingevuld worden door de
makers van de film. Die hebben trouwens wel een naam hoog te
houden: ‘The king’s speech’, over de stotterende Engelse koning
George VI, is ook van hun hand. Wie de film (straks) heeft
gezien: laat even weten wat u/je ervan vond?!
Niet voor niets komt deze film in de aanloop naar Pasen uit. Maria
van Magdala komt op de morgen van Pasen, vertelt het
Johannesevangelie, als eerste bij Jezus’ graf. Zij is de eerste
getuige. En ze is dat voor óns, die het van horen zeggen moeten
hebben. Zij heeft Jezus leren kennen en hem niet losgelaten. Zij
heeft hem aan het werk gezien op zijn weg naar de Paasmorgen
toe.
Dat is een weg vol met mooie momenten, waarop hoop gegeven
wordt aan mensen: hoop op het Koninkrijk van God, dat het
anders in de wereld kan worden áls mensen maar willen. Het is
ook een weg vol momenten van liefde, voor mensen die in hun
doen en laten zo goed mogelijk proberen verder te komen. En er
zijn op die weg momenten van geloof, als een vertrouwen dat het
met Jezus goed zit, dat zijn woorden waar en zijn daden
betrouwbaar zijn.
Die weg van hoop, liefde en geloof is niet onschuldig: die roept
tegenstand op. Moedwillig wordt Jezus de dood ingejaagd. Al die
momenten van geloof, hoop en liefde maakt Maria Magdalena
mee, ook het moment dat zijn leven ten einde gaat op Goede
Vrijdag. Maar op de Paasmorgen is zij er wéér bij. Ze voelt aan
dat al die goede woorden en bijzondere daden niet weg kunnen
zijn, dat God het er niet bij kan laten zitten. Daarom blijft ze waar
ze is: ze verlaat het lege graf niet. Je kunt zeggen: haar geloof
houdt ze vast. Ze gelooft niet dat God zich vergist heeft. Zij
gelooft wel dat Jezus’ leven er niet zomaar was, dat het evangelie
geen afgelopen zaak is, geen ‘over en uit’.
Ze krijgt de Opgestane te zien. Al herkent ze hem eerst niet en
ziet ze hem voor de tuinman aan. Haar verstand kan haar
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vertrouwen niet bijhouden. Dat is voor Maria Magdalena niet
anders dan voor ons. Wat daar op die morgen van Pasen gebeurt,
is voor ons onduidelijk, ongrijpbaar en ongelooflijk. Het blijft in
een dichte mist hangen. De ‘nevelen van Pasen’ wordt dat
genoemd. Zoals je in een mist geen hand voor ogen ziet, zo zie je
op de morgen van Pasen niet wat daar precies gebeurt.
En toch ‘weet’ je als gelovige dát er wat gebeurt. Je kunt het met
je verstand niet beredeneren, maar we voelen wel aan dat het
iets bijzonders is. Je kunt alleen niet door de mist heen kijken. En
dat kan ook Maria van Magdala niet. Zij kan alleen haar hart
volgen, vanuit het vertrouwen dat zij in Jezus heeft. Een
vertrouwen dat Hij bij haar heeft opgebouwd met zijn woorden en
daden van geloof, hoop en liefde.
En vanuit dat vertrouwen laat zij zich op weg sturen door Jezus,
de Opgestane. Op weg, om het goede nieuws te vertellen dat
Pasen voor óns betekenis heeft, al zien wij daar nu nog zo weinig
concreets van. Pasen: feest van een toekomst waarin alles anders
zijn zal. En vanuit die toekomst valt er een ander licht op ons
leven. Een licht, dat zich niet laat vangen, dat zich door de mist
van het leven vaak nog laat temperen. Een licht, dat schijnt om
mensen te vullen met blijdschap en warmte. Een licht, dat het
moet hebben van mensen die ervan getuigen.
En Maria van Magdala is één van de eersten die dat doet.
ds. Henk Jan Damstra
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Bij de kerkdiensten in april:
Zoals in het maartnummer al was aangekondigd vieren we op
zondag 1 april Pasen. De cantorij werkt aan de dienst mee. We
hopen op een blijmoedige dienst waarin we zingend en biddend
Jezus’ opstanding gedenken.
Op weg naar het paasfeest komen we op Witte Donderdag, Goede
Vrijdag en Stille Zaterdag bij elkaar om samen stil te staan bij zijn
lijden en sterven. Deze diensten vormen met die van de
Paasmorgen een geheel, die ik persoonlijk altijd als heel bijzonder
en intens ervaar. Het contrast tussen lijden en opstaan, de
betekenis daarvan, en denkend aan het lijden van mensen nú,
maakt de stille week tot een andere week dan alle andere.
Twee weken na Pasen houden we de gezamenlijke kleinsallandse
(zon)dag. De vorige twee keer hielden we op een zaterdag, nu
komen we dus op een zondag bij elkaar. Na Wijhe en Wesepe
houden we die dit jaar in Olst. We beginnen met een korte dienst,
daarna is er van alles te doen en te beleven. Bij de
voorbereidingen zijn de vier gemeenten betrokken geweest, het
contact verliep steeds op een plezierige maar ook efficiënte
manier. We hopen op een mooie dag, met zoveel mogelijk
mensen.
Overleden:
Een verschrikkelijk bericht is dat in de nacht van vrijdag op
zaterdag 17 maart Wout Hoogeboom verongelukt is, zoon van Eef
en Mariet Hoogeboom, de Steerne 12 in Heeten. Wout is 26 jaar
geworden. We hopen dat zij, en iedereen die bij dit intense
verdriet betrokken is en in dit verdriet deelt, kracht bij elkaar
vinden, en dat we als gemeente aan hen denken en met hen
meeleven.
Op zaterdag 17 maart is overleden mevrouw Engberdina
Vossebelt-Leunk in de leeftijd van 78 jaar. Zij woonde de laatste
periode in het Averbergen. Op vrijdag 23 maart heeft de
begrafenis plaatsgevonden in Wesepe, na een dienst van Woord
en Gebed in de kerk.
In het volgende nummer staat een in memoriam van haar leven.
Met een vriendelijke groet, ds. Henk Jan Damstra
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DIACONIE

Ouderensoos Wesepe-Averlo
Eetproject
Op woensdag 4 april om 12.30 uur gaan we weer samen gezellig
eten in het Wapen van Wesepe.
De kosten zijn nog steeds 10 euro voor dit overheerlijke 3-gangen
diner inclusief een drankje naar keuze.
*We willen u er op attenderen, dat als u zich wel heeft
opgegeven, en niet afmeldt/komt, we u wel 10 euro in rekening
moeten brengen.
Opgave tot maandag 2 april bij Fineke Middeldorp, telefoon:
532247.
Soosmiddag
En 2 weken later op woensdag 18 april komt Rien Mouw weer met
een diavoorstelling over de Veluwe.
Om 14.30 uur staat de koffie/thee voor u klaar in het Wapen van
Wesepe.
We hopen dat u allen komt genieten van deze mooie dia’s.
Mocht u voor beide vervoer nodig hebben, dan kunt u bellen met
Jan Meuleman, telefoon: 531519.
We hopen u binnenkort te mogen begroeten op deze middagen.
Seniorenreisje
Het jaarlijkse seniorenreisje is dit jaar op dinsdag 15 mei.
De bus van de TCR komt tegen 9 uur voorrijden op het plein bij
het Wapen van Wesepe.
Dit jaar brengen we een bezoek aan Alpaca World in Rutten. ’s
Middags maken we onder leiding van een gids een mooie rondrit
door de Kop van Overijssel.
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Tegen 10.30 uur hopen we in Rutten te zijn bij het Alpaca
fokbedrijf van Jan en Jelly Dingenmans in Flevoland. De koffie en
thee staan voor ons klaar met een Ruttens-brok!
Bij dit bedrijf hebben ze ca. 50 alpaca’s met veulentjes. Alpaca’s
zijn dwerglama’s, dus kameelachtigen, die van oorsprong uit
Zuid-Amerika komen en dan met name uit Peru. Ze worden
gehouden voor hun wol. Bij slecht weer staan ze binnen in een
goed toegankelijke, ruime stal. Het bezoek begint met een
introductiefilm over de alpaca en daarna gaan we ze in het echt
zien! Er is ook een winkeltje met Alpaca(wol) gerelateerde
producten.
Om 12.30 uur gebruiken we hier ook onze lunch: een koffietafel
met soep, koffie, thee en melk.
Daarna vertrekken we om 14.00 uur naar Urk, waar een gids bij
ons in de bus stapt.
We krijgen een rondrit door de havens van Urk en een rit door de
Kop van Overijssel met onderweg, net als voorgaande jaren, nog
iets te drinken in de bus. Om 16.00 uur stapt de gids weer uit en
gaan wij weer richting Wesepe.
We hopen om 17.00 uur weer bij het Wapen van Wesepe te zijn,
waar een overheerlijk diner voor ons klaar zal staan!
De kosten voor deze dag zijn 50 euro p.p. Er kunnen 60 personen
mee, dus geeft u zich snel op! Opgave t/m vrijdag 11 mei bij
Mientje Lam (tel: 531960) of Fineke Middeldorp (tel: 532247) of
tijdens het eetproject of een soosmiddag.
Betaling graag per bank t.a.v. M. Lam op bankrek.nr.
NL84RABO0377735361 o.v.v. ouderensoos Wesepe/Averlo, reisje
15 mei 2018.
Wilt u allen goed weer bestellen, zodat we net als vorig jaar weer
een prachtige dag hebben?
We zien jullie graag tijdens het eetproject, de soos of ons reisje!
Groeten van Mien, Jan, Frank, Fineke en Erna.
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STICHTING OUDEREN HUISVESTING
WESEPE
"De Brouwershof"

Beste mensen,
De volgende spelmiddag is op woensdag 11 april a.s. om half
drie.
Ondanks dat we geen nieuwe mensen mochten begroeten, zijn wij
wel erg blij dat enkele mensen bereid zijn om in te vallen met het
klaverjassen. Hartelijk dank daarvoor.
Vr. gr. Jenny, Bertus en Klaasje

KERKBEHEER

Opbrengst van collecten en giften

31 jan
25 febr
4 mrt
11 mrt
18 mrt

Gift letter W, Bloemenfonds
Diaconie
Kerkbeheer
Diaconie
Kerkbeheer
Diaconie
Kerkbeheer
Diaconie
Kerkbeheer
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€
€
€
€
€
€
€
€
€

10,00
30,60
27,75
34,80
38,20
46,40
45,30
73,30
48,70

AGENDA
4 april
11 april
18 april
23 april
28 april

12.30
14.30
14.30
20.00
09.00

u
u
u
u
u

Samen eten
SOHW spelletjesmiddag
Soosmiddag
Redactievergadering
Oud papieractie1

Wapen v.Wesepe
Brouwershof
Wapen v.Wesepe
Kikkerspad 9
fam. Niemeijer

Omdat iedereen een vakantie verdient!
(Uit Nieuwsbrief van de Protestantse Kerk)
Al verschillende jaren bieden Hetvakantiebureau.nl (bekend van
de diaconale senioren-/zorgvakanties) en RCN Vakantieparken
100 gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau een gratis
vakantie aan.
Ook dit jaar zijn 100 gezinnen weer van harte welkom in de
accommodaties op één van de Nederlandse vakantieparken. Kent
u een gezin dat een vakantie verdient en hiervoor in aanmerking
komt? Laat het ons weten! De gezinnen bepalen zelf wanneer ze –
in 2018 - op één van de parken in Nederland vakantie vieren.
Hetvakantiebureau.nl vraagt alleen een kleine bijdrage voor de
bemiddeling (€ 75,- voor een verblijf van een week of € 35,- voor
een weekend). Meer informatie over de gratis vakanties is te
vinden op rcn.nl/hetvakantiebureau en
hetvakantiebureau.nl/gezinsvakantie. Een gratis vakantie kunt u
aanvragen met medewerking van uw diaconie.
Wilt u meer informatie over de senioren-/zorgvakanties van
Hetvakantiebureau.nl? Kijk dan ook eens op Hetvakantiebureau.nl

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

Klein-Sallandse Kerkendag 2018
De gezamenlijke Kerkendag Wijhe-Olst-Wesepe-Raalte op 15 april
komt nu steeds dichterbij.
1

Als u niet in staat bent het papier zelf weg te brengen belt u dan met Erna Albers (531103)
en het wordt bij u opgehaald.
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Aanmeldformulieren zijn uitgedeeld via het kerkblad, via losse
formulieren of via de internetsite. Graag voor 7 april inleveren.
U kunt op het formulier 3 voorkeuren opgeven. Uiteindelijk wordt
u bij één daarvan ingedeeld. Op de dag zelf hoort u wat u gaat
doen.
Om half 10 beginnen we met een korte dienst en na de koffie
starten de activiteiten.
Er is voor elk wat wils. Om maar wat te noemen:
Workshops voor stoere kinderen: als je wilt met schmink, maar
het gaat altijd over teamwerk en zorgen voor elkaar.
Geo-catching voor 10+: vind als eerste de eindbaas. Smartphone
meenemen dus!
Legerpredikant Mark Boersma voor 16-20 jarigen: jullie starten
met een kort fragment uit de oorlogsfilm "when the trumpets
fade". Eén man is geen man. Niet voor watjes!
Bruggenbouwen voor 10+ en volwassenen: iets met timmeren,
hout, spijkers en touw. Voor als je niet wilt stilzitten, maar lekker
buiten aan de slag wilt. Pas op uw vingers.
En wat dacht je van Geluk: geluksvaardig worden in een uurtje
tijd. Laat je verrassen.
U kunt napraten over de preek met Henk Jan Damstra: hoe
denken we over "moet ik soms waken over mijn broer?".
De wandeling: genieten van meditatieve momenten langs IJssel
en uiterwaarden.
Voor muziekliefhebbers: uitleg over het orgel en zingen bij de
piano.
Bibliodrama voor iedereen vanaf 14 +. Een bijbelverhaal tot leven
brengen door zelf een rol te kiezen en uit te spelen.
Voor de creatievelingen onder ons: bloemschikken en verbinden
met natuurlijke materialen.
En rond de middag sluiten we af met een gezamenlijke lunch en
genieten we van resultaten van de culinaire workshop.
We verwachten rond half 2 klaar te zijn. U houdt dus nog een
middag voor u zelf over.
Tot ziens op 15 april !
De Kerkendag voorbereidingscommissie.
PS. Willen diegenen die geen vervoer hebben zich opgeven bij Ton
de Duif (532272)? Dan wordt er iets voor u geregeld.
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Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe
PREDIKANT

Ds. H.J. Damstra
Kerkplein 11, 8121 BM Olst
damstra@pkn-olst.nl

KERKENRAAD

Voorzitter: Dhr. G. Visscher
Hademanstraat 8b, 8111 AK Heeten
gerrit@w3future.com
Scriba: H.J. Jansen
Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe
scribapknwesepe@gmail.com

tel. 564042

tel. 0572 381823

tel. 853941

KERK

Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe

De BEUKENOOT
Sleutel :

Mevr. B.H. ten Have-Wilbrink (reserveren)
tel. 531237
John Wiggerman, Ds. E. Kreikenlaan 1 tel. 06-18640044
Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10
tel. 531277

KOSTER

Dhr. G. de Jong
Scholtensweg 50, 8124 AJ Wesepe
ga.dejong@hetnet.nl

ORGANIST

Mevr. C. Ovinge-Best
Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle
corinne.ovinge-best@ziggo.nl

tel. 531255

tel. 531573

tel. 038-4655388

BEGRAFENISSEN

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

FINANCIËN

Kerkbeheer: Dhr. E.G. van den Broek
Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe
tel. 531253
RABO bank:
NL 67 RABO 0314517081
SKG bank:
NL 04 FVLB 0699878322
kerkbeheerwesepe@gmail.com
Diaconie: Mevr. J. van Tartwijk
M.v.Doorninckweg 13, 8124 PH Wesepe
tel. 531686
RABO bank:
NL31 RABO 0377735442
SKG bank:
NL16 FVLB 0635807084
Jeugddiaconaat: NL23 FVLB 0635807637
diaconiewesepe@gmail.com

LEDENREGISTRATIE

C. Jansen-Suciu
Corina_jansen@yahoo.com

KINDEROPPAS
WEBSITE

via G. Visscher, zie boven
http://wesepe.protestantsekerk.net
(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)
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