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Kopij voor de maand mei inleveren vóór 19 april.
Eén keer per jaar wordt u gevraagd een vrijwillige bijdrage aan het
kerkblad te storten. Voor bankrekeningnummer zie colofon achterin het
kerkblad.

Erediensten in april
Op 23 maart heeft de regering de lockdown verlengd tot 20 april.
Dus gaan we tot die datum geen diensten houden.
Voor Olst en Wesepe zullen tijdens de lockdown gecombineerde
online diensten worden gehouden in de kerk van Olst, die worden
ook aangeboden via onze kerkradio.
Zie achterin voor de diensten in Olst.
Tijdens de lockdown is de kerk in Wesepe elke woensdagochtend
open van 10.00 tot 11.00 voor stil gebed en het branden van een
kaarsje.
Onder voorbehoud de diensten vanaf 25 april:
25 apr 10.00 u
2 mei 10.00 u

Dhr. H. Knoop
Inz. der gaven: Bloemenfonds
Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.
Ds. J. Muntendam
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: Missionair werk

Er is voorlopig geen koffiedrinken in de Beukenoot.

PASEN, NIEUW BEGIN!
Net als de meeste mensen, aangestoken door het mooie weer
eind februari, ging ik ook veel te vroeg in de tuin aan het werk.
Natuurlijk hoorde ik in mijn achterhoofd de stem van mijn
overleden vader: ‘Kind, eind februari is te vroeg, niet voor half
maart beginnen, want de tuin moet de kans krijgen om opnieuw
te beginnen. Voor je het weet schoffel je van alles kapot of weg!’
Maar ja, de tuin, het weer en al die mensen die ik in de tuin zag
werken, lokte ook mij om aan de slag te gaan. Eerst inventariseer
ik met mijn man wat, in onze ogen, de winter niet heeft
overleefd. Bij twijfel maken we een foto en sturen deze naar onze
hovenier Henk voor advies.
Vorig voorjaar hadden we nieuwe aanplant gekregen in een
bepaald tuinvak, enkele planten overleefden de droogte niet, dus
in het najaar deze planten vervangen. Die stonden er nu goed bij,
maar die planten van het voorjaar leken echt dood. Een foto
gemaakt om naar hovenier Henk te sturen, alleen die foto bleef
liggen. Enkele dagen later verstuurd en die middag was het mooi
weer en dacht ik: Lunchpauze? Nee, ga lekker een uurtje in de
tuin en neem dat bewuste tuinvak onder handen. En dat heb ik
geweten, want wat dood leek, leefde! Heel klein, maar ik zag
nieuw leven. Stil, met een harkje door dat tuinvak kruipend, werd
ik steeds verbaasder, alle planten leefden nog.
Misschien vindt u het vreemd maar automatisch gingen, al
werkende in de tuin, mijn gedachten naar het Paasverhaal. Naar
Maria en de leerlingen van Jezus. Johannes, Petrus, maar ook
naar Tomas en de andere leerlingen. Hun ervaringen bij de
opstanding van Jezus.
Wat dood was of leek, leeft! Het is geloof en ongeloof! Want dat is
wat er met Pasen gebeurt. Geloof en ongeloof vechten vaak om
voorrang. Klopt het wat we zien en ervaren? We leven immers in
een samenleving waar alles meetbaar en bewijsbaar moet zijn.
Daarom vind ik het zo mooi dat in vele Rooms-Katholieke kerken,
voordat het Paasverhaal wordt gelezen er gezegd wordt: ‘Wij
verkondigen het mysterie van het geloof of het mysterie van
Pasen!´
En zo schreef collega ds. Chienus Schokker vorige maand ook al
in zijn overdenking voor de kerkbladen, wij weten maar al te goed
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dat het altijd, als het om geloof en zingeving gaat, het altijd
zien..…soms even is.
Ja, geloof en ongeloof zal altijd in beweging blijven door alle
invloeden die op ons afkomen. Zeker ook in het vreemde
afgelopen jaar van de COVID-19 en de lockdown, maar ik hoop
van harte dat het voor eenieder toch mag zijn, het soms even
zien en ervaren van een nieuw begin. Het wordt Pasen, hoe dan
ook. De Heer is opgestaan als nieuw begin voor allen!

Ds. Martje Veenstra-Oving,
Wijhe

UIT DE PASTORIE
‘Het is zo saai.’ Dat hoor ik mensen vertellen over hun beleving
van deze periode. We herkennen die verzuchting en wachten op
betere tijden. En wachten duurt (altijd te) lang. We willen zo
graag weer van alles doen.
Zo ver is het nog niet. Vanwege de lockdown waar we voorlopig
nog niet van af zijn, zullen ook de komende kerkdiensten nog
steeds alleen digitaal en in Olst gehouden worden. We hebben in
klein-salland afgesproken dat we in goed overleg met elkaar
besluiten wanneer we in onze kerken weer met groepen mensen
bij elkaar kunnen komen.
Van samen zingen zal het in ieder geval voorlopig nog niet
komen. Iemand vertrouwde me laatst toe: ‘zal ik nog wel kunnen
zingen na zo’n lange tijd?’ We zullen in ieder geval wel goed
moeten gaan oefenen, denk ik. Iemand die een hele tijd in bed
heeft moeten liggen, moet ook weer de spieren trainen. Dat
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zingen komt wel goed, als we eerst maar eens zo ver zijn dat we
mógen zingen!
De lockdown geldt ook voor de diensten in de Stille Week en op
Paasmorgen. Corinne speelt tijdens die diensten op het orgel en
zij zingt de liederen (in Olst dus). Behalve Corinne is er nog een
klein groepje dat meezingt. De diensten beginnen op donderdag,
vrijdag en zaterdag om 19.30 uur. Uiteraard kan er ook later
gekeken worden, voor wie dat beter uitkomt. Het was natuurlijk
mooier geweest om op zaterdagavond wat later op de avond de
dienst te houden en dan na de dienst de paasnacht in te gaan.
Maar iedereen begrijpt: de avondklok maakt latere diensten
onmogelijk.
Op Witte Donderdag staan we stil bij het laatste avondmaal van
Jezus en zijn leerlingen. Ik nodig iedereen uit om thuis een stukje
brood en wijn of druivensap klaar te zetten. Tijdens de dienst
kunnen we dan samen het avondmaal vieren, al zijn we niet bij
elkaar en kunnen we geen kring vormen. De verbondenheid
beleven we dan thuis. En dat is ook verbondenheid!
Op Goede Vrijdag wordt het lijdens-evangelie gelezen en die
lezing wordt steeds met muziek afgewisseld. De beide kaarsen
van de twee kerken, van Olst en Wesepe, worden tijdens de
dienst gedoofd. Het wordt zo symbolisch donker: Christus is
gestorven.
Op zaterdagavond mag het licht gaan branden. Op weg naar de
morgen van Pasen wordt de nieuwe paaskaars binnengebracht.
Deze keer zijn het drie kaarsen: die van Olst, die van Wesepe en
de kaars voor de kinderen.
Op Paasmorgen begint de dienst om 10.00 uur. Ik hoop van harte
dat dit feest een lichtpunt voor ons mag zijn in deze periode!
In een gedicht van de dichter Sytze de Vries, een gedicht dat ik
hier graag aanreik, wordt het licht van Pasen beeldend onder
woorden gebracht:
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Nu is het licht ontboden,
de goede schepping lacht!
De zon zingt God zijn ode
als op de eerste dag!
Dit licht dat ons onthult:
al wie het donker duldt
en daar Gods goedheid wacht,
vervalt nooit aan de nacht.
Nog kan het duister duren,
het licht blijft toegezegd!
Want in de zwaarste uren
is onze nacht weerlegd:
is Christus niet de vlam
die door het duister kwam,
ons aangestoken heeft
met vuur dat eeuwig leeft.
Nooit zal die vlam nog doven
dank zij die ene mens
die alle nacht te boven
geloofd heeft, onbegrensd.
Hij is het eerste licht,
dat ons de dag bericht,
de zon die schijnen gaat,
de glans van Gods gelaat!
Laten we ons daar aan vast houden!
Met een warme en welgemeende groet aan iedereen,
ds. Henk Jan Damstra
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UIT DE KERKENRAAD

-

-

-

In het vorige kerkblad hebben we gemeld dat de
uitgestelde gedachtenisdienst op 2 mei zou zijn. Het is
echter toch weer uitgesteld naar 20 juni, op die datum
hopen we alle families van de overledenen tussen oktober
2019 en oktober 2020 weer te mogen ontvangen.
We hebben besloten om de bloemengroep te vragen om
een groot aantal Paasattenties te maken en deze rond te
brengen in de gemeente ter bemoediging. We vragen de
koffiedames weer om net als bij kerst te helpen met de
bezorging.
We besluiten om via de diaconie een gift over te maken
voor de rolstoelbus voor de fam. Dijkslag.
We nemen een abonnement op Zoom, waardoor we beter
via internet kunnen vergaderen.
WE MOGEN ELKAAR NIET AANRAKEN,
MAAR WE ZULLEN ELKAAR NOOIT LOSLATEN!

Coronaregels kerkdiensten
Tot nu toe hebben we steeds de adviezen gevolgd die PKN op
haar website adviseert rond corona. Eind februari adviseerde men
opeens dat er weer diensten gehouden konden worden met
maximaal 30 personen. Echter na overleg met de collega kerken
in Klein Salland hebben we besloten de kerk toch niet te openen.
Zolang winkels en horeca niks mogen, vinden we het moreel niet
verantwoord om de kerk wel te openen. Dit voelt niet goed.
Vooral de kerken in Olst, Wijhe en Raalte staan midden tussen de
winkels en horeca die ten einde raad zijn.
We realiseren ons dat dit voor veel gemeenteleden erg verdrietig
is dat de kerk nog steeds niet open kan; vooral de diensten in de
Stille Week en met Pasen zijn jaarlijkse hoogtepunten. We hopen
samen op een snel einde van de lockdown.
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Aanmelden kerkdiensten
De overheid geeft toestemming voor kerkdiensten onder
voorwaarde van reservering.
Dit geldt ook voor eventuele begrafenisdiensten.
Aanmelden kan dan tot ’s avonds voor de dienst, uiterlijk 18.00
uur.
Aanmelden kan als volgt:
-

Mail naar kerkbezoekwesepe@gmail.com
Bel of app naar 06-20753695 (Gerrit Visscher).
Vermeld wel duidelijk met hoeveel personen u komt.
U krijgt bericht terug of u geplaatst kunt worden.

Mocht u niet helemaal fit zijn dan komt u niet.
In dat geval graag afmelden uiterlijk een uur voor de dienst.

De kerkenraad wenst u allen
Gezegende Paasdagen toe

QR-code Website PKN Wesepe
Zeker in deze Coronatijd heeft de website van
onze gemeente haar nut wel weer bewezen.
Dankzij webmaster Dick Stegeman ziet het er
allemaal keurig uit. Het adres van de website
staat bij het colofon en met ingang van dit
nummer staat er ook een QR-code op de achterpagina. U kunt
deze code scannen met uw smartphone en zo krijgt u op de
snelste manier toegang tot de site.
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Van onze jeugdwerker
Beste ouders en kinderen en jongeren,
De lente is begonnen. Vogels zijn druk bezig
met nestjes maken. Bomen en struiken doen
hun best om weer tot leven te komen en
groene bladeren te krijgen. Het is bijna de
eerste zondag na volle maan na het begin
van de lente.
Ja, ik bedoel Pasen, het belangrijkste feest
van de Christenen. Jezus is gekruisigd, Jezus
is dood… Maar dat is niet het einde! Hij heeft de
dood overwonnen. Hij is opgestaan uit de dood.
Dat mag gevierd worden!
Een gezamenlijke Paasviering op school of in de kerk kan dit jaar
helaas niet. Dat neemt niet weg dat Pasen wel gevierd kan
worden. Op een andere manier. Anders dan anders. Hoe vieren
jullie het dit jaar? Alleen met je gezin? Via de tv, of het internet
een paasdienst volgen? Met een paasverhaal uit de (kinder)bijbel?
Of misschien wel beeldbellen om samen met anderen Pasen te
vieren? Eieren versieren? Een lekker paasontbijt maken?
Paaseitjes verstoppen (en daarna natuurlijk lekker opeten)? Toch
even naar je ouders, opa of oma of iemand anders toe, om ze
fijne Pasen te wensen op 1,5 meter afstand?
Ik wens jullie fijne Paasdagen toe!
Rini van Dijkhuizen, kerkelijk jeugdwerker (i.o.)
Kinderkerk online
Zondag 7 maart j.l. was er een bijeenkomst voor de kinderen.
Met 10 kinderen van 2 t/m 14 jaar heb ik een leuk half uurtje
gehad. We hoorden en zagen het verhaal van Jezus die boos
werd. Hij werd boos omdat hij niet wilde dat het huis van zijn
vader werd gemaakt tot marktkoophal. Nee, dat was een plek om
te bidden en stil te zijn. Om even tot rust te komen. We hebben
even gepraat over boos zijn en we hebben allemaal een smiley
met verschillende emoties getekend. Na het tekenen mochten de
anderen raden welke emotie bedoeld werd. Dat ging heel goed!
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Daarna hebben we een huisje
gevouwen en gepraat over je
droomhuis. Voor iedereen was
het erg belangrijk dat er een
eigen plekje was in huis. Je eigen
kamer waar je helemaal jezelf
kan zijn. Dus dat Jezus boos
werd op de verkopers, ja, dat
snapten de kinderen wel. Ik zou
ook boos worden als mijn kamer,
mijn eigen plekje, verstoord zou worden…
Hartelijke groeten,
Rini van Dijkhuizen, kerkelijk jeugdwerker (i.o.)

DIACONIE
Opbrengst kaartjes en postzegels
Na geruime tijd (mede vanwege de
coronamaatregelen) heb ik met enige trots op onze
kerkgemeenschap weer heel veel kaartjes, postzegels, cartridges
en een aantal mobieltjes weg mogen brengen naar een
inzamelpunt in Doetinchem. Vanuit daar komt alles samen in
Utrecht waar Kerk in actie en GZB (zendingswerk) jaarlijks een
mooie opbrengst genereren voor goede doelen. In 2020 was de
opbrengst 22.125 euro (16.191 via postzegels en ansichtkaarten,
5825 euro via mobieltjes en cartridges).
Nog even op een rijtje: Knip postzegels ruim van de envelop. Knip
geen postzegels van ansichtkaarten. Lever alleen ansichtkaarten
in. Welkom zijn ook geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en
kaarten van Anton Pieck.
Alvast weer erg bedankt,
Jacky van Tartwijk (06-31768816)
Kerktelefoon
Voor 2020 heeft de diaconie besloten GEEN nota’s uit te schijven
voor de kerktelefoon. Dit vanwege de vele diensten die door de
Corona-maatregelen niet door konden gaan.
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Ouderensoos
Beste senioren uit Wesepe e.o.,
Het is al weer een poosje geleden dat u iets van ons hebt
gehoord. Misschien heeft u ondertussen al een vaccinatie
gehad…?
Hopelijk geeft dat voor de komende maanden weer wat meer
“lucht”, afwachten maar…
Zoals u waarschijnlijk wel had verwacht, gaat ons meireisje
evenals vorig jaar niet door. Deze hebben we bij de TCR kunnen
verzetten naar woensdag 18 mei 2022!
Landgoed Kaamps in Ootmarsum is wederom geboekt.
Als we inderdaad wat minder beperkingen krijgen hebben we voor
u een verrassing in petto.
We hopen dan weer van start te gaan met iets
leuks op woensdag 18 augustus a.s.
Dus noteer die datum alvast. U hoort t.z.t.
hier meer over.
We wensen iedereen hele fijne Paasdagen toe,
en blijf gezond !
Hartelijke groeten aan jullie allen van,
Mientje, Jan, Frank, Mieke, Fineke en Erna.

KERKBEHEER

Opbrengst van collecten en giften

In de maand maart zijn er geen kerkdiensten gehouden.
Wel zijn er per bank giften binnengekomen, soms genoemd als
gift, soms als vervanging van de collectes.
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6 jan, gift, D
5 feb, gift, B
3 mrt collecte, D
9 mrt gift, K
20 mrt collecte, K

Diaconie
Diaconie
Kerkbeheer
Kerkbeheer
Kerkbeheer

€
€
€
€
€

25,100,50,25,100,-

AGENDA

19 apr 20.00 u
24 apr 9.00 u
5 mei 19.30 u
6 mei 20.00 u
7 mei 9.00 u
12 mei 19.45 u

Redactievergadering
Oud papieractie1
erf
Kerkbeheer
Diaconievergadering
Ouderlingenvergadering
Kerkenraadsvergadering

Vulikerweg 2c
fam. Niemeijer
de Beukenoot
de Beukenoot
de Beukenoot
de Beukenoot

Paasretraite op
Klooster Nieuw Sion
“Zo intens heb ik Pasen
nog nooit beleefd”
Op een bijzondere manier
toeleven naar Pasen kan
dit jaar (coronaproof) met
de individuele paasretraite
op Klooster Nieuw Sion bij Diepenveen. In de stille week even
afstand nemen van de hectiek van deze tijd en in de stilte van het
klooster focussen op het lijdensverhaal en de opstanding.
Deelnemers kunnen kiezen voor een volle week of instromen
1

Als u niet in staat bent het papier zelf weg te brengen, belt u dan met Jo Jansen
(0570 532040 of 06 53737210) en het wordt bij u opgehaald.
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vanaf Witte Donderdag. De dagelijkse getijdengebeden vormen de
rode draad van de retraite.
Er is ruimte om tijdens het verblijf individuele programmaonderdelen te kiezen; zoals het lopen van het labyrint, dagelijks
een rondje door de monumentale berceau, een stiltewandeling. Er
zal muzikale inspiratie zijn, Lectio Divina, een begeleide
retraitedag (op maandag), ruimte voor gesprek en er is een
stiltegesprek als extra optie bij te boeken.
Eten en drinken zijn inbegrepen. Verder is er ruimte om de
handen uit de mouwen te steken, lekker te werken in de moestuin
of te helpen bij het eten voorbereiden.
Data: zondag 28 maart-zondag 4 april (Eerste Paasdag), of vanaf
Witte Donderdag (1 april)
Locatie: Klooster Nieuw Sion
Meer weten?
Kijk op https://www.nieuwsion.nl/events/paasretraite/
hartelijke groet,
Jacob Rijlaarsdam
marketing & communicatie Klooster Nieuw Sion
marketing@nieuwsion.nl - www.nieuwsion.nl

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

Kerkdiensten in Klein Salland
Raalte
datum
1 apr
2 apr
3 apr
4 apr

tijd
19.30 u
19.00 u
21.00 u
9.00 u

voorganger
Ds. R. Slaar, W. Donderdag
Ds. R. Slaar, G. Vrijdag
Ds. R. Slaar, Paaswake
Ds. R. Slaar, Pasen
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4 apr
11 apr
18 apr
25 apr
2 mei

11.00 u
9.30 u
9.30 u
9.30 u
9.30 u

Ds.
Ds.
Ds.
Ds.
Ds.

R. Slaar
G. Zijl, Nijverdal
R. Slaar
R. Slaar
M.L. Eigenhuis, Lemele

tijd
19.30
19.30
19.30
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

voorganger
Ds. H.J. Damstra W. Donderdag,
Ds. H.J. Damstra, G. Vrijdag
Ds. H.J. Damstra, Paaswake
Ds. J. Wiegers, Pasen
Ds. H.C.S. Spit, Diepenveen
Ds H.J. Damstra
Ds. E.S. Klein Kranenburg
Ds H.J. Damstra

Olst
datum
1 apr
2 apr
3 apr
4 apr
11 apr
18 apr
25 apr
2 mei

u
u
u
u
u
u
u
u

Wijhe
datum
1 apr
2 apr
3 apr
4 apr
11 apr
18 apr
25 apr
2 mei

tijd
19.30 u
19.30 u
21.00 u
9.30 u
9.30 u
9.30 u
9.30 u
9.30 u

voorganger
Ds. M. Veenstra-Oving, W. Donderdag
Ds. M. Veenstra-Oving, G. Vrijdag
Ds. M. Veenstra-Oving, Paaswake
Ds. M. Veenstra-Oving, Pasen
Ds. H. de Graaf, Heerde
Ds. M. Veenstra-Oving
Ds. M. Veenstra-Oving
Ds. L. Schokker, Gorssel
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Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe
PREDIKANT

Ds. H.J. Damstra
Kerkplein 11, 8121 BM Olst
damstra.schreuder@planet.nl

tel 564042

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

De BEUKENOOT
Sleutel :

Mevr. B.H. ten Have-Wilbrink (reserveren)
Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10

KOSTER

Dhr. G. de Jong
Weseperenkweg 2, 8124 PZ Wesepe
ga.dejong@hetnet.nl

ORGANIST

Mevr. C. Ovinge-Best
Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle
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
Kerkbalans:
NL74 RABO 0373 7429 24
Kerkblad:
NL84 RABO 0128 1218 66
Algemeen:
NL67 RABO 0314 5170 81
kerkbeheerwesepe@gmail.com

tel. 531255

tel. 531573

tel. 038-4655388

Diaconie: Mevr. J. van Tartwijk
M.v.Doorninckweg 13, 8124 PH Wesepe
RABO bank:
NL31 RABO 0377735442
SKG bank:
NL59 RABO 0373739702
diaconiewesepe@gmail.com
LEDENREGISTRATIE

Dhr. E. Hoogeboom
eefhoogeboom@gmail.com

KINDEROPPAS

via G. Visscher, zie boven

WEBSITE:

http://wesepe.protestantsekerk.net

tel. 531237
tel. 531277
06 22541865

tel. 531253

tel. 531686

tel 06-21593651

(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)
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