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KERKBLAD 

van de 
Protestantse Gemeente Wesepe 

 

Verschijningsdatum: 28 maart 2022  Redactie: 
      Ds. H.J. Damstra 
Oplage: 395 ex.     Mevr. A. Rechterschot 
      Dhr. G. Visscher 
Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl   Dhr. E.G. van den Broek 
 
Kopij voor de maand mei inleveren vóór 19 april. 

Eén keer per jaar (in september) wordt u gevraagd een vrijwillige 
bijdrage aan het kerkblad te storten op IBAN: NL67 RABO 0314 5170 81. 
 

Erediensten in april 2022 
 

3 apr 10.00 u  Ds. M. de Vries 

    Inz. der gaven: KIA Moldavie 

    Eindcollecte: Kerkbeheer 

10 apr 10.00 u  Ds. J. Muntendam 

     Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: Diaconie 

14 apr 19.30 u  Ds. J. Muntendam – Witte donderdag 

    Inz. der gaven: Diaconie 

    Eindcollecte: Kerkbeheer 

15 apr 19.30 u  Ds. J. Muntendam – Goede vrijdag  

16 apr 22.00 u  Ds. J. Muntendam – Stille zaterdag  

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: Diaconie 

17 apr 10.00 u  Ds. H.J. Damstra - Pasen 

    Inz. der gaven: KIA Libanon v.jong. 

    Eindcollecte: Ond. Kerk.geb. 

23 apr 19.00 u  Oecumenische dienst Heeten 

1 mei 10.00 u  Mevr. I. Ziegelaar 

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: Diaconie 
 

Elke dienst kunt u live volgen op www.kerkdienstgemist.nl 
U kunt diensten een jaar lang terugkijken vanaf een half uur na de 
dienst. 

Nu de anderhalvemeterregel is afgeschaft kunnen we na elke 
dienst op zondagochtend weer koffiedrinken. 

mailto:kerkbladwesepe@live.nl
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“Maatschap” 

 

Meer dan ooit zijn er maten nodig. Zo hebben ook de mensen die 

de oorlog in Oekraïne ontvlucht zijn of nog ontvluchten “maten” 

nodig. Wil jij hun maatje zijn? En zullen wij een maat-schappij 

blijken? 

We leven immers samen als maten; ieder land in de 

verbondenheid van eigen taal en cultuur, maar dat - zo leert de 

geschiedenis keer op keer - mag geen grens zijn van een 

maatschappij. Ook voor een ander, ook voor degene die niet tot 

je eigen kring behoort, is het soms van belang dat je een maat 

wilt zijn. 

 

Misschien hebben mensen wel teveel geleefd onder het motto: 

“Ieder voor zich en God voor ons allen!” - Bijna klonk het ook nog 

vroom ook, want “God” kwam er immers in voor. Maar die 

houding stond altijd al onder kritiek: zo moet het niet. Je kan een 

ander niet zomaar aan het lot overlaten. Nee, als het “ieder voor 

zich” is, dan komt het met het geheel niet goed. 

 

Oog hebben voor het geheel, voor meer dan je eigen, dat is lang 

niet vanzelfsprekend - kijk maar hoe versplinterd we zijn 

geworden - en daarom hoop ik alleen maar dat de solidariteit die 

dezer dagen alom bezworen wordt ook daadwerkelijk 

volgehouden kan worden.  

Een mens alleen is kwetsbaar, samen sta je sterker. Als dat 

ergens in de jaren van toenemende individualisering 

ondergesneeuwd is geraakt, komt dat nu aan het einde van de 

winter ineens weer boven drijven: solidariteit, maat-schap. 

 

Een maat-schap van bijzondere aard ervaar ik in het lijden van 

Jezus: Hij wordt daarin mijn maat, een vriend in goede en slechte 

tijden. Als kerken ontwaken wij weer uit de corona-slaap waarin 

ons keer op keer werd gezegd: Houd moed, heb lief! En in de 

wereld van nu zijn we als kerk ook geroepen om dat oostwaarts 

de wereld in te roepen: Houd moed, heb lief! - Er is een maatje 

die ons allen lief heeft! 

 

Ook voor de gemeente is het goed om een maatschap te vormen: 

een groep met verbinding onderling en open voor de ander, de 

naaste. We kunnen elkaar aanvullen, van elkaar leren en elkaar 
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inspireren. Hoe we dat doen - nu na corona - daar kunnen we het 

over hebben, als je dat wilt, maat! 

 

Ds. Richard Slaar 

 

dit gedichtje vond ik op internet: 

 

Jezus is mijn beste maat. 

Hij geeft me altijd goede raad. 

Hij toont me hoe ik lief kan zijn. 

Hij is de vriend van groot en klein. 

 

 
 
 

UIT DE PASTORIE 
 

Overleden: 

In de afgelopen periode overleed op 10 maart Willie Schoneveld-

Kleinlugtebeld in de leeftijd van 74 jaar. Zij woonde De Schaarsen 

40 in Heeten. De crematie heeft op 17 maart plaatsgevonden in 

Diepenveen. 

Een In Memoriam van haar leven staat elders in dit blad. 

 

Emmaüs-wandeling: 

Op vrijdag 29 april is er een Emmaüs-wandeling. In de bijbel 

wordt beschreven hoe twee ‘Emmaüsgangers’ na Pasen samen 

optrekken, onderweg de Opgestane ontmoeten en met hem eten. 

Op die vrijdag zijn we in tweetallen onderweg en gaan met elkaar 

in gesprek.  
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Wie mee wil doen, kan zich van tevoren opgeven. Van de 

opgegeven namen worden tweetallen gevormd. Elk tweetal 

spreekt ergens af om te beginnen met wandelen, in stilte èn in 

gesprek over een aantal gespreksvragen. 

Rond 15.00 uur komen we dan voor een kort liturgisch moment 

bij elkaar in de kerk. Daar loopt iedereen dus naar toe en daar 

sluiten we de wandeling af met koffie en thee. 

 

U/je kunt zich opgeven bij mij (per mail: 

damstra.schreuder@planet.nl of telefoon: 564042) of bij één van 

de ouderlingen. 

 

Bij de diensten: 

Op 10 april, Palmzondag, komt The Passion in de kerk van Raalte. 

Kees Posthumus zal ons daar met muziek en zijn vertelling van 

hoop inspireren en bemoedigen. Kaartjes kosten per stuk € 10. 

Opgeven kan via www.zingenindekerk.nl. 

 

In de dagen daarna staan we al lezend en zingend in de kerk stil 

bij de Stille Week. Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille 

Zaterdag komen we bij elkaar in avonddiensten. Op Paasmorgen, 

17 april, is het feest! We sluiten de Veertigdagentijd af en met de 

cantorij vieren we dan het paasfeest!  

 

Op zondag 24 april is er geen dienst in de kerk in Wesepe. Dat 

komt omdat we de zaterdagavond ervoor in de kerk van Heeten 

bij elkaar komen. Daar maken we een bijzonder jubileum mee: de 

combinatie Harmonie Wesepe en Fanfare St.Caecilia Heeten viert 

daar haar 100-jarig bestaan en we willen daar graag in een 

kerkdienst bij stilstaan.  

 

Eigenlijk moeten we nu zeggen 100+2 jaar, want we zouden twee 

jaar geleden al ‘een eeuw van muziek’ vieren en nu pas kan het. 

Die avond willen we dit jubileum nu echt vieren en elkaar 

ontmoeten, en het plezier benoemen van het maken van muziek 

èn het luisteren naar muziek. En na de dienst is er natuurlijk 

koffie en thee en kunnen er een heleboel herinneringen worden 

uitgewisseld. 

 

Alle goeds voor ieder en vriendelijke groeten, 

ds. Henk Jan Damstra 

mailto:damstra.schreuder@planet.nl
http://www.zingenindekerk.nl/
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In Memoriam 

Willempje Schoneveld-Kleinlugtebeld 

17 oktober 1947 – 10 maart 2022 

echtgenote van Herman Schoneveld 

weduwe van Gerrit Bessels 

 

Op donderdag 10 maart is overleden mevrouw Willempje 

Schoneveld-Kleinlugtebeld. Willie is overleden in de leeftijd van 

74 jaar. Zij woonde met haar man Herman aan De Schaarsen 40 

in Heeten. 

Op 17 maart heeft de crematie in eigen kring plaatsgevonden in 

Diepenveen, waar het leven van Willie herdacht is. 

 

Willie werd geboren in 1947 in Lemelerveld. Ze was het derde 

kind in het gezin, na haar kwamen er nog vier kinderen. Als jong 

kind kreeg zij, en haar moeder, tbc. Dat maakte het begin van 

haar leven een moeilijk begin.  

Na de lagere school bleef ze eerst thuis om te helpen en daarna 

werkte ze 3 jaar bij bejaardenhuis Oldenhaghen in Ommen. 

 

Ze trouwde met Gerrit Bessels, die in 1995 overleed. Samen 

hadden zij twee kinderen, Arjan en Manita. Ze vond een nieuwe 

liefde in Jeen. Toen ze twee weken bij elkaar woonden, kwam hij 

om het leven bij een ongeluk. 

Sinds 2001 woonde ze met Herman Schoneveld in Heeten. Met 

hem trouwde ze op haar zestigste, in hun nieuwe huis. Ze kreeg 

kleinkinderen, en genoot van het inrichten van hun nieuwe 

woning, van vakanties, van sport kijken en samen betrokken zijn 

bij de voetbal. Ze vond het fijn om onder de mensen te zijn. 

 

De laatste twee jaar stond hun leven in het teken van ziek-zijn. 

Ze kreeg longkanker. Ze beleefde deze periode, zoals Herman het 

verwoordde, ‘dapper’ en met de gedachte ‘we zien wel waar het 

schip strandt’. 

 

We weten haar nu in Gods handen geborgen en we wensen 

Herman, kinderen en kleinkinderen, heel veel sterkte toe.  

 

ds. Henk Jan Damstra 
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Het verloren schaap – kindermiddag (4-12 jaar) 

Op zondagmiddag 20 maart was er een kindermiddag in de 

Beukenoot. Met 3 kinderen hebben we een erg leuke middag 

gehad! Ken jij het verhaal van het verloren schaap?  

Er was eens een herder die wel 100 schapen had. Op een dag 

merkte hij dat er 1 schaapje weg was. Hij liet de andere 99 

schapen alleen en ging op zoek naar dat ene schaapje. Hij zocht 

en zocht. Eerst dicht bij de schaapskooi, maar het schaapje was 

niet te vinden. Daarna in de bossen, tussen de braamstruiken en 

tussen de bomen. Hij kon het schaapje nog steeds niet vinden. Hij 

werd moe en kreeg honger, maar hij gaf niet op. En uiteindelijk… 

Ja hoor, daar zag hij het schaapje. Gelukkig! Hij nam het 

schaapje weer mee naar de andere 99 schapen.  

We hebben het erover gehad wat dit betekent: God laat je nooit 

alleen. En God vertrouwt er ook op dat de anderen even voor 

elkaar zorgen als Hij dat ene verdwaalde schaapje moet zoeken.  

We hebben over het verhaal een kaart gemaakt. Tijdens dit 

knutselen kwamen mooie 

gesprekken op gang. De 

kinderen vroegen 

bijvoorbeeld: hoe oud is God? 

Ik denk wel 1000 jaar oud… 

Of heeft God de oorlog 

meegemaakt? Wat is het 

verschil tussen Jezus en God? 

En wie of wat is God 

eigenlijk? Samen hebben we 

naar antwoorden gezocht, 

want ook grote mensen 

weten hier meestal niet direct 

een antwoord op…  we 

hebben ook het spel: herder 

mag ik oversteken (schipper 

mag ik overvaren) gespeeld. 

In de kerk zijn mooie 

verstopplekken gevonden, 

waar de ouders hun verloren 

schaapje moesten vinden. 

Kortom, we hebben ons niet verveeld deze middag.  
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Ik ben zeker van plan in de komende tijd nog een of 2 middagen 

voor de kinderen (4-12 jaar) te organiseren! Ik hou jullie op de 

hoogte. 

 

Jongeren 12+ 

Voor de jongeren staan er ook een aantal activiteiten op het 

programma, zoals een filmmiddag, de Paaschallenge, of nacht 

zonder dak. 

 

De Paaschallenge maandag 18 april 

Op Tweede Paasdag, einde van de middag staat de Paaschallenge 

op het programma. 

Hiervoor worden ook de jongeren uit Wijhe en Olst uitgenodigd. 

Samen gaan we wat eten en er een leuke challenge van maken!  

 

Nacht zonder dak: 10/11 september 

Op 10/11 september wordt er een nacht zonder dak 

georganiseerd door Klein Salland. We slapen dan buiten, bij het 

Langhuus in Wijhe, met alleen maar een kartonnen doos. De 

bedoeling is dat je je laat sponsoren en dit geld gaat dan naar een 

goed doel (iets van daklozenopvang). Op zondag 12 juni zullen 

we dit met de jongeren voorbereiden. Het plan is dat iemand van 

de daklozenopvang iets komt vertellen.  

 

Groeten, Rini     

06-30619049   

r.vandijkhuizen@protestantsekerk.nl 
 

 

 

UIT DE KERKENRAAD 
 

 

 
 

Op 3 maart hadden we een gezamenlijke kerkenraadsvergadering 
voor Klein Salland in Wijhe. Als gast was aanwezig Ds. Klaas van 

der Kamp, de classispredikant voor Overijssel-Flevoland. Hij 

vertelde over zijn functie en was zeer geïnteresseerd in de 

voortgang binnen Klein Salland. Dit proces is een voorbeeld voor 

andere samenwerkingsinitiatieven. 

mailto:r.vandijkhuizen@protestantsekerk.nl
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Ook werd er gesproken over de Passion in Raalte op zondag 10 

april. Meerdere leden uit alle Klein Sallandse gemeentes zullen 

hierbij betrokken zijn. Meer hierover verder in dit kerkblad. 
 

 

Corona maatregelen 

In de laatste persconferentie ia aangegeven dat alle beperkingen 

zijn opgeheven, dus we zijn weer begonnen met samenzang en 

koffiedrinken. 

Laten we hopen dat het zo blijft. 

Het laatste nieuws over beperkingen vind je op onze website, ook 

kun je een kerkenraadslid bellen, zie colofon achter in het 

kerkblad. 
 
 

Olst-Wijhe geeft Warmte   

Door de sterke stijging van de 

energieprijzen wordt het dagelijks 

leven flink duurder. Het kabinet heeft 

besloten tot een tegemoetkoming  in 

de kosten die dit met zich meebrengt. 

In een flink aantal gevallen is dit niet 

toereikend. Dit is vooral slecht nieuws 

voor de mensen met een laag 

inkomen. Zij hebben meestal ook geen reserves waaruit extra 

energiekosten betaald kunnen worden. 

 

Actie van verbondenheid. 

Olst-Wijhe geeft Warmte is een actie van verbondenheid en 

solidariteit waarbij mensen die de energiecompensatie niet nodig 

hebben, een geldbedrag doneren aan Olst-Wijhe geeft Warmte. 

Olst-Wijhe geeft Warmte ondersteunt daarmee mensen die in de 

knel komen vanwege deze extra energiekosten. 

 

Doet u ook mee aan deze actie van verbondenheid?  

Hebt u de energiecompensatie niet nodig? Doneer dan (een deel) 

van het bedrag aan Olst-Wijhe geeft Warmte. U kunt dan uw gift 

overmaken op onderstaande bankrekening. Het Meester 

Geertshuis in Deventer ondersteunt ons initiatief in Olst-Wijhe. 

Het Meester Geertshuis is een ANBI instelling: uw giften zijn 

aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. 

NL63 RABO 0348 7289 56 
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t.n.v. Noodfonds Meester Geertshuis 

o.v.v. Olst-Wijhe geeft Warmte 

 

Alle giften komen volledig ten goede aan de mensen die een 

aanvraag doen en ook voldoen aan de richtlijnen. 

De gemaakte kosten voor organisatie en drukwerk komen voor 

rekening van de gezamenlijke kerken (caritas en diaconie) in Olst-

Wijhe. 

 

Voor wie? 

Mensen met een laag inkomen die door de verhoogde 

energielasten in de problemen komen, kunnen een aanvraag 

doen. 

Indienen aanvraag t/m 5 mei 2022. 

De bijdrage aan inwoners van Olst-Wijhe is bedoeld voor 

huishoudens die zelf een energierekening betalen en in de 

problemen komen door stijgende energieprijzen en de hoge 

inflatie. Het gaat om mensen met een inkomen tot 120% van het 

bestaansminimum. De volgende netto maandbedragen worden 

gehanteerd: 

• Alleenstaande   € 1.244,54 

• Gehuwd/samenwonend € 1.777,92 

 

Hoe komt u in aanmerking voor een bijdrage? 

• Mensen kunnen worden aangedragen door bij voorbeeld de 

Voedselbank, budgetcoaches of hulpverleners. 

• Bewindvoerders of budgetcoaches en hulpverleners kunnen 

samen met hun cliënt een aanvraag indienen. 

• Mensen die onder de genoemde inkomensnorm vallen, 

kunnen zichzelf aanmelden.  

• U kunt dan een e-mail sturen naar: 

olstwijhegeeftwarmte@gmail.com  

Wij sturen u dan een e-mail met de vraag een aantal gegevens 

aan te leveren, zodat we kunnen zien of u in aanmerking komt 

voor een bijdrage. Het gaat hierbij om inkomensgegevens van de 

volwassene(n) in het huishouden en een bewijs van betaling van 

een recente energierekening. 

• Voor inwoners met een uitkering en/of gebruik maken van 

minimaregelingen van de Gemeente Olst-Wijhe is er vrijstelling 

van giften tot een totaalbedrag van € 1200,- per kalenderjaar. 
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Overleg met uw inkomensconsulent bij hogere persoonlijke giften 

om uw situatie te beoordelen. 

 

• Komt u in aanmerking om een bijdrage te ontvangen, 

maar kunt of wenst u niet per e-mail te communiceren? Meldt u 

zich dan met legitimatie, bewijs van inkomen en bewijs van 

betaling van een recente energierekening bij het inloopspreekuur 

zoals hieronder vermeld: 

 

Olst Noaberhuus Olst: Holstohus, 1e etage 

 Spreekuur: dinsdag 12, 19 en 26 april van 10-12 uur 

Wijhe Noaberhuus Wijhe: Langstraat 69 

 Spreekuur: vrijdag 15, 22 en 29 april van 14-16 uur  

Wesepe Beukenoot,  ds. E. Kreikenaan 3  

 Spreekuur: dinsdag, 19, 26 april en 3 mei van 11-12 

 uur 

 

Ook de medewerkers van Financiën De Baas willen graag helpen 

bij het invullen van het aanvraag formulier: 

In Olst: het Holstohus: vrijdagen van 09.00 – 11.00 uur 

In Wijhe: Het Gemeentehuis vanaf 5 april: dinsdagen van 09.00 – 

11.00 uur 

Vrijwilligers van de werkgroep Olst-Wijhe geeft Warmte zijn 

bereikbaar voor vragen en opmerkingen: 

olstwijhegeeftwarmte@gmail.com en telefoonnummer 

0621827310 

 

 

 

DIACONIE 
 

 

 

 

Aardappelactie 

De actie voor de 

voedselbank leverde 2 

karren vanuit Wijhe en 1 

vanuit Wesepe op. Ze 

waren er erg blij mee. Alle 

gevers hartelijk dank. 
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Samen eten 

Op woensdag 4 mei gaan we weer samen eten in “het Wapen van 

Wesepe”. De kosten voor dit 3-gangen diner inclusief een drankje 

zijn 15 euro. 

Schuif eens aan, het is altijd erg gezellig!  Hebt u een dieet, geef 

dat dan door bij opgave. U kunt zich tot vrijdag 29 april opgeven 

bij Fineke Middeldorp telf: 532247. 

Hebt u zich al opgegeven voor de Paasmiddag op woensdag 13 

april? Dit kan nog t/m 10 april.   

 

Graag tot ziens. 

Hartelijke groeten van Ton, Annie, Frank, Jur, Fineke en Erna. 

 

Jaarlijkse reisje ouderen Wesepe op woensdag 18 mei 

2022 

Om 9.00 uur staat de bus van de TCR bij “het Wapen van 

Wesepe” klaar om ons die dag naar “Landgoed Kaamps” in 

Deurningen te brengen. Dat is het melkveebedrijf van de fam. 

Nijland. Hier worden ook zuivelproducten gemaakt. 

We worden daar ontvangen met koffie en krentenwegge. Hier zien 

we een film en krijgen we een rondleiding over het bedrijf. 

Daarna volgt er een kaasproeverij. 

Er is ook een winkeltje waar we even kunnen snuffelen. 

Hier gebruiken we tegen 12.30 uur ook een uitgebreide 

Boerenlunch. 

Om ca. 13.45 uur vervolgen we onze reis met een tour door 

Twente. Tegen 14.30 uur arriveren we bij het Blikkenmuseum in 

Marle. Hier kunnen we op eigen gelegenheid de ruim 10.000 

blikken bekijken, waarvan sommige al meer dan 150 jaar oud 

zijn. Ook staat de koffie / thee daar voor ons klaar. We 

vertrekken hier tegen 16.45 uur en hopen om 17.15 uur weer in 

Wesepe te zijn. En in het WvW zal er dan een afsluitend diner 

voor ons klaar staan. 

Opgave t/m woensdag 4 mei bij Fineke Middeldorp tel: 532247. 

Hebt u een dieet? Geef dit dan ook door bij opgave. 

De kosten voor deze dag, incl. diner zijn € 60 p.p. 

Graag storten op: NL 84 RABO 0377 7353 61 t.n.v. Stichting 

Ouderensoos Wesepe e.o. 

 

We hopen er samen weer een mooie dag van te maken, en graag 

tot ziens op 18 mei      ! 
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STICHTING OUDEREN HUISVESTING 

WESEPE 

"De Brouwershof" 
 

 
 

Beste mensen, 

De gezellige spelletjesmiddag is dit keer op woensdag 20 april 

half drie in de Brouwershof. 

Komt U ook een kaartje leggen of rummicubben? 

Natuurlijk is er weer koffie/thee met iets lekkers. 

Hartelijke groet van Bertus, Klaasje en Jenny 
 

 

 

 

 

KERKBEHEER 
 

 

Opbrengst van collecten en giften 

 

 

 

27 febr Diaconie € 28,20 

 Kerkbeheer € 32,20 

6 mrt Diaconie € 53,35 

 Kerkbeheer € 63,80 

13 mrt Diaconie € 40,50 

 Kerkbeheer € 116,05 

 H.Avondmaal € 29,50 

20 mrt Diaconie € 29,36 

 Kerkbeheer € 38,00 

 

Giften voor Bloemenfonds: 

31 jan € 20,- W 

20 feb € 10,- G 

Giften kerkbeheer: 

21 feb € 20,00 

10 maart € 25,00 
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Bloemengroep 

Bij het artikel van de 

bloemengroep in het 

vorige kerkblad is per 

abuis de foto van het 

afscheid van Marjan ten 

Have niet geplaatst. 

Hierbij wordt deze fout 

alsnog gecorrigeerd. 
 
 
 

 

 

 

AGENDA 
 

 

  

19 apr 20.00 u Redactievergadering      Kikkerspad 9 

20 apr 14.30 u Spelletjesmiddag      Brouwershof 

26 mrt   9.00 u Oud papieractie1     erf fam. Niemeijer 

 

 

Het bekende witte Passion kruis komt naar Raalte! 

 

In aanloop naar de landelijke Passion op Witte Donderdag 

is er The Passion 40daagse waarbij er overal in Nederland 

kleine concerten en ontmoetingsmomenten worden 

gehouden. De 4 Klein Salland PKN-kerken (Raalte, Wijhe, 

Olst en Wesepe) doen hier ook aan mee.  

 

Op zondag 10 april is er in de Plaskerk in Raalte een concert van 

Kees Posthumus. Het concert heeft het thema van de landelijke 

Passion: “Alles komt goed?!” en begint om 20.00 uur. Wel graag 

van tevoren een kaartje kopen; dit kan via 

www.zingenindekerk.nl/passion40daagse. De bevestiging die je 

per e-mail ontvangt, dient als toegangsbewijs voor het concert. 

 
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. 

http://www.zingenindekerk.nl/passion40daagse


15 

Een kaartje kost € 10,00. Bij de uitgang wordt een collecte 

gehouden voor het project “Samen in actie voor Oekraïne” van 

Kerk in Actie.  

 

Op de dag ervoor, zaterdagmiddag 9 april, wordt het plein bij de 

kerk omgetoverd tot het Passion “plein van hoop” rond een replica 

van het Passion kruis. Een laagdrempelig moment van bezinning 

en ontmoeting rond het bekende, witte kruis. Je kunt er een 

kaarsje branden, een kaartje schrijven voor iemand die 

bemoediging nodig heeft of meedoen met een vragenwandeling. 

Er is ook alle ruimte om gedachten te delen, vragen te stellen of 

gewoon even stil te worden. Het plein van hoop is geopend van 

13.30 tot 16.00 uur. Er is koffie en thee en er zijn mensen om 

mee in gesprek te gaan. Het plein is voor iedereen gratis 

toegankelijk, voor de koffie en thee wordt een vergoeding 

gevraagd. 

 

Iedereen is van harte welkom! 

 

 

 

 

 
 

De vier kerken van Klein Salland: gestaag op weg. 

In de gezamenlijke kerkenraadsvergadering van 3 maart jl. is met 

elkaar gesproken over: 

- waar komen we vandaan: geschiedenis vanaf de 

intentieverklaring van 15-02-2014. 

- waar staan we nu: welke resultaten zijn inmiddels bereikt 

(waarbij corona bij sommige zaken voor oponthoud heeft 

gezorgd) 

- en voor de toekomst: het aangaan van een 

samenwerkingsovereenkomst. 

Er werd uiteindelijk geconcludeerd dat we gestaag stappen maken 

om in gezamenlijkheid bestuurlijke vraagstukken en bepaalde 

kwetsbaarheden, zoals administratieve taken, het hoofd te 

kunnen blijven bieden. Dat biedt het perspectief dat in elk van de 

vier dorpen van Klein Salland nog zo lang mogelijk een christelijke 

geloofsgemeenschap actief kan zijn. 

Voor sommigen gaat het misschien niet snel genoeg, maar 
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bepaalde zaken vragen nu eenmaal tijd. Onder het zeer 

belangstellende oog van classispredikant ds. Klaas van der Kamp 

werd besloten om nu een formele samenwerkingsovereenkomst 

aan te gaan.  

Tevens werd besloten om een aantal taken te mandateren aan 

het Breed Overleg (BO). Ook werd besproken dat het goed is om 

de gemeenten mee te nemen in deze ontwikkeling. 

Op de websites van onze gemeentes kunt u daarom nadere 

informatie vinden. 

 

Vertrouwenspersoon 

In het kerkblad van maart werd u geïnformeerd over het initiatief 

om een vertrouwenspersoon te zoeken. Dit in het kader van het 

beleid Veilige Gemeente. Een vertrouwenspersoon die benaderd 

kan worden als u te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag 

of niet integer handelen door een vertegenwoordiger van de 

plaatselijke kerk. Als u met uw probleem niet goed terecht kunt 

bij de predikant of iemand van het bestuur van de kerk is het 

mogelijk dat u contact zoekt met de vertrouwenspersoon. Zij zal 

bij een contact op basis van strikte vertrouwelijkheid u aanhoren, 

mogelijk in gesprek met u gaan en u adviseren of ondersteunen 

bij eventuele verdere stappen.  

Het BO is erin geslaagd om een vertrouwenspersoon te vinden in 

de persoon van Marianne Nijmeijer-Maris. Ze is te bereiken onder 

telefoonnummer 0622608904. 

Op de websites van onze gemeenten is nadere informatie te 

vinden. 

Namens het BO en de vier gemeenten van Klein Salland, 

Egbert Gritter, 

Voorzitter 
 
 

Pelgrimeren naar de overkant 

Na het verhaal ‘De Kinderbrug’ van Max Bollinger, voorgelezen 

door ds. Martje Veenstra, gingen we 11 maart vanuit ’t Langhuus 

in Wijhe met 11 wandelaars op weg naar de overkant. ‘De 

Kinderbrug’ gaat over het bouwen van een brug om elkaar te 

kunnen ontmoeten en verhalen te vertellen. 

De veerpont bracht ons naar de overkant, waar we de 

klompenpad route door de uiterwaarden naar Veessen namen. 
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Via het fietspad op de dijk van de nevengeul bereikten we onze 

tussenstop, het buurthuis De Verbinding aan de voet van de oude 

Hervormde kerk van Vorchten. 

Ouderling kerkrentmeesters Adri Veldwijk leidde ons rond door de 

historische kerk. 

Vanaf hier ging het verder voor de laatste etappe terug naar 

Wijhe. 

We hebben genoten van een mooie zonnige wandeling en de 

onderlinge gesprekken. 

Dit was de laatste pelgrimswandeling uit een lange reeks 

voorbereid door Martje Veenstra. Martje, hartelijk dank voor de 

vele keren dat je de wandelingen hebt georganiseerd en ons 

enthousiast en met stof tot nadenken hebt begeleid. 

De komende wandelingen zullen per toerbeurt door wandelaars 

uit de kerken in Klein Salland worden georganiseerd. 

 

Rob Bakker 
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Kerkdiensten in Klein Salland 
   

 Raalte 
datum tijd voorganger 
3 apr 10.00 u ds. S.M. Roozeboom, Holten 
10 apr 10.00 u ds. R. Slaar 

11-13 apr 19.30 u Avondgebeden  
14 apr 19.30 u ds. R. Slaar 
15 apr 19.00 u ds. R. Slaar 
16 apr 21.00 u ds. R. Slaar 
17 apr 11.00 u ds. R. Slaar 
24 apr 10.00 u ds. R. Slaar 

1 mei 10.00 u ds. J.W.T. Muntendam, Epse 
 

 Olst 
datum  tijd voorganger 
3 apr 10.00 u ds. H.J. Damstra 
10 apr 10.00 u mevr. ds. I. de Zwart 
14 apr 19.30 u ds. H.J. Damstra 

15 apr 19.30 u ds. H.J. Damstra 
16 apr 20.30 u ds. H.J. Damstra 
17 apr 10.00 u ds. J. Wiegers 
24 apr 10.00 u ds. H.J. Damstra 
1 mei 10.00 u mevr. ds. H. de Graaf 
 
 Wijhe 

datum  tijd voorganger  
3 apr 21.00 u ds. M. Veenstra-Oving 
10 apr 09.30 u ds. M. Veenstra-Oving 
14 apr 09.30 u ds. M. Veenstra-Oving 
15 apr 09.30 u ds. M. Veenstra-Oving 
16 apr 21.00 u ds. M. Veenstra-Oving 

17 apr 09.30 u ds. M. Veenstra-Oving 
24 apr 09.30 u ds. K. v.d. Kamp 
1 mei 09.30 u mw. Mw. R. van Dijk-Veenstra 
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 Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe 
 

PREDIKANT Ds. H.J. Damstra  tel 564042 
 Kerkplein 11, 8121 BM Olst 
 damstra.schreuder@planet.nl 
   
KERKENRAAD Voorzitter: H.J. Jansen,   tel 853941 
   Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe  
   hjansen3511@gmail.com 
   Scriba: Ans Krijt      tel 531477 
   Haarbeltenweg 2, 8124 PW 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 : Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10  tel. 531277 
         06 22541865 
 
KOSTER Dhr. G. de Jong 
 Weseperenkweg 2, 8124 PZ 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. 
BEGRAAFPLAATS IBAN: NL64 RABO 0373 7450 44 
 
FINANCIËN Kerkbeheer:  Dhr. E.G. van den Broek 
 Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe     tel 06 23340539 
 Kerkbalans:  NL74 RABO 0373 7429 24 
 Algemeen:  NL67 RABO 0314 5170 81 
 kerkbeheerwesepe@gmail.com 
 
 Diaconie: Mevr. J. van Tartwijk 
 M.v.Doorninckweg 13, 8124 PH Wesepe  tel. 531686 
 RABO bank:  NL31 RABO 0377735442 
 SKG bank:   NL59 RABO 0373739702 
 diaconiewesepe@gmail.com 
 

LEDEN- Dhr. E. Hoogeboom          tel 06-21593651 
REGISTRATIE eefhoogeboom@gmail.com  
 
 
KINDEROPPAS via G. Visscher, zie boven 
 
WEBSITE:  http://wesepe.protestantsekerk.net 
 

 (kengetal: 0570, tenzij anders vermeld) 

mailto:scribapknwesepe@gmail.com
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