
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 December 2015 
 

 
 



2 
 

KERKBLAD 
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      Ds. R. Gosker 
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Eén keer per jaar wordt u gevraagd een vrijwillige bijdrage aan het 

kerkblad te storten op bankrekeningnummer: 
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Erediensten in december 2015 
 

6 dec 10.00 u  Mevr. M. Mazereeuw 

    Inz. der gaven: Diaconie 

    Eindcollecte: Pastoraat 

13 dec 10.00 u  Ds. R. Gosker (Heilig Avondmaal) 

    Inz. der gaven: Diaconie 

    Eindcollecte: Ond.Kerk.Geb. 

20 dec 10.00 u  Mevr. M. Mazereeuw 

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: Bloemenfonds 

24 dec 22.00 u    Ds. R. Gosker (Kerstnachtdienst) 

    Inz. der gaven: Diaconie 

    Eindcollecte: Ond.Kerk.Geb. 

25 dec. 10.00   Ds. R. Gosker  

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: KIA Kinderen in de knel 

27 dec. 17.00  Ds. R. Gosker (Jaarwisselingsdienst) 

    Inz. der gaven: Diaconie 

    Eindcollecte: Ond.Kerk.Geb.  

     

 

   : Kinderoppas  : Koffiedrinken 
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Denk ik aan … 

 

Als kind had ik de beschikking over twee auto’s. Echte auto’s, 

naast alle speelgoedautootjes. Mijn opa en oma hadden op hun 

erf in Friesland namelijk hun oude donkerblauwe Volkswagen 

Kever neergezet. Dat was nog in de tijd dat het milieu geen 

onderwerp van gesprek was, dus die oude auto van dit merk 

mocht daar staan. De Kever was de weg van alle auto’s aan het 

gaan en nu begonnen aan het laatste stukje van die weg.  

 

Een oom en tante hadden hetzelfde gedaan met hun oude Fiat. 

Ook die auto was al een eind gevorderd op de weg die alle auto’s 

gaan en nu stond hij in hun achtertuin. Wanneer wij op bezoek 

kwamen, werden de auto’s van tevoren en van binnen altijd nog 

even goed schoongemaakt, de Kever door mijn oma, de Fiat door 

mijn tante. En als enige kleinzoon en neefje maakte ik er dan een 

weekend of een deel van de vakantie dankbaar gebruik van en 

speelde erin. Uiteraard bracht ik dan wel de meeste tijd achter 

het stuur door, want de andere zitplaatsen waren minder boeiend.  

 

De auto’s konden niet meer rijden, de vloeistoffen waren 

vakkundig verwijderd. Vakkundig, want mijn oom was bij de 

Wegenwacht. Van de Kever weet ik het niet meer, maar de Fiat 

had geen ronde kilometerteller, maar een ouderwetse lint-

kilometerteller, met een wijzer die van links naar rechts bewoog. 

Tenminste, in mijn fantasie, want echt bewegen deed die wijzer 

natuurlijk niet meer. En in diezelfde fantasie ‘reden’ beide auto’s 

en ik fantastisch, wij vormden op beide plekken een heel goed 

team samen.  

 

De meest onmogelijke verkeerssituaties doorkruisten wij met het 

grootste gemak, afstanden speelden geen enkele rol en terwijl de 

teller voortdurend moeiteloos de 170 kilometer per uur aantikte, 

reden de auto’s en ik door het weidse Friese landschap of door de 

achtertuin van mijn oom en tante en die van hun buren. En die 

mogelijkheid duurde totdat beide auto’s tenslotte het laatste 

bochtje maakten van de weg die alle auto’s nu eenmaal gaan. 

 

Denk ik aan de kerken, dan denk ik wel eens aan die twee auto’s 

uit mijn jeugd. Zo verschillend van inrichting en kleur, met op 
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verschillende plekken een heel ander uitzicht, maar bedoeld om 

hetzelfde te doen. Je kunt er van alles in beleven, maar je moet 

soms wel door situaties héén kunnen kijken. Je moet je dingen 

proberen vóór te stellen: zó zou het kunnen, dáár kunnen we 

naar toe, al lijkt het misschien wel eens alsof de kerk bijna altijd 

stilstaat.  

 

En net als bij die auto’s heb je verschillende plekken om te gaan 

zitten en de tocht mee te maken. Sommigen zitten maar wat 

graag aan het stuur, anderen liever achterin, die laten zich rijden, 

al dan niet bij het raampje. Maar voor iedereen is er plek, al is het 

soms even zoeken welke plek het beste bij jezelf en de andere 

inzittenden past. Hoe góed er gereden wordt? Dát moet de 

Eigenaar maar bepalen. 

 

De vraag is: wat houdt ons aan de gang in die kerk? Wat zijn de 

vloeistoffen die we onmogelijk kunnen missen om vooruit te 

komen? Is alles eruit gehaald of zijn alle reservoirs netjes 

bijgevuld? Waar tanken we? En wát? Of is de tank misschien ook 

wel eens leeg? Kómen we eigenlijk wel echt vooruit of alleen in 

onze fantasie en in gedachten? Waar willen we eigenlijk heen, 

waar gaan we uitkomen? En hoe snel mag dat gaan? Zijn we 

bereid om ons ervoor in te zetten dat de kerk, en kerken, niet de 

weg gaan die we niét willen? 

 

Zomaar even wat gedachten en vragen bij de kerk, ter bezinning, 

naar aanleiding van die twee oude auto’s. En dan heb ik nog niet 

verteld wat dat allemaal met mijn hekel aan suikerbieten te 

maken heeft. Maar dat verhaal moet misschien maar een andere 

keer verteld worden. 

 

Olst, ds. Henk Jan Damstra 
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BIJ DE DIENSTEN 

 

1e zondag in advent – 29 november  

Aan het begin van een nieuw Kerkelijk Jaar slaan we het eerste 

hoofdstuk op van het Evangelie naar Lukas. We lezen Lukas 1,1-

25. Over de priester Zacharia en over de aankondiging van de 

geboorte van Johannes. Als vanouds staan aan het begin van de 

viering woorden uit Psalm 25:  

 

Naar jou, JIJ, 

gaat mijn hart uit. 

Mijn God, 

op jou vertrouw ik, 

beschaam mij toch niet. 

Laat nooit mijn vijanden triomferen over mij. 

Wie uitziet naar jou wordt nooit beschaamd; 

beschaamd worden die lukraak ontrouw zijn. 

JIJ, maak me bekend met je weg, 

leer me hoe ik moet gaan1.  

 

2e zondag in advent – 6 december    

Voortgang van de lezing van het eerste hoofdstuk uit het 

Evangelie naar Lukas. Marije Mazereeuw neemt de adventsfakkel 

van mij over. Zij leest Lukas 1,26-38. Over Maria en de 

aankondiging van de geboorte van Jezus. We beginnen met Psalm 

80: 
 

Herder van Israël, luister! 

Die Jozef hoedt als schapen, 

die zetelt op de cherubs, laat je zien! 

  

 

                                                

1 Deze en navolgende psalmwoorden komen uit de bundel: 'Altijd 

hetzelfde lied. 150 Psalmen bewerkt en toegelicht'. Gerard Swüste, 

Skandalon Vught 2015, blz. 447. € 34,50. Een onwaarschijnlijk mooie 
bundel, waarover ik in het volgende kerkblad graag iets meer vertel. 
De beloftevolle Godsnaam 'Ik-zal-er-zijn', vroeger omschreven met de 
vier hoofdletters, HEER, wordt in deze bundel vertaald met JIJ (2e 
persoon enkelvoud), of met de LEVENDE, (3e persoon enkelvoud). 
Daardoor krijgen deze Psalmen een onwaarschijnlijk grote intimiteit. 
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3e zondag in de advent - 8 november     

Voortgang van de lezing van het eerste hoofdstuk uit het 

Evangelie naar Lukas. Op mijn beurt neem ik de fakkel over van 

Marije. We lezen Lukas 1,39-56. Over de lofzang van Maria. 

Tevens vieren we op deze zondag een dienst van Schrift en Tafel. 

We beginnen met Psalm 85:  
 

Goed ben je, JIJ, geweest voor je land, 

je hebt voor Jakob een ommekeer gebracht. 
 

4e zondag in advent – 20 december  

Voortgang van de lezing van het eerste hoofdstuk uit het 

Evangelie naar Lukas. Op de laatste etappe naar de stal van 

Bethlehem draagt Marije opnieuw de adventsfakkel. Zij leest 

Lukas 1,57-80. Over de geboorte van Johannes en de lofzang van 

Zacharia. We beginnen met Psalm 19: 
 

De hemel verhaalt van de glorie van God  

dit is het werk van zijn handen, verkondigt het firmament. 
 

Kerstnacht – 24 december 22.00 uur 

We vervolgen de lezing uit het Evangelie naar Lukas met het 

tweede hoofdstuk. Ik draag de adventsfakkel verder tot aan de 

stal van Bethlehem. We lezen Lukas 1,1-20. Over de geboorte 

van Jezus. We beginnen de viering met Psalm 2: 
 

Ik zeg wat bepaald is, 

zó sprak de LEVENDE tot mij: 

'Mijn kind ben je, vandaag roep ik je tot leven. 
 

Kerstochtend – 25 december  

Deze viering is de voortzetting van wat vannacht begonnen is. 

Opnieuw aandacht voor Lukas 2, maar nu toegespitst op de 

verzen 18-19. Over Maria 'die al deze woorden in haar hart 

bewaarde'. Deze lezing wordt verzorgd door een lector uit de 

Protestantse Gemeente in Wijhe! We beginnen met Psalm 98:  
 

Zing voor de LEVENDE een nieuw lied, 

want wonderbaarlijke dingen heeft hij gedaan; 

hij maakte de weg vrij met zijn rechterhand.  
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Jaarwisselingsdienst – 27 december 17.00 uur  

Ook in deze viering zetten we de lezing uit het Evangelie naar 

Lukas voort. We lezen fragmenten uit Lukas 2,22-39. Over de 

naamgeving en de opdracht in de tempel, over Simeon en de 

profetes Anna. Na afloop van de dienst wensen we elkaar - bij een 

glas wijn - een goede jaarwisseling. We beginnen de dienst met 

Psalm 8: 

 

JIJ, onze machtige, 

machtig is je naam 

wereldwijd! 

JIJ, je macht klinkt als een lied 

tot hoog in de hemel … 

 

Ik wens u goede en gezegende kerkdiensten!  

 

Reinier Gosker 

 

PASTORALE KRONIEK  

 

De advent is begonnen! In het rooster zag ik voor de vier 

zondagen van advent tweemaal mijn naam staan en tweemaal die 

van een mevrouw Mazereeuw. Wie is zij? - dacht ik. Niemand in 

Wesepe kon het mij vertellen. Van Manny Brinkman kreeg ik het 

mailadres van mevrouw Mazereeuw. Ik waagde het erop en 

mailde: 'Beste collega, zullen we er samen een mooi project van 

maken? Als je het leuk vindt, stemmen we op elkaar af'. Ik kreeg 

per omgaande een enthousiaste mail van Marije M. Twee dagen 

later ontmoetten we elkaar in De Lunchwinkel aan de Nieuwe 

Markt in Zwolle. Marije is inmiddels afgestudeerd theologe en 

bereidt zich voor op het predikantschap. Vorig jaar is ze bij ons 

ingevallen toen één van onze gastpredikanten het liet afweten. Zo 

kwam ze bij ons op de rol.  
 

Gelukkig had ik de vrijmoedigheid om contact met haar op te 

nemen. De beoordeling of onze 'date' ook succesvol is geweest 

moet ik natuurlijk aan u overlaten. Maar ik voor mij weet het 

antwoord al. Ik wens u vier inspirerende adventsdiensten! We 

besloten de alternatieve route van het Gemeenschappelijk 

Leesrooster te volgen. Het hele eerste hoofdstuk van Lukas. We 
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lezen het als een vierstapsprong op weg naar de stal van 

Bethlehem, waar we in de kerstnacht aankloppen. Op weg erheen 

zal Lied 464 een speciale rol spelen. Overigens schreef ik ook in 

de Dorpskrant over Kerstmis en de Jaarwisseling:  
 

“Graag nodig ik u uit voor de 

kerkdiensten in de advent. Advent 

kán immers een zinvolle tijd zijn! In 

die weken weer ik zoveel mogelijk 

activiteiten uit mijn agenda. Ik hoop 

dan de verwachtingsvolle echo te 

kunnen horen van waar het in deze 

wereld om gaat. Ik bedoel de echo van de engelenzang dat 

'vrede op aarde' geboden is. Ik wil die woorden tot mij door 

laten dringen, hoe vertrouwd en versleten ze ook zijn. Als ze 

niet telkens opnieuw betekenis voor me krijgen, stomp ik af. 

Zak ik weg in een méér dan terechte triestheid over het 

ellendige wereldnieuws dat iedere dag over ons uitgestort 

wordt alsof de duivel het zelf heeft bedacht. Nee dus, 

mensenwerk is het! Daarom tekende ik enkele weken geleden 

het 'Manifest tegen de verhoging van het Defensiebudget', dat 

op 10 november j.l. aan de Kamercommissie voor Defensie 

werd aangeboden. Te midden van al het moordende 

mensenwerk klinkt nog steeds de hoopvolle echo van de 

eeuwenoude engelenzang uit Lukas 2. Die echo op te vangen 

en door te geven is een kwestie van advent. En daarom nodig 

ik u van harte uit voor de komende vieringen van advent, kerst 

en de jaarwisseling. De diensten op de zondagen in de advent 

beginnen om 10.00 uur. 

 

 De kerstnacht op 24 december begint om 22.00 uur 

 De kerstochtend op 25 december om 10.00 uur 

 De jaarwisseling op zondag 27 december om 17.00 uur 

 

Op de derde adventzondag 13 december vieren we een dienst van 

Schrift en Tafel. Ik hoop u te ontmoeten rond de Tafel van de 

Heer. Op Kerstochtend is de lector uit Wijhe onze gast. 

Voorafgaand aan de Schriftlezing zal hij of zij een groet 

uitspreken namens de drie andere Klein-Sallandse gemeenten. 

Tijdens de kerstnachtdienst verleent de cantorij haar 



9 
 

medewerking. En na de jaarwisselingsdienst is er gelegenheid 

elkaar een goed en gezegend nieuw jaar te wensen  

 

Een terugblik op Allerheiligen en Halloween 

Na een waardige Gedachtenisdienst op zondag 1 november 

volgde een week later het Halloweenfeest met de kinderen. Met 

behulp van een sketchje maakte ik de kinderen duidelijk hoe 

Allerheiligen en Halloween samenhangen. Ik begon met een 

gedichtje van Willem Wilmink:  

 

Het is niet fijn om dood te zijn. 

Soms maakt me dat een beetje bang. 

Het doet geen pijn om dood te zijn,  

maar dood zijn duurt zo lang.  

 

Als je dood bent, droom je dan? 

En waar droom je dan wel van? 

 

Droom je dat je in je straat  

langzaam op een trommel slaat? 

Dat iemand je geroepen heeft?  

Droom je dat je leeft?  

 

Maar ach, wat maak ik me toch naar,  

het duurt bij mij nog honderd jaar  

voor ik een keertje dood zal gaan.  

 

Ik laat vannacht een lampje aan.  

 

Terwijl ik met de kinderen over het gedichtje in gesprek was 

liepen Magere Hein en Grote Reuzen Draak achter mijn rug ruzie 

te maken. Magere Hein (Anton Grotentraast) verbeeldde de dood 

die verwant is aan het feest van Allerheiligen. De Grote Reuzen 

Draak (Willemien Niemeijer) vindt dat Halloween háár feest is en 

probeerde Magere Hein van het toneel af te duwen. Beide 

gestalten belichamen onze manier van omgaan met de dood. De 

één als pure erkenning van zijn aanwezigheid, Magere Hein. De 

ander als verbeelding van onze angst voor de dood in de gestalte 

van een griezel, een spook, een vampier, een draak, et cetera. 

Nadat de aanwezigheid van beiden gehonoreerd was, schopte ik 



10 
 

ze het kerkplein af:  

 

Hou op met ruzie maken! Wie denken jullie dat je bent! Want 

eigenlijk hebben jullie hier niks te zoeken. In de kerk hebben 

wij het niet over de dood, maar over het leven! En we geloven 

hier niet in spoken, heksen en draken, maar in God, Jezus en 

de Heilige Geest. Wegwezen hier, mijn kerkplein af! 

 

Met een schop onder de kont verdwenen 

Magere Hein en Grote Reuzen Draak van 

het toneel. Daarna maakten de kinderen 

een tocht door het dorp, en plakten een 

papieren draak vol met rode, groene en 

gele vlokken. Toen iedereen terug was 

volgde het spookverhaal, aan het einde 

waarvan de Geel-Groen-Rode-Draak in 

vlammen opging. Rondom de Grote Beuk 

op het kerkplein stonden inmiddels de 

eettafels klaar met pannenkoeken voor 

de kinderen, – terwijl de ouders een glas 

wijn aangeboden kregen.  

 

En dan te bedenken dat Maarten Luther aan de vooravond van dit 

feest (All Hallows Eve) zijn 95 stellingen aan het kerkportaal 

sloeg: Neem je geloof serieus. Niet de dood heeft het laatste 

woord, maar het leven! We geloven niet in spoken, griezels, 

vampiers en draken, maar in de Vader, de Zoon en de heilige 

Geest! En fikken dat de draak deed!  

 

Wel en wee  

Als u deze regels leest hebben we onze jaarlijkse Bezoekersavond 

net achter de rug. Evenals het ouderlingenberaad van alle Klein-

Sallandse ouderlingen, die op maandagavond 23 november in 

Raalte bijeen waren. Daarover een volgende keer meer. 

Meldingen uit het ziekenhuis kreeg ik deze maand niet. Wel twee 

geboorten! Op 18 oktober j.l. werd Tessa Flierman geboren. Haar 

ouders, Bastiaan en Henrieke, zijn kortgeleden in Wesepe komen 

wonen, waar eerder hun ouders, Herma en Johan Flierman 

woonden aan de Raalterweg 47a. Bastiaan en Henrieke, van harte 

welkom in onze kerkelijke gemeente, en van harte welkom aan de 
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kleine Tessa! Nog zo'n welkom geldt Thijn Assink, zoon van 

Remco en Miranda Assink, die momenteel wonen aan de 

Lankhorsterweg 5. Thijn werd geboren op 27 oktober j.l. Ook voor 

jullie en jullie dochter Liz, een hartelijke felicitatie! Naast alle 

vreugdevolle gebeurtenissen telde de afgelopen maand twee 

sterfgevallen. Daarover ga ik u nu vertellen.  

 

In memoriam Teunis Albert Rietman (1934-2015)  

Hij werd geboren op Averlo. Bracht er zijn kinderjaren door. Werd 

timmerman en trouwde met zijn twaalf jaar jongere buurmeisje  

Annie van den Noort. Ze gingen wonen aan de Alferdincksweg in 

Schalkhaar. Vele jaren werkte hij – punctueel en plichtsgetrouw – 

bij de Carrosseriebouw Jansen in Wesepe, tot hij in 1995 met 

vervroegd pensioen kon. Dat heeft hij met beide handen 

aangegrepen. Maar thuisgekomen lag een intensieve taak op hem 

te wachten. Annie, zijn vrouw werd ernstig ziek en overleed op 

49-jarige leeftijd. Opeens stond Teun in zijn eentje voor uitdaging 

om een thuishaven te creëren voor Tanja en Herbert, hun 

kinderen. Van die taak heeft hij zich op een bijzondere wijze 

gekweten. Annie werd in 1995 vanuit de Nicolaaskerk in Wesepe 

begraven aan de Zonnenbergerweg. Zo kwam het verzoek van de 

familie om nu, twintig jaar later, ook vader Teun Rietman vanuit 

de Nicolaaskerk te mogen begraven. Dat hebben we graag voor 

de familie Rietman gedaan.  

 

In memoriam Gerrit Jan Reterink (1925-2015) 

En paar jaar geleden leerde ik hem kennen. Marry, zijn vrouw, 

was net even bij de buren en hij zat op het bankje achter het huis 

te doezelen in de zon. Ik maakte hem wakker en stelde me voor. 

Langzaam maar zeker kwam het gesprek op gang. Wie ik was. 

Wie hij was. Waar ik vandaan kwam. Waar hij vandaan kwam. 

Achter in de tachtig was hij en woonde op de mooiste plek van de 

wereld: aan de Kranekampsweg. Ik keek om me heen en zag dat 

het waar was. De tuin, de bomen en de wolken erboven. De 

schuur, de veranda en het zandpad voor het huis. Ik had een 

dankbaar (geworden) mens leren kennen. In de jaren erna werd 

het stukje bij beetje minder. Tot hij begin november met een 

infarct in het ziekenhuis belandde. Daar kon men niets voor hem 

doen dan (eventueel) alleen een grote operatie met nog veel 

grotere risico's. Jan Reterink keerde terug naar huis en overleed 
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in zijn eigen vertrouwde omgeving op 90-jarige leeftijd. De 

uitvaart vond zes dagen later plaats in het crematorium 

Steenbrugge. We wensen Marry en haar (klein)kinderen veel 

sterkte voor de komende tijd. 

 

Ontwikkelingen in de landelijke kerk 

Grote schoonmaak! Iets dergelijks stond op de agenda van de 

synode van de Protestantse Kerk die op 12 november j.l. 

vergaderde. Een voorstel tot vereenvoudiging van de organisatie. 

Maar ook een besluit tot grotere flexibiliteit voor de plaatselijke 

gemeenten en een erkenning van de predikant als werker buiten 

de muren van de kerk. Om het profiel van de toekomstige 

predikant te schetsen hebben we niet genoeg aan woorden als 

'herder en leraar', maar moet ook het woord 'apostel' toegevoegd 

worden. Dat woord is net zo ouderwets als dat van 'herder en 

leraar', maar er wordt mee bedoeld dat de predikant zich niet 

langer op de binnenkerkelijke taken concentreert, maar vorm 

geeft aan zijn 'apostolische' opdracht om het evangelie in de 

wereld aan de orde te stellen, buiten de kerk dus!  

Het betreffende synoderapport 'Waar een Woord is, is een weg' is 

unaniem aangenomen, en in de nabije toekomst zullen de 

besluiten geconcretiseerd worden. Hoe? Dat moeten we 

afwachten. Zelf zal ik het als actief gemeentepredikant niet meer 

meemaken. Maar ook na mei 2016, als ik met pensioen ga, blijf ik 

de ontwikkelingen natuurlijk met belangstelling volgen. Eigenlijk 

ben ik best jaloers op mijn Klein-Sallandse collega's die het 

allemaal gaan beleven! 

 

Ten slotte: 

Ik eindig met een klein gedicht van Ina van der Beek. Het draagt 

als titel 'Glimlach van de tijd', en het gaat als volgt:  
 

Als diepe wanhoop geworden is 

tot een zacht verdriet 
 

Als stil gemis gekomen is 

voor hartstochtelijk verlangen 

 

Als obsessie geworden is 

een gekoesterde herinnering 
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Als wroeging veranderd is 

in weemoedige spijt 

 

Dan ben ik zeker van een ding: 

je bent zachtjes aangeraakt 

door een glimlach van de tijd 

 

Terwijl ik bovenstaande regels voor u overschrijf, bedenk ik dat je 

de eerste vier coupletten kunt lezen als een uitnodiging tot 

overdenking tijdens de vier adventsweken, zodat de vijfde strofe 

als vanzelf de echo wordt van het kerstevangelie! Ik wens u 

goede feestdagen! 

  

Reinier Gosker 
 

Pelgrimeren Geert Grootepad 

Afgelopen jaar hebben de voorgangers van Klein Salland de 

wandelschoenen aangetrokken en mensen uitgenodigd om met 

hen het Geert Grootepad te lopen. Deze tocht, in het voetspoor 

van de moderne devotie, loopt van Deventer naar Zwolle. 

Inmiddels zijn er drie etappes gelopen (ongeveer 15 km per 

etappe). We starten elke etappe met koffie en een 

bezinningsmoment. Het doel van het pelgrimeren is vooral een 

gelegenheid om samen wat te doen en elkaar te ontmoeten als 

Klein Sallanders! De eerste etappe van dit seizoen was op 19 

september. Het zou de vierde etappe zijn. We wandelen van 

Windesheim naar Wijhe, maar zijn vanwege de regen halverwege 

gestrand in Herxen. Dus die etappe doen we nog eens over en wel 

op zaterdag 9 januari 2016. Aanmelding bij ds. Martje Veenstra 

(mailadres: martjeveenstra@hotmail.com). We starten omstreeks 

9.00 uur in ’t Langhuus. Kosten: reiskosten bus of auto en koffie. 

 

 

 

DIACONIE 
 

Uit de diaconie 

Op 17 november kwamen in de Beukenoot 

leden van de diaconieën van Klein Salland 

bijeen, totaal 13 mensen uit Raalte, Wijhe, Olst en Wesepe. 
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Als gastspreker was dhr. Jan Rouwenhorst, voorzitter van de 

voedselbank Raalte en omstreken aanwezig. Die vertelde zeer 

enthousiast over het ontstaan van de voedselbank, en over het 

reilen en zeilen ervan. Ook de gemeente Olst-Wijhe hoort 

gedeeltelijk bij de voedselbank Raalte en omstreken. Het streven 

is uiteindelijk een samenwerkingsverband te creëren met diverse 

andere stichtingen als Humanitas, de stichting Leergeld, de 

stichting de Jarige Job en de gemeenten, met als doel 

armoedebestrijding.  

Verder werd in deze bijeenkomst gesproken over een eventueel 

gezamenlijk project van de gemeentes Raalte, Wijhe, Olst en 

Wesepe. Ook kwam het vluchtelingenprobleem aan de orde. 

Nuttig om met de buurgemeenten te spreken over praktische 

zaken en hoe deze het best (en indien mogelijk gezamenlijk) aan 

te pakken.  

Dit was het vijfde gezamenlijke gesprek met de diaconieën van 

Klein Salland. 

 

Mooie opbrengst Pannenkoekenactie 

De pannenkoekenactie in samenwerking met de werkgroep ZWO 

is weer een groot succes geworden en heeft voor het 

jeugddiaconaat € 553,39 opgeleverd. Voor de laatste keer hebben 

Jan en Joke Regterschot zich ontfermt over het maken van het 

beslag en hun kunsten overgedragen. Dank gaat ook uit naar 

Anton en Gerda Grotentraast voor het beschikbaar stellen van de 

vele eieren en Fineke en Herman Middeldorp voor het schenken 

van de volle melk. De tien baksters hebben vervolgens gezorgd 

voor de grote stapels heerlijke pannenkoeken. De samenwerking 

met de handwerkgroep was fantastisch en natuurlijk heeft het 

jeugddiaconaat goed geholpen met bakken maar vooral met de 

verkoop. Er waren nog zo’n 150 pannenkoeken over die ’s avonds 

door de kinderen met veel enthousiasme naar binnen werden 

gewerkt. We willen graag de sponsoren en iedereen die heeft 

meegeholpen van harte bedanken. 

 

Sint en Piet op bezoek  

Sinterklaas en twee van zijn pieten komen zaterdag 5 december 

naar Wesepe en omgeving. Tussen 14.00 en 19.00 uur kunnen zij 

ook een bezoekje brengen bij u thuis. Per bezoek komt de Sint 

een kwartier langs. Omdat hij en zijn pieten er voor iedereen zijn, 
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mag u een vrije gift geven. De opbrengsten gaan naar het project 

'Oeganda' van de diaconie. Een groep jongeren gaat naar het 

Afrikaanse land om vrijwilligerswerk te doen. Wil jij ook de Sint en 

zijn pieten op bezoek? Stuur dan een mailtje naar 

jeugddiaconaatwesepe@outlook.com of bel naar 06-10106779 en 

geef meteen aan naar welk tijdstip uw voorkeur gaat. 

 

Kerstbakjes  

Op dinsdag 15 december gaan we kerstbakjes 

maken met de dames van de bloemengroep. 

Vindt u het leuk om ons te komen helpen, kom 

dan ook naar De Beukenoot; ‘vele handen maken 

licht werk’ en het is ook gezellig!  

We beginnen om 13.00 uur.  

Tot dan, Elly van den Broek 

 

Kerstbijeenkomst ouderensoos Wesepe-Averlo 

Beste ouderen van Wesepe en Averlo, wij willen jullie weer 

uitnodigen voor de Kerstbijeenkomst op woensdag 16 december 

om 18.00 uur in het Wapen van Wesepe.  

We beginnen met een gezamenlijke warme maaltijd in de eetzaal. 

Dit is bedoeld voor onze ouderen die normaal op de soos of bij 

het eet project komen. 

De zanggroep DUBBEL VIER gaat dan om 19.30 uur voor ons 

optreden. 

Na de pauze gaan we diverse bekende kerstliederen zingen. 

En een kort kerstverhaal zal niet ontbreken. 

U krijgt dan gereserveerde plaatsen en bij binnenkomst koffie of 

thee en een muntje om in de pauze een drankje te nuttigen. 

De totale kosten hiervoor zijn 20 euro. 

Het DUBBEL VIER optreden is voor IEDEREEN toegangelijk en 

kost 10 euro (zonder eten). 

We hopen op jullie komst en heeft u vervoer nodig geef dit dan 

aan. Opgeven kan vanaf 1 t/m 9 december tijdens ons 

gezamenlijk eten of bij Jan Wichems 0570-531505. 

Een hartelijke groet van de sooscommissie. 

 

Inzamelen oude postzegels 

De drukke maand december staat weer voor de deur. 

Er worden weer veel kaarten verstuurd en ontvangen met daarbij 
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de beste wensen en een gelukkig Nieuwjaar. Wij wensen u ook 

allemaal het beste. 

Wilt u daarbij misschien ook denken aan kerk in actie en de oude 

postzegels en kaarten verzamelen en cartridges en oude mobiele 

telefoons. Inleveren kan bij de kerk (mag ook in de brievenbus). 

U mag ze ook brengen aan de Achterhoekstraat 24 in Wesepe. 

Het brengt landelijk duizenden euro’s op. 

Namens de diaconie alvast hartelijk dank. 

 

 
 

 

STICHTING OUDEREN HUISVESTING 

WESEPE 

"De Brouwershof" 

Beste mensen, 

 

Langs deze weg willen wij de H.V.D. van harte 

bedanken voor de gift van € 300,00 t.g.v. de Brouwershof n.a.v. 

de handwerkverkoop op 7 november j.l. Het komt ons erg goed 

van pas. Fijn dat mensen met ons meedenken. BEDANKT! 

 

Op de laatste spelmiddag van dit jaar gaan we weer bingo spelen 

op WOENSDAG 9 december om 14.30 uur in de Brouwershof. 

 

Alvast fijne feestdagen en een voorspoedig 2016 

 

Gr. Bertus, Klaasje en Jenny 

 

 

KERKBEHEER 
 

Jaarrekening 2014 en begroting 2016 

De jaarrekening van de Protestantse Gemeente 

over het jaar 2014 is vastgesteld en 

goedgekeurd. Hij ligt ter inzage van vrijdag 18 

december t/m donderdag 24 december. 

Dan ligt eveneens de begroting voor het jaar 2016 ter inzage. 

Beide stukken zijn in te zien bij Evert van den Broek, Kikkerspad 

9, tel. 0570 531253. 

 
STICHTING 
OUDEREN 

HUISVESTING 
WESEPE 

"De Brouwershof" 
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2016  
 

 

De voorbereidingen voor Kerkbalans 2016 zijn in volle gang. Op 

maandag 18 januari kunnen de medewerkers vanaf 19.30 uur de 

enveloppen ophalen in het jeugdgebouw. Na die datum kunt u 

hen dus aan de deur verwachten. Op maandag 1 februari kunnen 

de opgehaalde toezeggingen vanaf 19.30 uur ingeleverd worden 

en dan wordt aan het einde van de avond ook de voorlopige 

eindstand bekendgemaakt. De lopers krijgen nog persoonlijk 

bericht over de data. Wij vertrouwen erop dat u ook deze keer de 

Protestantse Gemeente Wesepe financieel zult willen 

ondersteunen.  

Wij rekenen op U! 

 

De kerkrentmeesters  

 

Eindejaarscollecte  

Met uw gift aan de eindejaarcollecte 2015 draagt u bij aan een 

gemeente die omziet naar elkaar en naar mensen in de buurt! 

Geef aan de eindejaarscollecte via de bijgevoegde envelop of 

tijdens de kerkdienst. Uw bijdrage komt geheel ten goede aan 

onze eigen gemeente. Hebt u vragen of opmerkingen over deze 

collecte of over de bestemming, neemt u dan contact op met één 

van de kerkenraadsleden. Als kerkenraad danken wij u bij 

voorbaat heel hartelijk voor uw betrokkenheid en steun! 

Zoals gezegd vindt u in dit kerkblad een envelop waarin u uw 

bijdrage voor de eindejaarscollecte kunt deponeren. Deze 

eindejaarscollecte wordt door de kerkbladbezorger bij u 

opgehaald. Mocht hij of zij u niet thuis getroffen hebben dan kunt 

u het zakje ook in de collectezak doen of aan een kerkenraadslid 

geven.  

Wij hopen dat u gul zult geven; alle beetjes helpen en onze 

gemeente heeft het nodig!  

Willen de kerkbladbezorgers de zakjes op woensdag 6 januari 

vanaf 19.30 u inleveren in het jeugdgebouw?  

 

De kerkrentmeesters 
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Opbrengst van collecten en giften 

 

 

25 okt Diaconie € 43,87 

 Kerkbeheer € 47,95 

1 nov Kerkbeheer € 135,36 

 Diaconie € 95,80 

8 nov Diaconie € 71,10 

 Kerkbeheer € 61,90 

15 nov Diaconie € 31,65 

 Kerkbeheer € 41,75 

22 nov Diaconie € 49,12 

 Kerkbeheer € 62,20 

 Gift bloemenfonds onder 

de letter H 

€ 10,00 

 Gift bloemenfonds onder 

de letter W 

€ 10,00 

 

 

AGENDA 
 

 

2 dec. 12.30 u Eetproject  Wapen van Wesepe 

8 dec. 13.30 u Moderamen   de Beukenoot 

9 dec. 10.00 u Kerkbeheer   de Beukenoot 

9 dec. 14.30 u Bingo SOHW   De Brouwershof 

10 dec. 20.30 u Diaconievergadering  de Beukenoot 

11 dec. 09.00 u Ouderlingenvergadering de Beukenoot 

15 dec. 13.00 u Kerstbakjes maken  de Beukenoot 

16 dec. 18.00 u Kerstbijeenkomst  

   Ouderensoos  Wapen van Wesepe 

17 dec. 20.00 u Kerkenraadsvergadering de Beukenoot 

19 dec. 19.30 u Oud papier   erf fam. Niemeijer 

 

 

De kerkenraad en de redactie van  

Het Beukenblad wensen u fijne  

feestdagen en een voorspoedig 2016.
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Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe 
                        (kengetal: 0570, tenzij anders vermeld) 
PREDIKANT Ds. R. Gosker   
 Ds. Kreikenlaan 3A, 8124 AP Wesepe tel. 530103 
 reiniergosker@gmail.com 
  
KERKENRAAD Voorzitter: Mevr. L. Trompert-Vrielink tel. 531352 

Hunneweg 4,  7433 RS Schalkhaar 
louisetrompert@hotmail.com 
 

 Scriba: Dhr. G. Visscher                            tel. 0572 381823 

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

 
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  


