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KERKBLAD 
van de 

Protestantse Gemeente Wesepe 
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      Ds. H.J. Damstra 
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      Mevr. E. Middeldorp 
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Eén keer per jaar wordt u gevraagd een vrijwillige bijdrage aan het 
kerkblad te storten op bankrekeningnummer: 

NL 84 RABO 0128 1218 66        
 

 
 

Erediensten in december 
 

3 dec. 10.00 u  Ds. H.J. Damstra 

1e Advent 

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: Miss. Werk & Kerkgroei 

10 dec. 10.00 u  Ds. R. Heins 

     2e Advent 

    Inz. der gaven: Diaconie 

    Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb. 

17 dec. 10.00 u  Ds. H.J. Damstra  

    3e Advent – Heilig Avondmaal 

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: Pastoraat 

24 dec. 22.00 u  Ds. H.J. Damstra 

    Kerstnachtdienst 

    Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb. 

25 dec. 10.00 u  Mevr. I. Ziegelaar 

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: KIA Kinderen in de knel 

31 dec. 17.00 u  Mevr. I. Ziegelaar 

    Oudejaarsdienst 

    Inz. der gaven: Bloemenfonds 

    Eindcollectie: Ond. Kerk. Geb. 

 

mailto:kerkbladwesepe@live.nl
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 7 jan. 10.00 u  Ds. H.J. Damstra 

    Nieuwjaarsdienst 

    Inz. der gaven: Diaconie 

    Eindcollecte: Kerkbeheer 

 

Na afloop van elke kerkdienst is er koffiedrinken in de 

Beukenoot waarvoor elke kerkganger van harte wordt 

uitgenodigd. 

 

Advent 

 

Koud en verlangend 

Naar een warmere wereld 

Een duurzaam seizoen 

Speuren - want zeker het komt - 

Of het harde al zacht wordt   

Inge Lievaart 

 

In deze periode van het jaar bereiden we ons voor op het 

kerstfeest. De geboorte van Jezus wordt elk jaar weer herdacht 

en gevierd. De eerste zondag van advent is dit jaar op 3 

december. Op de zondag ervoor vindt dan in de meeste kerken in 

Nederland de afsluiting van het kerkelijk jaar de 

gedachtenisdienst plaats. 

Deze overgang van gedenken en dan het uitzien, verlangen naar 

de komst en het geboortefeest van Jezus is een proces.  

Een proces waar een ieder op eigen wijze leert mee om te gaan. 

Het voelt voor de een als een onrustige periode, de ander zal juist 

de drukte, de warmte en het licht opzoeken. 

 

Voor kinderen is het veelal een drukke periode op school en dan 

hoor ik leerkrachten, ouders en ouderen wel eens zuchten: „kan 

dit niet anders?‟ De middenstand heeft hier ook belang bij; de 

winkeliers etaleren op grootse feestelijke wijze allerlei 

kerstspullen en etenswaren. 

 

Begin november heb ik meegedaan aan een stiltedag. 

Het was een dag waarop ik samen met anderen op pad was, 

zonder dat er met elkaar gepraat of non-verbaal contact gemaakt 

mocht worden. Je enkel en alleen richten op je innerlijke door 

steeds weer terug te gaan naar je ademhaling: dat is best 
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moeilijk. Telkens dwarrelen er gedachten in je hoofd, hoor je 

geluiden en komen er emoties bij die je afleiden van je eigen 

stilte. Maar uiteindelijk lukte het mij om contact met mijzelf te 

krijgen. 

„Tijd nemen voor jezelf‟, noem ik het wel eens. Zoals je eigenlijk 

elke dag met een moment van stilte zou moeten beginnen. 

 

Stilte laat je ervaren wat er innerlijk beweegt. Voor je stil kunt 

zijn moeten de onrustige gedachten van wat je allemaal moet 

doen losgelaten worden. 

Waar concentreer je je dan op? 

 

Zo werd mij een aantal jaren geleden in een cursus meditatie 

verschillende werkvormen aangereikt om met de stilte om te 

gaan. Dit was bijvoorbeeld een stuk bijbeltekst of een verhaal 

lezen, een verhaal uittekenen of met tekst aan de wandel gaan. 

Woorden of teksten en beelden die je raken zetten een innerlijk 

proces bij de mens in werking. 

De eerste keren dat je zo in stilte bezig bent, kan het 

ongemakkelijk aanvoelen. Uiteindelijk ervaar ik de stilte en de 

rust, maar ook de inspiratie voor wat er op mijn pad komt. 

Vooral als ik dit mag en kan delen met anderen. 

 

Zo wens ik u allen ook een mooie inspirerende adventstijd toe. 

Het verlangen, het uitzien naar het stralend Licht van Kerst. 

Het Licht dat elke dag van ons leven wil omarmen. 

 

Hartelijke groet, 

 

Lenie van Geenen 

Pastoraal werker PG Wijhe 
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Bij de kerkdiensten in december: 

Op zondag 3 december, de eerste zondag van advent, slaan we 

de weg in naar het kerstfeest. Vier zondagen hebben we om naar 

kerst toe te leven en ons voor te bereiden. De vierde 

adventszondag valt wat vreemd, namelijk op 24 december. Dan 

houden we op dezelfde dag, maar wel ‟s avonds natuurlijk, de 

kerstnachtdienst. 

 

Op die eerste adventszondag worden we door de kerkenraad na 

afloop van de dienst kort bijgepraat over het reilen en zeilen in de 

gemeente, en dan met name ook over de stand van zaken in 

klein-salland. Er is natuurlijk ook ruimte om vragen te stellen en 

om voor u belangrijke dingen voor het voetlicht te brengen. We 

beginnen deze „gemeente-ochtend‟ om 11.15 uur.  

Niet alleen de kerkgangers van die ochtend zijn van harte 

welkom. Wie om welke reden dan ook liever niet naar de 

voorafgaande kerkdienst gaat, of dat niet kan, maar wel bij de 

bespreking daarna aanwezig wil zijn, is op de genoemde tijd ook 

van harte welkom!  

 

Op de derde zondag van advent, 17 december, die traditioneel de 

naam „verheugt u‟ draagt, willen we ons alvast verheugen op 

kerst èn met elkaar het heilig avondmaal vieren. 

 

Zoals gezegd, op 24 december houden we ‟s avonds de 

kerstnachtdienst. Op maandagmorgen is er de kerstmorgendienst 

en een week later, op zondag 31 december, is er om 17.00 uur 

een oudejaarsafsluiting. Uiteraard moet ik me deze kerstperiode 

opdelen tussen Olst en Wesepe, gelukkig is er voor elke dienst in 

ieder geval voorzien in een voorganger. 

  

Ik hoop dat we met elkaar op een goede en mooie manier zullen 

kunnen toeleven naar kerst en dit feest met elkaar, en met wie 

ons lief zijn, mogen vieren. Daarbij denkend aan allen voor wie 

kerst geen tijd van feest kan zijn, maar juist beladen en moeilijk 

is. Hen allen sterkte toewensend, in het vertrouwen dat de 

Morgenster ook voor hen wil schijnen: 

 

„Zie, daar staat de morgenster,  

stralend in het duister, 

want de dag is niet meer ver,  
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bode van de luister, 

die ons weldra op zal gaan.‟ 

 

Overleden: 

De heer Jan Hendrik Bolink is overleden op maandag 23 oktober. 

Hij is 83 jaar geworden. Samen met zijn broer Wim woonde Jan 

aan de Avergoorsedijk 3 in Averlo. We hebben stilgestaan bij zijn 

leven in een dienst van Woord en Gebed op zaterdag 28 oktober 

in het crematorium in Diepenveen, waar de crematie heeft 

plaatsgevonden. 

 

Mevrouw Aleida Johanna de Jong-Flierman is in de leeftijd van 95 

jaar overleden op zondag 12 november. Zij woonde Sekkelanden 

32 in Boskamp. We hebben haar leven herdacht op zaterdag 18 

november en een dienst van Woord en Gebed in de kerk 

gehouden. Daarna hebben we haar begraven op de kerkelijke 

begraafplaats in Wesepe. 

 

We leven als gemeente mee met de familie en bekenden van José 

Smeenk-ten Have, Oude Deventerweg 9. Op 2 november is zij 

overleden, zij was 47 jaar. Op het bidprentje staat: „herinner mij, 

maar niet in sombere dagen. Herinner mij zoals we elkaar in 

mooie tijden zagen. Herinner mij in de stralende zon. Herinner mij 

toen ik nog genieten kon.‟ Op 7 november is José in een 

avondwake herdacht, de crematie vond plaats in eigen kring. 

 

En we leven mee met de familie en bekenden van Petra Zweedijk-

van der Weele. Zij was sinds 2010 lid van onze cantorij. Op 10 

november is zij overleden, in de leeftijd van 58 jaar. In de dienst 

van Woord en Gebed op 17 november in Diepenveen, waar zij 

woonde, heeft de cantorij gezongen. Na de dienst heeft de 

crematie in Diepenveen plaatsgevonden, in besloten kring. 

 

Allen die zonder hen verder gaan, met gevoelens van intens 

verdriet, gemis en ongeloof, wensen we toe dat zij door de 

nabijheid van mensen, en van God, kracht ervaren en dat de 

goede herinneringen troostend en tot steun zijn. Dat we aan hen 

denken in blijken van meeleven en in onze gebeden. 

 

Met een vriendelijke groet,  

ds. Henk Jan Damstra 
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In Memoriam 

 

Jan Hendrik Bolink 

31 maart 1934 – 23 oktober 2017 

 

Op maandag 23 oktober is overleden de heer Jan Hendrik Bolink, 

in de leeftijd van 83 jaar. Hij woonde met zijn broer Wim aan de 

Avergoorsedijk 3 in Averlo. 

Op zaterdag 28 oktober hebben we hem herdacht in een dienst 

van Woord en Gebed in het crematorium in Diepenveen, waar we 

in besloten kring bij elkaar zijn gekomen. 

 

Jan was een sociaal mens. Je kon een beroep op hem doen en als 

hij kon helpen, dan was hij er. Eerlijkheid stond bij hem 

bovenaan, dat maakt je betrouwbaar voor een ander. En voor Jan 

was dat belangrijk: je wist wat je aan hem had. Hij had een goed 

verstand en kon vroeger al goed leren. Jammer was dat zijn 

gezichtsvermogen niet goed was. Het slecht zien was een lastig 

probleem, vooral bij het lezen en leren. Alles wat Jan kon en wist, 

had hij uit zichzelf ontwikkeld. Hij probeerde dingen uit met een 

groot geduld, net zolang totdat hij iets dat hij voor elkaar wilde 

krijgen, ook voor elkaar kréég. 

  

Hydraulica, elektriciteit: Jan kon ermee overweg en deed er wat 

mee. Hij maakte dingen die nog niet bestonden. Hij was er niet op 

uit om er rijk van te worden, maar hij vond veel voldoening in het 

bedenken en maken van dingen die iets toevoegden aan het 

leven. Zo maakte Jan bijvoorbeeld een installatie die het 

gemakkelijker maakt om keizersneden bij koeien uit te voeren, 

bedacht hij jaren geleden al een witlof-rooimachine en maakte hij 

het verplaatsen van vee over de weg veiliger.  

 

Techniek boeide hem enorm en hij kon er wat mee. Dat gold ook 

voor video- en filmbewerking en computers. Hij leerde zichzelf 

aan wat er was en hoe dat allemaal werkte. Hij hield niet van 

ouderwets, de nieuwste technieken waren juist een uitdaging voor 

hem. Jan heeft ook veel gelezen en was een groot liefhebber van 

muziek. Niet alleen luisterde hij er graag naar, hij heeft vroeger 

zelf ook gezongen in het toenmalige kerkkoor.  
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Zijn broer Wim, en iedereen die Jan zal missen, wensen we veel 

sterkte toe en het vertrouwen dat wij elkaar na dit leven in goede 

handen mogen weten, geborgen in Gods liefde. 

 

ds. Henk Jan Damstra 

 

In Memoriam 

 

Aleida Johanna de Jong-Flierman 

21 september 1922 – 12 november 2017 

weduwe van Gerhard de Jong 

 

Op zondag 12 november is overleden mevrouw Aleida Johanna de 

Jong-Flierman, in de leeftijd van 95 jaar. Zij woonde Sekkelanden 

32 in Boskamp. 

 

Op zaterdag 18 november hebben we haar herdacht in een dienst 

van Woord en Gebed in de kerk, waarna de begrafenis heeft 

plaatsgevonden op de begraafplaats in Wesepe. 

 

Mevrouw Leida de Jong was een krachtig iemand. Ze was sterk, 

heeft veel gedaan en gewerkt in haar leven. Tot op hoge leeftijd 

woonde ze op de boerderij. Krachtig was ze ook in de zin van 

sturend en regelend, ze nam veel op haar schouders. Ze was 

altijd bezig: stil zitten en niks doen kon ze niet. Levend op de 

boerderij was er natuurlijk altijd wel iets te doen. Ze genoot van 

het werk. Ze had ook hart voor de dieren en voor hun welzijn. 

 

Op oudere leeftijd is zij haar levensloop gaan beschrijven. Met 

veel gevoel voor details heeft ze opgeschreven hoe haar eigen 

leven is geweest, hoe men de dingen vroeger deed en hoe het 

dagelijks er voor haar (en veel anderen) uitzag door de jaren 

heen. In de dienst zijn daar passages uit voorgelezen, die een 

duidelijk beeld schiepen van haar leven. 

 

Ze was gelovig en leefde met het vertrouwen dat wij een God 

hebben die er is, en die ons niet loslaat. In de dienst hebben we 

daarom stilgestaan bij de woorden en beelden van psalm 23: „De 

Heer is mijn herder‟. Daarin komen beelden naar voren van dalen, 

maar ook van groene weiden en vredig water. Dat zijn rustieke 

beelden van het goede leven. Ze hebben iets gemoedelijks, waar 
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je naar kunt verlangen. Ze roepen het beeld op van mensen die 

om elkaar geven, van de rust die je vindt in de voldoening van 

wat je doet en kunt. Het goede leven is dat je iets betekent voor 

de ander, en de ander voor jou. Het is gezegend-zijn met 

levenslust, dat je er graag bent, en dat je merkt: ik mag er zijn, 

voor God èn voor mensen. 

 

Vertrouwen we Leida de Jong-Flierman toe aan God, in wie zij dit 

vertrouwen had, bij wie zij zich in goede handen wist tijdens haar 

leven en van wie zij geloofde dat dat ook na haar leven zo zou 

zijn. Dat dat tot troost mag zijn voor wie haar missen zullen, te 

midden van alle goede en mooie herinneringen die er aan haar 

leven zijn. 

 

ds. Henk Jan Damstra 

 

 

 

DIACONIE 
 

 

Geslaagde pannenkoekenactie 

 

De 

pannenkoekenactie 

is weer een groot 

succes geworden. 

Mede door de 

samenwerking met 

de verkoop van de 

handwerkspullen 

en de daarbij 

behorende 

koffietafels was er 

tevens sprake van 

veel gezelligheid.   

De actie heeft totaal € 450 opgebracht mede dankzij de 

sponsoring waardoor de kosten heel laag gehouden konden 

worden. Dank gaat daarbij uit naar Jan en Joke Regterschot voor 

hun geheime recept, Arjan en Joke Dieperink waar we het beslag 

mochten maken en natuurlijk onze sponsoren: Anton en Gerda  
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Grootentraast voor de eieren, Fineke en Herman Middeldorp voor 

de volle melk rechtstreeks van de boerderij en Keurslager 

Harmsen uit Diepenveen voor het kwaliteitsvolle gesneden spek. 

En dan zijn er natuurlijk de zeven baksters die hun kwaliteit in de 

keuken uren lang hebben laten gelden en in een aantal gevallen 

hulp kregen van de jeugd, wat ook erg goed is bevallen.  

Het jeugddiaconaat is allen super dankbaar. De opbrengst hebben 

zij mogen gebruiken om het laatste restje schuld af te lossen voor 

de werkvakantie vorig jaar naar Oeganda. Daarmee is meteen 

een einde gekomen aan dit project. We hopen af en toe nog wel 

een keer een beroep te kunnen doen op de hulp van deze 

enthousiaste jongeren. 

 

Ouderensoos Wesepe-Averlo 

 

Eetproject 

Alweer bijna de laatste woensdag van dit jaar, dat we samen 

gaan eten! Wat gaat de tijd toch snel… 

Op woensdag 6 december om 12.30 uur zal er in het Wapen van 

Wesepe weer een heerlijk 3-gangen diner voor ons bereid 

worden. De kosten zijn 10 euro incl. het drankje. 

Opgave tot de maandag er voor bij Fineke Middeldorp tel: 532247 

  

Wij zouden het erg leuk vinden als we in het nieuwe jaar eens wat 

“nieuwe gezichten” kunnen begroeten! 

Dus ……… schroom niet, en schuif eens gezellig aan!  

  

Kerstmiddag voor Senioren op 

woensdagmiddag 20 december a.s. om 14.30 uur 

in het Wapen van Wesepe:  

Salonorkest “Abraham Gezien“ uit Deventer zal 

deze middag bekende kerstliederen ten gehore 

brengen. 

Het orkest bestaat sinds 1976 en heeft 25 musici 

(piano, strijkers, houtblazers, trompet, hoorns, 

saxofoons en slagwerk) en staan o.l.v. dirigent Martin van 

Zanten. 

De bekende liederen kunnen we meezingen, en een kerstverhaal 

zal niet ontbreken. 

Het belooft een gezellige / sfeervolle middag te worden, met iets 

lekkers bij de koffie / thee en een hapje en een drankje. 
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Kosten € 12.50 p.p. 

Opgave voor deze middag, t/m 11 december, bij Fineke (tel: 

532247) of tijdens het eetproject. 

 

Hebt u geen vervoer voor beide middagen, dan kunt u bellen met 

Jan Meuleman (tel: 531519). 

  

We hopen u te mogen begroeten op deze middagen! 

M.v.g. Mien, Jan, Frank, Fineke en Erna. 

 

Kerstbakjes 

Op dinsdag 19 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!  

Als u kerstgroen uit eigen tuin hebt, wilt u dat 

dan meebrengen? 

We hebben het liefst dennentakken, taxus of 

hulst van ongeveer 40 cm lengte. Liefst geen coniferen. Graag wel 

eerst overleg hierover met Marjan ten Have (531307), omdat we 

anders misschien veel te veel krijgen. 

We beginnen om 13.00 uur.  

 

Tot dan, Elly van den Broek 

 

  
 

STICHTING OUDEREN HUISVESTING 

WESEPE 

"De Brouwershof" 
 

Beste mensen, 

  

Woensdag 13 december a.s. om half drie is alweer de laatste 

spelletjesmiddag van het jaar. Wij sluiten deze middag af met een 

hapje en een drankje (om plm. 16.00 uur). 

Wij hopen dat iedereen er zal zijn. 

  

Fijne kerstdagen en alle goeds voor 2018  

Vr. gr. Klaasje , Bertus en Jenny 
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KERKBEHEER 
 

 

Gedicht dat is voorgelezen door Louise Trompert bij het jubileum 

van de cantorij: 

 

7 noten 

 

7 noten slechts……moet je mixen 

met ‟t juiste ritme en magie. 

Als je ‟t goed doet, dan ontstaat er 

een betoverende melodie. 

 

Een melodie om naar te luisteren, 

zélf te zingen of te spelen. 

In je eentje heel alleen, 

Samen met enkelen, of met velen. 

 

Muziek doet een mens ontspannen, 

geeft hem vleugels, nieuwe moed. 

Brengt meer vreugde in zijn leven, 

doet hem alle dagen goed. 

 

Dit jubileum moet je vieren, 

want wat biedt muziek ons veel! 

Orgel en piano smeden 

alle klanken tot één geheel. 

 

7 noten slechts….‟t Is een wonder, 

wat er allemaal mee kan. 

Ze brengen mensen bij elkaar….. 

in deze kerk vanavond….geniet ervan! 

 

In memoriam Petra Zweedijk 

Op vrijdag 10 november 2017, is Petra, tengevolge van 

alvleesklierkanker, overleden. 

Ze was sinds 2012 een trouw lid van de Cantorij Wesepe. 

In de afgelopen 6 jaar hebben we haar leren kennen als een 
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hartelijke, warme, toegewijde, lieve vrouw. 

Voor alles en iedereen stond ze klaar, thuis bij haar gezin (man 

en drie kinderen) en bij haar oppaskinderen „aan huis‟. 

Iedereen om haar heen droeg ze een warm hart toe. 

Afgelopen vrijdag, 17 november, hebben we afscheid van haar 

genomen in een Afscheidsbijeenkomst in de Dorpskerk van 

Diepenveen.  

Als Cantorij hebben we haar toegezongen met de liederen waar ze 

zo van hield. De liederen van Huub Oosterhuis waren haar zeer 

lief. Evenals de liederen van Taizé en het “Requiem” van Eliza 

Gilkyson, welke ze meegezongen heeft de afgelopen jaren. 

 

We gaan haar erg missen. 

 

Corinne 

 

Gift voor kerkbeheer 

Op zaterdag 11 november was de verkoop van 

handwerkspulletjes die gemaakt waren door de dames van de 

HVD. Een deel van de opbrengst van die middag wordt gebruikt 

voor de aanschaf van nieuw materiaal en een deel wordt 

geschonken aan een goed doel. Tot verrassing van de 

kerkrentmeesters was deze keer het goede doel de kerk. De 

dames vonden, omdat ze altijd gebruik maakten van de 

Beukenoot, dat ze nu maar eens iets terug moesten doen. En dus 

brachten ze € 200,- in als gift voor kerkbeheer. Waar we 

natuurlijk heel blij mee zijn. 

 

De kerkrentmeesters 

 

Levende kerststal op kerstmarkt 

Samen met een groep kinderen van de Basisschool zorgen wij 

voor een levende kerststal op de kerstmarkt in Wesepe zaterdag 

9 december bij het Wapen van Wesepe. Er zullen twee 

uitvoeringen zijn van het kerstverhaal: om 16.30 en 17.30 uur. 

Naast de vaste spelers kunnen jonge kinderen ter plekke 

meedoen als figuranten. We hebben namelijk van de 

zondagschool nog genoeg verkleedkleren. We hopen bovenal op 

veel toeschouwers van dit schouwspel met levende dieren. 

Namens de organisatie: Jo Jansen, Willemien Niemeijer, Esther 

Wouters en Jacky van Tartwijk 
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Eindejaarscollecte  

U vindt 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. Met uw gift aan de 

eindejaarcollecte 2017 draagt u bij aan een gemeente die omziet 

naar elkaar en naar mensen in de buurt!  

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! 

Willen de kerkbladbezorgers de zakjes op woensdag 3 januari 

vanaf 19.30 u inleveren in het jeugdgebouw?  

 

De kerkrentmeesters 

 

2018  
 

 

De voorbereidingen voor Kerkbalans 2018 zijn in volle gang. De 

start van de actie wordt net als vorig jaar ingeluid op zaterdag 20 

januari om 13.00 uur. Inmiddels is het inluiden een grote 

landelijke activiteit geworden, waar steeds meer kerken aan mee 

doen. Na 20 januari kunt u de mensen die de enveloppen brengen 

aan de deur verwachten. Op maandag 5 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 

 

Beste mensen, 

Langs deze weg wil ik jullie bedanken voor de vele kaarten, 

bloemen, bezoekjes, telefoontjes en lieve woordjes die ik heb 

mogen ontvangen tijdens mijn verblijf van een half jaar op de 

Stevenskamp in Heeten. Nu ik weer een paar weken thuis ben 

gaat het naar omstandigheden goed met mij. 
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Nogmaals bedankt en een hartelijke groet ook namens mijn man 

van Janny Temmink. 

 

Opbrengst van collecten en giften 

 

 

29 okt Diaconie € 44,77 

 Kerkbeheer € 50,85 

5 nov Diaconie € 114,12 

 Kerkbeheer € 105,52 

12 nov Diaconie (Bloemenfonds) € 39,00 

 Kerkbeheer € 25,22 

19 nov Diaconie  € 68,60 

 Kerkbeheer € 55,37 

Gift letter O, bloemen € 10,00 

 

Kerstconcert Popkoor Puur in Kerk Wesepe 

Donderdagavond 21 december geeft POPKOOR PUUR uit Haarle 

een Kerstconcert in de St. Nicolaaskerk te Wesepe. 

Het koor met veel leden uit Wesepe en Averlo en omgeving is al 

een aantal maanden druk aan het repeteren om een 

prachtig optreden te verzorgen. Het kerstrepertoire bestaat o.a. 

uit nummers als Being alone at Christmas, Christmas lights, 

Rockin around the christmas tree, Let it snow en nog vele andere. 

Hierbij nodigen we u graag uit voor dit Kerstconcert. Het concert 

begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. 

De entree is gratis. Wel wordt er om een vrije gift gevraagd om 

de onkosten te dekken. In de pauze is er gelegenheid voor het 

nuttigen van een heerlijke kop koffie of een glas glühwein. 

Graag tot ziens!!! 

 

Het Brook duo komt weer op de Boskamp 

Kort voor kerst komt het Brook duo uit Markelo weer naar de H. 

Willibrordkerk in Boskamp. De Boskampse kerk is een van de 

weinige katholieke kerken waar het Brook duo optreedt. Het 

Brook duo komt uit Markelo, een streek met een protestants 

christelijke traditie. Waarschijnlijk daardoor treden zij het meest 

op in protestantse kerken in Twente en de Achterhoek. Toch staat 

de Boskampse kerk graag open voor deze voorstelling, die is 
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geschreven vanuit een protestants christelijke achtergrond. Maar 

voor eenieder zeer herkenbaar. Het is een door Gert-Jan Oplaat 

(oud Tweede Kamer lid) zelf geschreven dialect kerstverhaal. Dit 

verhaal wordt af en toe onderbroken met rustige dialectliedjes 

van het Brook duo en bekende, door de bezoekers, mee te zingen 

kerstliederen. Het verhaal neemt u mee naar het jaar van de 

watersnood 1953 waarin het leven van de Zeeuwse 

molenaarsfamilie Roelands en de Maarkelse boerenfamilie 

Heelkamp centraal staat. Het geheel ademt een heel bijzondere 

sfeer uit, die men ervaren moet hebben om te begrijpen waarom 

dit duo in Twente en de Achterhoek zo razend populair is. De 

kerkentour, die het Brook duo al voor het zesde jaar verzorgt, 

heeft in Twente en de Achterhoek inmiddels al meer dan 20.000 

zeer enthousiaste bezoekers getrokken. Een mooie gelegenheid 

om in de juiste kerststemming te komen.  

Voor de voorstelling op 22 december om 20.00 uur in Boskamp 

zijn binnenkort kaarten in de voorverkoop te verkrijgen voor 

€ 8,50. Dit is incl. koffie/thee voor aanvang en na afloop is er 

Glühwein. Kerk is open vanaf 19.00 uur. Nadere informatie over 

de voorverkoop komt binnenkort in Huis aan Huis – Reklamix. 

Voor meer informatie kunt u ook een mail sturen naar 

hwgvdlinde@kpnmail.nl of 06 53701545 bellen. 

 

 

 
  
 
 

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

 

Gemeenteochtend op 3 december 

Op zondag 3 december om 11.00 uur, direct na de zondagse 

eredienst, willen we graag de gemeente informeren over de 

voortgang van de samenwerking binnen Klein Salland. Onlangs is 

een samenwerkingsovereenkomst opgesteld en we willen de 

inhoud daarvan graag met u bespreken. 

 

Een samenvatting van de overeenkomst: 

 

 

mailto:secretaris@kleinsalland.nl
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Klein Salland, proces van groeien 

In december 2016 hebben de kerkenraden van Klein Salland een 

verklaring ondertekend waarin is afgesproken dat er een volgende 

stap in het samenwerkingsproces van Klein Salland wordt gezet. 

Uitgangspunt in het samenwerkingsproces is dat er binnen Klein 

Salland levende gemeenschappen van christenen blijven die 

elkaar versterken waar dat wenselijk is, maar waarbij geen 

opgelegde uitgangspunten gelden. Onze verbondenheid in 

Christus is hiervoor de dragende pijler. Ook houdt elk van de vier 

kerkgemeenschappen een pastoraal boegbeeld. 

Nadat de uitgangspunten waren geformuleerd is er m.b.v. externe 

begeleiding een plan gemaakt om de samenwerking meer vorm 

en inhoud te geven. 

Niet alleen het Breed Overleg heeft hier over nagedacht maar ook 

alle geledingen hebben hun inbreng gegeven. 

Voor de samenwerking is geen eindpunt geformuleerd. Er is 

gezegd dat de samenwerking moet groeien en waar we uitkomen 

weten we niet. De geformuleerde uitgangspunten van Klein 

Salland houden ons bij de les. Wat we wel weten is dat deze 

samenwerking niet zozeer of alleen wordt ingegeven door de 

financiële situatie van de afzonderlijke gemeenten maar door, 

waarschijnlijk op (korte) termijn, een tekort aan menskracht c.q. 

bestuurskracht. Om naar de toekomst te verzekeren dat er 

plaatselijke actieve geloofsgemeenschappen in Klein Salland 

zullen blijven hebben wij als gemeenten elkaar nodig. 

In de vroege zomer van 2017 hebben de verschillende 

colleges/commissies voorstellen voor samenwerking 

geformuleerd. Het is nu zover dat al deze groepen aan de slag 

gaan om de voorstellen die ze hebben geformuleerd om te zetten 

naar concrete daden. Daarnaast zal op het gebied van 

Erediensten, Pastoraat, Beheer, Diaconaat, Jeugd, Vorming & 

Toerusting/APP en Communicatie/PR steeds gekeken worden 

waarin kunnen we gezamenlijk optrekken en wat blijven we als 

gemeentes apart doen. Het is niet zo dat er tot nu toe niets 

gezamenlijks is gebeurd. Denk bijv. maar aan de Klein Salland-

zondagen of de toerusting van ouderlingen. Het proces van 

samenwerking is al een tijdje onderweg. 

Wij hebben er alle vertrouwen in dat de samenwerking verder 

gaat groeien. We doen dit allemaal om de Godslamp in alle vier 

de dorpen brandende te kunnen houden. 

Breed Overleg Klein Salland 
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Kerk-op-schootviering in Wijhe 

De Protestantse gemeente Wijhe organiseert op zondagmorgen 

10 december van 11.00 uur tot ongeveer 12.00 uur weer een 

Kerk op Schoot viering voor de ouders 

en hun kinderen in de leeftijd van 0 

tot en met 4 jaar. Een viering speciaal 

gericht op de kleine kinderen. Het 

Bijbelverhaal over Kerst wordt op 

spelende wijze uitgebeeld. We zingen 

kerstliedjes, bidden en steken de 

Kaars aan. Na de viering is er koffie, 

thee en limonade. De kinderen kunnen 

nog wat spelen met o.a. de kerststal 

en is de mogelijkheid voor de ouders 

om met elkaar in gesprek te gaan. 

Voel je welkom om te komen en mee 

te vieren! 

De voorbereidingscommissie: Iteke, Martje, Nienke en Tineke 

 

AGENDA 
6 dec. 12.30 u Samen eten   Wapen v.Wesepe 

6 dec. 09.00 u Kerkbeheer   de Beukenoot 

7 dec. 20.30 u Diaconievergadering  de Beukenoot  

8 dec. 09.00 u Ouderlingenvergadering de Beukenoot 

8 dec. 11.00 u Moderamen   de Beukenoot 

10 dec. 11.00 u Kerk-op-schootviering  Wijhe 

13 dec. 14.30 u SOHW spelletjesmiddag Brouwershof 

18 dec. 20.00 u Redactievergadering  Kikkerspad 9 

19 dec. 13.00 u Kerstbakjes maken  de Beukenoot 

20 dec. 14.30 u Soosmiddag    Wapen v.Wesepe 

20 dec. 19.45 u Kerkenraadsvergadering de Beukenoot 

21 dec. 20.00 u Kerstconcert Popkoor Puur Kerk Wesepe 

30 dec. 09.00 u Oud papieractie1  fam. Niemeijer 

 

 

                                                
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. 

De redactie wenst u fijne feestdagen! 

I.v.m. kerst is de uiterste inleverdatum van kopij voor het januari-
nummer 18 december! 
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Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe 
 

PREDIKANT Ds. H.J. Damstra  tel. 564042

 Kerkplein 11, 8121 BM Olst  
 damstra@pkn-olst.nl 
  
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 tel. 531255  
 
De BEUKENOOT Mevr. B.H. ten Have-Wilbrink (reserveren) tel. 531237 

Sleutel : John Wiggerman, Ds. E. Kreikenlaan 1     tel. 06-18640044 
 Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10  tel. 531277 
 
KOSTER Dhr. G. de Jong 

 Scholtensweg 50, 8124 AJ Wesepe  tel. 531573 
 ga.dejong@hetnet.nl 
 
ORGANIST Mevr. C. Ovinge-Best  

 Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle              tel. 038-4655388 
 corinne.ovinge-best@ziggo.nl 
 
BEGRAFENISSEN   Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin. 

 
FINANCIËN Kerkbeheer:  Dhr. E.G. van den Broek 

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

 
LEDEN- C. Jansen-Suciu   
REGISTRATIE Corina_jansen@yahoo.com 
 
KINDEROPPAS via G. Visscher, zie boven 
WEBSITE  http://wesepe.protestantsekerk.net 

(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld) 
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