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KERKBLAD 
van de 

Protestantse Gemeente Wesepe 
 

Verschijningsdatum:  1 februari 2016 Redactie: 
      Ds. R. Gosker 
Oplage: 450 ex.     Mevr. A. Rechterschot 
      Mevr. E. Middeldorp 
      Dhr. E.G. van den Broek 
       
Kopij voor het kerkblad van maart vóór 20 februari 2016 naar: 

kerkbladwesepe@live.nl of een redactielid. 
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 februari 2016 
 

7 febr 10.00 u  Ds. D. v. Doorn 

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: KIA werelddiaconaat 

14 febr 10.00 u  Ds. R. Gosker  

    Heilig Avondmaal 

    Bevestiging ambtsdragers 

    Inz. der gaven: Diaconie 

    Eindcollecte: Ond.Kerk.Geb. 

21 febr 10.00 u  Irene Ziegelaar 

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: KIA 40-dagentijdcoll. 

28 febr 22.00 u    Ds. R. Heins 

    Inz. der gaven: Diaconie 

    Eindcollecte: Ond.Kerk.Geb. 

6 mrt  10.00  Ds. R. Gosker  

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: KIA voorjaarszending 

     

 

   : Kinderoppas  : Koffiedrinken 
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De Toren en de Klein-Sallandse kerkendag  

 

'De Toren' – zo heet het half uur community-theater van de 

Blauwe Olifant waarmee de Klein-Sallandse Kerkendag op 23 april 

a.s. in Wesepe afgesloten zal worden. Het stuk steekt de draak 

met al te grote plannen en dromen. Het refereert aan het 

Bijbelverhaal uit Genesis 11. Maar wat voor verhaal is dat? 

 

Het verhaal over de Toren van Babel is als 

een detail in een schilderij van Pieter 

Breughel. Je kunt elk detail afzonderlijk 

bekijken en je erover verwonderen. Vaak 

heeft zo'n schilderij een overkoepelend thema 

waardoor je begrijpt wat je ziet. Het thema 

van het schilderij waaruit het detail hiernaast 

genomen is, luidt 'De strijd tussen Carnaval 

en Vasten'. Dat wetende spreekt het 

afgebeelde detail tot de verbeelding. Iets 

dergelijks geldt voor de afzonderlijke verhalen uit het boek 

Genesis. Het overkoepelend thema van Genesis laat zich 

omschrijven als 'op zoek naar de ware broederschap', – denk aan 

de ontknoping van het hele verhaal als Jozef en zijn broers zich 

met elkaar verzoenen (Genesis 45).  

 

Gezien vanuit dit thema is het logisch dat Genesis begint met het 

idyllische samenleven van Adam en Eva. Maar de idylle wordt 

verstoord door de verdrijving uit het paradijs (hoogmoed komt 

voor de val) en door de broedermoord (jaloezie). Zal het ooit nog 

goed komen? Jazeker, daar draait immers alles om! Maar dan 

moeten wel de valkuilen en impasses die de ware broederschap 

bedreigen in kaart gebracht worden. Dat gebeurt in de drie grote 

verhaalreeksen over Abraham (1), Isaak (2) en Jakob (3). Zover 

is het echter nog niet. Tussen de broedermoord én de verhalen 

over Abraham, Isaak, Jakob bevindt zich nog de vertelling over de 

zondvloed & de ark van Noach (Genesis 5-11). 

 

In die verhalen wordt duidelijk dat hoogmoed (Adam/Eva) en 

jaloezie (Kaïn) geen incidenten zijn maar chronische problemen. 

De wereld gaat eraan ten onder als in een zondvloed. De ark 

functioneert als een grote doodskist waarin de idyllische 
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schepping uit Genesis één, listig genoeg, wordt bewaard. Een 

woedende zondvloed stelt immers geen belang in een drijvende 

doodskist. Ze laat haar met rust. Zo ontsnapt Gods goede 

schepping aan de ondergang. Moraal van het verhaal: het kan zo 

érg op aarde niet zijn of God blijft zijn schepping trouw! Zou het 

waar zijn? Is de wereld na de zondvloed beter geworden? Nee en 

ja!  

 

Twee korte verhalen, vóór en ná de zondvloed, illustreren het 

néé. Beide laten zien wat er gebeurt als de grenzen tussen hemel 

en aarde worden uitgewist. Het eerste verhaal vertelt hoe de 

godenzonen jaloers zijn en bij de mensendochters reuzen 

verwekten 'en dat alles wat ze deden slecht was in de ogen van 

God' (Gen. 6,1-8). Het tweede verhaal gaat over de lotgevallen 

van de Toren van Babel (Gen. 11:1-10). Hier wordt de menselijke 

maat hoogmoedig overschreden doordat de mensen 'een toren 

bouwen waarvan de spits tot in de hemel reikt'. Met alle 

verwarrende gevolgen van dien.  

 

Na alle jaloezie en hoogmoed komen we eindelijk terecht in de 

wereld van het ja! De roeping van Abram (Genesis 12,1). Abram 

moet gaan uit zijn land, uit waar hij verwekt is, uit het huis van 

zijn vader! Hij moet een verloederde wereld achter zich laten om 

op weg te gaan naar een land dat God hem zal laten zien, een 

land van belofte dus.  

 

Ik ben stiknieuwsgierig hoe straks de spelers van de Blauwe 

Olifant het verhaal over 'De Toren' een plek zullen geven in de 

wereld van vandaag. Sterker nog, in onze eigen wereld! Of nóg 

sterker: in de kleine wereld van onze vier Protestantse 

gemeenten in Olst, Raalte, Wesepe en Wijhe die in het 

Samenwerkingsverband van Klein-Salland met elkaar optrekken. 

Kunnen we jaloezie en hoogmoed achter ons laten? Durven we op 

weg te gaan naar een veel belovende toekomst? Of zijn onze 

plannen en dromen te groot?  

 

Reinier Gosker 
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BIJ DE DIENSTEN 

 

5e zondag na epifanie – 7 februari    

Collega en oud-predikant Dick van Doorn gaat bij ons voor. Altijd 

bijzonder zo'n hernieuwde ontmoeting na zo lange tijd. Hoewel, 

ditmaal valt het wel mee, want collega Van Doorn deed kort 

geleden de uitvaartdienst van onze oud-organist Jan Visser.  
 

1e zondag in de veertigdagentijd – 14 januari  

Een bijzondere zondag aan het begin van de vastentijd. We 

nemen afscheid van twee diakenen, Jan Wichems en Jacky van 

Tartwijk. Samen hebben ze er ruim 23 jaar kerkenraadswerk op 

zitten! Ook vieren we de herbevestiging van Joke Roesink en 

Betsy ten Have als kerkrentmeesters. We lezen Lucas 4,1-13 en 

vieren het heilig avondmaal.  
 

2e zondag in de veertigdagentijd – 21 februari 

Deze zondag gaat Irene Ziegelaar bij ons voor. Zelf ga ik als oud-

predikant naar de Protestantse gemeente in Scherpenzeel. Er 

waren twee predikanten aan haar verbonden, maar beiden 

werden beroepen en vertrokken. Tja, wat doe je dan? Dan bel je 

een oud-predikant, en als hij vrij is komt hij graag naar zijn oude 

stek. Het is maar dat u het weet! 
 

3e zondag in de veertigdagentijd – 28 februari 

Collega Heins uit Zutphen neemt het voortouw. Ik weet dat hij 

graag naar Wesepe komt en zich bij u thuis voelt. Of hij meeleest 

met het leesrooster weet ik niet, dus laat u verrassen!  
 

Reinier Gosker 

 

PASTORALE KRONIEK  

 

Prettige feestdagen en alle goeds in 2016.  

Een jaar met veranderingen, nieuwe uitdagingen  

en kansen, – geniet ervan … 

 

Bovenstaande woorden stonden op één van de kerstkaarten die 

wij rond de jaarwisseling in de pastorie mochten ontvangen. Ik wil 

u hartelijk danken voor alle goede wensen. Ik geef 

bovengenoemde woorden aan u door want betreffende 
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'veranderingen' gelden niet alleen ons als pastoriebewoners, maar 

ook u als Protestantse gemeente rond de Nicolaaskerk in Wesepe. 

In de jaarwisselingsdienst van zaterdag 31 december 2016 om 

17.00 uur kunnen we samen terugkijken op een hopelijk goed en 

gezegend jaar.  

 

Wel en wee 

Er gebeurde weer heel wat in de afgelopen periode sinds kerst en 

de jaarwisseling. Gerritje Jansen verruilde het Deventer 

Ziekenhuis voor het PW Janssenhuis. Daar moet de revalidatie op 

gang komen, maar dat valt niet mee op haar leeftijd. Hoe moedig 

moet je zijn om weer in de benen te komen? Ik heb bewondering 

voor haar, hoe zij het hoofd boven water houdt. Ook ging onze 

aandacht uit naar Tiny Lunenberg die hals over kop én in 

vliegende vaart naar Zwolle gebracht werd om direct na aankomst 

geopereerd te worden. De artsen hebben haar leven gered, maar 

de schrik zit nog behoorlijk in de benen. Een weekje later mocht 

ze naar het ziekenhuis in Deventer. Inmiddels is ze weer thuis. 

Korte tijd later werden we opgeschrikt door het overlijden van 

onze oud-organist Jan Visser. Ruim een week na zijn 99e jaardag 

overleed hij tamelijk onverwacht. Onze oud-predikant Dick van 

Doorn leidde op maandag 18 januari de uitvaartdienst in 

Nicolaaskerk te Wesepe, waarna de ter aarde bestelling 

plaatsvond op de begraafplaats aan de Zonnenbergerweg. Elders 

in dit kerkblad (of in de volgende aflevering ervan) is een 'In 

memoriam Jan Visser' opgenomen.  

 

Terwijl ik deze woorden schrijf is de Actie 

Kerkbalans begonnen. Op maandag 1 februari 

houden de kerkrentmeesters de zogenoemde 

'Inleveravond' met bingo & uitslagen van de opbrengsten. Lukt 

het ook dit jaar weer om de financiën op peil te houden? Het zou 

een prachtig resultaat zijn en een compliment voor ieder die zich 

inzet voor de PG-Wesepe. En niet te vergeten, straks kunnen de 

beide kerkklokken hun opgewekte geluid weer laten horen.  
 

Spelden melden! 

Weet u wat bovenstaande woorden betekenen? Nee? Dan moet u 

vooral doorlezen. In het vorige kerkblad deed ik een oproep om 

de kerkenraad te helpen bij het vinden van twee nieuwe 
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diakenen. U heeft echter niet gereageerd. Dus daag ik u nóg een 

keer uit om met de kerkenraad mee te denken en mee te zoeken. 

Wellicht bent u het zelf wel die wij zoeken, – wilt u ons ook in dat 

geval een seintje geven? Zodat er aan het zoeken naar die twee 

spelden in de hooiberg een einde komt. Spelden meld u!  

 

Herbevestiging op 14 februari 

Ondanks het feit dat we geen nieuwe kerkenraadsleden kunnen 

bevestigen, nemen we wel afscheid van Jan Wichems en Jacky 

van Tartwijk, – ook al blijven beiden nog een flink aantal taken 

uitvoeren. Wel zullen Joke Roesink en Betsie ten Have worden 

herbevestigd. Het is mooi dat we in die dienst ook brood en wijn 

zullen delen met elkaar, omdat het een avondmaalsviering is.  

 

Klein Sallandse Veranderdagen in de Veertigdagentijd 2016 

Van mijn collega uit Wijhe, Martje Veenstra, kreeg ik het verzoek 

het volgende aan u door te geven:  

 

Ja, het is wel een beetje vroeg, maar regeren is vooruitzien. 

Ook in kerkelijke zaken. Vandaar dat ik u alvast attendeer op 

de zogenoemde 'veranderdagen' die gepland staan voor de 

periode van de komende Veertigdagentijd. In samenwerking 

met de Stichting Present hebben we dit project opgezet voor 

heel Klein-Salland. Present slaat een brug tussen mensen die 

iets te delen hebben en mensen die daarmee geholpen 

kunnen worden. Ze werkt samen met professionele 

hulpverleners en biedt hulp aan mensen die door gebrek aan 

geld, sociale contacten of gezondheid steun van anderen 

nodig hebben. Present werkt samen met Kerk-in-Actie van de 

Protestantse Kerk Nederland. De veranderdagen vinden dus in 

heel Nederland plaats. Als leden van de vier kerkelijke 

gemeenten in Klein Salland willen we graag bruggen bouwen 

naar elkaar. Wat is er mooier dan elkaar leren kennen door 

elkaar te helpen? Bijbelser kan het niet! 

 

Wat is de bedoeling: je kunt je individueel, maar ook als groep 

aanmelden. Ik heb horen verluiden dat de cantorijen van 

Raalte en Wijhe gaan zingen in een zorgcentrum, maar je kunt 

wellicht ook iets als gezamenlijke diaconieën, ouderlingen, 

jongeren, ZWO, kerkrentmeesters, et cetera. De 
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veranderdagen zijn gepland op zaterdag 20 februari 

(aanmelden tot 21 januari) en zaterdag 19 maart (aanmelden 

tot 20 februari). 

 

Vanaf 3 januari liggen er aanmeldingsformulieren in de kerk. 

Die kunt u invullen en in de doos deponeren. De predikanten 

zorgen dat de formulieren bij Present komen en via Present 

krijg je te horen waar je op de betreffende zaterdag aan de 

slag mag, en eventueel met wie (als je je individueel opgeeft). 

Een andere mogelijkheid is dat je je digitaal aanmeldt bij 

Present: www.stichtingpresent.nl/deventer/veranderdagen 

 

 

 

Afwezig van 23 februari t/m 3 maart 

Het is prachtig om drie kinderen te hebben. Het is interessant en 

boeiend wanneer ze, eenmaal groot geworden, elders in de 

wereld een woon- en werkplek vinden. Het is alleen een beetje 

lastig om, telkens als je ze wilt bezoeken, een lange reis te 

moeten maken. Van dinsdag 23 februari t/m donderdag 3 maart 

 

Veranderdagen 2016 

Tijd: 09.30 – 14.00 uur 

Ja, ik doe mee op … 

 

 

Zaterdag 20 februari 2016, inleveren/aanmelden voor 24.01  

Zaterdag 19 maart 2016, inleveren/aanmelden voor 20.02  

 

Voorkeur voor Praktisch Project: schilderen/behangen, 

tuinieren, opruimen/schoonmaken 

 

Voorkeur voor Sociaal Project: wandelen met bewoners 

spelletjes doen/koekjes bakken 

 

Naam, adres, telefoon: …...................................  

            

Mail adres: ….................................................... 
                                                                                  

http://www.stichtingpresent.nl/deventer/veranderdagen
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zijn wij te gast bij onze kinderen in Tal-El. In voorkomende 

gevallen kunt u terecht bij de (dan nieuwe) secretaris van onze 

kerkenraad: Ton den Duijf, Boxbergerweg 71, 8124 PA Wesepe, 

telefoon: 0570–53 22 72. Over de nieuwe samenstelling van het 

bestuur van de kerkenraad berichten wij u in de volgende 

aflevering van 'Het Beukenblad'. 

 

Ten slotte 

Tussen alle nieuwjaarsgroeten zat een mooi gedicht van Jean 

Pierre Rawie, dat ik graag voor u overschrijf. Het is een terugblik 

op de maand die achter ons ligt. U kunt het terugvinden in de 

bundel 'Onmogelijk geluk' en het gaat als volgt: 

 

De onrust die je deze najaarsmaanden 

van alles wat je bent heeft afgeleid, 

verdwijnt: het jaargetijde is aanstaande 

dat aan je ware wezen is gewijd. 

 

De nevel heeft rondom het huis bekropen, 

de kamer krimpt tot rond de kaarsevlam, 

en weer sla je dezelfde boeken open 

die je ook vorig jaar in handen nam. 

 

Je leest. Slechts hierin bleef je heel je leven 

wat er ook is geweest, jezelf getrouw. 

De dingen zijn zoals ze staan geschreven, 

en wat je kwijt was, wordt opnieuw van jou.    

 

Met een hartelijke groet aan u allen, 

 

Reinier Gosker 
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"Voorbij is lief en leed      

voorbij ook alle zorgen 

Al wat je voor ons deed 

is in Gods Hart geborgen" 

 

 

In deze vier korte maar kernachtige zinnetjes 

wisten de naaste gezins- en familieleden de intieme waarde 

samen te vatten van het leven van Jan Visser; lieve vader en 

schoonvader, alsook trotse opa en overgrootvader.  

Hij werd geboren op 5 januari 1917 en overleed op 13 januari 

2016, dus mocht hij wel 99 jaar worden!  

In een afscheidsdienst in de hem zo bekende kerk van Wesepe 

d.d. 18 januari j.l. hebben wij stilgestaan bij zijn intens geleefde 

en bewogen bestaan met Gerrie, van wie hij vijf jaar geleden al 

afscheid had moeten nemen - waarbij overigens nog steeds hun 

verbondenheid werd duidelijk gemaakt doordat de familie op de 

rouwkaart en dus ook op de liturgie een afbeelding liet afdrukken 

van een door Gerrie-zelf geborduurd kerkelijk teken.  

Hij werd herdacht in zijn zorg voor, verzorging van en 

zorgelijkheid over haar en de kinderen. Naast het leiden van een 

zaak, samen met zijn broer, was en bleef de muziek de grote 

passie van zijn leven. Door zijn muzikale aanleg vermocht hij 

meerdere instrumenten te bespelen, maakte zelfs een aantal 

jaren deel uit van een stedelijk orkest en het meezingen in de 

Matthäuspassion was hem meerdere keren uit het hart gegrepen.  

Maar bovenal heeft hij wel 50 jaar diverse gemeenten mogen 

dienen als kerkorganist. Het vijftigjarig jubileum zélf mochten wij 

met hem in Wesepe vieren waar hij dan inmiddels een aanzienlijk 

aantal jaren aan verbonden was.  

De aanwezigheid en de taken van een koster(es) en een 

organist(e) worden vaak zo "gewoon en vanzelfsprekend" geacht 

dat men in de regel nauwelijks zicht heeft op en dus de juiste 

waardering heeft voor alles wat er ter voorbereiding op een dienst 

moet gebeuren. Jan bewaakte de kwaliteit van het orgel, had 

soms de zenuwen wanneer een toon bleef hangen en oefende 

zeer serieus ruimschoots van tevoren alle liederen door, want het 

moest allemaal goed verzorgd en als het kon perfect zijn. 

Zijn leven met eerbied en respect overziende past bij hem de 

omschrijving dat hij in meerdere opzichten een "toegewijd mens" 
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was. Het beste wat hij te geven had gaf hij vaak bescheiden en 

met een blijmoedige glimlach waaruit dankbaarheid, geluk en een 

zeker gevoel voor betrekkelijkheid sprak.  

Het was fijn om hem c.q. hen zolang in het midden van de 

gemeente te mogen hebben gehad en moge ook dat aansluiten bij 

de dankbare herinneringen van het gezin en de familie zelf. 

En wat hem zelf en zijn ziel betreft; de dienst eindigde met 

"Sanfte Ruhe, Ruhe sanfte" uit de Matthäuspassion; zo moge hij 

rusten in vrede. 

 

D. van Doorn 

 

 

 

 

DIACONIE 
 

 

 

 

Z.E.O. (Zoekt elkander op) 

Op 16 januari waren we als Z.E.O.-

groep weer voor de eerste keer in 2016 

bijeen. Bij een oliebol toastten we op 

het nieuwe jaar en maakten ook nog 

een mooie raamhanger. Iedere maand 

is er een bijeenkomst. 

Februari: een gezellige 

spelletjesmiddag  met muziek en dans 

Maart: eierhapjes maken en op zoek 

naar verstopte eieren 

April: Wat we deze middag gaan doen blijft nog een verrassing 

Mei: jaarlijks uitstapje deze keer naar Dondertman in Holten 

Onze vrijwilligers staan weer klaar want zonder hun hulp is dit 

niet mogelijk. Mocht iemand deze middagen willen bezoeken of 

mee willen helpen dan horen we dat graag.  

De Z.E.O.-vrijwilligers: 

Trees Grotentraast, Marieke Vossebeld, Tonnie Dirckinck, Dorien 

Wagemans, Emmy ten Have, Fred Dijkgraaf, Jannie Temmink, 

Ans Pas, Ardy Klunder, Gerrie Vrielink, Manny Brinkman. 
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Presentatie Oeganda voor iedereen 

Op zondag 21 februari wordt er na de dienst een presentatie 

gehouden. Judith Kruit van de Organisatie Livingstone zal dan een 

lezing houden over deze organisatie waarmee voor de derde keer 

een groep jongeren van onze gemeente deze zomer op 

werkvakantie gaat. Ook zal zij iets vertellen over het project in 

Mukono waar ze naar toe gaan. Een aantal jaren geleden zijn 

Wietske, Ruud, Emile en Eline ook naar dit project van Piet en Pita 

geweest en ook van hen zal er input zijn deze ochtend. Irene 

Ziegelaar gaat tevens in de dienst ook aandacht besteden aan dit 

thema. De presentatie is zeker niet alleen voor het 

jeugddiaconaat, maar voor iedereen die belangstelling heeft. Het 

zou leuk zijn als er ook veel jongeren belangstelling tonen door 

hun aanwezigheid. 

 

Jeugddiaconaat op dreef 

Het jeugddiaconaat bestaande uit Jurgen Hulleman, Gert Jan 

Niemeijer, Elise en Iris van Drie, Stephan Keukenkamp (uit Wijhe) 

en Ramon Grolleman (uit Broekland) en heel misschien ook nog 

Robin Heutink (Lemeleveld), is goed op dreef om gelden bijeen te 

halen voor hun werkvakantie en het project in Mukono waar ze 

naar toe gaan komende zomer. Zo hebben ze Sinterklaas een 

handje geholpen, hebben ze gezorgd voor een hapje en een 

drankje tijdens de oudejaarsdienst en zijn er in familiekringen 

oliebollen verkocht. Al met heeft dat weer zo’n 700 euro 

opgebracht. Ook zijn er 

een paar giften gedaan 

waar we ontzettend blij 

mee zijn. Dank aan 

allen die hebben 

bijgedragen. Voor de 

komende tijd staan er 

ook weer wat acties op 

het programma. Daar 

hoort u in de volgende 

uitgave van het 

kerkblad meer van.  
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Giften 

Net als vorig jaar heeft de diaconie een gift gedaan aan een 

aantal regionale projecten zoals het ‘t Zwervel in Wijhe, onderdeel 

van ATD Vierde Wereld. ‘t Zwervel is een plek waar mensen zich 

thuis kunnen voelen en op adem kunnen komen. Daarom worden 

er op de boerderij ’t Zwervel gedurende het hele jaar 

bijeenkomsten gehouden. Mensen van alle leeftijden uit heel het 

land ontmoeten elkaar tijdens forumdagen.  

Tevens is er een gift gegaan naar de voedselbank in Raalte, die 

sinds enige tijd ook pakketten verzorgt in de gemeente Olst-

Wijhe. De Voedselbank Raalte e.o. is er voor mensen die om 

uiteenlopende redenen zodanig in (financiële) problemen zijn 

geraakt, dat zij geen of onvoldoende geld hebben om voedsel te 

kopen. De voedselbank zamelt gratis voedsel in waaruit 

voedselpakketten worden samengesteld. Voedselpakketten die 

door de Voedselbank ter beschikking worden gesteld zijn bedoeld 

als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd 

financieel niet rond kunnen komen. De maximale tijd dat er 

voedselpakketten aan een deelnemer wordt verstrekt is drie jaar. 

 

Sponsorkinderen 

De diaconie heeft twee sponsorkinderen waar maandelijks een 

bedrag voor wordt overgemaakt. Als eerste aan de stichting 

Kinderhulp Dominicaanse Republiek die zich al meer dan 25 jaar 

inzet  voor arme kinderen aldaar. In Nagua, aan de noordkust, 

werd begin jaren ’90 het mogelijk gemaakt de kinderen naar 

school te laten gaan en hulp bij het huiswerk te geven. Intussen 

zijn er nu drie wijken met een “huiswerkschool”. Kleine kinderen 

worden voorbereid op de eisen van de basisschool. In de lange 

zomervakanties is er voor alle kinderen altijd iets te doen! Voor 

Moederdag maken ze een kadootje en op 6 januari (Driekoningen) 

krijgen ze zelf een kadootje, zie ook www.domrep.nl. 

Daarnaast hebben we al een aantal jaren een sponsorkindje uit 

het kindertehuis Noah’s Ark in Oeganda. Ja, precies van Piet en 

Pita in Mukono. Elk kind heeft daar zes sponsoren nodig zodat 

Noah's Ark de kosten voor voedsel, medische zorg, onderwijs en 

alle overige kosten zoals salaris voor het personeel en onderhoud 

aan de gebouwen kan dekken. Bestuursleden, zendelingen, 

vrijwilligers en ook Piet en Pita ontvangen geen salaris; het 

sponsorgeld wordt gebruikt waar het voor bedoeld is: het veilig 
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laten opgroeien van onze kinderen. En zo hopen we een kleine 

bijdrage te leveren aan toch een toekomst voor in eerste instantie 

kansarme kinderen. 

 

Samen eten 

We gaan weer samen eten in het Wapen van Wesepe om 12.30 

uur op woensdag 3 februari. Aanmelden tot 29 januari. 

Hebt u problemen met het vervoer meld dit dan ook. 

Hebt u een speciaal dieet, geef dit dan aan bij opgaaf. 

U dient zich voor het eten en het vervoer aan te melden bij Jan 

Wichems tel.nr. 531505. Dit driegangendiner kost u 10 euro per 

persoon (inclusief drankje). 

De belangstelling wordt steeds beter en het eten smaakt 

voortreffelijk (dankzij de kok van het Wapen van Wesepe). 

U kunt iemand ook een dinerbon geven van 10 euro. U kunt uw 

buren misschien hiermee verrassen. Dit is al enkele keren tot 

volle tevredenheid gebeurd (deze zijn bij Mientje Lam te koop). 

Inmiddels komen er geregeld meer dan 50 personen. 

commissie van de ouderensoos Wesepe-Averlo. 

 

Ouderensoos Wesepe-Averlo 

De sooscommissie nodigt u allen weer uit op woensdag 17 

februari. Mans Drosten en Lammert Halfwerk van het Olster 

erfgoed vertonen een film over o.a. het stenen kruis, de 

Zogenbrink, Dingshof aan de hand van verhalen van dokter 

Hollander en gemaakt door de heer Aberson. 

Het programma begint omstreeks 14.30 uur met een kop koffie of 

thee. In de eerste pauze krijgt u nogmaals koffie of thee. In de 

tweede pauze volgt een drankje. 

Het zijn echt interessante oude verhalen. 

De kosten zijn 10 euro per persoon. 

Wilt u zich voor het vervoer aanmelden bij Jan Wichems tel.nr. 

531505. Tot ziens in het Wapen van Wesepe 

 

commissie ouderensoos 
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STICHTING OUDEREN HUISVESTING 

WESEPE 

"De Brouwershof" 

 

Beste mensen, 

 

Onze volgende spelmiddag is op woensdag 10 februari a.s. 

In de Brouwershof. 

Iedereen is van harte welkom op deze gezellige middag. 

Hartelijke groet van Klaasje, Bertus en Jenny 

 

Bloemengroep 

Op 8 februari om 20.00 uur komt de bloemengroep bij elkaar in 

de Beukenoot. We nemen dan het jaarprogramma 2016 door.  

De dames van de groep hebben al een uitnodiging voor deze 

avond gehad. Als u denkt: die bloemengroep is dat misschien iets 

voor mij? Schroom dan niet en kom gerust eens kijken. U bent 

van harte welkom! Als u wilt weten wat de bloemengroep precies 

inhoudt, belt u dan even met ondergetekende (531253). 

Elly van den Broek 

 

 

 
 

 
Klein-Sallandse Kerkendag! 

 

Het staat al in uw agenda genoteerd, toch? De tweede Klein-

Sallandse Kerkendag voor gemeenteleden uit Olst, Raalte, 

Wesepe en Wijhe: 

 

zaterdag 23 april 2016, van 09.30 uur tot 13.45 uur, in 

Wesepe 

 

Het gaat een ontmoetingsdag worden die vergelijkbaar is met de 

vorige editie, maar toch ook weer niet… We hebben een 

programma samengesteld met herkenbare elementen, maar met 

een nieuw sausje erover. En na afloop hopen we te kunnen 

 
STICHTING 
OUDEREN 

HUISVESTING 

WESEPE 
"De Brouwershof" 
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zeggen dat we elkaar echt hebben ontmoet en beter hebben leren 

kennen. 

 

Het thema voor deze ontmoetingsdag is ‘Klein Salland in een 

grote wereld’: hoe we ons als kleine gemeentes met elkaar 

verbonden voelen, het weten uit te dragen en op deze manier 

kerk kunnen zijn in de wereld. 

 

Binnenkort wordt het programma bekendgemaakt 

en kunt u zich aanmelden.  

U komt toch ook? 

 

Werkgroep Klein-Sallandse Kerkendag 

 

 

 

 

 

 

Gezocht:  

Tien Kinderen (groep 3 t/m 8) uit Olst, Raalte, Wijhe en 

Wesepe die willen meespelen in het theaterstuk  

 

'De Toren' 

 
Een toneel, gebaseerd op Genesis 11, gespeeld door leden van de 

Blauwe Olifant & deelnemers aan de Sallandse Kerkendag op 

zaterdag 23 april in Wesepe. 

 

Oefen- en speeldata: zondag 10 april: tijd nog nader bepalen 
 zondagmiddag 17 april 14.00 -16.30 uur 

 zaterdagochtend 23 april 10.00 -13.30 uur 
  Op alle drie data mag je je ouders meenemen. 

 
Aanmelding: tot 14 februari 
 

Irma Saris: tel. 0570-531783, hi.saris@hetnet.nl 
Willemien Niemeijer:  tel. 0570-531858, janniemeyer@home.nl 
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KERKBEHEER 
 

 

Waar geef ik voor? 

 

Oudejaarscollecte 

De oudejaarscollecte heeft ongeveer € 2300,00 

opgebracht. Hartelijk dank hiervoor. Met uw gift draagt u bij aan 

een gemeente die omziet naar elkaar en naar de mensen in de 

buurt. Uw gift komt dus geheel ten goede aan onze eigen 

gemeente. 

 

Solidariteitskas 

De bijdrage voor de Solidariteitskas is voor de helft bestemd voor 

onze eigen gemeente. De andere helft is voor steunverlening aan 

gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland die door 

omstandigheden tijdelijk niet ‘zelfvoorzienend’ zijn. Ieder 

belijdend lid krijgt in januari/februari van het jaar het verzoek om 

€ 10,00 euro bij te dragen (dit jaar € 20,00). 

 

2016 
 

De opbrengst van Actie Kerkbalans is de belangrijkste 

inkomstenbron van onze gemeente. Uw bijdrage wordt gebruikt 

voor de kosten van de plaatselijke gemeente. Het onderhoud van 

het gebouw, de verwarming, pastorale projecten, bijzondere 

vieringen en de personeelskosten worden onder meer uit de 

opbrengst Actie Kerkbalans betaald. Indien wij geen goede 

opbrengst Actie Kerkbalans hebben, teren wij in op ons 

vermogen. Omdat er een substantieel bedrag van dit vermogen 

wordt aangesproken voor de restauratie van de klokken, hopen 

wij dat de komende jaren de opbrengst van Actie Kerkbalans 

nagenoeg gelijk blijft. Natuurlijk doen wij er alles aan om de 

reserves op peil te houden: subsidies aanvragen voor de 

restauratie van de klokken bijvoorbeeld, vrijwilligers inzetten 

waar dit kan, samenwerking zoeken met de vier gemeenten van 

‘Klein-Salland’ enzovoorts. Daarom hebt u ook bij de enveloppe 

van de Actie Kerkbalans het magazine de ‘NICO’ ontvangen. 
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Hiermee illustreren de vier Protestantse gemeenten in Olst, 

Raalte, Wijhe en Wesepe dat zij hun krachten bundelen en zich 

gezamenlijk op de nabije toekomst voorbereiden.  

 

Wat wordt er van mij verwacht bij te dragen aan Actie 

Kerkbalans? 

Op pagina 23 van de ‘Nico’ is een richtlijn opgenomen wat er van 

u verwacht wordt. Natuurlijk blijft het een vrijwillige gift naar 

draagkracht. U kunt immers zelf het beste bepalen wat u kunt en 

wilt bijdragen. Maar zoals al werd vermeld in het kerkblad van 

december: elk lidmaatschap kost geld en dat is bij een kerk niet 

anders. Daarom vragen wij in het algemeen een minimumbijdrage 

van € 50,00 per persoon. 

Wij hopen op een ‘goede’ kerkbalans en danken alle vrijwilligers 

en gevers die dit mogelijk maken. 

 

NB: de kosten van het magazine de ‘NICO’  zijn geheel uit 

advertentie-inkomsten betaald. Wij bedanken hierbij alle 

(potentiële) adverteerders voor hun medewerking. 

 

Restauratie van de luidklokken 

Sinds november mag de kleine klok in Wesepe niet meer geluid 

worden, alleen nog de grote klok. Maar binnenkort ook die niet 

meer want de beide klokken zijn er slecht aan toe. In de Tweede 

Wereldoorlog zijn ze door de Duitsers gevorderd en afgevoerd. 

Tijdens de terugkeer na de oorlog zijn de toen bestaande 

scheuren gebrekkig gelast. En nu is er weer sprake van ernstige 

scheur -vorming. Verder moet er van alles gebeuren aan de 

luidassen, de klokbevestiging, de luidbomen, de kroonarmen en 

de klepels. Herstel is broodnodig. 

De kerkrentmeesters hebben hierover uitgebreid overlegd. Vooral 

met klokkenspecialist Jan Kuipers en met Gert Tutert (Stichting 

Behoud Kerkelijke Gebouwen) die de uitvoering coördineert. De 

werkzaamheden zijn als volgt gepland. Eind februari vinden er 

resonantiemetingen plaats om de eigen frequentie van de toren 

en de klokken te bepalen. Vervolgens worden een paar weken 

voor Pasen de klokken via de galmgaten in de toren met een 

kraan weggehaald en getransporteerd naar het klokkenbedrijf 

Daelmans in Helmond. Tijdens het verblijf aldaar gaan de klokken 

tussendoor naar een gespecialiseerd bedrijf voor 
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laswerkzaamheden (firma Lachenmeijer in Duitsland). In die tijd 

vinden er ook werkzaamheden in Wesepe plaats. Daar wordt door 

aannemersbedrijf De Vries (uit Hummelo) het noodzakelijke werk 

rond de ophanging van de klokken in de toren uitgevoerd.  

De planning is dat alle werkzaamheden medio mei zijn afgerond. 

Daarmee is, als alles meezit, de restauratie voltooid voordat 

Pinksteren aanbreekt. Als het echt zover is, kunnen we in Wesepe 

de klok weer horen luiden en weten waar de klepel hangt! 

 

De kerkrentmeesters 

 

 
 

 

Opbrengst van collecten en giften 

 

 

20 dec Diaconie € 42,00 

 Kerkbeheer € 35,00 

24 dec Kerkbeheer € 216,19 

 Diaconie € 135,54 

25 dec Diaconie € 86,03 

 Kerkbeheer € 92,40 

27 dec Diaconie € 88,35 

 Kerkbeheer € 64,75 

3 jan Diaconie € 37,50 

 Kerkbeheer € 41,50 

10 jan Diaconie € 42,30 

 Kerkbeheer € 51,15 

17 jan Diaconie € 28,80 

 Kerkbeheer € 26,90 
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Een kwestie van verbeelding II 

 

In het vorige kerkblad schreef ik iets over de symbolen van de 

vier evangelisten, – waaraan je ze kunt herkennen op 

schilderijen, in houtsneewerk en beeldhouwkunst, in dorpskerken 

en kathedralen. In volgorde van Bijbelboeken zijn het: een 

mensenzoon, een leeuw, een stier en de adelaar. Ditmaal schrijf 

ik over iets dergelijks, maar dan anders. Iets waarmee we tijdens 

de kerstdagen werden verrast. 

 

Toos Smit-Krause maakte vijf wanddecoraties voor advent en 

kerst. Deze 'muurbloempjes' hingen in het koor van de 

Nicolaaskerk en aan de beide witte zijmuren. Wat bezielde Toos 

om deze decoraties te maken? Ik fotografeerde ze alle vijf, en 

ging begin januari bij haar op bezoek aan de 

Raalterweg, waar zij en haar man al sinds 

1988 wonen. Zelf is ze afkomstig uit Limburg, 

waar ze in de traditie van de Rooms-

katholieke kerk is grootgebracht. Daarover 

kan ze je prachtige verhalen vertellen. Zo 

mooi als de orchidee in het werkstuk 

hiernaast. “Waarom een orchidee?”  

 

Toen Toos gevraagd werd om mee te werken 

aan de kerstversiering voor de Nicolaaskerk, 

ging ze aan de slag. Ditmaal werkte ze het 

liefst alleen. Ze begon vroeg in het jaar. Tijdens een bezoek aan 

de klompenmaker in Luttenberg schoot er onwillekeurig een 

fantasie door haar heen: kerstmis is een combinatie van eenvoud 

en schoonheid! Dus raapte ze de 

houtschilfers van het klompen schaven bij 

elkaar en nam ze mee. Op een ondergrond 

van hagelwit piepschuim maakte ze een 

gevlochten mat van houtschilfers met 

middenin een groene band. Op die band 

drie bloeiende orchideeën: Vader, Zoon en 

heilige Geest. Eenvoud en schoonheid!  

 

In die geest werkte ze verder. De volgorde 

waarin ze werkte ken ik niet. Maar ze 
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vertelde dat ze van vorig jaar pluizen had bewaard. Die pluizen 

kwamen haar nu goed van pas. Tegen de achtergrond van dorre 

donkerbruine bladeren maakte ze van witte pluizen een 

sterrenhemel met helemaal bovenin de Ster van Bethlehem. “Hoe 

kom je erop?”, vroeg ik haar. “Ja, dat groeit als vanzelf in mij”, 

antwoordde ze. Zo ging het ook met de decoratie die uit 

gedroogde vijgenbladeren bestaat. Denk aan het verhaal over de 

zondeval van Adam en Eva in het paradijs. Het is een herinnering 

aan de ongehoorzaamheid van Eva, die echoot in de 

gehoorzaamheid van de maagd Maria. 

Overigens is de vijgenboom, samen met de 

wijnstok, een beeld van de uiteindelijke vrede 

(Micha 4,1-4)?  

 

Alle decoraties maakte ze op een ondergrond 

van piepschuim. Ze moeten kunnen hangen 

zonder spijkers in de muur te slaan. Zo'n witte 

achtergrond heeft opeens ook een meerduidig 

en kunstzinnig effect! “Het is leuk om zulke 

invallen te hebben”, zegt Toos en glundert van 

oor tot oor. Een van de 

decoraties is gemaakt van klimop. Klimop 

behoeft geen uitleg. Het heeft dezelfde 

betekenis als de basiskleur van het Kerkelijk 

Jaar. Altijd groen. Altijd klimt klimop omhoog 

naar de hemel. En altijd heeft het steun van 

iets anders nodig om omhoog te kunnen 

klimmen. Klimop is het teken van 

vertrouwen. Rode besjes accentueren het 

eeuwig durend groen als een rode draad die 

er diagonaal doorheen loopt.  

 

“Iets wat ik voor het altaar maakte, was de Blauwe Olifant uit 

jullie kerkraam”, besluit Toos haar verhaal. “Ik vond het vreemd 

dat ik nooit van zijn bestaan geweten heb. Maar de laatste jaren 

hoorde ik zijn naam telkens noemen. Ik begreep dat de Blauwe 

Olifant al heel lang in dat kerkraam gezeten moet hebben zonder 

dat ik het wist. Over schoonheid gesproken!”  
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Ze ging aan het werk. Een 

vierkant van klimopbladeren 

vormt een lijst waarbinnen de 

olifant knielt voor het kind in de 

kribbe. “Prachtig toch?” Ik 

beaamde dat ik niet alleen haar 

werk, maar ook haar verhaal 

bijzonder vind. Hoe een vrouw uit 

Limburg, van Rooms-katholieke 

huize, de Protestantse 

Nicolaaskerk in Wesepe met Kerstmis opsiert tot een veelzeggend 

bedehuis! “Ja, zeg dat wel”, reageert ze, “in een Rooms-

katholieke viering valt altijd iets te beleven en te zien, er gebeurt 

daar van alles, je wordt beziggehouden en tóch kun je je eigen 

gedachten de loop laten gaan zonder dat je iets mist. Dat is in 

een Protestantse kerkdienst heel anders, daar moet je het zelf 

doen, moet je opletten wat er gezegd en gezongen wordt. Dat 

valt voor een katholiek niet mee, hoor!”, verzekert ze me. 

Ootmoedig buig ik mijn hoofd. Ik probeer haar nog uit te leggen 

waar dat vandaan komt. “Vijfhonderd jaar geleden …” 

 

Reinier Gosker 
 

 

 

AGENDA 
 

 

2 febr 12.30 u Eetproject  Wapen van Wesepe 

8 febr.  20.00 u Bloemengroep  de Beukenoot 

10 febr. 14.30 u Spelletjesmiddag SOHW   De Brouwershof 

16 febr. 13.30 u Moderamen   de Beukenoot 

16 febr. 09.00 u Ouderlingenvergadering de Beukenoot 

17 febr. 10.00 u Kerkbeheer   de Beukenoot 

17 febr. 18.00 u Ouderensoos  Wapen van Wesepe 

18 febr. 20.30 u Diaconievergadering  de Beukenoot 

24 febr. 20.00 u Kerkenraadsvergadering de Beukenoot 

27 febr. 19.30 u Oud papier   erf fam. Niemeijer 
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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  


