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Erediensten in februari 
 
 

2 feb 10.00 u naar Olst Ds. M. Veenstra 

9 feb 15.00 u  Ds. K. Kok (Oosterhuis) 

     Inz. der gaven: KIA Jeugdwerk 

    Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb. 

16 feb 10.00 u  Ds. H.J. Damstra (HA) 

    Bevestiging ambtsdragers 

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: Werelddiac. (Kameroen) 

23 feb 10.00 u  Ds. Muntendam 

    Inz. der gaven: KIA educatie 

    Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb. 

1 mrt 10.00 u  Mevr. I. Ziegelaar (1e zndg 40 dagentijd)  

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: KIA Noodhulp 

 

 

 

 Na afloop van elke kerkdienst op zondagmorgen is er 

 koffiedrinken in de Beukenoot waarvoor elke kerkganger 

 van harte wordt uitgenodigd. 

 

mailto:kerkbladwesepe@live.nl
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De Tijd- wat doet er toe?  

 

Aan het begin van een nieuw jaar spreken of wensen we elkaar 

veel voorspoed, gezondheid, liefde en geluk toe. Maar wensen we 

elkaar ook wel eens veel of goede tijd toe?  

Anno 2020 staat ons leven onder druk door de tijd. De stress 

onder jongeren maar ook bij ouderen is groot. Er wordt veelal 

verzucht van geen tijd hebben. Of wat gaat mij de tijd te snel. Ik 

hoor ook wel eens: ‘de trein gaat weer gewoon door’.  

Tijd is een magisch woord. Het kan op velerlei wijze benaderd 

worden.  

 

Joke J. Hermsen is schrijfster en filosofe en heeft het boek ‘Stil de 

tijd, een pleidooi voor een langzame toekomst’ geschreven.  

Zij verkent het belang van rust, verveling, aandacht en wachten. 

Zij maakt een onderscheid tussen kloktijd en innerlijke tijd.  

In de Griekse mythologie staat Chronos voor meetbare-kloktijd en 

Kairos voor innerlijke tijd.  

Wij kennen allen wel die kloktijd, waar ik in het begin al heb over 

geschreven. De tijdsdruk van wat we allemaal ons zelf opleggen 

of waar we aan willen of moeten voldoen.  

Het is niet gezond, het levert burn-out klachten op. We 

overvragen onszelf, de medemens en bovendien het is een 

aanslag op de natuur. We willen steeds meer produceren of geld 

verdienen.  

Zo snel mogelijk, waarbij sociale media, WhatsApp, e-mail, 

Facebook en Instagram moderne hulpmiddelen zijn. Deze zijn 

zowel voor de communicatie als productie te gebruiken.(deze 

laatste zin vind ik niet zoveel toevoegen)  

 

Eigenlijk zie ik veel meer die innerlijke tijd die zo belangrijk, 

waardevol en creatief voor ons kan zijn. Innerlijke tijd verkrijgen 

we niet zomaar, het is zoeken naar balans tussen productieve en 

vrije tijd. Immers zal er toch eten op tafel moeten komen. Aan 

het productieve tijd ontbreekt het in ons land niet aan.  

Innerlijke tijd is vertragen, tijd nemen om te wandelen, de natuur 

in, muziek luisteren etc.  

In een bekend bijbelverhaal van Prediker wordt ons al gewezen 

op de tijd, van werken en rusten. En al dat zwoegen van de mens 

heeft geen nut. Geniet van het leven, zegt Prediker.  
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Het enige wat telt is dat God er voor ons is. In de innerlijke rust 

van ons hart kunnen we op hem afstemmen. Het innerlijke zegt 

iets over verwondering, een ervaring van ruimte, beleving van 

natuur, kunst of muziek om zo opgenomen te zijn in het grotere 

geheel, het universum.  

De woorden klinken alsof het ver ons af staat maar in die 

innerlijke rust ervaren we toch iets van het goddelijke.  

In de volgende tekst van Alfred C. Bronswijk wordt het duidelijk 

wat tijd kan betekenen.  

 

Neem alsjeblieft de tijd om vriendelijk te zijn,  

vriendschap is het duurzaamste bouwmateriaal.  

Neem de tijd om te geven en te delen.  

Het bestaan is te groots om alleen voor jezelf te leven.  

Neem de tijd om te spelen.  

Spel is de bron van frisheid en jeugd.  

Neem de tijd om te vieren en te feesten.  

De bruiloftswijn van Christus eerste teken.  

Neem de tijd om te denken.  

Gedachten zijn de wegen naar de wijsheid.  

Neem de tijd om te voelen.  

Gevoelens weerspiegelen het diepste van de ander en van jezelf.  

Neem alsjeblieft de tijd om dankbaar te zijn.  

Dankbare mensen zijn de ozonlaag van de maatschappij.  

Neem de tijd om te bidden,  

gevouwen handen omvatten het wezenlijke.  

Neem alsjeblieft de tijd om lief te hebben.  

De liefde is sterker dan de dood.  

Het is de liefde die levenswaardig maakt.  

 

Misschien is dat wel onze opdracht in ons leven: genieten zoals 

Prediker en elkaar liefhebben zoals God ons liefheeft. En daarvoor 

uitgebreid de tijd voor nemen.  

 

 

 

Lenie van Geenen  

Kerkelijk werker PG Wijhe 
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Bij de kerkdiensten in februari 

Op zondag 2 februari, het is in het januari-nummer al 

aangekondigd, houden we een klein-sallandse kerkdienst in Wijhe 

en in Olst. Door deze keer in twee kerken bij elkaar te komen, 

hopen we op veel onderlinge klein-sallandse ontmoetingen. Niet 

alleen de predikanten gaan naar een andere plek, maar ook twee 

gemeenten. Uiteraard is iedereen vrij om te gaan waarheen hij en 

zij wil, maar het idee is dat Wesepe naar Olst gaat (en daar gaat 

ds. Martje Veenstra) voor, en dat Raalte naar Wijhe gaat (waar 

ds. Henriëtte de Graaf en ik samen voorgaan).  

 

In november heb ik in Wijhe samen met mijn Wijhese collega 

daar een doopdienst geleid, deze keer ben ik daar dus samen met 

mijn collega uit Raalte. We gaan in beide kerken nadenken en 

zingen over Jezus’ ‘zaligsprekingen’: een mooi thema voor een 

kerkdienst. 

 

Zondag 9 februari is de dag waarop de jaarlijkse Oosterhuisdienst 

gehouden wordt. De Cantorij leidt en begeleidt ons in de 

samenzang. We hopen dat veel liefhebbers van Huub Oosterhuis’ 

liederen en muziek (en die komen overal vandaan) de weg naar 

de kerk weer weten te vinden. De dienst wordt ’s middags 

gehouden. 

 

Op zondag 16 februari vieren we het heilig Avondmaal. We hopen 

eigenlijk dat we ook ambtsdragers in die dienst kunnen 

bevestigen, maar dat is nog onzeker. Wel zal Betsie ten Have-

Wilbrink worden herbevestigd als ouderling-kerkrentmeester. We 

zijn blij dat zij door wil gaan!' 

 

 

Overleden 

Op Tweede kerstdag zijn twee gemeenteleden overleden. 

 

Gerritje Alberdina van Gelder-Endendijk overleed in de leeftijd 

van 76 jaar. Ini van Gelder woonde met haar man Dick aan de 

Raalterweg 59. 

Op vrijdag 3 januari is in eigen kring bij haar leven stilgestaan, 

waarna zij begraven is op de begraafplaats in Wesepe. 
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Johanna Wilhelmina Brouwer-Nieuwenhuis overleed die dag in de 

leeftijd van 95 jaar. Zij woonde sinds kort in Stevenskamp, 

daarvoor woonde ze aan de Raalterweg 24. 

Op donderdag 2 januari is haar leven herdacht in een dienst van 

Woord en Gebed in het crematorium in Diepenveen, waar na de 

dienst de crematie heeft plaatsgevonden. 

 

We wensen iedereen die hen mist, bij wie zij hoorden en een 

plaats in het leven hadden, veel sterkte toe! 

 

Met een vriendelijke groet,  

ds. Henk Jan Damstra 
 

In Memoriam 

Gerritje Alberdina van Gelder-Endendijk 

31 juli 1943 - 26 december 2019 

echtgenote van Dick van Gelder 

 

Op 26 december is overleden mevrouw Gerritje Alberdina van 

Gelder-Endendijk. Zij is 76 jaar geworden en woonde aan de 

Raalterweg 59. 

Er is in eigen, besloten kring stilgestaan bij Ini’s leven op 3 

januari. Ze is die dag begraven op de begraafplaats in Wesepe. 

 

Ini’s familie schreef:  

Dankbaar voor al haar liefde, warmte, kracht en positiviteit.  

Met verdriet hebben wij op tweede kerstdag 2019  mijn lieve 

vrouw, onze zorgzame mama, schoonmoeder en fantastische oma 

uit ons leven los moeten laten: Ini van Gelder-Endendijk. 

 

Zo sterk als je was, zo ben je gegaan 

Jij wordt door niemand vergeten 

In onze gedachten, dragen wij je op handen 

Voor altijd in ons hart 

 

We wensen haar man Dick en haar kinderen en kleinkinderen de 

troost toe van veel goede en mooie herinneringen, en dat ze zich 

gesteund weten door wie om hen heen staan. 

 

ds. Henk Jan Damstra  
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In Memoriam 

Johanna Wilhelmina Brouwer-Nieuwenhuis 

20 mei 1924 – 26 december 2019 

weduwe van Harrie Brouwer 

 

Op Tweede kerstdag overleed mevrouw Johanna Wilhelmina 

Brouwer-Nieuwenhuis in de leeftijd van 95 jaar. Zij woonde de 

laatste periode van haar leven in Stevenskamp. Eerder woonde ze 

Raalterweg 24. 

Op donderdag 2 januari hebben we haar leven herdacht in een 

dienst van Woord en Gebed in het crematorium in Diepenveen 

waar ook de crematie heeft plaatsgevonden. 

Meis Brouwer keek terug op een mooi leven. Ze was een tevreden 

mens. Voor haar was het belangrijk dat je als mens je tijd, je 

levenstijd, gebruikt om er voor anderen te zijn. Natuurlijk hoef 

(en mag) je jezelf niet te vergeten, maar je bent er niet alléén 

voor jezelf. Als je de mogelijkheden en kansen hebt om wat voor 

een ander te betekenen, dan is het goed om die te benutten.  

Ze was zorgzaam, in haar werk in de zorg dat ze vroeger deed, 

maar ook in de contacten met familie en anderen. Ze had graag 

mensen om zich heen. Een groot aantal mensen heeft haar 

gekend en is voor haar heel betrokken en zorgzaam geweest, 

zeker ook toen zij die zorg nodig had. 

 

Meis Brouwer wilde graag wat van de wereld zien, vroeger samen 

met haar man Harrie, en na zijn overlijden met Henk. Dat paste 

bij haar brede belangstelling voor de wereld en voor de mensen 

om haar heen. Ze wist wat er zich her en der afspeelt en hield 

veel van lezen. Ze wist ook veel van de tijden van vroeger en 

vertelde daar graag over. En het mooie van vertellen is dat het de 

tijden van éérder levend laat blijven: verhalen voorkomen dat 

veel van vroeger verloren gaat. 

Zij was een gelovige vrouw. Vanuit het geloof mag gezegd 

worden dat zij nu boven de tijden uit getild is, naar het licht bij 

God, naar de plek waar we in goede handen zijn. We kijken  

dankbaar terug op al het goede waarvan zij in haar leven genoten 

heeft en op wat zij mee heeft mogen maken aan mooie 

momenten. En blij zijn we met de betrokkenheid en liefde vóór en 

ván mensen om haar heen. 

 

ds. Henk Jan Damstra 
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Verslag van het vrouwenweekend  

 

In het weekend van 11 januari was het zover. Een weekend voor 

vrouwen uit onze gemeente.  

Best wel spannend, want je kent elkaar (niet), of van gezicht of 

soms wat beter. Hoe gaat dat in zo’n weekend? Met wie slaap je 

op de kamer?  

We begonnen bij de kerk. Samen op de fiets of met de auto, 

onder het toeziend oog van de volle maan op weg naar Hoeve 

Wetermans.  

Het centrale thema was: Ontmoeting en warmen aan elkaar.  

Esther Coes en Irene Ziegelaar waren onze gastvrouwen en 

begeleiders.  

Na een kort voorstelrondje zijn we aan de hand van kaartjes in 

gesprek gegaan over onze verwachting voor dit weekend. Wat 

kom je halen, wat wil je brengen? Welke “rollen” zijn er in je 

leven als vrouw? Waar in de Bijbel vind je voorbeelden van 

vrouwen als inspiratie.  

 

Vanaf 11 uur ’s avonds was er rust. Maar niet op iedere kamer. Er 

zijn tot diep in de nacht gesprekken gevoerd....  

Zaterdag en zondag was er vol programma: meditatie, 

bibliodrama, voorbereidingen voor de viering, dans, zingen, film, 

tekenen, verhalen, gesprekken en de viering . Daarnaast hebben 

we nog tijd genomen voor een wandeling om te genieten van de 

prachtige omgeving.  

We hebben genoten van heerlijk eten. En we hebben ons 

gewarmd aan elkaar. Het was mooi om te zien/ervaren hoe 

verbinding ontstaat. En dat we die verbinding ook mogen 

doorgeven.  

Eén lied uit de viering zal ik delen, want die klonk nog lang na in 

mijn hoofd:  

 

Zegen wens ik je toe. Liefde wens ik je toe.  

Dat er mensen zijn met wie je kunt delen. Vrede wens ik je toe. 

  

Anna Couperus 

 

 

 

 



8 

 

 

 

DIACONIE 
 

 

 

Pannenkoekenactie en kerstmarkt 

 

Met de opbrengst van de Pannenkoekenactie (€ 275,-) konden we 

ons als kerk tijdens de kerstmarkt in december presenteren met 

alle aandacht voor de kinderen 

uit het dorp. Be Noordkamp en 

Jo Jansen hebben gezorgd dat 

er weer een levende kerststal 

was, Helaas kreeg deze door 

het weer niet de aandacht die 

het verdiende, maar droeg wel 

degelijk  bij aan de sfeer.  

Daarom moesten we met de 

kerstverhalen ook naar binnen 

uitwijken. Daar wist Martje 

Veenstra met veel passie de 

aandacht van de kinderen te 

trekken met 2 boeiende 

verhalen. Voor de kinderen 

was er ter plekke lekkers en 

kregen ze een bon voor een 

patatje of snack.  

 

 

De pannenkoekenactie kwam weer tot stand met een mooie 

samenwerking met de handwerkvrouwen (HVD) en zeker dankzij 

de medewerking van velen en in het bijzonder van de baksters en 

bakker. Het beslag hebben we gemaakt bij en met Joke en Arjan 

Dieperink in Averlo. Ook zijn we dank verschuldigd aan de trouwe 

sponsoren: de melk hebben we gekregen van Herman en Fineke 

Middeldorp, de eieren werden geschonken door Anton en Gerda 

Grotentraast en Slagerij Harmsen uit Diepenveen sponseerde het 

kwaliteitsvolle spek voor een groot gedeelte.   
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Diverse giften 

Jaarlijks doet de diaconie een gift aan diverse plaatselijke en 

regionale projecten of instellingen. Zo is er afgelopen jaar een 

bijdrage gegaan naar onder andere Stchting ATD vierde wereld 

het Zwervel in Wijhe, de Voedselbank Raalte en Vrienden van de 

Cirkel (terminale zorg). 

Daarnaast zijn de giften die tijdens het avondmaal ook afgelopen 

jaar gegaan naar het weeshuis in Oeganda waar jongeren van ons 

ooit zijn geweest. Daar wordt het geld besteed aan maaltijden 

voor alle kinderen tussen de middag. Via Kinderhulp 

Dominicaanse Republiek hebben we een sponsorkindje Betzaide 

Sepliveda Perdoma waarvan we met Kerst altijd een kaartje 

ontvangen.  

 

 

Collecte op zondag 16 februari 2020 

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel-zone: 

een regio met een grillig klimaat. Door lange periodes van 

extreme droogte rukt de woestijn op. Daarnaast telt de regio veel 

vluchtelingen, door onrust in de omliggende landen. Samen met 

lokale kerken en de inwoners van dit gebied werkt Kerk in Actie 

aan een stabiele toekomst. We ondersteunen boeren om via 

duurzame landbouw voldoende voedsel te verbouwen. Ook 

krijgen boeren training over veeteelt en waterbeheer. Tot slot 

bieden we noodhulp aan vluchtelingen in de regio. Steun de 

bevolking in dit extreem kwetsbare gebied met uw collecte. 

www.kerkinactie.nl/kameroen 
 

 
 

STICHTING OUDEREN HUISVESTING 

WESEPE 

"De Brouwershof" 

 

Beste mensen, 

Woensdag 12 februari a.s. is weer onze spelletjesmiddag in de 

Brouwershof. Aanvang 14.30 uur. 

We maken er weer een gezellige middag van. 

U bent van harte welkom! 

 

Hartelijke groet van Bertus, Klaasje en Jenny.  

http://www.kerkinactie.nl/kameroen
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Eetproject 

 

Op woensdag 5 februari gaan we om 12.30 uur weer samen 

gezellig eten in het Wapen van Wesepe. 

Nog nooit geweest? Schuif dan eens bij ons aan. 

De kosten zijn 12.50 euro voor het 3-gangen diner incl. het 

drankje. 

Ook zijn er nog steeds dinerbonnen te koop, die u eens cadeau 

kunt doen. 

Graag opgave tot de maandag ervoor bij Fineke tel.: 532247. 

Mocht u geen vervoer hebben dan kunt u bellen met Jan tel.: 

531519 

  

Soos 

Woensdag 19 februari om 14.30 uur, hebben we weer onze 

Soosmiddag in het Wapen van Wesepe. 

We spelen deze middag “Bingo” …….en we gaan ervoor zorgen dat 

er weer leuke prijzen te winnen zijn.  

  

Graag tot ziens op deze datums. 

Hartelijke groeten van Mientje, Jan, Frank, Mieke, Fineke en Erna. 

 

 

 
  

 

KERKBEHEER 
 

 

 

 

Eindejaarscollecte  

De eindejaarscollecte heeft € 2254,- opgebracht. Dat is € 170,- 

meer dan de opbrengst van vorig jaar. De kerkrentmeesters zijn 

hier uiteraard heel tevreden mee. Zoals u weet komt uw gift 

geheel ten goede aan onze eigen gemeente.  

Hartelijk dank aan de lopers, die de zakjes hebben opgehaald en  

natuurlijk ook aan de gevers.   
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De Aktie Kerkbalans is weer ingeluid  

 

Op 18 januari om klokslag 13.00 uur werd de Aktie Kerkbalans  

ingeluid door de Wesepenaar van het jaar  Jansen en de  

voorzitter van de kerkenraad Gerrit Visscher. Daarbij waren  

veel van de lopers aanwezig. Het luiden gebeurde met veel  

enthousiasme en op het geluid kwamen nog meer 

kerkbalanslopers af.  

Na het inluiden werd er koffie gedronken en kregen de lopers hun 

‘pakketje’ met enveloppen. Ze gaan daarmee op pad en zullen bij 

u aan de deur komen om de enveloppe af te geven. Dan is het 

woord aan u! U kunt de antwoordstrook in de bijgesloten 

antwoordenveloppe doen, liefst al voordat de Kerkbalans-

vrijwilliger weer bij u aanbelt. Daarmee helpt u bij het werk dat 

hij of zij, ondanks de winterse koude en duisternis, belangeloos 

voor onze gemeente uitvoert. De slotavond is op maandag 3 

februari. Legt u de enveloppe met de antwoordstrook alvast 

klaar? De kerk is volledig van uw gift afhankelijk. Bij sommige 

mensen is er nog het idee dat de kerk geld ontvangt van het rijk; 

die tijd ligt heel ver achter ons. Wij moeten zoals dat heet onze 

eigen broek ophouden, dus we zijn erg blij met uw gaven. 

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw medewerking en uw  

gift!  

De kerkrentmeesters  

  

 

Volkstuinen  

 

Er zijn nog altijd volkstuintjes te huur bij de kerk. Wat is er  

lekkerder dan de groenten te eten die je net daarvoor zelf uit je  

eigen tuintje hebt geoogst? Heerlijk eten en … niets is meer relaxt  

dan het werken in de tuin. Het mes snijdt aan meerdere kanten:  

je eet gezond, je bent gezond bezig én je spaart een sportschool  

uit!  

En voor de prijs hoeft u het niet te laten. Het kost u maar € 12,00  

per are (100 m²). Er zijn nog volkstuintjes beschikbaar. Dus  

schroom niet, meld u aan bij Gerrit Middeldorp (531655) of Jo 

Jansen (.532040)  

Zij kunnen u ook alle verdere inlichtingen verschaffen.  

De bijeenkomst waarop de volkstuinhouders de bijdrage kunnen  

betalen is op maandag 10 februari van 19.30 tot 19.45 u in de  
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Beukenoot. Dan kunnen aspirant-tuinders zich ook opgeven voor  

een tuintje.  

 

 

Groot onderhoud kerkorgel 

 

Sinds de restauratie van ons orgel in 1993 zijn er alweer heel wat 

jaren verstreken.  

En daarom heeft het orgel nu een 

grote onderhoudsbeurt nodig. 

Met name de conducten 

(toevoerpijpen naar de 

orgelpijpen) zijn aan vervanging 

toe. De daarin ontstane gaatjes 

zijn al een tijdje met kunst en 

vliegwerk geplakt.  Een en ander 

betekent dat –als de planning 

doorgaat- het orgel op 3 februari 

uit elkaar wordt genomen en 

vervolgens gerepareerd. We 

verwachten dat het medio maart 

weer in bedrijf kan worden 

gesteld.  

 

 

Zolang het orgel weg is mogen we gebruik maken van het 

kistorgel van mevrouw Broekhuizen. Daar zijn we haar erg 

dankbaar voor. 

 

 

Opbrengst van collecten en giften 

 

 

 

22 dec Diac. ouderenwerk €   59,75 

 Kerkbeheer €   50,15 

24 dec Diac. pastoraat € 139,24 

 Kerkbeheer € 181,50 

25 dec Kinderen in de knel €   67,28 

 Kerkbeheer €   77,75 
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29 dec Diaconie €   42,28 

 Ond. kerk.geb. €   42,27 

5 jan Bloemenfonds €   46,62 

 Kerkbeheer €   50,86 

12 jan Diaconie €   36,90 

 Kerkbeheer €   41,96 

19 jan Zending €   42,20 

 Ond. kerk.geb €   52,45 

Gift Fam. J. Kerkbeheer €   20,00 

           

 

Zing mee met liederen van Huub Oosterhuis! 

 

Op zondag 9 februari zal in de kerk van Wesepe weer de bekende 

Oosterhuis zangdienst plaats vinden. Inmiddels is deze kerkdienst 

een traditie geworden. Er zullen liederen van de bekende dichter 

en theoloog Huub Oosterhuis worden gezongen. 

  

Aan de dienst zal worden meegewerkt door een koor 

samengesteld uit de cantorij van de Protestantse Gemeente 

Wesepe aangevuld met zangers uit de regio –in totaal ongeveer 

30 personen.  

Voorganger zal zijn de theoloog Kees Kok.  

Kees Kok was gedurende lange tijd een naaste medewerker van 

Huub Oosterhuis en lid van het liturgisch team van de Nieuwe 

Liefde in Amsterdam. Hij schreef o.a. een aantal boeken over het 

werk van Oosterhuis en over liturgie.  

(meer info:  http://denieuweliefde.com) 

 

De cantorij zal worden gedirigeerd door Corinne Ovinge-Best en 

muzikaal worden begeleid door Marijn Siero. 

Voor liefhebbers van de liederen van Huub Oosterhuis is deze 

dienst een absolute must. 

De kerkdienst zal beginnen om 15.00 uur op zondag 9 februari. 

Na de kerkdienst is er koffie met cake waarvoor iedereen van 

harte wordt uitgenodigd.  

U bent van harte welkom! 

 

 

 

 

http://denieuweliefde.com/
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AGENDA 
 

 

5 feb 12.30 u Samen eten  Wapen van Wesepe 

12 feb 14.30 u Spelletjesmiddag   Brouwershof 

17 feb 20.00 u Redactievergadering    Kikkerspad 9 

19 feb 14.30 u Bingo ouderensoos  Wapen van Wesepe 

20 feb 20.00 u Diaconievergadering  de Beukenoot 

21 feb  9.00 u Ouderlingenvergadering de Beukenoot 

25 feb 19.30 u Kerkbeheer   de Beukenoot 

26 feb 19.45 u Kerkenraadsvergadering de Beukenoot 

29 feb   9.00 u Oud papieractie1     erf fam. Niemeijer 

 

 

Nicolaasconcert met Charivari Trio 

 

Met zang, accordeon, viool en contrabas 

brengt het Charivari Trio op 1 maart een 

verrassend programma ten gehore in de 

Nicolaaskerk in Wesepe.  

Bart Lelivelt (accordeon/zang), Anneke Frankenberg (viool/zang) 

en Gerard Schoren (bas/zang) vormen samen een bijzondere mix 

van een klassiek strijktrio, een jazzorkest en een 

volksmuziekgroep.  

 

Dat resulteert in een 

onweerstaanbaar 

optreden waarvoor 

volksmuziek uit Zuid-

Amerika en Oost-Europa 

de basis vormt. Het 

Charivari Trio neemt het 

publiek mee op een 

muzikale reis met mooie 

verhalen vol passie, 

melancholie en humor.  

                                                
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. 
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De gegevens op een rij: 

 

Zondag 1 maart 2020 om 15.00 uur (14.30 uur is de deur open) 

Locatie: Nicolaaskerk, Ds. E. Kreikenlaan 3 in Wesepe 

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de deur of via 

www.denicolaasconcerten.nl  

Entree: € 15 (inclusief consumptie) 

 

 

 

 

 

 

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

Pelgrimeren rond Wesepe 

Op vrijdag 7 februari trekken we Klein Salland breed weer de 

wandelschoenen aan en gaan wandelen in de omgeving van Olst. 

Een tocht van zo’n 13 kilometer. Na een kilometer of 8 drinken we 

nog een keer koffie bij…, ja dat is nog een verrassing! Wil je 

meelopen? Graag opgeven bij martjeveenstra@hotmail.com.  

We starten om 8.45 uur met koffie en een goed verhaal bij de 

Bastiaan in Olst.      

 

 

Ikonenmuseum Kampen     

Op deze zondagmiddag 8 maart opent het 

Ikonenmuseum zijn deuren speciaal voor 

mensen uit Klein Salland. Een ervaren gids zal 

ons meenemen op een interactieve rondleiding 

met nadruk op de religieuze beleving van 

mensen die naar ikonen kijken. Ook wordt er 

aandacht besteed aan de theologische aspecten 

van ikonen. Na de rondleiding kan er nog individueel in het 

museum worden rondgekeken. 

Datum: zondag 8 Maart 2020 van 14:30 tot 16:30 uur 

Plaats:  Ikonenmuseum, Buiten Nieuwstraat 2 in Kampen 

  (vanaf station Kampen Centraal in 10 min. lopend 

  te bereiken) 

mailto:secretaris@kleinsalland.nl
mailto:martjeveenstra@hotmail.com


16 

Kosten: €10,00 p.p. incl. koffie/thee vóór 25 februari op het 

  rekeningnummer van de Protestantse Gemeente 

  Olst, NL19 RABO 0373 7093 82 onder vermelding 

  van uw naam + het woord “ikonenmuseum” + uw 

  emailadres/telefoonnr.. (museumjaarkaart dan niet 

  geldig) 

Aanmelden bij Jenny van der Steeg, het liefst per mail: 

Steegvenema@kpnplanet.nl , evt telefonisch: 06-27554954; 

opgave is pas definitief bij overmaking van de kosten zoals 

bovenstaand beschreven. 
 

 
 

Actie Brazilie 

Van oktober 2018 tot en met oktober 2019  is er met groot 

enthousiasme samen met de Fam. Stuut  en de  ZWO commissie 

Wijhe een collecte actie geweest voor Dom Helder Camara 

Association in Brazilie. Dit heeft een totaalbedrag € 8934,- 

opgebracht. Mede samen met u, giften uit gezamenlijke kerken 

Klein Salland en donaties van mensen buiten de gemeente die 

deze actie een warm hart toe dragen, is dit prachtige resultaat 

bereikt. Hartelijk dank hiervoor. Ook vanuit Brazilie is een 

dankwoord door middel van een brief  aan de Fam. Stuut 

gestuurd, waarvan wij u ook kennis willen laten nemen. De brief 

is letterlijk vertaald vanuit het Portugees en daarom ingekort en 

wat aangepast. 

 

HELDER CAMARA VERENIGING  

Beste vrienden,  

Ik wens jullie allemaal prettige kerstdagen 2019 en een gelukkig 

Nieuwjaar 2020 dat Uw kerst helder zal zijn van vreugde, verlicht 

met liefde en het nieuwe jaar vol hoop. 

Het is met grote vreugde dat de Dom Helder Camara Association, 

(die kinderen en adolescenten, ouderen, in een sociaal kwetsbare 

situatie, dient in de wijken Mario Andreazza en Comercial. Noord), 

de vrienden uit Nederland en vooral de familie wil bedanken voor 

het besef van de financiële moeilijkheden die we doormaakten om 

de ruimtes van het Dom Helder Camara Center te schilderen  

We zijn ook dankbaar dat we het gebouw na zoveel jaren kunnen 

conserveren, want in het jaar waarin de instelling 20 wordt, 

ontvangen we deze donaties. We zijn ook dankbaar voor het 

mailto:Steegvenema@kpnplanet.nl
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bezoek dat je in de maand oktober aan de instelling hebt 

gebracht. Bij dit bezoek ontvingen we ook hulp van 1500 Euro 

waarbij we nog 2 computers, 1 airconditioner en 1 notebook 

kochten. Hulp komt op het juiste moment omdat we deze 

objecten echt moesten kopen. 

Moge de kerstgeest en deze feestdagen u alle vreugde toevoegen 

en gelukkig maken. We zijn bevoorrecht omdat we op uw 

vriendschap, steun en vertrouwen rekenen. 

We hopen dat God u en uw gezin zal blijven zegenen; en u ook 

een genadige kijk geven op degenen die dat het meest nodig 

hebben. 

Een broederlijke knuffel van iedereen die lid is van Dom Helder 

Camara Assiociation. 

Bayeux, 6 december 2019. 
 

 

Kerkdiensten in Klein Salland 
   
 Raalte 
datum tijd  voorganger 
2 feb 10.00 u ds. H.E.J de Graaf/ds. H.J. Damstra (in Wijhe) 

9 feb 10.00 u ds J. Wiegers  
16 feb 17.00 u ds. H.E.J de Graaf  
23 feb 10.00 u ds. H.A. Marsman (Deventer) 
1mrt 10 00 u ds. R. Gosker (De Wijk) 

 
 Olst 

datum tijd  voorganger 
2 feb 10.00 u ds. M. Veenstra (met Wesepe) 
9 feb 10.00 u ds. H.J. Damstra (jub. cantorij, 45 jr) 
16 feb 10.00 u ds. J.P.G. Dijk 
23 feb 10.00 u ds. A.R. Roodenburg 
1 mrt 10.00 u ds. H.J. van der Steeg 
 

 Wijhe 
datum tijd  voorganger  
2 feb 10.00 u ds. H.E.J de Graaf/ds. H.J. Damstra (met Raalte) 

9 feb 10.00 u ds. M. Veenstra 
16 feb 10.00 u ds. M. Veenstra 
23 feb 10.00 u ds. W. Kaljouw (Nijverdal) 
1 mrt 10.00 u ds. M. Veenstra  
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 Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe 
 

PREDIKANT Ds. H.J. Damstra  tel 564042 
 Kerkplein 11, 8121 BM Olst 
 damstra.schreuder@planet.nl 
   
KERKENRAAD Voorzitter: 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 : Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10  tel. 531277 
         06 22541865 
 
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 25 RABO 0373732457 
 kerkbeheerwesepe@gmail.com 
 
 Diaconie: Mevr. J. van Tartwijk 
 M.v.Doorninckweg 13, 8124 PH Wesepe  tel. 531686 
 RABO bank:  NL31 RABO 0377735442 
 SKG bank:   NL59 RABO 0373739702 
 diaconiewesepe@gmail.com 
 
LEDEN- Dhr. E. Hoogeboom          tel 0572-381904 

REGISTRATIE eefhoogeboom@gmail.com  
 
 
KINDEROPPAS via G. Visscher, zie boven 
 
WEBSITE:  http://wesepe.protestantsekerk.net 
 

 (kengetal: 0570, tenzij anders vermeld) 

mailto:scribapknwesepe@gmail.com
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