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Erediensten in februari 2023 
 

5 feb 10.00 u  Mevr. R. van Dijkhuizen 
    Inz. der gaven: KIA Werelddiaconaat
    Eindcollecte: Ond. Kerk. Gebouwen 
12 feb 10.00 u  Ds. R. Slaar (Sallandzondag) 

Wijhe is te gast 
     Inz. der gaven: Kerkbeheer 
    Eindcollecte: Diaconie 
19 feb 10.00 u  Ds. E. Urban 
    Diaconie: Binnenlands Diaconaat 
    Eindcollecte: Kerkbeheer 

26 feb 10.00 u  Mevr. R. van Dijkhuizen  
    Inz. der gaven: Ond. Kerk. Gebouwen
    Eindcollecte: Gezinnen zonder ouders 
5 mrt 10.00 u  Mevr. M. de Vries  
    Inz. der gaven: Voorjaarszending  

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

Na elke dienst op zondagochtend is er weer koffiedrinken. 

mailto:kerkbladwesepe@live.nl
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Dit jaar viert Raalte haar 900 jarig bestaan.  
 
Misschien moeten we wel zeggen: haar minstens 900 jarig 
bestaan, want exact weten we het natuurlijk niet. Niemand weet 

meer wanneer er voor het eerst sprake was van ons dorpje. 
Wanneer woonde er voor het eerst iemand? Wanneer was er voor 
het eerst sprake van een dorpsverband? Weet jij het?  
De geschiedenis vertelt dat meestal niet; het blijft 
nattevingerwerk. 
 
Wat we wel weten: 900 jaar geleden verschijnt de naam Raalte 
voor het eerst in de papieren geschiedenis: er is daar een kerk, 
dus is er een dorp. Dat is wat we weten: Raalte moet dus al 900 
jaar oud zijn, want de kerk van Raalte bestaat al zo lang. 900 jaar 
Plaskerk betekent dus 900 jaar Raalte. Kerk en geschiedenis zijn 
in ons land nauw met elkaar verbonden. 
Of moet ik zeggen: was!? Kerk en geschiedenis was in ons land 
nauw met elkaar verbonden? Want dat is vandaag de dag wel 
anders, toch? De kerk heeft aan betekenis ingeboet en de 

geschiedenis is tegenwoordig wat profaner. 
Wat overigens niet veranderd is dat je het niet overziet, want wie 
kan meer dan 100 jaar terug kijken? Weet iemand nog hoe het 
was en wat er gebeurde? 
 

- Weet jij nog dat 100 jaar geleden voor het eerst insuline 
verkocht werd? 

- Weet jij nog dat 100 jaar geleden België en Frankrijk het 
Ruhrgebied bezetten omdat Duitsland de wereldoorlog had 
verloren? 

- Weet jij nog dat ze 100 jaar geleden het graf van farao 
Toetanchamon hebben geopend? 

- Of weet jij nog hoe precies 111 jaar geleden de Titanic is 
vergaan? 

- Of wie weet nog dat precies 200 jaar geleden de koudste 
januari ooit gemeten was met gemiddeld -7 graden? 
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- En wie heeft er actieve herinneringen aan dat de 
Statengeneraal precies 250 jaar geleden de nieuwe 
psalmberijming goedkeurde (dus 1773)? 
 

En dan zijn we alweer bij de kerk, merk ik. Hoe ouder de 
geschiedenis hoe gauwer je weer bij de kerk terecht komt. 
Geschiedenis kan heel boeiend zijn, al is het voor velen iets van 
vroeger misschien, want je was er niet bij. Maar de geschiedenis 
zal je als gemeenschap altijd blijven achtervolgen; dat zie je ook 

wel als je excuses denkt te moeten maken voor bv. het 
slavernijverleden. 
 
Persoonlijk ben ik altijd nog wel aardig blij dat we de jaren tellen 
in relatie tot de kerk, of beter nog: in relatie tot de Heer. Want we 
leven in het jaar 2023 na Christus. IJkpunt van de geschiedenis is 
voor ons dus nog steeds die persoon die in veel opzichten hét 
grote verschil heeft gemaakt in de geschiedenis. 
 
Laat dat verschil dan vooral zijn dat een wereld van onvrede 
vrede heeft gevonden, want daar was het om begonnen: vrede op 
aarde. 
 
Dat zou ook mijn wens zijn voor dit jaar: Vrede op aarde! 
En dat we als mensen aandacht hebben voor elkaar, ook de 

komende 900 jaar! 
 
 

 
 

 
 
Ds. Richard Slaar 
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Bericht van ds. Damstra 
Op deze plek wil ik iedereen heel hartelijk danken voor uw en 
jullie aanwezigheid in mijn afscheidsdienst, voor de goede 
woorden die tegen me gezegd zijn, en voor de kaartjes, mailtjes 

en attenties die ik in de afgelopen weken heb ontvangen. In de 
dienst op 8 januari mocht ik, in de woorden van de Olster scriba 
Evelien, 'een hele dikke envelop' in ontvangst nemen. Wij zijn van 
die gift van beiden gemeenten zeer onder de indruk en waren 
even sprakeloos toen we het bedrag zagen. Die gift krijgt een 

mooie bestemming. In ons huis in Meppel ligt namelijk een 
houten vloer die behandeld en opgeknapt wordt. We willen de gift 
van beide gemeenten daarvoor gebruiken. We hoeven dus straks 
alleen maar naar de vloer te kijken om aan Olst en Wesepe 
herinnerd te worden.   
Al met al kijken we terug op een hartverwarmend afscheid.  
Het ga u en jullie goed. Tot ziens!  
Vriendelijke groet, 
ds. Henk Jan Damstra 
 
 

In memoriam Greet Broekhuizen 
18 mei 1931 - 4 januari 2023 
 
Na een lang en vervuld leven is van ons heengegaan Greet 

Broekhuizen. 
De laatste negen maanden van dat leven werd zij verzorgd in Het 
Averbergen in Olst. 
Zij werd geboren als Margareta Gerdina Broekhuizen in Gouda.  
Zij was de tweede dochter in het gezin van de huisarts aldaar. 

De eerste jaren van haar leven waren onbekommerd. Op haar 
zesde jaar ging zij voor het eerst naar school. Ze was een 
leergierig meisje en is dat altijd gebleven. 
Tot op hoge leeftijd bleef zij geïnteresseerd in de natuur om haar 
heen, de sterrenhemel, muziek, geneeskunde, poëzie en 

theologie.  Ze las veel boeken en tijdschriften. Als ze de 
tijdschriften uit had, gaf ze die door aan vrienden en bekenden 
vergezeld van leesadviezen. 
Er kwam een groot verdriet in het leven van de kleine Greetje 
toen haar zus, die zestien jaar ouder was dan zij, door een ziekte 
kwam te overlijden. 



5 

Tijdens de oorlogsjaren bezocht Greet het gymnasium. Het was 
een moeilijke tijd. 
Ook door ruzie binnen de kerk, die uitliep op een scheuring, die 
dwars door families ging. En ook in de familie van Greet bracht 

dat veel verdriet te weeg. 
Greet wilde haar leven lang al huisarts worden, net als haar 
vader. Na de oorlog begon ze in Utrecht haar studie geneeskunde. 
In 1957 studeerde ze af en na enkele waarnemingen vestigde ze 
zich in 1959 in Wesepe als huisarts. Omdat haar vader overleden 

was, kwam haar moeder met haar mee en samen gingen ze het 
huis aan de Raalterweg bewonen. 
Heel Wesepe leerde haar nu kennen als dokter Broekhuizen, een 
betrokken en bezielde huisarts.  
Ze nam alle tijd voor haar patiënten en trok zich niets aan van 
een volle wachtkamer. Vooral bevallingen deed ze graag en er zijn 
heel wat Wesepenaren die voor het eerst door haar handen zijn 
aangeraakt.  
In haar vrije tijd ging Greet graag op reis. Zo bezocht ze onder 
andere de Verenigde Staten, Noorwegen, Frankrijk, Spitsbergen. 
In latere jaren kwam ze graag op Terschelling en bestudeerde 
daar het vogelleven. Meestal reed ze zelf. Haar auto was 
belangrijk voor haar en werd aangepast aan haar eigen 
opvattingen over veiligheid. Een ongeval aan de Woolsdijk deed 
haar eens in het ziekenhuis belanden. Maar daar krabbelde ze 

uiteindelijk weer van op. 
Na haar pensionering stopte haar betrokkenheid bij de 
Wesepenaren niet, integendeel, ze had nu nog meer tijd voor 
bezoekjes en medische adviezen. 
Ook was ze erg betrokken bij de kerk. Het orthodoxe geloof uit 

haar jeugd had ze achter zich gelaten. Maar de gemeenschap en 
de samenzang was belangrijk voor haar. Ze nam zelf orgelles en 
bespeelde zo nu en dan het kerkorgel tijdens de dienst. 
Tot op hoge leeftijd bleef Greet actief tot haar gezondheid het niet 
meer toeliet. 

Ze kon niet langer meer zelfstandig wonen en met pijn in het hart 
moest ze het huis aan de Raalterweg verkopen. Ze was dankbaar 
voor de verzorging door het personeel van het Averbergen en de 
vele bezoekjes die ze er kreeg. 
Na haar overlijden werd het leven van Greet herdacht in de kerk 
van Wesepe. 
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Gedachten werden gewijd aan psalm 8 waar de grootsheid van de 
Schepping wordt afgezet tegen de kleinheid van de mens.  
Er werd gespeeld op haar eigen kistorgel dat altijd bij haar in huis 
had gestaan. 

Tot slot werd ze begeleid naar haar laatste rustplaats aan de 
Zonnenbergerweg, waar haar lichaam werd toevertrouwd aan de 
aarde om te worden opgenomen in de kringloop van de natuur. 
 
 

In Memoriam Jan Regterschot   11-8-1937   12-1-2023 
Echtgenoot van Joke Regterschot-Klaasen  
 
Op 12 januari jl., overleed Jan Regterschot in de leeftijd van 85 
jaar. Velen in de wijde omgeving kenden hem ook en vooral 

omdat hij vele jaren de slager was in Wesepe.  
Druk met die eigen slagerij vond hij toch altijd ook tijd voor zijn 
gezin, zijn vrouw Joke, de drie dochters Liesbeth, Nelleke en 
Lammertien, en voor de kleinkinderen.  
En buiten dat had hij ook tijd en aandacht voor de kerk en voor 
het dorp met alle mogelijke verenigingen. Jan was een man van 
het dorp, van zijn Wesepe. 
Hij kon druk zijn voor iedereen zonder zich zelf druk te maken. 
Toen Joke extra aandacht nodig had omdat het fysiek niet goed 
ging, was het hem niet teveel om mantelzorger voor haar te zijn; 
totdat ineens de rollen omgedraaid werden omdat hij ziek werd, 
en die altijd sterke man ineens toch onderuit ging.  
Het einde kwam al snel in zicht en toen bleek dat hij de rust die 
hij uitstraalde ook diep van binnen bij zich droeg. Ook al kun je 
elkaar niet missen, dit afscheid was goed zoals het ging. 

Maar ja, na zo’n 65 gezamenlijke jaren (waarvan bijna 58 jaar 
getrouwd) moet Joke nu wel haar weg alleen vervolgen.  
Wij wensen haar daarbij veel sterkte en de liefdevolle aandacht 
van familie en vrienden. En ook zijn vier zussen en zijn drie 
dochters met hun gezinnen wensen wij veel sterkte vanwege het 

verdriet om de broer en de vader. 
  
Ds. Richard Slaar 
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Uit de kerkenraad 

 

 
 

Op woensdag 25 januari heeft de kerkenraad weer vergaderd.  
Dat deden we niet ’s avonds, maar om 10 uur in de ochtend, in de 
Beukenoot. Met koffie en koek. De meeste kerkenraadsleden 

hebben AOW en werken niet meer, en de andere leden konden 
ook de ochtend vrijmaken om te vergaderen. Dat geeft toch een 
wat ander gevoel dan een vergadering ’s avonds, die soms tot in 
de late uurtjes kan duren. Nu wil iedereen op tijd naar huis voor 
de middagpot, dus er werd efficiënt vergaderd. 
 
Wat wordt er daar dan zoal besproken? Het was onze eerste 
vergadering zonder dominee, want sinds 8 januari zijn we vacant. 
Dus het thema “hoe gaan we verder” was een onderwerp van 
discussie. En dat “hoe gaan we verder” willen we natuurlijk graag 
afstemmen met onze Klein Sallandse partners. Want we hebben 
immers afgesproken dat we als Klein Salland samen verder willen. 
Dat wordt misschien nog wel een puzzel om dat op een goede 
manier in te vullen, maar we hebben er alle vertrouwen in dat we 
samen met onze partners een mooi toekomstperspectief voor de 

kerk kunnen formuleren, en dat we dat ook daarna kunnen 
realiseren. We krijgen hulp van een professionele adviseur van de 
PKN om dit in goede banen te leiden. 
 
Daarnaast zijn er ook de praktische zaken die besproken werden. 

De kerkrentmeesters hebben bijvoorbeeld opdracht gegeven voor 
herstel van de orgelkast in de kerk. Er zijn stukjes afgebroken 
van het houtsnijwerk. Dat moet hersteld worden, en daarna 
moeten ook de engelen met hun trompetten weer opnieuw in de 
goudverf worden gezet, en de orgelkast opnieuw geverfd.  

De diakenen zijn druk bezig, samen met onze Klein Sallandse 
partners, om een project in Bangladesh mede te financieren voor 
het slaan van waterputten. In de dienst van 12 februari wordt 
daar aandacht aan besteed en wordt er uitleg gegeven hoe dat in 
zijn werk gaat. De ouderlingen hebben het nu extra druk wat 
betreft het bezoeken van onze zieken en ouderen, omdat we geen 
dominee hebben die dat normaal gesproken deed. Dus iedereen 
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heeft een drukke agenda, maar we doen het met plezier, liefde, 
en overtuiging.  
In februari zijn er bijvoorbeeld 5 kerkenraads-leden die aan het 
einde van hun termijn zijn, maar alle 5 hebben toegezegd dat ze 

1 of meerdere jaren willen verlengen. Daar zijn we heel blij mee 
en dankbaar voor! Het betreft Riki Noordkamp, Tini Lunenberg, 
Dick Stegeman, Jo Jansen, en Bep Bril.  
Die verdienen alle 5 een pluim! 
De vergadering werd beëindigd door Bep Bril met een mooi 

gedicht, wat ik u niet wil onthouden: 
 

Een glimlach 
 
Een glimlach kost niets en produceert veel 
Hij verrijkt diegenen die hem ontvangen 
Zonder diegenen die hem geven te verarmen 
Hij duurt slechts een ogenblik  
Maar zijn herinnering is soms eeuwig 
 
Niemand is rijk genoeg om er zonder te kunnen 
En niemand is te arm om hem te geven 
Hij geeft geluk in het gezin 
Hij is het gevoelige teken van vriendschap 
Een glimlach geeft rust aan de vermoeide 

Geeft moed aan de meest ontmoedigde. 
 
Indien u soms een persoon ontmoet 
Die u niet de glimlach geeft die u verdient 
Wees dan gul en geef hem de uwe 

Want niemand heeft een glimlach meer nodig 
Dan juist degene die er geen kan geven aan de ander 

 
Wordt vervolgd, 
Henk Jansen - voorzitter 
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DIACONIE 
 
Actie voor waterputten in Bangladesh 
 

Wij als diaconie van Klein Salland gaan ons 
inzetten om geld in te zamelen; in overleg met 

Rini van Dijkhuizen is deze actie tot stand gekomen. 
Op zondag 12 februari is de eerste Klein Sallanddienst in Wesepe, 
Wijhe komt bij ons in Wesepe de voorganger is ds. Slaar en Olst 
gaat naar Raalte. 
Wij krijgen ongeveer 15 minuten om deze actie te introduceren. n 
De heer Weijter Bangland, die veel werk verricht in Bangladesh, 
zal ons met een PowerPointpresentatie er meer over vertellen. 
De diaconieën van Raalte, Wijhe, Olst en Wesepe hopen natuurlijk 
op een mooie opbrengst. 
Hartelijke groet, Diaconie 
 
 
Beste Senioren van Wesepe e.o. 

  
Op woensdag 1 februari gaan we om 12.30 uur weer samen 
gezellig eten in “het Wapen van Wesepe”. 
Het 3 -gangen diner inclusief een drankje kost 20 euro. Graag 
aanmelden en evt. afmelden tot de vrijdag ervoor 

bij Fineke telefoon: 532247. Bij niet tijdig afmelden zijn we 
genoodzaakt de gemaakte kosten bij u in rekening te brengen. 
  
En op woensdagmiddag 15 februari is er om 14.30 uur een 
soosmiddag in “de Beukenoot”. 

Jullie zien op die middag een reisverslag van afgelopen zomer met 
foto’s op een groot tv-scherm. 
Met als onderwerp: CANADA! We gaan er samen een gezellige 

middag van maken😊. 

 

Enkele datums om alvast te noteren: 
Paassoos op 5 april ! 
Seniorenreisje op dinsdag 16 mei, het belooft weer een mooie 
tocht te worden! 
Hopelijk zien we elkaar binnenkort op deze datums. 

 
Hartelijke groeten van Ton, Frank, Annie, Fineke en Erna. 
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STICHTING OUDEREN HUISVESTING 

WESEPE 
"De Brouwershof" 

 

Beste mensen, 
Op 8 februari a.s. houden we de tweede 

spelletjesmiddag van dit jaar om half 3 in de Brouwershof.  
De koffie en thee staat klaar en we maken er weer een gezellige 

middag van. 
U bent dus van harte welkom. 
Een hartelijke groet van Bertus, Klaasje en Jenny 
 
 
Jaarproject Klein Salland 2022 
De opbrengst van het KleinSallandse Jaarcollecte voor de Delhi 
Brotherhood, is het prachtige bedrag van € 2.413,14! Het bedrag 
is eind december overgemaakt naar de Brotherhood.  
Broeder Solomon George schreef: 
Indeed it has been our privilege to receive contribution from you 
for the work of the brotherhood among the most deprived people 
in Delhi. We are so grateful for the same. 
(Inderdaad  is het ons voorrecht geweest om een donatie te 
mogen ontvangen voor het werk van de Delhi Brotherhood voor 

de meest behoeftige mensen van Delhi. We zijn jullie zeer 
dankbaar.) 
We hope that you had a good Christmas and kindly convey our 
greetings to all for the New Year 2023. With our prayers and 
God's blessings, 

(We hopen dat u Goede Kerstdagen heeft gevierd en geven u de 
hartelijke groeten en de beste wensen voor 2023. Met onze 
gebeden en Gods zegen groet ik U.)   
Uiteraard zijn ook onze groeten overgebracht en gedenken wij de 
Delhi Brotherhood in onze gebeden.  

Het geld wordt besteed aan: 
- dagopvang voor vrouwen: De deelnemers komen samen 
om te zingen en te  bidden. Ze krijgen voorlichting over 
hun burgerrechten, financiële zaken en gezonde voeding. 
Elke middag wordt er een maaltijd geserveerd.  
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- een tehuis voor senioren in Lampur, een buitenwijk van 
Delhi. Dit tehuis biedt dag en nacht plaats aan  ongeveer 
30 ouderen. De dagelijkse routine bestaat uit rust, 
maaltijden en recreatie. 

 
Namens de diaconie, Anna Couperus  
 
 
Je veilig en gedragen voelen 

 
Geloven .. hoe dan? Zo luidde de titel van de viering die werd 
verzorgd door het koor Deo Gratias zondag 22 januari in onze 
kerk. Met diverse liedjes werd verdriet en pijn, licht en geluk en 
de zoektocht naar God aangegeven en bezongen.  
Om zo uiteindelijk te komen bij je veilig voelen en gedragen door 
God. Het was prachtig opgebouwd en met veel passie werd de 
weg daar naartoe  gezongen.  
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KERKBEHEER 
 

 
 

Eindejaarscollecte 2022 
Op woensdag 4 januari was het de jaarlijkse telavond van de 
eindejaarscollecte. Gelukkig waren er geen coronamaatregelen 
meer dus de telavond kon weer (na 3 jaar) op de oude manier 
plaatsvinden. Het was een gezellige boel want de meeste 
kerkbladbezorgers bleven koffiedrinken en er was flink wat bij te 
praten. 
De eindstand van de collecte is geworden: € 2662,71. 
Een prachtig bedrag, ruim € 400,- meer dan vorig jaar. 
De kerkrentmeesters zijn heel tevreden met dit bedrag. Ze 
danken alle gevers en de ophalers van de enveloppen van harte 
hiervoor. 
 

 

2023  

 
Tijdens het maken van dit kerkblad is de actie Kerkbalans 2023 in 

volle gang. We zitten tijdens het maken van dit kerkblad midden 
in de twee kerkbalansweken. De start was op 14 januari met het 
inmiddels traditionele klokluiden. Na het klokluiden was er koffie 
en werden de tassen met enveloppen uitgedeeld aan de lopers. 
De slotavond kan ook weer op de bekende manier worden 

gehouden, dus op maandagavond 30 januari is er weer Bingo. 
Tegelijkertijd worden dan de toezeggingen geteld en aan het 
einde van de avond wordt dan de (voorlopige) eindstand 
bekendgemaakt 
Deze eindstand zal ook te vinden zijn op de website en 

afgekondigd worden in de kerkdienst op zondag 5 februari.  
Wij vertrouwen erop dat u ook deze keer de Protestantse 
Gemeente Wesepe financieel zult willen ondersteunen.  
Onze kerk kan niet zonder uw bijdrage!  
 
De kerkrentmeesters  
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Opbrengst van collecten en giften 

 
 

 
24 dec Diaconie € 95,25 
 Kerkbeheer € 129,00 
25 dec Diaconie € 133,40 
 Kerkbeheer € 114,40 

30 dec Bloemenfonds € 39,90 
 Kerkbeheer € 40,00 
8 jan Bloemenfonds € 187,80 
 Kerkbeheer € 147,40 
15 jan Diaconie € 25,50 
 Kerkbeheer € 40,90 

22 jan Diaconie € 56,05 
 Kerkbeheer € 48,90 

 

AGENDA 
1 feb 12.30 u Samen eten   Wapen v Wesepe 
8 feb 14.30 u Spelletjesmiddag          Brouwershof 
15 feb 11.00 u Kerkrentmeestersverg.         plaats volgt 
15 feb 14.30 u Soosmiddag Canada           Beukenoot 
16 feb   9.00 u Ouderlingenverg.           Beukenoot 

16 feb 20.00 u Diaconieverg.            Beukenoot 
20 feb 19.00 u Redactieverg.       Vulikerweg 2c 
22 feb   9.45 u Kerkenraadsverg.           Beukenoot 
25 feb   9.00 u Oud papieractie1         erf fam. Niemeijer 
 

 
 
 
 
 

 
Wijhe 2023, Kring Kerkgeschiedenis 
“De Renaissance” 
Geert Groote en Moderne Devotie: we hebben het er al meerdere 
malen over gehad, vorig jaar nog. Luther: de Reformatie en de 

                                                
1 Als u niet in staat bent het papier zelf weg te brengen, belt u dan met Jo Jansen 

(0570 532040 of 06 53737210) en het wordt bij u opgehaald. 
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gevolgen zijn in het herdenkingsjaar 2017 en daarna uitvoerig 
besproken. Maar waardoor heeft de laatste beweging een zo veel 
grotere impact gekregen dan de eerste? Wat is er in de 
tussenliggende eeuw gebeurd? De 15e eeuw, want over die tijd 

gaat het, wordt de eeuw van de Renaissance genoemd, waarmee 
de wedergeboorte van de klassieke oudheid bedoeld wordt. Maar 
er gebeurt in die tijd zo veel meer, zo revolutionair, dat je onze 
moderne tijd niet kunt verklaren zonder die gebeurtenissen en 
uitvindingen. En de Reformatie kon daardoor anders verlopen dan 

de Moderne Devotie. Mede aan de hand van het boek “De 
boekhandelaar van Florence” van Ross King gaan we die 15e eeuw 
nader bekijken. 
 
Data : woensdag 15 februari en woensdag 1 maart 
Tijd: 20.00 uur – 22.00 uur 
Plaats: ’t Langhuus 
Opgave graag voor maandag 13 februari bij: 
jennyreijntjes@gmail.com 
 
 
Dromen: beelden over wie wij ten diepste zijn 
 
4 avonden: 7 en 21 maart en 4 en 18 april 
In de Bastiaan, Kerkplein 3 Olst. 19.45 - 21.30uur 

Toegang gratis, opgave bij Esther Coes 0611012663 of 
egcoes@gmail.com 
 
Wij zijn blij dat Maarten van Rooselaar bereid is om ons 4 
avonden mee te nemen in de wereld van de dromen. Iedere 

avond beginnen we met een droomverhaal uit de bijbel om 
daarna verder te gaan met onze eigen dromen 
 
We kijken naar de betekenis van dromen door de eeuwen heen, 
onder andere in de bijbel. We kijken naar de opbouw in een 

droom en naar wat een nachtmerrie anders maakt dan een 
gewone droom. Je leert verschillende ingangen om een droom te 
benaderen en krijgt tips hoe dromen te onthouden. Na de vier 
bijeenkomsten heb je handvaten om je eigen dromen te 
onderzoeken. 
De door de Joden mondeling  doorvertelde Talmoed zei het al: 
‘Een niet begrepen droom is als een ongeopende brief aan jezelf’.  

mailto:jennyreijntjes@gmail.com
mailto:egcoes@gmail.com
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Maarten van Rootselaar werkt als droomcoach en is opgeleid 
binnen het ITIP. Hij is redacteur van het tijdschrift Droomjournaal 
van de Vereniging voor de Studie van Dromen. Hij geeft lezingen 
en cursussen over het verstaan van je nachtelijke dromen en hij 

begeleidt doorgaande droomgroepen die maandelijks 
bijeenkomen. Zie verder https://maartencoaching.nl  
 
Bibliodrama en gesprek over de waarde van “Woede”. 
Drie avonden in februari/maart. 

Hoe kom je erbij om over woede te praten, over boos zijn of dat 
worden? Woede is van alle tijden en van alle plaatsen. Het hoort 
gewoon bij mensen. In de regel vinden we woede vervelend en 
voor iemand die zijn woede niet kan beheersen zijn we bang. Hoe 
ga je om met woede, die je voelt opkomen bij jezelf, of die je ziet 
bij anderen? 
 
Woede is een emotie die je laat weten, dat er in de verhouding 
met jezelf, of met de ander iets aan de hand is. Het kan ook zijn 
dat er iets gebeurt waar je het helemaal niet mee eens bent in de 
politiek, in de samenleving, in de kerk. Hoe ga je daarmee om? In 
alle geval hoor je je woede te beheersen, maar hoe doe je dat? 
Aan uitingen van woede zijn grenzen, denk maar aan de 
protesten van de boeren, wat vind je ervan? 
 

In alle geval heeft woede op zich ook een belangrijke waarde, 
want daarmee laat men zien dat er iets moet veranderen. Iets 
wat niet deugt en moet worden rechtgezet. 
In de Bijbel zijn heel veel verhalen te vinden waarbij woede een 
grote rol speelt. Woedend is Kaïn op Abel. Woedend is Esau op 

Jacob. Woedend is Mozes op het volk, wanneer hij ziet hoe ze 
dansen rom het gouden kalf. Over koning Saul horen we van zijn 
driftbuien. 
Ook uit het Nieuwe Testament zijn er de verhalen waarin woede 
tot uitdrukking komt. Jezus, die de tafels van de geldwisselaars in 

de tempel omgooit. Petrus, die in de hof van Getsemané zijn 
zwaard trekt en het oor van een soldaat amputeert. De woede 
van het volk op Jezus: “Kruisigt hem”. En niet te vergeten het 
verhaal van de verloren zoon, waarbij de oudste broer zich 
miskend en achtergesteld voelt, enz. , enz. 
 
 

https://maartencoaching.nl/
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In de gesprekskring gaan we ontdekken hoe waardevol woede is, 
niet alleen voor jezelf, maar ook om de woede van de ander beter 
te kunnen begrijpen. Daarbij maken we gebruik van een 
Bijbelverhaal met de spelvorm van bibliodrama. 

De ultieme vraag is, hoe kan woede worden omgezet in een 
vreedzaam samenzijn van mensen? Of anders gezegd naar een 
deugdzaam leven van naastenliefde, waarover het in de Bijbel om 
gaat. 
Graag tot ziens op de kring “de waarde van woede” 

Henk Nekeman en Irene Ziegelaar 
Data: donderdag 9 en 23 februari, 2 maart. In de Bastiaan van 
19.45 tot 21.30 uur. 
Opgave voor deze avonden: Esther Coes, mail egcoes@gmail.com 
of 0611012663 
Boek (voor de gesprekskring niet nodig om aan te schaffen) 
N. Koning, De waarde van woede. Over opstandigheid en 
rechtvaardigheid. 2021 
 

Kerkdiensten in Klein Salland 
   
 Raalte 
datum tijd voorganger 
5 feb 10.00 u ds. G Zijl, Nijverdal 
12 feb 10.00 u ds. M. Veenstra-Oving (met Olst) 
19 feb 10.00 u ds. R. Slaar  
26 feb 10.00 u ds. R. Slaar 
5 mrt 10.00 u ds. H. de Graaf, Oene 
 
 Olst 
datum  tijd voorganger 
5 feb 10.00 u ds. I. de Zwart 
12 feb 10.00 u naar Raalte 
19 feb 10.00 u ds. H.C.S. Spit (HA)  
26 feb 10.00 u ds. P. Vroegindeweij 
5 mrt 10.00 u ds. C. Bochanen 
 
 Wijhe 
datum  tijd voorganger  
5 feb 10.00 u ds. M. Veenstra-Oving 
12 feb 10.00 u ds. R. Slaar (in Wesepe) 
19 feb 10.00 u ds. H. Nekeman  
26 feb 10.00 u ds. M. Veenstra-Oving 
5 mrt 10.00 u ds. J.G Zomer 
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Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe 

 
PREDIKANT vacature 

    
KERKENRAAD Voorzitter: H.J. Jansen,   tel 853941 

   Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe  
   hjansen3511@gmail.com 

   Scriba: Ans Krijt          tel 06 24728227 
   Haarbeltenweg 2, 8124 PW Wesepe 

   scribapknwesepe@gmail.com    
 

KERK Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe tel. 531255 
 

De BEUKENOOT Dhr. A. Nijland(reserveren)                          06 50213256 
Sleutel : Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10  tel. 531277 

         06 22541865 
 

KOSTER Dhr. G. de Jong 
 Weseperenkweg 2, 8124 PZ Wesepe  tel. 531573 

 ga.dejong@hetnet.nl 

 
ORGANIST Mevr. C. Ovinge-Best 

 Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle            tel. 06 28690154 
 corinne.ovinge-best@ziggo.nl 

 
BEGRAFENISSEN/   Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin. 

BEGRAAFPLAATS IBAN: NL64 RABO 0373 7450 44 
 

FINANCIËN Kerkbeheer:  Dhr. E.G. van den Broek 
 Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe     tel 06 23340539 

 Kerkbalans:  NL74 RABO 0373 7429 24 
 Algemeen:  NL67 RABO 0314 5170 81 

 kerkbeheerwesepe@gmail.com 
 

 Diaconie: Mevr. J. van Tartwijk 
 M.v.Doorninckweg 13, 8124 PH Wesepe  tel. 531686 

 RABO bank:  NL31 RABO 0377735442 
 SKG bank:   NL59 RABO 0373739702 

 diaconiewesepe@gmail.com 
 

LEDEN- Dhr. E. Hoogeboom          tel 06-21593651 
REGISTRATIE eefhoogeboom@gmail.com  

 
 

KINDEROPPAS via G. Visscher,           tel 06 20753695 
 

WEBSITE:  http://wesepe.protestantsekerk.net 
 

 (kengetal: 0570, tenzij anders vermeld) 

 
 

mailto:scribapknwesepe@gmail.com


19 

 
 
 
 
 
 

 


