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KERKBLAD 

van de 
Protestantse Gemeente Wesepe 

 

Verschijningsdatum: 27 december 2022 Redactie: 

Oplage: 375 ex.     Mevr. A. Krijt 
Mevr. A. Rechterschot 

      Dhr. G. Visscher 
Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl   Dhr. E.G. van den Broek 
 
Kopij voor de maand februari inleveren vóór 24 januari 2023. 

Eén keer per jaar (in september) wordt u gevraagd een vrijwillige 
bijdrage aan het kerkblad te storten op IBAN: NL67 RABO 0314 5170 81. 
 

Erediensten in januari 2023 
 

1 jan    Geen dienst 

8 jan 10.00 u  Nieuwjaarsdienst samen met Olst 

    Afscheid Ds. H.J. Damstra 

    Inz. der gaven: Bloemenfonds 

    Eindcollecte: Ond.kerk.gebouwen 

15 jan 10.00 u  Ds. D. van Doorn 

     Inz. der gaven: ondersteuning  

gemeenten 

    Eindcollecte: Ond.kerk.gebouwen 

22 jan 10.00 u  Zangdienst Deo Gratias 

    Inz. der gaven: Missionair werk 

    Eindcollecte: Ond.kerk.gebouwen 

29 jan 10.00 u  Pastor A. v. Herwijnen 

    Inz. der gaven: kinderen en jongeren 

    Eindcollecte: Ond.kerk.gebouwen 

5 febr 10.00 u  Ds. R. Heins 

    Inz. der gaven: KIA Werelddiaconaat 

    Eindcollecte: Ond.kerk.gebouwen 

   

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 koffiedrinken, 

waarvoor iedere kerkganger van harte wordt uitgenodigd. 

  

mailto:kerkbladwesepe@live.nl
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Voor de laatste keer 

 

Dit is de laatste keer dat ik namens de predikanten een woord ter 

overdenking mag schrijven in de Klein-Sallandse kerkbladen. En 

omdat het de laatste keer is, blik ik kort terug op de afgelopen 

jaren. In Olst begon ik in de (warme) zomer van 2006. We 

kwamen toen als gezin van ver, uit Zeeland, precies 250 

kilometer van Olst. Het Zeeuwse dialect kon ik goed verstaan, het 

Sallandse moest ik toen nog leren. Gelukkig deed eigenlijk 

iedereen door de jaren heen zijn en haar best om voor mij 

verstaanbaar te zijn en leerde ik het dialect verstaan. Een sticker 

op de deur met ‘hier maj plat proat’n’ maakt me niet meer 

ongerust. 

 

In Olst werd ik door een aantal mensen een beetje wegwijs 

gemaakt in de gemeente. Later gebeurde dat ook in Wesepe toen 

ik daar in 2017 predikant werd. Dat hielp om vertrouwd te raken 

met de gemeenten en dat is prettig voor een predikant en geeft 

houvast.  

 

Ik mocht bij veel bijzondere momenten betrokken zijn. Ik heb 

tijdens bezoeken en uitvaarten veel verdriet gezien, maar ook 

veel dankbaarheid voor wat overledenen betekend hebben voor 

hun naasten. Ik mocht huwelijken zegenen, kinderen èn twee 

oudere mensen dopen, kinderdiensten met de nevendienst en met 

school organiseren. Er is heel wat naar voren gekomen op 

catechisaties en in gespreksgroepen. Er is ook heel veel 

vergaderd. Ik heb op de fiets en in de auto enorm genoten van 

het landschap rondom de dorpen: het IJssellandschap verveelt 

nooit. 

 

Door consulentschappen en het meebouwen aan Klein-Salland 

kon ik ‘in de keuken kijken’ van andere gemeenten. Dat leverde 

leuke contacten op en gaf regelmatig stof tot nadenken. De 

vorming van Klein-Salland leidde tot de samenwerking met drie 

collega’s, zodat ik na het emeritaat van collega Jaap Wiegers toch 

weer in een predikantenteam terecht kwam. Dat heb ik heel 

prettig gevonden. De foto’s van drie dominees in toga op het 

zebrapad zal ik koesteren. 
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Ieder mens is ‘uniek en beperkt’, heb ik ooit gehoord. Dat geldt 

ook voor een predikant. Je doet het werk op een eigen manier, 

met je eigen mogelijkheden en beperkingen. Ik realiseer me heel 

goed dat je als predikant niet altijd aan alle verwachtingen kunt 

voldoen, maar ik hoop dat ik iets voor Olst en Wesepe heb mogen 

betekenen. Ik ben dankbaar voor de vele mooie ontmoetingen. 

 

Wat ons gezin betreft: onze kinderen wonen niet meer thuis. 

Corike en ik gaan dus samen naar Meppel. Dat was toen we in 

Olst kwamen wonen heel anders dan nu. Toen waren we met z’n 

vijven, nu gaan we met z’n tweeën een nieuw leven opbouwen. 

Ons adres wordt: Vogelwikke 5, 7944 PM in Meppel.  

 

Ik hoop dat we elkaar na mijn afscheid op 8 januari niet uit het 

oog verliezen. Ik wens iedereen ook vanaf deze plek alle goeds 

toe en ik zou zeggen: ‘Goed goan’! 

 

ds. Henk Jan Damstra 

 

Zieken: 

Wie ziek zijn of op een andere plek dan thuis moeten verblijven, 

wensen we ook op deze plek veel sterkte toe. Een aantal mensen 

heeft veel om zich bezorgd over te maken. We hopen dat de 

dingen de goede kant voor hen opgaan en hun gezondheid 

verbetert! 

 

Een persoonlijk bericht: 

In het artikel dat namens de predikanten in dit blad staat, heb ik 

mijn afscheidswoord geschreven. Op deze plek herinner ik u en 

jullie nog even aan zondag 8 januari, de dag van mijn afscheid. Ik 

ben heel blij dat dat in een dienst van Olst en Wesepe samen kan. 

Ik ben begonnen in het kerkgebouw van Olst en ik rond mijn 

werkzaamheden nu in het kerkgebouw in Wesepe af.  

Op het moment dat deze woorden geschreven worden, moet het 

nog kerst en oud- en nieuw worden. Dat gaan we eerst nog met 

elkaar meemaken. Ik hoop een aantal van u en jullie op die 8e 

januari te mogen ontmoeten en begroeten! 

 

Het ga u en jullie goed! 

Vriendelijke groet, 

ds. Henk Jan Damstra 
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UIT DE KERKENRAAD 
 

 

 

 

De kerkenraad heeft weer vergaderd op 14 december, al weer de 

laatste vergadering van het jaar 2022. Wat vliegt de tijd! Voor 

onze predikant Henk-Jan Damstra was het tevens de laatste 

vergadering die hij in Wesepe bijwoonde met de kerkenraad. Het 

was dus ook een beetje terugkijken naar de afgelopen jaren, en 

hoe dat ging. Na 16 jaar in Olst en 5 jaar in Wesepe te hebben 

gewerkt breekt er voor hem weer een nieuwe periode aan. We 

kregen als gemeente van ds. Damstra een mooi compliment, 

omdat hij vanaf 2017 altijd, zoals hij zei, met veel plezier in 

Wesepe heeft gewerkt. Dus daar mogen we blij mee zijn. Wij zijn 

volgens hem een gemeente met gemoedelijke mensen die de 

verbinding zoeken en niet de tegenstellingen. 

Op 8 januari is de afscheidsdienst van ds. Damstra, afscheid van 

zowel de gemeente Olst als de gemeente Wesepe. Maar in Olst 

waren er diverse oudere mensen die aangaven er tegenop te zien 

naar Wesepe te komen voor dit afscheid, dus na de dienst van 

oudjaar in Olst kunnen mensen uit die gemeente daar ook 

afscheid van hem nemen. Maar 8 januari blijft het formele 

moment van afscheid van beide gemeentes. 

Vanaf 8 januari zijn we dus vacant, en dat betekent dat we gaan 

overleggen hoe we vanaf volgend jaar verder willen. We zoeken 

samen met Olst en Klein Salland een oplossing die het beste bij 

ons past. Als tijdelijke oplossing wordt er vanuit de classis een 

consulent aangesteld die kan invallen als dat nodig is, 

bijvoorbeeld voor begrafenisdiensten. Daarover is al overleg 

gaande met de classispredikant, en er zijn ook al een paar namen 

genoemd. We houden u op de hoogte! 

 

Henk Jansen – voorzitter 
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Op 22 januari komt het koor Deo Gratias uit Laren zingen in 

onze kerk.  
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JEUGDWERK 

 

Kerstverhaal, een "dromenvanger" en een quiz voor 

volwassenen 

 

Tijdens de Kerstmarkt in Wesepe op 

zaterdag 10 december heb ik, kerkelijk 

jeugdwerker Rini van Dijkhuizen speciaal 

voor de kinderen 2 keer in de kerk een 

kerstverhaal met boodschap verteld. 

 

De kinderen konden tijdens het verhaal 

een kerstwens opschrijven of tekenen en 

die later in de kerstboom hangen. Daar 

kwamen mooie wensen uit! Bijvoorbeeld: 

Niemant alleen, of Iedereen blij met kerst, 

of vrede. De grootste wens van veel 

kinderen was toch wel ‘onbeperkt gamen’ 

haha! Aan de hand van mooie plaatjes op 

het grote scherm konden de vele aanwezige kinderen op hun 

eigen manier het verhaal volgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook de vele ouderen genoten van het kerstverhaal. 
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De dag erna, 

zondag 11 

december, vond 

er in de kerk een 

speciale 

“kinderdienst” 

plaats. Deze 

kerkdienst was 

samen met 

dominee Henk 

Jan voorbereid. 

Het doel was om 

met jong en 

oud(er) bij elkaar 

te komen. 

Het draaide in deze dienst allemaal om het verhaal van Jozef en 

zijn dromen. Ondanks dat het een speciale kinderdienst was er 

voor de volwassenen genoeg te doen. Zij moesten zelfs nog 

even hard werken, want terwijl de kinderen voorin de kerk druk 

bezig waren met het maken van een “dromenvanger” was er een 

quiz over Jozef voor hen in de kerk. Na het beantwoorden van 

10 vragen bleek dat Manny Brinkman en Ton den Duijf de 

meeste kennis over Jozef  hadden. 

Ook werden er 2 filmpjes vertoond met gesprekjes tussen jong 

en oud. Een filmpje over familie en een andere over jaloers zijn. 

Al met al een hele leuke dienst voor de enthousiaste aanwezigen 

en voor hen die thuis de dienst volgden. 

 

In het nieuwe jaar staan er ook weer leuke activiteiten voor de 

kinderen en jongeren op het programma!  

 

Ik wens jullie allen een goede kerst en een gezond nieuwjaar!  

 

Rini van Dijkhuizen – kerkelijk jeugdwerker 

r.vandijkhuizen@protestantsekerk.nl. 

 

 

 

 

 

 

mailto:r.vandijkhuizen@protestantsekerk.nl
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DIACONIE 
 

 

 

 

Beste Senioren, 

We hebben een hele mooie kerstmiddag gehad. De bezoekers en 

het koor “Eigen Wiese”, vonden het een geslaagde middag. We 

waren ook blij met de goede opkomst. 

 

Op woensdag 4 januari a.s. gaan we om 12.30 uur  “Samen 

SNERT Eten” in “de Beukenoot”! 

Het “Wapen van Wesepe” is dan 2 weken gesloten, vandaar deze 

oplossing. 

Voor diegene die geen snert lust hebben we een vervangende 

maaltijdsoep. We hebben snert met roggebrood en spek, een 

toetje en een consumptie voor € 12,50. De snert komt van een 

Keurslager, dus dat is altijd goed. Opgave en evt. afmelden tot de 

vrijdag ervoor bij Fineke tel: 532247. 

 

En op woensdag 11 januari komen we ’s middags om 14.30 bij 

elkaar in ”de Brouwershof”. 

We hebben dan een nieuwjaarsbijeenkomst en spelletjesmiddag. 

Graag zien we u op deze middag en breng gerust een leuk/nieuw  

spel van huis mee.  

 

Fijne feestdagen toegewenst, en graag begroeten we u weer in 

2023. 

 

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

WESEPE 

"De Brouwershof" 
 

 
 

Beste mensen, 

Zoals U weet is de eerste spelletjesmiddag in het nieuwe jaar op 

woensdag 11 januari half drie samen met de soos in de 

Brouwershof. 

Op deze middag houden we ook de "Nieuwjaarsvisite". Het zal dus 

erg gezellig worden. U bent dan ook van harte welkom! 

Een vriendelijke groet van ons en de allerbeste wensen voor 

2023. 
 

 

 

 

 

KERKBEHEER 
 

 

 

 

14 januari: Inluiden KERKBALANS 2023  

Kerkbalans is de jaarlijkse landelijke geldwerfactie van de   

kerken in Nederland. Dit jaar start de actie op zaterdag 14  

januari. Net als eerdere jaren zullen dan om 13.00 uur op heel 

veel plaatsen in het hele land de kerkklokken luiden. Het is in de 

achterliggende twee coronajaren niet gebeurd, maar deze keer is 

het weer als vanouds. 

Wesepe doet ook weer mee aan deze 

inluidactie. De klokken zullen geluid 

worden door de voorzitter van de 

kerkenraad en een kerkrentmeester. 

Direct na het luiden van de klokken 

ontvangen de lopers de enveloppen met Kerkbalans papieren. Zij 

zullen in de twee weken na 14 januari de enveloppen af komen 

leveren bij de adressen van hun lijst. Op de slotavond van 

maandag 30 januari komen ze terug met informatie over de 
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toegezegde bedragen. Aan het eind van de avond kan het 

voorlopig totaal aan toezeggingen worden vastgesteld. 

We hopen dat u ook dit jaar gul zult geven zodat onze gemeente 

er weer een jaar tegenaan kan.  

 

Begroting voor 2023 

Hieronder ziet u een beknopt overzicht van de begroting voor 

2023. 

 

Inkomsten:      Uitgaven: 

Baten onr. zaken€ 23.500,-   Kerkgebouwen   € 24.700,- 

Rentebaten     €   1.500,-   Pastoraat     € 21.826,- 

Kerkbalans     € 45.000,-   Kerkdiensten €   2.000,- 

Ov. Inkomsten   € 12.150,-   Ov. verplichtingen € 19.225,- 

Subsidies     €   9.300,-   Admin/contr.kosten€ 11.400,- 

onttr. Reserves  €          0,-  Ksten (on)roerende  

      zaken  €   4.800,- 

      Toev. Reserves €   7.499,- 

 

Totaal ink.:      €91.450,-  Totaal uitg.: €91.450,- 

 

Toelichting  

De opbrengst van Kerkbalans is iets lager ingeschat dan die van 

vorig jaar. We hopen wel dat u die lagere inschatting gaat 

overtreffen.  

Door het vertrek van ds. Damstra is de post pastoraat lager 

uitgevallen. Er is wel rekening gehouden met de kosten van de 

komst van een opvolger aan het eind van het jaar. De post 

overige verplichtingen is flink hoger door de stijging van de 

energieprijzen. Er moet in 2023 onderhoud gepleegd worden aan 

de binnenkant van het kerkgebouw (stucadoren, verfbeurt orgel). 

Daardoor is de post kerkgebouwen ook hoog. Ondanks die hogere 

kostenposten kunnen we dit jaar (nog) afsluiten met een 

toevoeging aan de reserves.  
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Opbrengst van collecten en giften 

 

 

 

13 nov Diaconie € 31,45 

 Kerkbeheer € 26,80 

20 nov Diaconie € 17,00 

 Kerkbeheer € 34,90 

27 nov Diaconie € 38,00 

 Kerkbeheer € 28,80 

4 dec Diaconie € 34,80 

 Kerkbeheer € 17,55 

11 dec Diaconie € 34,65 

 Kerkbeheer € 37,00 

18 dec Diaconie € 35,00 

 Kerkbeheer € 42,50 

 

Giften per bank:  4 dec. € 50 

5 dec. € 20 

6 dec. € 200 

 

 

AGENDA 
 

 

 

4 jan 12.30 u Samen eten   de Brouwershof 

8 jan 14.30 u Nieuwjaarsconcert   RK Kerk Heeten 

11 jan 14.30 u Soos / SOHW   de Brouwershof 

12 jan   9.00 u Ouderlingenvergadering de Beukenoot 

12 jan 20.00 u Diaconievergadering  de Beukenoot 

11 jan 19.00 u Kerkbeheer   de Beukenoot 

14 jan 13.00 u Inluiden kerkbalans  St.Nicolaaskerk 

18 jan 10.00 u Kerkenraadsvergadering de Beukenoot 

24 jan 19.00 u Redactievergadering      Kikkerspad 9 

28 jan   9.00 u Oud papieractie1     erf fam. Niemeijer 

30 jan   Inleveren kerkbalans  de Beukenoot 

 

 
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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Nieuwjaarsconcert  

Op zondagmiddag 8 januari a.s. om 14.30 uur in de RK Kerk te 

Heeten. 

Het Fanfareorkest “St.Caecilia” vierde het afgelopen jaar hun 100-

jarige bestaan, en dit concert is ter afsluiting van het 

jubileumjaar. 

Nog steeds spelen er 8 oud muzikanten van de Harmonie uit 

Wesepe mee. 

Ook zal het koor “Together” uit Heeten, dat bestaat uit 24 

zangers en zangeressen aan dit concert meewerken. Zij zingen 

popnummers en evergreens. Samen gaan we een mooie middag 

verzorgen, en hopelijk bent u van de partij      . 

 

Graag tot de 8-ste! 

 

 

 

 

 

 

 
 

Het belangrijkste onderwerp in de vergadering op 30 november 

was de reactie van de kerkenraden op het voorstel van het Breed 

Overleg om, met externe ondersteuning, gezamenlijk te kijken 

naar de gevolgen van het ontstaan van de predikantsvacatures in 

Olst en Wesepe en straks in het voorjaar in Wijhe. Met als 

opdracht ons te helpen te onderzoeken hoe wij daarbij, in het licht 

van het samenwerkingsverband, gezamenlijk kunnen gaan 

optrekken. Daarnaast was er het voorstel ook externe 

ondersteuning te zoeken bij het in elkaar schuiven van de 

kerkelijke administraties. 

De vier kerkenraden hebben met beide voorstellen ingestemd. 

 

De voorzitter van het Breed Overleg zoekt nu naar geschikte 

kandidaten en hij zocht intussen contact daarover met de 

classispredikant ds. Klaas van der Kamp. Er kwamen al wel 

namen bovendrijven en de eerste contacten moeten zijn gelegd. 

Een definitief voorstel zal via het Breed Overleg aan de 

kerkenraden worden voorgelegd. 
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Ook is er een aanzet gegeven op welke wijze er invulling gegeven 

kan worden aan het consulentschap bij de drie gemeentes die 

straks vacant zijn. Destijds in Raalte waren ds. Martje Veenstra 

en ds. Henk Jan Damstra samen consulent in Raalte. Maar het 

mag duidelijk zijn dat ds. Richard Slaar dat, als enige predikant 

dan binnen Klein Salland, niet in zijn eentje op zich kan nemen. 

Dit wordt ook nader met hem afgestemd. 

 

Wordt vervolgd zullen we maar zeggen. 

 

Namens het Breed Overleg, 

Egbert Gritter, 

onafhankelijk voorzitter. 

 

 

Kerkdiensten in Klein Salland 
   
 
 Raalte 
datum  tijd voorganger 

Niet bekend 
 Olst 
datum  tijd voorganger 
1 jan  10.00  Ds. H. Nekeman 

8 jan  10.00 Ds. H.J. Damstra - afscheidsdienst in Wesepe 
15 jan  10.00 Ds. H. Eldering-Schenkel en Lonneke Gunnink 

22 jan  10.00 Ds. R. Roukema 
29 jan  10.00 Dr. M. de Vries-Schot 
5 febr  10.00 Ds. I. de Zwart 
 Wijhe 
datum  tijd voorganger  
Niet bekend 
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Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe 
 

PREDIKANT Ds. H.J. Damstra  tel 564042 
t/m 8 januari 2023 Kerkplein 11, 8121 BM Olst 
 damstra.schreuder@planet.nl 
   
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
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