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KERKBLAD 
van de 

Protestantse Gemeente Wesepe 
 

Verschijningsdatum: 27 juni 2016  Redactie: 
      Mevr. A. Rechterschot 
Oplage: 450 ex.     Mevr. E. Middeldorp 
      Dhr. E.G. van den Broek 
Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl    
 
Kopij voor de maand september inleveren vóór 22 augustus. 

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 juli/augustus 2016 
 

3 juli   11.00 u  Jantine Groenewold 

    Inz. der gaven: Diaconie 

    Eindcollecte: Ond.kerk.gebouwen 

10 juli    9.30 u  Dienst in Olst 

Ds. H.J. Damstra 

vertrek kerkplein Wesepe 9.00 uur  

17 juli    9.30 u  Dienst in Raalte 

Ds. K. Zwerver 

vertrek kerkplein Wesepe 9.00 uur 

24 juli   10.00 u  Ds. M. de Vries uit Gorssel 

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: Diaconie 

31 juli    9.30 u  Dienst in Wijhe 

Ds. M. Veenstra 

vertrek kerkplein Wesepe 9.00 uur 

7 aug   10.00 u  Gebedsdienst door de ouderlingen 

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: Diaconie 

14 aug   11.00 u  Kermisdienst 

    Godelieve Pieper/Jantine Groenwold 

    Inz. der gaven: Jeugddiaconaat  

 

 

mailto:kerkbladwesepe@live.nl
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21 aug   10.00 u  Dienst in Wesepe, voorganger nog 

    niet bekend 

    Inz. der gaven: Diaconie 

    Eindcollecte: Ond.kerk.gebouwen 

28 aug   10.00 u  Ds. A. Rooze 

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: Zomerzending KIA 

4 sept   10.00 u  Ds. A. Zaal  

Heilig Avondmaal 

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: KIA missionairwerk 

 

 

   : Kinderoppas  : Koffiedrinken 

 

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

 

 

 

Bij een kerklied: ‘Eens komt de grote zomer’ 

 

Het is weer zomer. Al een paar weken. En of die zomer buiten wel 

of niet zichtbaar is, velen van ons vullen de zomer in met vrij zijn, 

met vakantie. We zoeken misschien wel de zon op, dicht bij huis 

of verder weg. Er is tijd voor leuke dingen, voor de natuur en voor 

elkaar. Tijd en agenda worden minder belangrijk of zelfs helemaal 

onbelangrijk. 

 

De zomer: een tijd om naar uit te kijken. En voor sommige 

mensen begint dat uitkijken al lang van tevoren. Voor wie 

(noodgedwongen) thuisblijven is het overigens niet altijd een 

even leuke periode: ‘ik zal blij zijn, wanneer ze allemaal weer 

terug zijn’. Die kant zit natuurlijk ook aan de zomer. 

 

Ons liedboek bevat een lied met de welsprekende titel: ‘Eens 

komt de grote zomer’. Het staat er als nummer 747 in. Het eerste 

couplet luidt: 
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‘Eens komt de grote zomer waarin zich het hart verblijdt. 

God zal op aarde komen met groene eeuwigheid. 

De hemel en de aarde wordt stralende en puur. 

God zal zich openbaren in heel zijn creatuur.’ 

 

De maker van het lied, we weten dat hij Johannes Walter heette, 

was een vriend van Luther. Hij kende een populair volksliedje dat 

de zomer vrolijk bezong als een plezierige, mooie tijd. Dat 

populaire liedje werd door Walter voorzien van een geestelijke 

tekst, wat vaker gebeurde met populaire liedjes. Zijn lied gaat 

over de grote zomer die God ooit zal laten aanbreken en 

waarnaar zovelen uitkijken. Zo kijken we boven onze eigen kleine 

zomers uit naar wat nog komen gaat: de grote zomer van God. 

 

Walter maakte er trouwens niet één couplet over, maar 34! In het 

liedboek zijn er 8 van opgenomen, 34 was misschien ook wel wat 

erg veel geweest. Het aardige is dat het tweede couplet begint 

met ‘Geen woord kan het bereiken’. Oftewel: ‘het is met geen pen 

te beschrijven, woorden schieten tekort’. Mooi bedacht van de 

schrijver, die vervolgens nog meer dan genoeg woorden bleek te 

hebben voor 32 andere coupletten. 

 

Achtergrond bij dit lied zijn de bijbelse woorden over het ‘hemelse 

Jeruzalem’. Dat is de plek die God voor ons bedoeld heeft, onze 

toekomstige plaats. In het laatste bijbelboek, Openbaring, wordt 

daar heel beeldend over gesproken. Het goede in dit nieuwe 

Jeruzalem, en het ontbreken van narigheid en moeilijkheden, 

zelfs van verdriet en rouw, worden voluit bezongen. 

Onuitsprekelijk goed is het in dat nieuwe Jeruzalem. 

 

En het onuitsprekelijke tóch uitspreken, dát doet de dichter in zijn 

lied. Het onuitsprekelijke gaat over het geloof dat de beloofde 

zomer zál aanbreken. Al is voor veel mensen misschien wel de 

ijskoude wintertijd nog harde realiteit, het vertrouwen in de 

komende zomer houdt mensen op de been. En dat geloof wordt 

gevoed door de herhalingen van de belofte die we in de bijbel èn 

in liederen als ‘Eens komt de grote zomer’ tegenkomen. 

 

De zomer is de periode van bloei, van zon, van warmte, een 

periode die veel mensen blij stemt. De ‘grote’ zomer is de alles-

overtreffende zomer. God zal zich dan openbaren: de Ongeziene 
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zal worden gezien, het onuitsprekelijke zal gezegd worden, het 

geloof zal blijken wáár te zijn, ons vertrouwen waard. Waar 

gelovigen op hoopten, wordt dan voor iedereen zichtbaar. 

 

Zoals de zomerse zon met haar stralen iedereen bereikt met haar 

warmte, zo zal God als het ‘Licht der wereld’ voor iedereen te 

ervaren zijn. Het vooruitzicht op zoveel warmte en liefde roept 

blijdschap op: ‘de Vader en de Zoon, de Geest en al zijn werken, 

zij lof van nu voortaan’. Vandaar dat lied 747 met die blijmoedige 

woorden eindigt. 

 

Het is al een oud lied: het bestaat al bijna 500 jaar. Toch stond 

het 50 jaar geleden nog niet eens in onze liedboeken. Gelukkig 

dat het in ons nieuwe liedboek ook weer is opgenomen. Want zo 

kan het lied, wanneer we het zingen, geven wat het geven wil: 

hoop en perspectief voor wie uitzien naar Gods grote zomer. 

 

Iedereen een goede en fijne zomer toegewenst! 

 

ds. H.J. Damstra 

 

 

BIJ DE DIENSTEN 

 

Op 3 juli om 11.00 uur gaan we de Afrika-gangers uitzwaaien. 

Hierover leest u elders in dit kerkblad meer. 

 

Vervolgens gaan we een aantal julizondagen op bezoek bij onze 

Klein-Sallandse buurkerken. 

Eerst op 10 juli naar Olst, daarna op 17 juli naar Raalte en op 

31 juli naar Wijhe. Kerkradio toets 3. 

Op deze zondagen is er dus geen dienst in Wesepe. Deze diensten 

beginnen allemaal om half tien en we vertrekken gezamenlijk 

carpoolend van het kerkplein in Wesepe. 

Op deze manier willen de predikanten van de buurgemeenten hun 

betrokkenheid tonen want in elke plaats gaat de eigen predikant 

voor. Onnodig te zeggen dat we Wesepe hier van de goede kant 

moeten laten zien door daar met een flinke delegatie onze 

aanwezigheid te tonen. 

 

Tussendoor ontvangen we een goede bekende op 24 juli, 
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namelijk Drs. Margreet de Vries uit Gorssel. 

 

De maand augustus (7 augustus) beginnen we met een 

gebedsdienst door de ouderlingen. Vorig jaar hadden we hiervan 

de primeur en de reacties waren erg positief. 

 

Op 14 augustus is de Kermisdienst om 11.00 uur in de feesttent. 

Hierover meer verderop in het kerkblad. 

 

Op 21 augustus zou Irene Ziegelaar voorgaan, maar omdat ze 

een knieoperatie moet ondergaan op 2 augustus kan dat niet 

doorgaan. Er is nog geen vervanger gevonden. Mogelijk dat deze 

dienst ook door de ouderlingen zal worden verzorgd. 

 

Ook op 28 augustus een goede bekende namelijk Ds. Axel Rooze 

uit Tilburg. 

 

De dienst op 4 september zal worden geleid door onze oud-

predikante Aafke Zaal. Zij zal het Heilig Avondmaal bedienen, 

maar dit is al september, dus daarover leest u meer in het 

volgende kerkblad. 

 

Daar leest u ook meer over de startzondag van 11 september. 

Hierbij zoeken we weer de buitenranden van onze gemeente op 

en dat zou maar zo dit keer Broekland kunnen zijn. 

 

Gerrit Visscher 

 

 

Gastvrij Wesepe 

 

Dat is het thema van de oecumenische dienst op de 

zondagochtend 14 augustus om 11 uur tijdens de Zomerfeesten 

in Wesepe. De Sallandse gastvrijheid is een begrip in de regio. We 

zijn er trots op en terecht. Maar het bijna dagelijkse nieuws over 

vluchtelingen maakt duidelijk dat gastvrijheid niet altijd en overal 

even vanzelfsprekend is. 

 

Hoe gastvrij zijn wij in Wesepe? Wat hebben we gedaan en wat 

doen we nu zoal als gemeenschap? Hoe passen de jonge 

Sallanders, die ten tijde van de kermis in Oeganda zitten, in het 
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plaatje? We gaan een live verbinding met ze leggen om het aan 

ze te vragen. Verder zal er een actueel vrijheidsverhaal verteld 

worden, een bijdrage van noem het maar een 

ervaringsdeskundige. De organisatie broedt nog op meer, hou 

daarvoor de website wesepe.nl in de gaten. Godelieve Pieper en 

jeugdwerker Jantine Groenewold gaan voor in deze dienst. Zij 

worden bijgestaan door het gelegenheidskoor afkomstig uit 

Heeten en Wesepe. Zij zetten hun beste beentje voor en speciaal 

voor deze gelegenheid wordt weer een nieuw lied ingestudeerd. 

Dat alles vindt plaats onder de enthousiaste leiding van dirigente 

Ank Zwijnenberg. 

 
 

In memoriam Derk Jan Middeldorp 

 

Derk Jan is geboren op 24 januari 1927 op ’t Westerick aan de 

Bonekampsweg in Wesepe. Hij kwam uit een gezin van zes 

kinderen, hij had 2 zussen en 3 broers. 

Na de lagere school in Wesepe ging hij naar de landbouwschool in 

Twello. Hij werkte op de boerderij van zijn vader, die hij later 

overnam. Derk Jan trouwde op 8 december 1954 met Rikie 

Veldhuis. Ze kregen samen 3 kinderen, Jan, Herman en Gerdien. 

Derk Jan was altijd druk op de boerderij, melken, aardappels 

rooien en het erf vegen. Na het overlijden van zijn vrouw op 23 

september 2011 bleef hij alleen achter op de boerderij. In juli 

2014 lukte het helaas niet meer om zelfstandig te wonen. Hij is 

toen verhuisd naar woonzorgcentrum Sint Willibrord op de 

Boskamp, waar hij tot het laatst toe liefdevol is verzorgd. Op 20 

mei 2016 overleed hij op 89-jarige leeftijd in het bijzijn van zijn 

kinderen. 

 

Geboren 

 

Teder, lief en nog zo klein, een stil moment om dankbaar voor te 

zijn. 

Vol trots laten we jullie horen, dat onze dochter Milou is geboren. 

 

Met deze woorden kondigden Bertin Gielink en Marjolein Versteeg 

op 11 mei de geboorte aan van Milou. We wensen de jonge ouders 

samen met hun dochtertje veel geluk op Kistenmaker 14. 
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Hartverwarmend afscheid Dominee 

Gosker 

 

Op 29 mei j.l. nam de protestantse 

gemeente Wesepe, en ook het dorp 

Wesepe, afscheid van dominee Reinier 

Gosker. Hij is met emeritaat gegaan en 

heeft Wesepe inmiddels verruild voor 

zijn nieuwe woonplaats De Wijk, in 

Drenthe. 

 

De afscheidsdienst, door hemzelf geleid, 

werd bezocht door vele Wesepenaren. 

Ook de aansluitende receptie in het 

Wapen van Wesepe was goed bezocht. Maar het klapstuk was wel 

het theaterspel van de toneelgroep De Blauwe Olifant. Buiten op 

het kerkplein werden alle activiteiten die ds. Gosker in de vijf 

jaren dat hij bij ons was heeft ontplooid, op een geweldig leuke 

manier tot verbeelding gebracht.  

 

Wij bedanken Reinier Gosker nogmaals hartelijk voor alles wat hij 

voor het dorp Wesepe heeft betekend, en wensen hem en de 

zijnen alle goeds in de toekomst. Wesepe zal hem missen! 

 



9 

 

 

DIACONIE 
 

 

 

Samen eten 

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

uur op woensdag 6 juli en op woensdag 3 augustus. 

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 in juli en het vervoer aan te melden tot 

uiterlijk 4 juli v.m. en voor augustus tot uiterlijk 1 augustus v.m. 

bij Jan Wichems tel.nr. 531505. 

Dit driegangen diner kost 10 euro per persoon (inclusief drankje). 

U kunt iemand ook een dinerbon geven van 10 euro, deze zijn bij 

Miente Lam te koop. U kunt uw buren misschien hiermee 

verrassen. Dit is al enkele keren tot volle tevredenheid gebeurd. 

 

commissie van de ouderensoos Wesepe-Averlo. 

 

Rolstoelen 

Inwoners van Wesepe en omgeving die niet zo goed meer ter 

been zijn en voor wie een dagje uit zonder rolstoel te vermoeiend 

is kunnen gratis een rolstoel lenen. 

We hebben ook nog een rollator om uit te lenen. 

Het aanspreekpunt hiervoor is Jan Wichems. 

Voor reserveringen 0570-531505 of j.wichems24@gmail.com 

 

Labor fietstocht Happen en Trappen 

Het jeugddiaconaat is op zondag 10 juli actief met het verzorgen 

van de inwendige mens tijdens de jaarlijkse fietstocht van Labor. 

Deze samenwerking heeft geleid tot de hap en trapformule 

waarbij onderweg koffie, soep en hapjes tegen betaling van een 

kleine vergoeding geserveerd worden. Labor doneert tevens per 

fietsende deelnemer € 2 aan het Oeganda-project. Vanwege de 

korte stukken is de fietstocht dus ook zeer geschikt voor gezinnen 

met kinderen. De fietstocht start om 11.00 uur bij de kerk zodat 

ook de kerkgangers die naar Olst zijn geweest mee kunnen. Aan 

het eind van de tocht is er een traditionele gezellige BBQ. Waar 

de rustpunten zijn en waar de BBQ gehouden wordt, dat is nog 

mailto:j.wichems24@gmail.com
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even geheim. We hopen op goed weer en uiteraard op een leuke 

deelname. 

 

In alle drukte  

 

Vier gemeentes bedienen, kinderen naar school brengen, sport, 

muziek, huishouden doen, gezond eten, conditie op peil houden, 

ontspannen… Ontspannen? Ik weet niet of je het herkent, maar 

mijn leven is best wel vol. En het zijn geen vervelende dingen om 

te doen, echt niet! Ik kan van alle dingen écht genieten. Maar 

poeh, wat is het soms lastig om even alles los te laten en te 

ontspannen…  

 

Wat heb ik nodig om te ontspannen? Eh, avondje op de bank, tv 

aan? Een boek met een lekker muziekje op de achtergrond? Die 

ene fijne yogales doen via YouTube? M’n naaimachine op tafel en 

een leuke broek maken voor m’n dochter? Of toch even helemaal 

niks? Stilte met een kaarsje? Ik merk steeds vaker dat dat 

kaarsje lonkt. Het zoeken naar stilte trekt, hoe lastig ik die 

zoektocht ook vind.  

 

In Taizé, de oecumenische geloofsgemeenschap in Frankrijk, 

ervaar ik die stilte iedere keer weer. Niet alleen in de 

kerkdiensten, waar de preek drie keer daags is vervangen door 7 

minuten stilte, maar ook daarbuiten. Het tempo van leven daar 

ademt de stilte. Stel je voor dat je zo tot rust kan komen dat het 

niet nodig is om over een activiteit na te denken, totdat je het 

doet? Dus ’s ochtends geen stress over wat je ’s middags moet 

gaan doen. Dat zie je dan wel weer. ‘Oh ja,’ denk je dan na de 

lunch, ‘toiletten poetsen. Gezellig met mijn team zingend aan de 

slag.’  

 

Maar thuis vind ik het dan erg lastig om die stilte vast te houden. 

Een dag of twee lukt dat nog aardig (een collega zei ooit bij 

terugkomst op kantoor tegen mijn man ‘Je praat zelfs 

langzamer’). Maar na een dag of drie draai ik weer gewoon mee 

in de dagelijkse draaimolen. Taizé lijkt weer verder weg dan de 

850 km die het is, een plek op een andere planeet bijna…  

 

Graag zou ik die stilte vaker ervaren dan die ene week per jaar. 

Ik blijf ernaar zoeken en steek wat vaker een kaarsje aan. Zoek 
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je mee? In je dagelijks leven of ga je in de herfstvakantie mee 

naar Frankrijk? 

 

Jantine Groenewold 

 

Kliederkerk 

Kliederkerk is een nieuwe vorm van ontmoeten en vieren waarbij 

kinderen en jongeren samen met hun ouders aan de slag gaan 

met een Bijbels verhaal of thema. De afgelopen maanden hebben 

we in Klein Salland met elkaar gekeken naar mogelijkheden om 

een Kliederkerk van de grond te laten komen. En dat lijkt te gaan 

lukken. Op dit moment zijn we bezig om de verschillende 

kerkenraden te overtuigen van de keuzes die we hebben gemaakt 

en vragen we om toestemming om op deze weg door te gaan. Na 

de zomer zullen we hierover verder berichten en hopen we dat we 

concreet kunnen worden.  

Mede namens Heleen Braam-Kappert, Lina Olinga, Willemieke van 

der Poel en Saskia van Lenthe,  

Jantine Groenewold, jeugdwerker in Klein Salland, 06 44524281, 

jantine@in-verbinding.eu 

 

Vooraankondiging 

Wil jij wel eens horen hoe ze de club/kindernevendienst/oppas 

nou in een andere gemeente organiseren? Heb jij behoefte aan 

inspiratie van andere vrijwilligers in het jeugdwerk? Kom dan op 

donderdag 29 september naar JOP Coach Live in Zwolle. Het 

begint om 18u met een maaltijd en om 22u verlaat je het pand 

met een berg inspiratie!! 

Thema van dit jaar is het zoeken naar verbinding met de ander en 

met God. In een omgeving waar we ook op zoek zijn naar 

verbinding (denk bijvoorbeeld aan Kliederkerk) lijkt het me heel 

goed om met zoveel mogelijk mensen naar Zwolle te gaan!! 

Aanmelden kan tot woensdag 21 september bij mij, Jantine. Ik 

zorg dan voor een centrale aanmelding. 

 

Uitzwaaidienst 3 juli 

Op zondag 3 juli zullen de jongeren die komende zomer naar 

Oeganda reizen een actieve bijdrage leveren aan de dienst. We 

zetten het verhaal van Abraham centraal. Hij ging ook op reis. 

Maar waarheen eigenlijk? En waarom? Waar vertrouwde hij op? 

Waar vertrouwen de jongeren van nu op?  
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Hierover gaan we met elkaar in gesprek. 

Muzikaal zal deze dienst ondersteund worden door G key, de 

huisband uit de Ichtuskerk in Colmschate. Zij zullen voor en met 

ons zingen. De dienst zal worden geleid door Jantine Groenewold, 

jeugdwerker in Klein Salland. 

 

Jantine Groenewold, jeugdwerker in Klein Salland, 06 44524281, 

jantine@in-verbinding.eu 

 

Uitzwaai BBQ 

We willen Iris, Elise, Jurgen, Gert Jan, Ramon en Stefan die naar 

Oeganda gaan voor een werkvakantie een goede reis wensen. Dat 

doen we vlak voor hun vertrek in de vorm van een uitzwaaifeest 

met barbecue en wel op vrijdagavond 29 juli. Het feest wordt 

gehouden van 18.00-22.00 uur bij de familie van Drie. Voor 15 

euro per persoon is er eten, drinken en gezelligheid voor jong en 

oud. Iedereen is welkom, maar wel graag even opgeven. Het 

feest zal verder in het teken staan van Afrika, Oeganda in het 

bijzonder, en natuurlijk de verbroedering. 

Opgave kan bij de leden van het jeugddiaconaat, graag voor 25 

juli. Of via de mail: naar jackyvantartwijk@planet.nl of telefonisch 

bij Jacky van Tartwijk: 06-10106779. 

 

 

 

 

KERKBEHEER 
 

 

 

De rommelmarkt kon niet beter! 

De rommelmarkt van de onze gemeente, die in het weekend van 

4 en 5 juni is gehouden, heeft een netto bedrag van € 4167,- 

opgebracht. Dat is een prachtig resultaat waar de organisatoren 

erg blij mee zijn. Het wordt eentonig, maar het bedrag was weer 

wat hoger dan vorig jaar (€ 3900,-).  

Van het bedrag gaat € 1000,- naar het project van de 

jeugddiakenen (die flink hebben meegewerkt aan de 

voorbereidingen en de markt zelf); de rest van het geld wordt 

gebruikt voor de restauratie van de klokken.  

mailto:jantine@in-verbinding.eu
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Naast deze prachtige opbrengst was het geweldig mooie weer, de 

saamhorigheid van alle medewerkers en de gezelligheid een grote 

opsteker. Iedereen had het bijzonder naar de zin en na afloop van 

de markt was het moe, maar zeer voldaan opruimen.  

 

Wij bedanken alle medewerkers en ook de kopers van harte!  

 

Lies en Ton  

Elly en Evert 

 

Opbrengst van collecten en giften 

 

 

 

22 mei Diaconie €   28,38 

 Kerkbeheer €   29,70 

29 mei Diaconie € 380,29 

 Kerkbeheer € 296,21 

5 juni Diaconie €   52,72 

 Kerkbeheer €   76,40 

12 juni Diepenveen Diaconie € - 

 Kerkbeheer € - 

19 juni Diaconie €   16,45 

 Kerkbeheer €   20,60 

 

AGENDA 
 

 

 

6 juli  12.30 u Samen eten  Wapen van Wesepe 

29 juli 18.00 u Uitzwaaibarbeque  fam. Van Drie 

30 juli    9.00 u Oud papieractie 

3 aug  12.30 u Samen eten  Wapen van Wesepe 

22 aug  20.00 u Redactievergadering  Kikkerspad 9 

23 aug    9.00 u Ouderlingenvergadering de Beukenoot 

23 aug  11.00 u Moderamen   de Beukenoot 

24 aug  10.00 u Kerkbeheer   de Beukenoot 

25 aug  20.30 u Diaconievergadering  fam. Van Drie 

27 aug    9.00 u Oud papieractie 

31 aug  19.45 u Kerkenraadsvergadering de Beukenoot 
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Brochure 'Wat kerken kunnen doen voor vluchtelingen' 

De huidige vluchtelingencrisis vormt een enorme uitdaging. Meer 

dan ooit worden we geconfronteerd met samenlevingsvragen 

rondom vluchtelingen, waarbij allerlei emoties een rol spelen. 

Kerk in Actie heeft daarom een brochure uitgebracht met daarin 

een antwoord op de vraag wat kerken kunnen doen voor 

vluchtelingen. Voorzien van veel tips en praktijkvoorbeelden van 

kerken. Te bestellen in de webwinkel of te downloaden via: 

www.kerkinactie.nl/helpvluchtelingen. 

 
 

Waar twee of drie 
 

Waar twee of drie in uw naam 
geloof delen, hoop koesteren, 

liefde schenken, 
elkaar de hand toesteken, 

elkaars zwakte dragen, 

elkaars levenskracht geven, 
dáár bent U in hun midden 

als bron van leven. 
 

Met maar twee of drie durft U het aan 
een nieuw begin te maken, 
een andere weg te wijzen, 

de toekomst te openen 
voor het gedeelde brood, 
voor het levende water, 

voor de klare wijn. 
Zó verandert U eenlingen 

in een volk dat samengaat. 

 
Geef dat ik met de twee of drie 

mij op weg durf te begeven, 
mij van harte wil inzetten, 

mij persoonlijk geroepen weet 
uit honger naar recht en rede, 

uit dorst naar echte vrede, 

om waarheid te doen en te spreken. 
Wil zo tastbaar aanwezig zijn 

als bron van mijn leven. 
 
Alfred Bronswijk 
Uit: Woorden van geloof, hoop en liefde 
(uitgave Protestantse Kerk) 

http://www.kerkinactie.nl/helpvluchtelingen
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Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe 
 

PREDIKANT Vacant   
  
  
KERKENRAAD Voorzitter: Dhr. G. Visscher                       tel. 0572 381823 

Hademanstraat 8b, 8111 AK Heeten 
gerrit@w3future.com 

 Scriba: Dhr. A.J. den Duijf tel. 532272 

 Boxbergerweg 71, 8124 PA Wesepe 
 esdenduijf@hetnet.nl 
   
KERK Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe tel. 531255  
 
De BEUKENOOT Mevr. B.H. ten Have-Wilbrink (reserveren) tel. 531237 

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

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

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

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

 Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe tel. 531253 
             RABO bank: NL 67 RABO 0314517081 
 SKG bank:   NL 04 FVLB 0699878322 
 kerkbeheerwesepe@gmail.com 
 
 Diaconie: Mevr. J. van Tartwijk 
 Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe tel. 531686 
 RABO bank:  NL31 RABO 0377735442 
 SKG bank:   NL16 FVLB 0635807084 
 Jeugddiaconaat: NL23 FVLB 0635807637 
 diaconiewesepe@gmail.com 
 
LEDEN- Dhr. E.G. van den Broek 
REGISTRATIE Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe tel. 531253 

 eg.vandenbroek@kpnplanet.nl 
 
WEBSITE:  http://wesepe.protestantsekerk.net 

(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld) 
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