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Erediensten in juli/augustus
2 juli

10.00 u

9 juli

10.00 u

16 juli

10.00 u

23 juli

10.00 u

30 juli

10.00 u

6 aug

10.00 u

13 aug 11.00 u

Ds. H.J. Damstra
Heilig Avondmaal
Inz. der gaven: Diaconie
Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.
Ds. Bousema
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: KIA Jeugdwerk
Ds. H.J. Damstra
Inz. der gaven: Diaconie
Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.
Ds. H.J. Damstra
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: Bloemenfonds
Dr. G. van den Kamp (Delft)
Inz. der gaven: Diaconie
Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.
Ds. M. Veenstra
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollectie: Zomerzending
Ds. R. Gosker en mevr. G. Pieper
Kermisdienst
Collecte bestemd voor Stoppelhaene
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20 aug 9.30 u

Raalte

27 aug 10.00 u
3 sept

10.00 u

Ds. K. Zwerver
vertrek 9.00 uur vanaf kerkplein
Dhr. A. Rooze
Inz. der gaven: Diaconie
Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.
Mevr. I. Ziegelaar
Koor Diepenveen
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: Miss Kerk & Kerkgroei

: Koffiedrinken
Bij de diensten in juli en augustus
Ook in de zomer gaan de kerkdiensten door. Na de
uitwisselingsdiensten in juni met Diepenveen, komt in juli en
augustus Klein-Salland in beeld. Op 9 juli is er in de vier kerken
een ‘ruildag’ van predikanten gepland. Omdat op die dag in Raalte
een nieuwe predikante als opvolger van ds. Brandorff wordt
bevestigd, blijft ds. Karolien Zwerver die dag in haar eigen
gemeente. In Wesepe komt ds. Bousema. Het is deze keer dus
niet helemaal een kleinsallandse zondag, dat kan de volgende
keer weer. Bijzonder is dat we op deze dag in de kerken
Avondmaal vieren, voor de eerste keer op een kleinsallandse
zondag.
In juli zijn er een paar zondagen waarop ik in Wesepe kan
voorgaan. Extra bijzonder is 23 juli: dan houden Olst en Wesepe
een gezamenlijke dienst in Wesepe en zijn de Olstenaren van
harte welkom in Wesepe.
Er komt ook nog een tegenbezoek, maar daar moeten we nog
even op wachten: in oktober gaan de Wesepenaren naar Olst.
Dit is niet de enige gezamenlijke dienst. Op 6 augustus namelijk
is er in Wesepe een gezamenlijke dienst met Raalte en Wijhe,
waarin ds. Martje Veenstra voorgaat.
Op 13 augustus vindt de oecumenische kermisdienst plaats in de
feesttent, om 11.00 uur. Deze kermisdienst is niet te volgen op
de kerkradio. Er wordt wel geprobeerd de dienst op te nemen en
op een later tijdstip uit te zenden. Maar u bent van harte welkom
in de tent! Hebt u vervoersproblemen neem dan even contact op
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met een kerkenraadslid.
En op 20 augustus is Wesepe te gast in Raalte.
En zo wordt er in zomerperiode tussen de kerken aardig wat
afgereisd!
Ik wens iedereen, thuis en ergens anders, een goede
zomerperiode!
Met een vriendelijke groet,
ds. Henk Jan Damstra
Wel en wee
Op 8 juni overleed mevrouw Hennie Nieuwenhuis-Kloosterboer.
Zij is 87 jaar geworden en woonde Velsdijk 2a.
Op woensdag 14 juni is zij op de begraafplaats in Wesepe
begraven, na een dienst van Woord en Gebed in het Wapen van
Wesepe.
We wensen allen die zonder haar verder moeten, mooie
herinneringen en kracht toe.
Een In Memoriam staat elders in dit blad.
Een aantal gemeenteleden kijkt terug op een roerige periode. De
gezondheid heeft diverse mensen parten gespeeld. Operaties
moesten (soms onverwacht) worden ondergaan. Veel geduld en
uithoudingsvermogen moest worden opgebracht en de ene dag
gaat dat uiteraard beter dan de andere. Gelukkig dat er ook
gevierd kon worden dat mensen naar huis mochten. Voor wie het
anders loopt dan gehoopt, hopen we op goede moed.
Voor jongeren die examen moesten doen, was de afgelopen tijd
(in)spannend. En niet alleen voor hen, maar ook voor wie er als
gezin en familie bij betrokken waren. We feliciteren wie geslaagd
is van harte. Succes straks bij werk of vervolgstudie! Voor wie de
vlag niet buiten kon hangen, hopen we dat dat de volgende keer
wel kan!
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In Memoriam
In je eigen tijd deels onder je eigen regie,
Heb je jouw moment gekozen op Bevrijdingsdag!
Na een tijd vol pijn en zorgen ben je bevrijd van deze strijd.
Je hebt alles gedaan wat je kon tijdens deze reis.
Dankbaar zijn wij voor al het moois dat jij ons gaf lieve mam en oma
-rust zacht-

Mien ten Dam-Brinkman
weduwe van Jan Antonie ten Dam
Op deze doordachte en verzorgde wijze maakten Jan en
Annemieke het overlijden van hun moeder wereldkundig. Een
bewogen leven dat begon op 15 januari 1941 en eindigde net
toen 5 mei als bevrijdingsdag een paar minuten was
aangebroken.
Bewust werd de samenkomst in de kerk – dd. 12 mei – een
dankdienst genoemd waarin Psalm 23 – die van de Goede Herder
– centraal stond, waarbij onderstreept werd niet alleen dat God
als Goede Herder door mensen ervaren wordt maar tevens dat
mensen ook datzelfde kunnen zijn voor elkaar zoals ouders naar
kinderen wederzijds. En daarnaast bleken ook familie en lieve en
meelevende dorpelingen dat voor het hele gezien te betekenen.
Het moge dan zo zijn dat het gezinsleven niet ‘standaard’ was,
maar het zeker z’n eigen rijkdom en glans voor wie daar oog, oor
en hart voor had.
Ergens staat er een mooie en toepasselijke zin in de Bijbel die
luidt: “De mens slechts ziet wat voor ogen is, maar God ziet het
hart aan!” En de kinderen voegden in de kerk de zin toe: “Wat
blijft is de liefde!” en daarmee hebben zij een bijzondere taak
vervuld!
En in het geloof en vertrouwen dat God weet te vinden hetgeen
wij los moeten laten, hebben we Mien toevertrouwd aan de schoot
der aarde op de kerkelijke begraafplaats aldaar.
Wij hopen en bidden dat Jan en Annemieke de draad van het
leven mogen opnemen in de kracht van rijke herinneringen,
omdat de liefde blijft!
Ds. D. van Doorn
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In Memoriam
Hendrika Berendina Nieuwenhuis-Kloosterboer
18 november 1929 – 8 juni 2017
echtgenote van Jan Nieuwenhuis
Op donderdag 8 juni is overleden mevrouw Hendrika Berendina
(Hennie) Nieuwenhuis-Kloosterboer. Zij is 87 jaar geworden en
was 66 jaar getrouwd met haar man Jan. Zij woonden Velsdijk 2a.
Op woensdag 14 juni heeft na een dienst van Woord en Gebed de
begrafenis plaatsgevonden op de begraafplaats in Wesepe.
Hennie was graag thuis. Ze genoot van het contact met mensen
die langskwamen. Ze vond het heerlijk om in de tuin bezig te zijn,
van bloemen die bloeiden. De natuur verder weg, de bergen in
het buitenland, vond ze ook prachtig. Ze was zorgzaam. En in
haar zorgzaamheid heeft ze heel wat gebreid voor anderen. Ze
luisterde graag naar muziek.
Zij maakte mee dat hun dochter Willemien overleed. Dat was
verschrikkelijk voor haar en voor iedereen die bij hen hoorden.
Haar overlijden stempelde Hennie’s leven. De laatste jaren
speelde haar eigen gezondheid haar parten. Ze kreeg het in de
laatste fase, in het ziekenhuis, erg benauwd. Toen haar
levenseinde onvermijdbaar dichterbij kwam, was het voor haar,
en voor haar familie, bijzonder om thuis te kunnen sterven, op de
plek waar ze het liefste was.
In de dienst van Woord en Gebed hebben we haar leven
overdacht aan de hand van Prediker 3, en zijn bekende woorden
over de tijden. Veel maken mensen in de tijd van hun leven mee,
de tijden kunnen ook zo verschillend zijn. Vaak valt er te
genieten, er zijn ook tijden dat dat niet lukt.
Nu het leven Hennie Nieuwenhuis ten einde is gegaan, weten we
haar in Gods liefde geborgen. En wensen we haar man Jan, de
familie en allen die haar missen zullen, goede herinneringen en
Gods kracht en sterkte toe!
ds. Henk Jan Damstra
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DIACONIE

Reisverslag uitje seniorenclub
Op woensdag 17 mei j.l. hebben we met 55 personen onze
jaarlijkse dagtocht gemaakt. Tegen 9 uur verzamelden we ons in
zomerse kleding bij het Wapen van Wesepe. Iedereen had er zin
in, want de weersverwachtingen waren goed! De bus van de TCR
kwam voorrijden en in een mum van tijd had iedereen een plekje
gevonden.
Omstreeks 10 uur werden we verwacht in “Erve Kots” te Lievelde
met koffie en krentenbrood! Hier werd ons iets verteld over het
openluchtmuseum waar wordt uitgebeeld hoe de Achterhoekse
boer vroeger met zijn gezin, personeel en dieren leefde en
werkte. Op het erf staat ook een bierbrouwerij, “Het Brauwhoes”.
Tevens waren er exposities van de gevolgen van een
wervelstorm, knipmutsen in grote vitrinekasten, kinderwiegen en
een schoenlapperwerkplaats. Vervolgens hebben we een rondje
over het erf gemaakt. In het winkeltje kon men nog een souvenir
kopen of ambachtelijk gebrouwen bier.
Rond de middag werden we in de herberg op het erf verwacht om
een pannenkoek te eten. En wat was die lekker!
Om 14 uur gingen we weer in de bus. De temperatuur buiten was
inmiddels gestegen tot 29 graden, maar in de bus met airco was
het lekker koel. We gingen richting Vorden, waar een gids van de
plaatselijke VVV instapte en ons tijdens de rondrit vertelde over
de landerijen en kastelen. Het was een prachtige toer. Onderweg
hebben we nog een tussenstop gemaakt voor een heerlijk
softijsje!
Bij terugkomst in Wesepe stond er na een mooie dag, in het
Wapen van Wesepe een heerlijk diner op ons te wachten. Hier
hebben wij ook afscheid genomen van Jan Wichems als
commissielid van de ouderensoos. Hij heeft zich vanaf 2003
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enorm ingezet voor de ouderen. Na een applaus kreeg Jan van de
soos een mooi boeket bloemen. Bedankt Jan!
Eetproject
Op woensdag 5 juli aanstaande om 12.30 uur en op woensdag 2
augustus gaan we weer samen eten in het Wapen van Wesepe.
De kosten voor dit heerlijke driegangendiner (incl. drankje) zijn €
10.
Opgave tot uiterlijk maandag 3 juli voor het eten op 5 juli en tot
uiterlijk maandag 31 juli voor het eten op 2 augustus kan bij
Fineke Middeldorp, tel.nr. 532247.
Hebt u een dieet, geef dit dan ook door bij opgaaf. Voor vervoer
kunt u contact opnemen met Jan Meuleman, tel.nr. 531519. Ook
hebben we nog dinerbonnen, koop er eens een of twee om
iemand te verrassen!
Programma en data eetproject en soosmiddagen
Binnenkort hopen wij u weer/ook eens te mogen begroeten op
één van deze activiteiten. Kom eens gezellig mee eten, of een
bezoek brengen aan de soosmiddagen, en neem gerust iemand
mee! Iedereen is van harte welkom!
Hieronder de data van het eetproject en de soosactiviteiten:
Eetproject in het Wapen van Wesepe op de woensdagen om 12.30
uur:
5 juli 2017
2 augustus 2017
6 september 2017
4 oktober 2017
1 november 2017
6 december 2017
Soosmiddagen in het Wapen van Wesepe op de woensdagen om
14.30 uur:
20 september 2017: “De Juf, de Bakker en de Dominee
liedjesprogramma (nr. 2)
18 oktober 2017: De heer Boersma uit Emmeloord toont
film en dia’s over Engelse tuinen
15 november 2017: Mevrouw Manenschijn van
“Stichting ’t Lemels Arfgoed” met/over klederdrachten
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-

20 december 2017: Kerstmiddag met Salonorkest
Abraham gezien” uit Deventer

Hartelijke groet van,
Mientje, Jan, Frank, Fineke en Erna

STICHTING OUDEREN HUISVESTING
WESEPE
"De Brouwershof"

Beste mensen
Het seizoen van de Brouwershof is woensdag 14 juni j.l. afgerond.
Wij hopen na de zomer op woensdag 13 september a.s. om half 3
jullie allen weer in de Brouwershof te kunnen ontmoeten.
Vr. gr. Jenny, Bertus en Klaasje

KERKBEHEER

Opbrengst van collecten en giften

21 mei
28 mei
4 juni
11 juni
18 juni

Diaconie
Kerkbeheer
Diaconie
Kerkbeheer
Diaconie
Kerkbeheer
Dienst in Diepenveen
Diaconie
Kerkbeheer
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€
€
€
€
€
€

50,51
46,00
34,00
35,70
91,20
100,15

€ 95,85
€ 110,25

AGENDA

5 juli
29 juli
2 aug
21 aug
22 aug
22 aug
23 aug
24 aug
26 aug
30 aug

12.30
09.00
12.30
20.00
09.00
11.00
09.00
20.30
09.00
19.45

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

Samen eten
Oud papieractie
Samen eten
Redactievergadering
Ouderlingenvergadering
Moderamen
Kerkbeheer
Diaconievergadering
Oud papieractie
Kerkenraadsvergadering

Wapen v.Wesepe
fam. Niemeijer
Wapen v.Wesepe
Kikkerspad 9
de Beukenoot
de Beukenoot
de Beukenoot
de Beukenoot
fam. Niemeijer
de Beukenoot

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

Ds. H.J. Damstra
Kerkplein 11, 8121 BM Olst
damstra@pkn-olst.nl

KERKENRAAD

Voorzitter: Dhr. G. Visscher
Hademanstraat 8b, 8111 AK Heeten
gerrit@w3future.com
Scriba: H.J. Jansen
Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe
scribapknwesepe@gmail.com

tel. 564042

tel. 0572 381823

tel. 853941

KERK

Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe

De BEUKENOOT
Sleutel :

Mevr. B.H. ten Have-Wilbrink (reserveren)
tel. 531237
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
ga.dejong@hetnet.nl

ORGANIST

Mevr. C. Ovinge-Best
Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle
corinne.ovinge-best@ziggo.nl

tel. 531255

tel. 531573

tel. 038-4655388

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
M.v.Doorninckweg 13, 8124 PH Wesepe
tel. 531686
RABO bank:
NL31 RABO 0377735442
SKG bank:
NL16 FVLB 0635807084
Jeugddiaconaat: NL23 FVLB 0635807637
diaconiewesepe@gmail.com

LEDENREGISTRATIE
KINDEROPPAS
WEBSITE

C. Jansen-Suciu
Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe
Corina_jansen@yahoo.com
via G. Visscher, zie boven
http://wesepe.protestantsekerk.net
(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)
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