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Erediensten in juli/augustus
7 juli

9.30 u

14 juli
21 juli

9.30 u
9.30 u

28 juli

9.30 u

4 aug

9.30 u

18 aug

9.30 u

25 aug

11.00 u

1 sept.

10.00 u

Ds. Hr. H.G. Dijkman
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: Diaconie
naar Wijhe
Mevr. I. Ziegelaar
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: Kia Werelddiaconaat
Ds. R. Gosker
Inz. der gaven: Diaconie
Eindcollecte: Onderh.Kerk.Geb.
naar Raalte, zie pag. 15
Vertrek vanaf kerkplein om 9.00 u
naar Olst, zie pag. 15
Vertrek vanaf kerkplein om 9.00 u
Ds. Martje Veenstra-Oving en
Godelieve Pieper (kermisdienst)
Collecte: stichting Madre Rosetta
Ds. H.J. Damstra
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: Diaconie missionair

Na afloop van elke kerkdienst is er koffiedrinken in de
Beukenoot waarvoor elke kerkganger van harte wordt
uitgenodigd.
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Gaan langs lichtjes in de mist
De mist van het mysterie is het mooiste in het dal.
De kern is onbereikbaar en toch is ze overal.
Ik luister naar het liedje “Lichtjes in de mist”, terwijl ik werk aan
de dienst rondom de expositie “Mysterie van het Leven” in de
Plaskerk. Het is een liedje van twee zangers en liedjesschrijvers
Matthijn Buwalda en Stef Bos. Ze gaan in gesprek over God. Een
spannend gesprek, want de twee komen uit totaal verschillende
richtingen wat geloof betreft. Maar misschien juist daarom ook zo
leuk. Ze hebben de uitdaging gezocht om te kijken naar de
verbindingen. Niet uit te spreken waar ze in verschillen. En zo
ontdekten ze dat ze heel wat gemeen hebben. Een lied over God.
Een lied over beelden van God. Want we zijn bij het beschrijven
van God per definitie overgeleverd aan metaforen, aan beelden.
Zachtjes zing ik mee, die rake woorden over de mist van het
mysterie. En: ‘de kern is onbereikbaar en toch is ze overal’. Het
beeld van de mist ontstond toen Buwalda een dagje op de hei was
met zijn gezin. De mist kwam opzetten en alles verdween er in.
De fietsen, de struiken. Zijn jongste zoon, zo zegt Buwalda,
begreep er niets van. Toen de mist dichtbij kwam, probeerde hij
die vast te pakken en keek naar zijn lege handje. Daarin
herkende ik mijn beeld van God. Hij omgeeft mij helemaal, net
als de mist, maar zodra ik Hem probeer vast te pakken, blijkt Hij
ongrijpbaar.”
Over de lichtjes in die mist zegt hij het volgende. “We doen heel
wat met ons geloof – we zingen en bidden – maar ten diepste
snappen we heel weinig van God. Gelukkig komen we lichtjes
tegen. Ik geloof dat we altijd net genoeg licht krijgen om naar
huis te kunnen lopen. Maar het blijft een tocht door de mist, geen
rit over een goedverlichte snelweg.”
Ik herken het. Het gaan langs de lichtjes in de mist. De vonken
van hoop. De wegen die mijn voeten vinden om te gaan. In het
vertrouwen dat God met me meegaat.
Dit is mijn laatste bijdrage voor KleinSalland. Per 1 september
begin ik in de PG Dronten. Vanaf deze plek spreek ik uit:
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Blijf de verbinding zoeken, draag en bemoedig elkaar waar nodig.
En ga samen langs die lichtjes in de mist. Zo houden we het vuur
van het geloof brandend in KleinSalland!
Alle goeds en hartelijke groet,
Ds. Karolien Zwerver
Predikant te Raalte

Overleden:
Op donderdag 23 mei is overleden de heer Gerrit Nijland. Gerrit is
74 jaar geworden. Hij woonde Wechelerweg 56. De crematie heeft
in besloten kring plaatsgevonden.
Op vrijdag 31 mei is overleden de heer Berend Jan (Bé) van
Gelder. Hij is 84 jaar geworden en woonde met zijn vrouw Coba
aan de Scholtensweg 25.
We hebben hem herdacht op donderdag 6 juni 2019 in een dienst
van Woord en Gebed in de kerk in Wesepe, waarna we hem
begraven hebben op de begraafplaats in Wesepe.
Op zaterdag 15 juni is overleden de heer Bertus Middeldorp. Hij is
90 jaar geworden en woonde Avegoorsedijk 5a.
Op donderdag 20 juni hebben we zijn leven in een dienst van
Woord en Gebed herdacht in het crematorium in Diepenveen.
We wensen alle families en betrokkenen sterkte en troost toe!
Afscheid:
Op zondag 18 augustus neemt ds. Karolien Zwerver afscheid van
Raalte. Als kleinsallandse gemeente zijn wij daar ook bij
betrokken. En als collega’s zullen wij haar missen! We wensen
haar ook op deze plek heel veel goeds toe in haar nieuwe
gemeente (en woonplaats) Dronten.
Op 1 september zal zij daar intrede doen. Voor details over
afscheid- en intrededienst kunt u het beste de website van de
gemeente Raalte in de gaten houden.
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Vervanging:
Vanwege mijn vakantie kunt u in de maand augustus in
voorkomende situaties een beroep doen op een collega van
elders. Aanspreekpunt voor de gemeente is onze voorzitter, Gerrit
Visscher.
Met een vriendelijke groet,
ds. Henk Jan Damstra
In Memoriam
Gerrit Nijland
5 februari 1945 – 23 mei 2019
Gerrit werd geboren in Holterbroek op 5 februari 1945. Daar
groeide hij op in het gezin, samen met zijn zus.
Hij bezocht de lagere school in Larense Broek en ging vervolgens
naar de landbouwschool in Hengelo. Vanuit zijn opleiding liep hij
stage, maar dat beviel hem niet. Zijn oom nodigde hem daarom
uit om bij hen te komen werken op het bedrijf aan de Raalterweg.
Gerrit kwam en is nooit meer weggegaan bij zijn tante Jenny en
oom Berend Jan Twellaar. Gerrit was een harde werker. Eerst
werkte hij met koeien, daarna met varkens en uiteindelijk met
Shetlandpony’s.
In de jaren 80 ging hij rijden voor Taxibedrijf Rietman, hij bracht
met veel plezier kinderen naar school. Voordat de zomervakantie
begon, trakteerde Gerrit de kinderen altijd op een “McDonald’s”.
Begin jaren 90 verhuisde Gerrit samen met zijn oom en tante
naar de Frieswijkerweg en hij nam zijn pony’s mee.
Gerrit was een groot fan van Go Ahead Eagles en hield van het
maken van reizen.
In 2013 werd hij ziek. Zijn gezondheid nam in de jaren daarna
steeds verder af tot hij uiteindelijk overleed op 23 mei 2019. De
laatste maanden verbleef hij in het verzorgingshuis P.W. Janssen.
In Memoriam
Berend Jan van Gelder
20 januari 1935 - 31 mei 2019
echtgenoot van Jacoba Martina van Gelder-Temmink
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Op vrijdag 31 mei overleed de heer Berend Jan (Bé) van Gelder in
de leeftijd van 84 jaar.
Hij woonde met zijn vrouw Coba aan de Scholtensweg 25.
Op donderdag 6 juni 2019 hebben we hem herdacht in een dienst
van Woord en Gebed in de kerk, waarna we hem begraven
hebben op de begraafplaats in Wesepe.
Bé was een tevreden, opgewekte man, die genoot van het leven.
De mensen om hem heen waren belangrijk voor hem. Ook de
dorpsgenoten en het dorp lagen hem ná aan het hart. Hij voelde
zich er thuis, heeft ook altijd in Wesepe gewoond. Hij liep graag
door het dorp, maakte her en der een praatje met bekenden en
vond het heerlijk om de tuinen te bekijken. Hij was graag buiten,
met bloemen bezig in de tuin, won daar zelfs prijzen mee. Hij
verbouwde ook groenten. Zelfs toen zijn gezondheid dat minder
goed toe liet, gaf hij het tuinieren niet op.
Hij groeide op in een groot gezin. Al op jonge leeftijd begon hij
met werken. Hij werkte jaren lang bij de melkfabriek in Wesepe.
Bijna dertig jaar geleden kon hij stoppen met werken. Hij had
genoeg te doen om zich daarna niet te vervelen. En hij vond het
geweldig om opa te zijn.
De laatste periode van zijn leven speelde zijn gezondheid een
belangrijke rol. Hij moest meerdere keren worden opgenomen in
De Hartkamp, waar hij op 31 mei overleden is.
Bé van Gelder was vaak in de kerk. Hij hield van zingen en dat
mocht van hem goed te horen zijn. Muziek vond hij ook mooi, om
naar te luisteren en om zelf te maken. In de dienst op 6 juni
hebben we Psalm 23 gelezen en gezongen. Daarin komen de
bekende woorden voor van groene weiden en vredig water,
symbolen van geen tekort en geen angst, dus van het goede
leven. Bé heeft daar in zijn leven, door hoe hij genoot van wat hij
deed en met wie hij omringd was, veel van mogen beleven.
We wensen zijn vrouw Coba, (schoon)kinderen en kleinkinderen,
troost, veel goede herinneringen en het vertrouwen toe dat Bé bij
zijn Herder geborgen is.
ds. Henk Jan Damstra
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In Memoriam
Albertus Middeldorp
12 augustus 1928 – 15 juni 2019
weduwnaar van Aaltjen Janna Middeldorp-Stegeman
Op zaterdag 15 juni is overleden de heer Bertus Middeldorp, in de
leeftijd van 90 jaar. Hij woonde Avergoorsedijk 5a.
Op donderdag 20 juni hebben we zijn leven herdacht in een dienst
van Woord en Gebed in het crematorium in Diepenveen waar na
de dienst de crematie heeft plaatsgevonden.
In die dienst vertelden zijn zonen Bert en Joop:
Onze ouders trouwden in 1951. Hoewel het altijd hard werken
was, nam hij ook de tijd om met de kinderen te spelen. Hij was
iemand die graag met zijn handen werkte. Al die nieuwerwetse
machines vond hij maar niets. Tegen een paard kon je “ho”
zeggen en dan gehoorzaamde het dier. Een trekker had heel
andere commando’s. Hij werkte eerst als melkrijder, later bij
Coveco in Twello. Door zijn opgeruimde karakter en prettige
omgang, was het voor collega’s heel plezierig om met hem te
werken. Tot op hoge leeftijd had hij een 5-tal tuinen in Epse en
Schalkhaar die hij voor mensen onderhield.
Met onze moeder vormde hij een twee-eenheid. Samen hebben ze
gezorgd voor de kinderen, samen het grote verdriet gedragen na
het overlijden van Jan en Ina en hun doodgeboren dochter. Maar
samen hebben ze ook intens genoten van de mooie dingen. Hij
was er altijd voor de kinderen. En later, toen de kleinkinderen
over de vloer kwamen, was hij altijd een heel plezierige opa voor
wie niks te dol was: hoe gekker, hoe mooier.
In de dienst hebben we ook stilgestaan bij psalm 84. Die
beschrijft het leven als een reis met mooie, gebaande stukken
weg, wanneer er geen al te moeilijke dingen gebeuren, en met
ongebaande stukken waarop het zoeken en tasten is. Tot de
mooie dingen hoorden voor Bertus de liefde voor zijn vrouw Alie
en voor zijn familie. Ruim 67 jaar waren zij getrouwd, zij overleed
72 dagen voor hij overleed. Haar wegvallen, en zijn eigen ziekzijn, maakten het leven heel moeilijk en, dichterlijk gesproken,
‘een dal van dorheid’.
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Dat we hem nu thuis mogen weten op de plek waar, zoals psalm
84 het uitdrukt, ‘zelfs de mus een huis vindt en de zwaluw een
nest’. We wensen voor allen die Bertus missen, dat de vele goede
herinneringen een waardevolle troost zullen zijn.
ds. Henk Jan Damstra
BIJ DE DIENSTEN
Kermisdienst in Wesepe: Klopt het Weseper har(t)(d)?
Als dorp is het moeilijk om te overleven. Vaak voel je je als
dorpeling het sluitstuk bij vele plannen. Neem de glasvezel. De
groene kabels zijn er gekomen maar of de verbinding er ook is?
De nummering van de wegen: niemand regelt het echt. Aan de
andere kant merken we ook dat er ontzettend veel in beweging is.
Dat kan natuurlijk niet anders omdat ook in Wesepe de grote
vragen van de wereld spelen. Vraagstukken zoals de
duurzaamheid, energieneutraal bouwen, asbestdaken op huizen
en schuren. Zo groot dat je die als dorp niet op kunt lossen.
Vragen als; leefbaarheid in het dorp, hoe blijven we een levende
gemeenschap waar we een plek houden om samen te komen,
waar het kloppende hart voelbaar is. Eens per jaar voelen we dat
tijdens de zomerfeesten, maar waar klopt het Weseper hart de
rest van het jaar voor?
We willen dat kloppende hart voelen op de kermisdienst van
zondag 25 augustus om 11:00 uur. We gaan het zien, proeven,
horen en natuurlijk vieren. Daar kunnen we u natuurlijk niet bij
missen. Wees welkom. De voorgangers zijn Ds. Martje VeenstraOving en Godelieve Pieper, geestelijk verzorger.
Tijdens de viering wordt er gecollecteerd voor stichting Madre
Rosetta. U kunt alvast een kijkje nemen op
http://madrerosetta.nl/, dan weet u waar uw gulle gaven naartoe
gaan.
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UIT DE KERKENRAAD

-

De startzondag is dit jaar op 22 september en zal worden
gehouden bij de Fam. van Drie, Marsdijk 1. Dan kunnen
ook de geoogste aardappelen worden ingeleverd.
De kerkenraad stuurt een afvaardiging naar het afscheid
van Ds. Karolien Zwerver in Raalte op 18 augustus.
Jongeren uit onze gemeente kunnen meedoen aan een
project in Polen. Zie apart artikel hierover.
De kerkenraad steunt van harte de plannen voor het
voorzieningenhart in Wesepe. Zie apart artikel.
We hebben een mooi verslag ontvangen van Berit
Zandbelt, zij heeft voor haar studie een etnografisch
onderzoek gedaan in onze gemeente. Gemeenteleden die
het verslag willen lezen kunnen zich melden bij de
voorzitter.

Lets Go
Volgend jaar juni of juli 2020 gaan de jongeren van “Lets Go“ uit
Wijhe naar Polen. Daar zullen ze samen met jongeren uit Polen
een buurthuis opknappen.
We zijn op zoek naar enthousiaste jongeren uit Wesepe die met
dit project mee willen doen, uiteraard volgen de komende tijd
meer info over het hoe en wat, het wie en waar.
Via www.IBO-Nederland.org kun je alvast wat informatie
nakijken.
Voor verdere informatie en of vragen kun je terecht bij Jacky van
Tartwijk, Ans Krijt of Cora Schensema.
Wie wil er een cake bakken?
Ook nog een andere oproep voor de Kerkendag 13 oktober 2019
Wie wil of kan een heerlijke cake bakken voor de Kerkendag, we
zijn opzoek naar 5 bakkers!
Deze cake zal dan gesneden afgeleverd kunnen worden bij Mannie
Brinkman of Cora Schensema tegen die tijd.
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Laten jullie dit even weten bij ons, dank jullie wel alvast voor de
inzet.
Het is nu vakantietijd en misschien is deze oproep wel vroeg,
maar beter op tijd dan te laat zullen we maar zeggen.
Vriendelijke groet
Cora Schensema
Het VoorzieningenHart van Wesepe
U hebt er vast en zeker al het nodige over gehoord: het
VoorzieningenHart van Wesepe.
Ruim een jaar geleden is er (met ondersteuning van Gemeente en
Provincie) een Stuurgroep opgericht om samen met de bewoners
van ons dorp een plan te maken voor een nieuw
voorzieningenhart. Want wat is het geval? Het gebouw van de
A. Bosschool is gedateerd en is te groot, dus er moet drastisch
gerenoveerd of nog liever nieuw gebouwd worden. De gymzaal
voldoet niet meer aan de eisen en moet worden vervangen. Het
Wapen van Wesepe heeft een belangrijke functie voor ons
verenigingsleven maar moet reorganiseren om uit de kosten te
komen. De sportclub ligt eigenlijk te ver van de dorpskern om er
makkelijk naar toe te gaan, en heeft geen indoor sportzaal. En
dan is er onze mooie monumentale kerk in het centrum van het
dorp die veel te weinig wordt gebruikt en bijna de hele week leeg
staat.
Dus er moet een nieuw plan worden bedacht hoe we in ons dorp
een betaalbaar voorzieningenhart kunnen creëren voor de school,
de sport en het verenigingsleven en alle sociale gebeurtenissen,
en de kerkelijke activiteiten, om daarmee voor de toekomst de
nodige faciliteiten veilig te stellen voor onze inwoners. Als het
even kan in het centrum van het dorp, maar wel met behoud van
onze mooie dorpskern. Want Wesepe moet natuurlijk wel een
aantrekkelijk en leefbaar dorp blijven!
De Stuurgroep heeft een aantal werkgroepen opgericht om alle
aspecten van zo’n nieuw voorzieningenhart goed in kaart te
brengen. Het gaat dan om de gebouwen, de ruimtelijke invulling,
de leefbaarheid, de communicatie met alle bewoners, maar ook
het budget en de betaalbaarheid zijn belangrijk.
Vorig jaar zijn er twee inloopavonden geweest voor alle
Wesepenaren om te peilen wat er leeft onder de bewoners en hoe
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we een nieuw voorzieningenhart zouden kunnen realiseren. Daar
kwamen vijf scenario’s uit, waarvan er na een eerste check op de
haalbaarheid drie scenario’s overbleven. Na analyse van de
inspraak van Wesepenaren m.b.t. de drie overgebleven scenario’s
heeft de Stuurgroep geconcludeerd dat er één voorkeursscenario
duidelijk naar voren kwam. Dat voorkeursscenario werd op 24
april gepresenteerd aan alle dorpsbewoners.
Wat houdt dat voorkeursscenario precies in? In dit scenario wordt
de nieuwe sporthal achter het Wapen van Wesepe beoogd. De
nieuwe A. Bosschool wordt tegen de kerk aan gebouwd, en
daarmee krijgt de kerk door de week een nieuwe bestemming als
multifunctionele aula van de school. ’s Zondags blijft de kerk
gewoon in gebruik als kerk, zo lang er in Wesepe nog mensen zijn
die op zondagmorgen graag naar de kerk willen.
Dit plan heeft een aantal grote voordelen:
1. Alle faciliteiten liggen vlak bij elkaar, dus er wordt een echt
voorzieningenhart gerealiseerd in het centrum van het
dorp.
2. Er kunnen verschillende functies gecombineerd worden,
waardoor er een veel efficiënter en beter gebruik van de
beschikbare faciliteiten wordt gerealiseerd
3. Door het afnemend kerkbezoek op zondag moet er op
termijn sowieso een nieuwe bestemming voor het
kerkgebouw worden gevonden. Dat is in dit plan
gewaarborgd.
4. De A. Bosschool zou door multifunctioneel gebruik van de
kerk minder vierkante meters hoeven te bouwen, wat
scheelt in de kosten.
Dit plan wordt nu verder bestudeerd op haalbaarheid en
draagvlak. Ook de direct omwonenden worden hier intensief bij
betrokken. Mocht het allemaal haalbaar en realiseerbaar zijn, dan
zal dit scenario verder uitgewerkt moeten worden tot een
voorlopig ontwerp, en daarna een definitief plan. Uiteraard op een
manier waardoor het karakter van de dorpskern niet wordt
aangetast!
U hoort hier in de nabije toekomst zeker meer over!
Namens de Stuurgroep en de kerkenraad,
Henk Jansen
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DIACONIE

Eetproject
In de afgelopen maand hebben we op woensdag 5 juni gevierd
dat we 10 jaar “Samen Eten” in ons dorp.
Het was een overheerlijk diner, en hetzelfde menu als voor 10
jaar terug.
We hopen dat we nog heel lang met dit project door kunnen
gaan, dus bent u nog nooit geweest … schuif dan ook eens
gezellig aan. En dat kan, op woensdag 3 juli a.s. om 12.30 uur in
het Wapen van Wesepe.
Opgave tot de maandag ervoor bij Fineke telf: 532247, en wilt u
graag opgehaald worden, bel dan met Jan telf: 531591.
De kosten voor dit 3-gangen diner incl. een consumptie zijn
€ 12,50 euro.
Ook gaat er de komende maanden voor en na het eten een album
met foto’s van het reisje naar “het Swarte Paert” rond.
Jacky heeft die dag heel veel opnames gemaakt en er een
schitterend album van gemaakt.
Misschien is dat een aanleiding om ook eens te komen...?
Graag tot ziens, en de hartelijke groeten van Mientje, Jan, Frank,
Fineke en Erna.
Zomeravond concert
Het zomeravond concert vindt dit jaar plaats op maandag 1 juli
om 19.45 uur bij of in het Wapen van Wesepe.
M.m.v. de muziekverenigingen Harmonie Wesepe en st. Ceacillia
uit Heeten, en de slagwerkgroep uit Heeten.
Gratis toegang, de koffie en thee staan voor u klaar!
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KERKBEHEER

Opbrengst van collecten en giften

26 mei

Diaconie
Kerkbeheer
Diaconie
Kerkbeheer
Diaconie
Kerkbeheer
Diaconie
Kerkbeheer

2 juni
9 juni
16 juni

€
€
€
€
€
€
€
€

39,30
40,05
33,65
46,20
59,40
58,85
96,85
86,70

AGENDA

1 juli
3 juli
27 juli
19 aug
28 aug
29 aug
30 aug

19.45 u
12.30 u
9.00-12.00
20.00 u
10.00 u
20.30 u
9.00 u

Zomeravond concert Wapen van Wesepe
Samen eten
Wapen van Wesepe
uOud papieractie1
erf fam. Niemeijer
Redactievergadering
Kikkerspad 9
Kerkbeheer
de Beukenoot
Diaconievergadering
de Beukenoot
Ouderlingenvergadering
de Beukenoot

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.
1
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Wilt u alle stukken, notulen, brieven, et cetera, met betrekking tot de Protestantse
Samenwerking in Klein-Salland sturen naar: secretaris@kleinsalland.nl

Kerkdiensten in Klein Salland
Raalte
datum
tijd
7 juli
9.30 u
14 juli
9.30 u
21 juli
9.30 u
28 juli
4 aug
9.30 u
11 aug
9.30 u
18 aug
9.30 u
25 aug
10.00 u
1 sept

9.30 u

voorganger
ds. K.M. Zwerver
ds. H. Marsman
ds. A. de Vries
geen dienst in Plaskerk
ds. M. Veenstra
ds. Ch. Schokker
ds. K.M. Zwerver
ds. K.M. Zwerver (Stöppelhaene,
Sallandse Herberg)
ds. H.E.J. de Graaf

Olst
datum
7 juli
14 juli
21 juli
28 juli
4 aug
11 aug
18 aug
25 aug
1 sept

tijd
9.30 u
9.30 u
9.30 u
9.30 u
9.30 u
9.30 u
9.30 u
9.30 u
10.00 u

voorganger
ds. M.J. Boersma
Mevr. P.D.J. Kramer
ds. J. Wiegers
ds. E.S. Klein Kranenburg
??
ds. O. Haasnoot
ds. C. de Gooijer
ds. H.J. Damstra
Mevr. Ds. I.M. Pijpers-Hoogendoorn

Wijhe
datum
tijd
7 juli
9.30
14 juli
9.30
21 juli
9.30
28 juli
9.30
4 aug
9.30

u
u
u
u
u

voorganger
mw. T. Urbach-Plantinga Deventer
ds. Martje Veenstra-Oving (Doopdienst)
ds. Martje Veenstra-Oving
ds. J. Post Hospers Zwolle
ds. Martje Veenstra-Oving
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11 aug
18 aug
25 aug
1 sept

9.30
9.30
9.30
9.30

u
u
u
u

ds.
ds.
ds.
ds.

Martje Veenstra-Oving
J. de Gier Dokkum
Martje Veenstra-Oving
H. van Ark Wapenveld

Expositie ‘het Mysterie van het Leven’
In de huidige tijd van toenemende individualiteit wil de werkgroep
‘Kunst in de Kerk’ in Raalte mensen stimuleren met elkaar in
gesprek te gaan waarbij kunst als katalysator wordt gebruikt. Wij
geloven dat er begrip en gemeenschap ontstaat als mensen
elkaar ontmoeten.
Verschillende Raalter kunstenaars, professionals en amateurs, is
gevraagd iets te maken rondom het thema ‘het Mysterie van het
Leven’. Er zijn schilderijen maar ook installaties, keramiek, foto’s,
glaswerk, naaldkunst en gedichten. Leerlingen van Carmel College
Salland en van basisschool ‘de Gouden Emmer’ uit Heino, hebben
ook iets bijzonders gemaakt. Natuurlijk zijn ook de onlangs
geconserveerde secco’s te bewonderen.
Alle kunstenaars hebben verwoord hoe ze, in relatie tot het
thema, gekomen zijn tot het kunstwerk dat te zien is in de kerk.
Dit alles om bezoekers te stimuleren na te denken over wat er te
zien is en hierover met elkaar in gesprek te gaan.
De expositie wordt gehouden van 15 juni – 10 augustus in de
Plaskerk, de Plas 1 te Raalte. De eeuwenoude Plaskerk, in het
centrum van Raalte, is van oudsher een plek waar mensen zich
bezighouden met levens- en zingevingsvragen. Er is een
koffiehoek waar u onder het genot van een kop koffie of thee uw
ervaringen kunt delen.
Openingstijden:
woensdag van 9.30 – 13.00 uur
vrijdag van 13.00 – 17.00 uur
zaterdag van 11.00 – 15.00 uur
Voor scholen en groepen is het mogelijk op andere tijden langs te
komen. U kunt daarvoor bellen naar 0572- 353350 of 0649728820
De entree is vrij. Er staat wel een bus voor een vrijwillige
bijdrage.
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