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Erediensten in juni
5 juni
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12 juni 10.00 u
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: Kinderoppas

Ds. H. Spit
Burendienst
Koffiedrinken rommelmarkt
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: Werelddiaconaat
Ds. W. Meijles
Burendienst in Diepenveen
Mevr. I. Ziegelaar
Inz. der gaven: Diaconie
Eindcollecte: Ond.kerk.gebouwen
Huwelijksdienst
Sander Braam en Heleen Kappert
Ds. S.P. Roosendaal - Nieuwe Pekela
Ds. D. van Doorn
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: Bloemenfonds
Ds. K. Zwerver
Inz. der gaven: Diaconie
Eindcollecte: Ond.kerk.gebouwen
: Koffiedrinken

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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Adieu, mijn lieve Blauwe Olifant
Toen ik vijf jaar geleden als predikant in Wesepe begon dwaalde
ik regelmatig in mijn eentje door de Nicolaaskerk. Ik klom in de
kerktoren en klauterde over de gewelven. Speelde stiekem op het
orgel en knielde bij de doopvont om te zien hoe deze door vier
leeuwen gedragen wordt. Op één van die zwerftochten maakte ik
kennis met de Blauwe Olifant in het kerkraam. Prompt kwam hij
naast mij in de bank zitten en vroeg of ik al een beetje gewend
was. Sindsdien hebben we heel wat uurtjes samen doorgebracht.
Maar wie schetst mijn verbazing toen ik een dezer dagen de kerk
binnenliep en de plek van mijn vriend in het kerkraam leeg
aantrof. Ik schrok. Vandalen? Rovers van kerkschatten? Nota
bene onder het toeziend oog van het kindeke Jezus en een
complete hemelse legermacht aan engelen. Ik kon het niet
geloven.
Verbouwereerd ging ik zitten
op mijn eigen plekje en
tuurde naar het raam. Dit
kan niet waar zijn, dacht ik.
Terwijl ik moest lachen om
mijn eigen ongeloof, kroop
mijn vriend onder de
kerkbank vandaan, legde
vriendschappelijk zijn slurf
om mij heen en zei: 'Grapje!
Heb ik je laten schrikken?' Ik
keek hem aan en
antwoordde: 'Maak je het niet
een beetje te gek? Niemand
zal me geloven als ik dit
vertel'. Maar dat kon hem
niet schelen. 'Ze geloven wel
meer niet', antwoordde hij, en vervolgde: 'Je gaat me verlaten,
nietwaar? Ruim vijf jaar was je hier predikant. Vertel, hoe is het
je bevallen?' Even bleef het stil. 'Ik zal je missen', zei ik, 'want
met jou kan ik lezen en schrijven, maar met alle anderen wissel ik
woorden en dat is veel ingewikkelder. Toch kijk ik terug op vijf
mooie jaren. Wesepe heeft zijn charmes en die heb ik genoten.
Op straat, tijdens de Zomerfeesten en de Survival, bij het Festival
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Wijland en de Woestijnrally, als lid van de DOP-werkgroep
Wandel- en Fietsroutes, in de plukbloementuin, op de Bosschool,
bij de nieuwjaarsrecepties van de gemeente Olst-Wijhe'. Met zijn
slurf snoerde de Blauwe Olifant mij de mond. 'Ja ja, dat weten we
nou wel', tetterde hij in mijn oor, 'maar hoe gaat het verder met
de Protestantse Gemeente in Wesepe? Komt er een nieuwe
hemelventer? Of wordt deze tabernakel eerdaags afgebroken?' Ik
keek hem verschrikt aan. 'Hoe kom je daarbij? Wie heeft dat
gezegd?' Ik herinnerde hem aan het succes van de KleinSallandse Kerkendag, en tetterde terug: 'Straks zijn alle
predikanten van Olst, Wijhe en Raalte óók in dienst van Wesepe.
En wat denk jij van Jantine Groenewold, onze Klein-Sallandse
jeugdwerker? Heb je al kennis met haar gemaakt? Nee? Wat loop
je dan te zeuren, tel je zegeningen, man!' 'Olifant', corrigeerde hij
me kort, en begon te lachen. Kijk, dat deed hij nou altijd. Als ik
iets ernstig zei, maakte hij er een grapje van. 'Sorry', zei ik,
'maar je moet je niet zo ongerust maken, Olifant, het enige wat jij
moet doen is goed voor mijn collega's zorgen, maak ze tot je
vrienden!' Van onder zijn hoofdband keek mij aan, ik hoorde zijn
hersens kraken.
Na even stil geweest te zijn, ging ik verder: 'BO, ik moet je nog
iets zeggen. Altijd als ik naar het kerkraam kijk zie ik iets nieuws.
Laatst viel mij op, dat jij als enige van de dieren knielt voor het
kindeke Jezus. Het paard doet dat niet, en de kameel niet, de
schapen niet, de os niet, de ezel niet, alleen jij. Hoe komt dat?'
Mijn vriend ging spontaan rechtop zitten, liet zijn oren even
wapperen alsof hij de vraag niet goed had verstaan, kreeg
ondeugende pretlichtjes in zijn ogen, en zei: 'Ja, kijk, die andere
dieren komen herhaaldelijk voor in de Bijbel, zij kennen de
verhalen en spelen er een rol in. Ik niet. Ik kom in de hele Bijbel
niet voor. Voor mij zijn het vreemde verhalen. Maar dat die
vreemde verhalen mij iets te zeggen hebben, kreeg ik in de gaten
toen ik naar dat ventje in het midden van het kerkraam keek, dat
Joodse jochie dat door zijn moeder hoog gehouden wordt. Is het
je nooit opgevallen dat hij de vinger op zijn lippen legt alsof hij
zeggen wil: “Luister nou even, al die vreemde verhalen gaan over
jou!”. En jawel, luisteren doe ik nu al meer dan zestig jaar, elke
zondag, en telkens weer hoor ik wat nieuws. Zo leerde ik
Abraham kennen, en Jozef, en Mozes, en noem al die zeldzame
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godsvogels maar op. Zou ik dan niet knielen voor dat kleine
ventje?'
Ik stond op, gaf de Blauwe Olifant een
hand en zei: 'Als iedereen een voorbeeld
neemt aan jou hebben ze hier helemaal
geen predikant meer nodig. Ik ga, adieu!'
Op de drempel van de kerk draaide ik mij
nog even om. BO had de lege plek in het
kerkraam weer ingenomen alsof er niks
was gebeurd. Maar toen ik nog eens goed
keek, zag ik op zijn rechterknie een traan.
Reinier Gosker
BIJ DE DIENSTEN
2e zondag na Pinksteren – 29 mei 14.30 uur
In het vorige kerkblad schreef ik al over de middagdienst tijdens
welke we afscheid van elkaar nemen. Mijn voormalige collega Bert
de Ruiter uit Scherpenzeel zal mij losmaken van de PG-Wesepe en
tevens zal hij mij ontheffen van mijn actieve dienst als predikant
van de Protestantse Kerk in Nederland. Mijn Klein-Sallandse
collega's en de cantorij o.l.v. Corinne Ovinge verlenen hun
medewerking aan deze afscheidsdienst.
3e en 4e zondag na Pinksteren – 5 en 12 juni
Burendiensten met de Protestantse Gemeente van Diepenveen.
Het thema van beide diensten luidt: 'Elkaar ontmoeten'. De eerste
burendienst vindt plaats in de Nicolaaskerk van Wesepe. Collega
Henk Spit gaat voor. De tweede burendienst houden we in de
Dorpskerk van Diepenveen. Collega W. Meijles uit Colmschate
gaat voor. We vertrekken om 09.30 uur van het kerkplein in
Wesepe o.l.v. Ton den Duijf.
1e en 2e zondag van de zomer – 19 en 26 juni
In deze kerkdiensten laten we ons verrassen door bekende
gezichten: Irene Ziegelaar en Dick van Doorn.
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3e zondag van de zomer – 3 juli 11.00 uur
Uitzwaaidienst voor de jongeren van het Jeugddiakonaat met als
voorgangers: Jantine Groenewold en Karolien Zwerver uit Raalte.
Medewerking wordt verleend door een jongerenkoor uit
Colmschate. Voor meer informatie, – zie elders in deze aflevering
van het Beukenblad.
Reinier Gosker
PASTORALE KRONIEK
U wilt weten hoe de Klein-Sallandse Kerkendag in Wesepe
verlopen is? Of alles goed ging? Dat kun je wel zeggen.
Protestanten uit Olst, Wijhe, Raalte en Wesepe leerden elkaar in
korte tijd kennen en waarderen. Na het welkomstwoord van
collega Karolien Zwerver zat de stemming er gelijk goed in.
Honderdzestig deelnemers, tweemaal tien workshops, een
koffiepauze, een broodmaaltijd en als uitsmijter het theaterspel
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'De Toren' van de Werkgroep Blauwe Olifant en een korte
verantwoording ervan door Willemien Niemeijer. Wat wil je als
scheidend predikant nog meer? Nou ..., ik zou wel willen dat in de
nabije toekomst ook de rooms-katholieke Sallanders mee zouden
gaan doen. Dat zou fantastisch zijn, toch?
Ik vind het niet jammer om met pensioen te gaan, maar ik vind
het wél jammer niet langer deel te nemen aan het verdere proces
om in Klein-Salland het vuur van het geloof brandend te houden.
Dat laatste, het vuur van het geloof brandend houden, is niet
zomaar een wens. Veeleer is het een proces dat telkens nieuw
elan genereert, nieuwe vormen en gedachten.
Op het laatste Klein-Sallandse ouderlingen beraad van 12 mei j.l.
kwam iemand op het idee om in het kader van Klein-Salland
groepspastoraat op te zetten voor bepaalde leeftijdsgroepen.
Bijvoorbeeld drie avonden voor dertigers uit Olst, Wijhe, Raalte en
Wesepe. Of een soortgelijk project voor gemeenteleden die
werkzaam zijn in het bankwezen, met als vraag 'hoe ga ik om met
de ethische dilemma's waarin ik terecht kom'? Zo zijn tal van
boeiende projecten te bedenken, waardoor gemeenteleden uit
Olst, Wijhe, Raalte en Wesepe elkaar leren kennen en waarderen.
Terug naar de vraag of de kerkendag goed verlopen is. Antwoord:
ja, dat denk ik wel, want het is door velen ervaren als een
effectieve vorm van samen kerkzijn in Salland. Overigens maakte
de voorzitter van de classis Deventer, collega Siebe Roozenboom
uit Holten, een filmpje van onze Kerkendag, zie:
www.protestantseclassisdeventer.nl onder het kopje impressies.
Ook onze eigen mensen deden dat. Met dank aan Jan Niemeijer.
Google maar even op: De toren van Wesepe!
Overigens hebben we alweer een nieuw project op tafel liggen. In
2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen
aan de kerkdeur van Wittenberg sloeg. Dat was voor de landelijke
kerk aanleiding om een estafette van herdenkingen op poten te
zetten in de twaalf provincies van Nederland. In januari 2017 is
Overijssel aan de beurt. Op zaterdag 7 januari is er een grote
manifestatie in de Lebuïnuskerk van Deventer. Voorts zijn er tal
van plaatselijke activiteiten in de hele provincie. Wij werken
inmiddels aan een Klein-Sallandse Carrousel van ontmoetingsavonden in de vier gemeenten met thema's als: het kerklied in de
traditie van de reformatie (Wesepe), de culinaire Luther (Raalte),
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et cetera, et cetera. U hoort er te zijner tijd ongetwijfeld meer
over.
Wel en wee
Ook op pastoraal gebied gebeurde en gebeurt er veel. Mensen
gingen en keerden terug uit het ziekenhuis. Verhuisden,
trouwden, werden geboren. Om met dat laatste te beginnen: op
woensdag 11 mei werd Milou geboren, dochter van Marjolein
Versteeg en Bertin Gielink. Op het geboortekaartje staat met
eenvoudige woorden wat het geheim van haar geboorte is:
“Teder, lief en nog zo klein, een stil moment om dankbaar voor te
zijn. Vol trots laten wij jullie horen, dat onze dochter Milou is
geboren!”. Graag feliciteer ik Bertin en Marjolein met wat hen
geschonken is.
Ook het inzegenen van een huwelijk staat op de agenda van onze
kerk. Op vrijdag 24 juni om 15.30 uur is er een kerkdienst in de
Nicolaaskerk (waarvoor u allen uitgenodigd bent!) om de
inzegening van het huwelijk van Sander Braam en Heleen Kappert
mee te maken. Collega
S.P. Roosendaal uit
Nieuwe Pekela, de oudpredikant van Sander, zal
in deze trouwdienst
voorgaan. Het bruidspaar
nodigt u als Wesepenaren
nadrukkelijk uit voor het
bijwonen van hun
huwelijksdienst.
Wellicht is dit ook de
goede plek om te
herinneren aan de
jubileum- en
bevestigingsdienst van
afgelopen
Pinksterochtend toen we
het nieuwe doopbekken in
de Nicolaaskerk
introduceerden. Ik
schreef er al over in het
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vorige kerkblad. Een mij dierbaar maar anoniem gemeentelid
schonk dit doopbekken aan onze gemeente. Het vervangt het
kapotte bassin van het Bentheimer doopvont uit de 13e eeuw,
waarop sinds de renovatie van 1950 een grijs metalen vont
rustte. Dat vont is nu vervangen door een doopbekken van
gefused glas, waarin alle letters van het alfabet in alle kleuren
van de regenboog terug te vinden zijn. Ook uw naam staat erin te
lezen.
Momenteel wordt het bekken gedragen door een handjevol witte
stenen dat klaar ligt om gebruikt te worden als één van ons
overlijdt. Dan schrijven we zijn of haar naam op een witte steen
en leggen die steen in het koor van de kerk, op een glazen plaat
in de nis waar een kaars brandt. Bas Jansen maakt een kleine
aluminium driepoot waarop straks, net boven de witte stenen, het
bekken zal rusten. In de nis staat een blauwglazen kruikje
waarmee het water uitgegoten kan worden in de vont. Hoe graag
zou ik nog een keer de doop in uw midden willen bedienen!
Burendiensten met Diepenveen: elkaar ontmoeten
Rest mij u te attenderen op enkele bijzondere samenkomsten van
onze gemeente. Allereerst de twee burendiensten met de PGDiepenveen op de zondagen 5 en 12 juni. Deze burendiensten zijn
inmiddels een traditie geworden die we graag voortzetten. Op 5
juni komen de Diepenveners op zondagmorgen naar Wesepe en
wij trakteren hen op koffie en …! In deze dienst zal collega Henk
Spit voorgaan. De zondag daarna carpoolt onze gemeente naar de
Dorpskerk van Diepenveen. Collega W. Meijles uit Colmschate
gaat in deze burendienst voor. We vertrekken om 09.30 uur vanaf
de Rode Beuk op het kerkplein in Wesepe. U moet niet denken:
'Oh, maar dan blijf ik lekker thuis', want dan maakt de PGWesepe een slechte beurt. In plaats daarvan zou u kunnen
denken: 'Mooi zo, dit is mijn kans om te laten zien dat er een kerk
in Wesepe is!'. Het thema van beide diensten is 'Elkaar
ontmoeten'.
Uitzwaaidienst Oeganda-gangers zondag 3 juli
Ik heb de vorige 'uitzwaaidienst' in goede herinnering. U herinnert
zich het enthousiaste Kidsgear Children Choire uit Oeganda! Wat
konden die kinderen zingen en dansen! Ditmaal gaat het anders,
maar wel met medewerking van een koor. De dienst wordt geleid
9

door onze jeugdwerker
Jantine Groenewold en
door collega Karolien
Zwerver. Het koor is een
jongerenkoor en komt uit
Colmschate. En dat alles
om onze jeugddiakenen
uit te zwaaien die, een
kleine maand later, voor
een werkproject in
Mukono naar Oeganda
gaan. Ons jeugddiakonaat
bestaat momenteel uit Jurgen Hulleman, Gert Jan Niemeijer, Elise
en Iris van Drie, Stephan Keukenkamp (uit Wijhe) en Ramon
Grolleman (uit Broekland) en Robin Heutink (uit Lemelerveld).
Ook voor deze viering bent u natuurlijk van harte uitgenodigd.
Tot slot
Dit is de laatste kroniek die ik voor uw kerkblad schrijf. Ik deed
het met plezier en besteedde er verhoudingsgewijs veel aandacht
aan, want ik hoopte op deze manier velen van u te bereiken die ik
op zondagochtend niet bereiken kan. Ik wil u als lezer of lezeres
van het Beukenblad bedanken, want u was een milde lezer. Nooit
kreeg ik klachten of verwijten. In tegendeel, uw reacties
moedigden mij aan om voor het schrijven van welkomstwoordjes
en pastorale kronieken alle tijd en ruimte te nemen. Dat heb ik
gedaan. Ik eindig met een gedicht dat mij telkens weer inspireert
en dat ik graag voor u overschrijf. Het is van Gerrit Kouwenaar,
en het gaat als volgt:
Ik heb nooit naar iets anders getracht dan dit:
het zacht maken van stenen
het vuur maken uit water
het regen maken uit dorst
ondertussen beet de kou mij
was de zon een dag vol wespen
was het brood zout of zoet
en de nacht zwart naar behoren
of wit van onwetendheid
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soms verwarde ik mij met mijn schaduw
zoals men het woord met het woord kan verwarren
het karkas met het lichaam
vaak waren de dag en nacht eender gekleurd
en zonder tranen, en doof
maar nooit iets anders dan dit
het zacht maken van stenen
het vuur maken uit water
het regen maken uit dorst
het regent ik drink ik heb dorst.
En zo groet ik u allen hartelijk. Het ga u goed. Vaya con Dios en à
Dieu ...
Reinier Gosker
Bericht Klein Salland
Afgelopen donderdagavond 12 mei zijn wij als pastorale raden
(ouderlingen, predikanten, kerkelijk werker) van Klein Salland bij
elkaar geweest. De avond vond plaats in 'de Bastiaan' in Olst. Dit
is de derde keer geweest dat we elkaar op die manier hebben
ontmoet. Gezichten worden bekende gezichten en zo
langzamerhand leren we elkaar bij naam kennen.
Thema van de avond: Tweerichtingsverkeer
We zijn begonnen met een quiz waarin allerlei vragen werden
gesteld betreffende de 4 gemeenten van Klein Salland. Ook
daaruit is gebleken dat we best wel het een en ander weten over
onze kerkelijke buurgemeenten.
Vervolgens hebben we met elkaar gesproken over de organisatie
rondom pastoraat. Belangrijke vraag die aan de orde komt is: hoe
kunnen we elkaar praktisch versterken in Klein Salland? Naar
voren komt de mogelijkheid om groepspastoraat te organiseren
voor bv. een beroepsgroep of leeftijdsgroep. Ook zou een
mogelijkheid zijn om ouderlingen uit te wisselen als de situatie
daarom vraagt.
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Aan de hand van een aantal (denkbeeldige) praktijkvoorbeelden,
waarin pastorale hulp zou kunnen worden geboden, hebben we
gekeken hoe we deze zouden aanpakken. Duidelijk wordt dat de
behoefte gepeild dient te worden bij een persoon. Basis voor een
goed gesprek is het vertrouwen naar elkaar. Ook het dichtbij
jezelf blijven is belangrijk.
Als laatste onderdeel van de avond hebben we al wandelend (het
was heerlijk weer) gesproken over de plaats van het geloof in een
pastoraal gesprek en het evt. ter sprake brengen van je eigen
geloofsbeleving. Uiteraard wordt hier verschillend over gedacht en
opnieuw is dicht bij jezelf blijven hierbij van belang. Genoemd
wordt dat de (autochtone) Sallander als gesloten wordt ervaren
en dat m.n. oudere mensen moeite hebben om gevoelens goed te
verwoorden ook omdat hun dat in het verleden nooit is geleerd.
De avond wordt rond 22.00 uur afgesloten en in het najaar van
dit jaar zal de volgende bijeenkomst zijn.
Wijhe, 14 mei 2016
Else Pol-Meester.

UIT DE KERKENRAAD

Ambtsdragers
De Kerkenraad is blij u te kunnen meedelen dat er op 15 mei een
nieuwe ouderling kerkrentmeester is bevestigd, nl. dhr. Henk
Jansen. Louise Trompert is herbevestigd als ouderling.
In de kerkenraadsvergadering van 18 mei is afscheid genomen
van Reinier Gosker als kerkenraadslid, en van Else Fleurke die de
ledenregistratie verzorgde.
Beroepingscommissie
In verband met de vacature die is ontstaan na het vertrek van Ds.
Gosker heeft de kerkenraad een beroepingscommissie in het
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leven geroepen die op zoek gaat naar een opvolger. De opdracht
die de commissie heeft gekregen is:
Zoek de geschikte kandidaat die gedurende twee jaar voor 50%
aan de Protestantse Gemeente Wesepe kan worden verbonden.
Het contract voor 50% is gekozen i.v.m. de financiële
mogelijkheden van onze gemeente en de periode van twee jaar is
gekozen om daarna aan te kunnen sluiten op ontwikkelingen
binnen Klein-Salland.
De beroepingscommissie bestaat uit de volgende personen:
Corinne Ovinge-Best, Stien Kok-Vossebeld, Menno ten Have,
Gert-Jan Trompert, Ton den Duijf en Gerrit Visscher. De laatste
twee vertegenwoordigen de kerkenraad in de commissie.
De commissie heeft inmiddels de mobiliteitspoule van de
Protestantse kerk geraadpleegd en gaat binnenkort met een
aantal kandidaten in gesprek. Via het kerkblad zal de commissie
de gemeente op de hoogte houden van haar vorderingen.
Gerrit Visscher
N348
Dé weg door Salland, dat is voor mij toch echt wel de N348! Ik
zou het bijna de levensader van mijn werk noemen. Het is
praktisch gezien onmogelijk om zonder de N348 op de juiste
bestemmingen te komen!
Het hele stuk tussen de afrit Deventer-Oost en Raalte rijd ik als
Raalte mijn bestemming is. Ben ik onderweg naar Wijhe of Olst,
dan neem ik na of bij Wesepe de afslag naar links. Is Wesepe
mijn doel, dan sla ik rechtsaf.
Na drie maanden heen en weer rijden is de weg een goede
bekende geworden. Als ik bij deze rotonde ben, dan is het nog
zoveel minuten naar huis. Oei, als het op dit punt al zo laat is,
dan moet ik even doorrijden om op tijd bij mijn overleg te komen.
De weg en ik, we beginnen elkaar te leren kennen.
En dat geldt ook voor mij en de gemeenten. De eerste fase van
aan elkaar ruiken en kennis maken gaat zo langzamerhand over
in samenwerken aan projecten en activiteiten, elkaar stimuleren
en afspraken en verwachtingen waarmaken. Hier en daar schuurt
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het, op andere plekken loopt het als een geoliede machine. Beide
is goed, ze horen er allebei bij. Zolang we maar met elkaar in
contact blijven en elkaar blijven opzoeken.
Taizé
Het blijft lastig om een goed moment te prikken om met een
aantal mensen op reis te gaan naar Taizé. Omdat het niet
mogelijk bleek om in de zomer een geschikte week te plannen,
hebben we de reis nu verschoven naar de herfstvakantie. Dat
betekent reizen van zondag 16 tot en met zondag 23 oktober.
Ik schreef eerder al eens dat ik een boek kan schrijven over
Taizé, maar liever kom ik met jou of jullie thee drinken om te
praten over Taizé. Wat is het voor plek? Wat kan je verwachten
als je meegaat? En natuurlijk kan je dan alle vragen die jij hebt
stellen.
Laat gerust van je horen!!
Groetjes,
Jantine Groenewold (jeugdwerkster Klein Salland)
tel.: 06 44524281 – e-mail: jantine@in-verbinding.eu

DIACONIE

Samen eten
We gaan weer samen eten in het Wapen van Wesepe om 12.30
uur op woensdag 1 juni.
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 en het vervoer aan te melden tot 30 mei bij Jan Wichems
tel.nr. 531505. Dit driegangen diner kost u 10 euro per persoon
(inclusief drankje).
U kunt iemand ook een dinerbon geven van 10 euro. U kunt uw
buren misschien hiermee verrassen. Dit is al enkele keren tot
volle tevredenheid gebeurd (deze zijn bij Mientje Lam te koop).
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STICHTING OUDEREN HUISVESTING
WESEPE
"De Brouwershof"

Beste mensen,
Dit seizoen houden wij nog een keer een spelmiddag op woensdag
15 juni a.s. om half drie in de Brouwershof.
Wij wensen jullie allen alvast een paar mooie zomermaanden.
En in september beginnen wij weer met goede moed.
Vr.Gr. Jenny, Bertus en Klaasje

KERKBEHEER

Rommelmarkt op 4 en 5 juni
Het wordt nu wel weer spannend. Na de laatste ophaal- en
inleverdag staat de kapschuur bij Lies en Ton den Duijf stampvol
met allerlei spulletjes en zijn we druk bezig met sorteren en
uitstallen. Volgens Lies is er weer meer dan vorig jaar ingeleverd.
Het lijkt wel of het elk jaar meer wordt. De rommelmarkt belooft
daarom weer een feest te worden, dus zorg dat je hem niet mist.
Kom je niet voor de spullen, kom dan in ieder geval voor de
gezelligheid. O ja, het koffiedrinken na de kerkdienst op 5 juni is
ook op de rommelmarkt; we hebben dan de protestantse
gemeente van Diepenveen te gast dus het zal een volle gezellige
boel worden.
Op zaterdag is de rommelmarkt open van 10 tot 16.00 uur en op
zondag is er eerst koffiedrinken na de kerkdienst, dan begint de
rommelmarkt om 12.00 uur en hij duurt tot 16.00 uur.
15

Tot 4 en/of 5 juni!
Contactadressen rommelmarkt:
Lies en Ton den Duijf, tel. 532272, esdenduijf@hetnet.nl
Elly en Evert van den Broek, tel 531253,
eg.vandenbroek@kpnplanet.nl
Korte impressie van de Classicale Vergadering van de
classis Deventer op 19 mei 2016
De vergadering werd gehouden in het gebouw ‘De Bastiaan’ aan
het kerkplein in Olst. De gemeente Olst was gastheer die avond.
Na het welkom door de voorzitter, stelde de gast-gemeente zich
voor. Olst is een gemeente met zo’n 800 leden. Er is een mooie
oude kerk uit de 13e eeuw, die eigenlijk de Willibrord kerk heet,
maar beter bekend staat als de Dorpskerk. Het is een gemêleerde
gemeente met een actieve kleine kern. Er wordt intensief samen
gewerkt met de gemeente uit Wijhe, Wesepe en Raalte onder de
naam Klein Salland. Het gebouw ‘De Bastiaan’ is van recente
datum, nieuw gebouwd na de fusie tussen de Hervormde
Gemeente en de Gereformeerde Kerk.
Het inhoudelijke gedeelte werd verzorgd door mevr. Janny
Wiltjer, gemeente adviseur voor de classes Deventer, Almelo en
Enschede. Zij gaf een inleiding over het thema “Zorgzame Kerk”.
Enige tijd geleden is door de PKN dit initiatief gestart. Aanleiding
was de vraag hoe de kerk een rol kan spelen bij de veranderingen
in de maatschappij. De overheid stoot steeds meer taken af en
stimuleert de tot standkoming van de participatie-samenleving. Er
wordt steeds meer beroep gedaan op kerken en andere
maatschappelijke organisaties. Uitgangspunt bij de “Zorgzame
kerk” is de presentie in de maatschappij, met als uitgangspunten:
presentie naar buiten, wederkerigheid, inclusiviteit en
contextualiteit. De vier aandachtsgebieden zijn: Zorgmaatje
(bezoekwerk); gebruik maken van het gebouw (Kerk als Schakel),
ontmoetingen (Knooppunt) en Belangenbehartiging
(Pleitbezorging). Er zij inmiddels in een aantal plaatsen
activiteiten gestart zoals in de gemeente Deventer, waar het
16

Kruispunt Diaconaal Deventer gestart is. Meer informatie bij
mevr. Wiltjer.
Zakelijk gedeelte. Aangezien het quorum niet gehaald werd,
konden er geen besluiten genomen worden tijdens de
vergadering.
Er werd aandacht gevraagd voor de viering van 500 jaar
reformatie. Januari 2017 is Overijssel aan de beurt om dit te
vieren. Start op 7 januari in Deventer. Inlichtingen op
www.protestantseclassisdeventer.nl.
Het verslag van de laatst gehouden synode-vergadering is
uitgebreid besproken. Er komen grote veranderingen aan in de
structuur van de kerk op basis van het rapport Kerk 2015. Zo
zullen de classes in de huidige vorm verdwijnen. Er komen 11
regionale centra voor in de plaats. De landelijke organisatie wordt
sterk ingekrompen, zo’n 60 arbeidsplaatsen verdwijnen. Ook de
synode zal kleiner worden. De vernieuwingen gaan al in op 1
januari 2017. Plaatselijke gemeentes zullen zeker iets merken van
de gevolgen.

Opbrengst van collecten en giften

24 april
1 mei
8 mei
15 mei
22 mei

Diaconie
Kerkbeheer
Diaconie
Kerkbeheer
Diaconie
Kerkbeheer
Gift W
Diaconie KIA
Avondmaal
Kerkbeheer
Diaconie
Kerkbeheer
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

?
45,00
36,05
41,65
22,55
27,70
10,00
97,54
66,80
103,32
28,38
29,70

AGENDA

1 juni
4 juni
5 juni
15 juni
20 juni
21 juni
21 juni
22 juni
23 juni
25 juni
29 juni

12.30
10.00
12.00
14.30
20.00
9.00
11.00
10.00
20.30
9.00
19.45

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

Samen eten
W. v. Wesepe
Rommelmarkt
Boxbergerweg 71
Rommelmarkt
Boxbergerweg 71
SHOW spelmiddag
Brouwershof
Redactievergadering
Vulikerweg 2c
Ouderlingenvergadering
de Beukenoot
Moderamen
de Beukenoot
Kerkbeheer
de Beukenoot
Diaconievergadering
fam. Van Drie
Oud papieractie
fam. Niemeijer
Kerkenraadsvergadering
de Beukenoot

Kids in actie
Kids in Actie is de kinderclub van Kerk in
Actie. De club heeft een eigen mascotte:
duif Rainbow. Net zoals de duif die de ark
van Noach uitvloog op zoek naar een teken
van hoop, zo vliegt Rainbow de wereld over.
Ze komt terug met prachtige verhalen uit
alle windstreken. In het interactieve Huis
van Rainbow op kerkinactie.nl/kids kunnen
kinderen filmpjes kijken, liedjes te luisteren,
spelletjes doen en Rainbowkaarten
versturen. Ook kunnen zij samen iets doen voor kinderen ver weg, zoals
een actie te organiseren voor de kinderprojecten van Kerk in Actie.
Welkomstpakket Kids in Actie
Dit prachtige welkomstpakket bestaat uit een zachte, kleurrijke Rainbowknuffel en het voorleesboek Rainbow de duif om samen met een kind in
te kijken, te lezen en over te praten. In het boek laat Rainbow haar
wonderlijke wereld zien en neemt ze kinderen mee op reis door de
wereld. Kijk ook op www.kerkinactie.nl/kids. Met de aanschaf van dit
pakket steunt u de kinderprojecten van Kerk in Actie.
Te koop in de webwinkel van de Protestantse kerk voor € 15,
www.webwinkel.pkn.nl.
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Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe
PREDIKANT

KERKENRAAD

Ds. R. Gosker
Ds. Kreikenlaan 3A, 8124 AP Wesepe
reiniergosker@gmail.com
Voorzitter: Dhr. G. Visscher
Hademanstraat 8b, 8111 AK Heeten
gerrit@w3future.com
Scriba: Dhr. A.J. den Duijf
Boxbergerweg 71, 8124 PA Wesepe
esdenduijf@hetnet.nl

tel. 530103

tel. 0572 381823

tel. 532272

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

LEDENREGISTRATIE

Dhr. E.G. van den Broek
Kikkerspad 9, 8124 AC Wesepe
eg.vandenbroek@kpnplanet.nl

WEBSITE:

http://wesepe.protestantsekerk.net

tel. 531253

(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)
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