
KERKBLAD voor de maand juni 
van de 

Protestantse Gemeente Wesepe 
 

Verschijningsdatum: 29 mei 2017  Redactie: 
      Ds. H.J. Damstra 
Oplage: 420 ex.     Mevr. A. Rechterschot 
      Mevr. E. Middeldorp 
Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl   Dhr. E.G. van den Broek 
 
Kopij voor de maanden juli/augustus inleveren vóór 19 juni. 

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 juni 
 

4 juni 10.00 u  Ds. R. Gosker (Pinksteren en 

    jubileum zondag) 

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: KIA Zending 

11 juni 10.00 u  Ds. H. Spit  

    (burendienst in Diepenveen) 

18 juni 10.00 u  Ds. H. Spit (Diepenveen komt 

    op bezoek) 

    Inz. der gaven:KIA Binnenl. diaconaat 

    Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb. 

25 juni 10.00 u  Ds. A. Zaal (Hemmen) 

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: Werelddiaconaat 

2 juli 10.00 u  Ds. H.J. Damstra 

    Inz. der gaven: Diaconie 

    Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb. 

 

      : Koffiedrinken 

 

 

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

mailto:kerkbladwesepe@live.nl
mailto:secretaris@kleinsalland.nl
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Rust overkomt je niet zomaar. 

 

In de afgelopen periode hoor en las ik met enige regelmaat dat 

mensen op zoek zijn naar rust. 

Rust is in deze tijd heel betrekkelijk, want het lijkt dat er in de 

wereld op verschillende plekken onrust, geweld en oorlog de 

overhand heeft. Dat mensen op zoek zijn naar een rustige en 

veilige plek in de samenleving of in hun eigen leven is wel te 

begrijpen. Zie de stroom vluchtelingen, het oorlogsgeweld op tv, 

de beelden van hongerlijdende mensen.  

Dichterbij, in ons eigen leven, kan er verdriet, onrust en lijden 

zijn bij ziekte of verlies. Ieder mens krijgt ermee te maken.  

De structuur van de dag kan compleet op de kop worden gezet. 

Dat gebeurt als in het dagelijks bestaan, in huis of in je leven er 

geen eigen inhoud meer is en angst of verdriet overheerst.  

Het leven kent tijden van rust en onrust. In tijden van onrust is er 

een groot verlangen naar rust. Onrust brengt angst en paniek met 

zich mee; rust wekt begrip op en brengt inspiratie met zich mee. 

Wat is dan die rust of wel inspiratie voor een ieder in zijn of haar 

leven?  

Onlangs vertelde mij een vrouw, wiens leven veelal uit chaos en 

onrust bestond, dat zij had ontdekt wat haar rust bracht. 

Planning, structuur van de dagelijkse werkzaamheden, mediteren 

en zingen hadden haar al veel rust gebracht.  

Maar het belangrijkste wat zij had ervaren was het loslaten van 

zogenaamde zekerheden. Zo kon zij zich verwonderen over wat 

op haar weg kwam. Het gevoel dat het leven een bepaalde 

stroom of weg gaat die niet met zekerheden vast is te leggen. 

Herkent u, jij dit ook? 

 

We gaan nu het feest van Pinksteren tegemoet. Pinksteren is een 

mooi feest, maar het is lastig om in woorden de geest uit te 

leggen. De Heilige Geest van Pinksteren is eigenlijk niet vast te 

leggen. 

Men zegt wel vaak: het is als de wind, een zucht (‘ruach’ in het 

Hebreeuws), 

Gods geest waait zoals het gaat. 

Het is niet vast te pakken, maar je ziet of je ervaart het wel aan 

mensen. Waar iets van uitgaat, wat ze zeggen, is gemeend; wat 

ze doen, is echt. 
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Ze stralen iets uit dat met die Geest heeft te maken: warmte, 

goedheid, vrede, geduld, begrip, aandacht voor de minsten… 

Ook al zijn er velen wiens levenspad niet over rozen loopt, toch 

gaat er kracht van hen uit waar je zelf beter van wordt. Het zijn 

‘geestige’ mensen. Zij tonen vaak met weinig woorden hoe de 

Geest vandaag aan het werk is. 

(uit: Woorden en verhalen die er toe doen) 

Zo waait de geest in het leven en deze kan ons rust brengen. Rust 

is niet saai of vervelend, nee, het zet ons aan tot…… 

Vertrouwen en rust vinden in de geest van God. Dit is de kracht 

van Pinksteren die wij in elkaar herkennen en zo in zijn/haar 

Geest met elkaar leven.  

Fijne Pinksterdagen gewenst. 

 

 

Hartelijke groet,  

Lenie van Geenen, 

Pastoraal werker PG Wijhe. 

 

 

 

 

 

BIJ DE DIENSTEN in juni 

 

Op 4 juni, Pinksteren, gaat ds. Reinier Gosker voor. Voor die 

dienst is iedereen die 25, 40, 50, 60 of 70 jaar geleden belijdenis 

heeft gedaan, uitgenodigd om aanwezig te zijn en daar op deze 

Pinksterzondag bij stil te staan. Er zijn zo’n zestig mensen 

uitgenodigd, een aantal mensen woont in Wesepe en omstreken, 

een aantal woont verder weg (iemand zelfs in Canada). Hopelijk 

dat veel van deze mensen er bij kunnen zijn om met elkaar dit 

‘bijzondere ‘jubileum’ te beleven.  

 

De laatste zondag van juni, de 25e, gaat een andere oud-

predikant van Wesepe, ds. Aafke Zaal, in de dienst voor. 

 

Tussen beide diensten in, zijn er op 11 juni en op 18 juni 

‘burendiensten’ met Diepenveen. Inmiddels zijn die diensten een 

vaste traditie geworden. Op 11 juni zijn we welkom in 

Diepenveen, met als voorganger ds. Henk Spit. Op 18 juni is 
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Diepenveen welkom in Wesepe, met dezelfde voorganger. Het 

had natuurlijk voor de hand gelegen dat ik dan zelf zou voorgaan, 

maar die dag is er een dienst rondom de kindernevendienst in 

Olst gepland waar ik verwacht word. 

 

We hopen op vier inspirerende diensten, op en na Pinksteren. 

Ter inspiratie besluit ik met het aanhalen van een (niet zo 

bekend) Pinksterlied uit het liedboek, nummer 676: 

 

De wind, we zien hem niet, zijn stem klinkt in ons oor, 

een briesje of een storm, die alle rust verstoort. 

 

De Geest, we zien haar niet, toch horen we haar stem, 

die goede woorden spreekt als ik verdrietig ben. 

 

De wind, we zien hem niet, maar toch trekt hij zijn spoor: 

de golven in de zee, het lange gras buigt door. 

 

Vanuit de overkant, een land dat niemand ziet, 

ontvangen wij een kracht, de Geest die uitzicht biedt. 

 

Met een vriendelijke groet,  

ds. Henk Jan Damstra 
 
 

UIT DE PASTORIE 

Wel en wee: 

Mevrouw Hermina Gesina Alida ten Dam-Brinkman is op vrijdag 5 

mei overleden. Zij is 76 jaar geworden en woonde in het 

Averbergen.  

Op vrijdag 12 mei is zij op de begraafplaats in Wesepe begraven, 

na een dienst van Woord en Gebed in de kerk. 

We wensen haar familie, en anderen die haar missen zullen, 

sterkte toe. 

 

De heer A.A. Koopman (Scholtensweg 41) moest eerst worden 

opgenomen in het ziekenhuis in Deventer en inmiddels is hij 

verhuisd naar verpleeghuis P.W. Jansen. Vlak voor het ter perse 

gaan van het kerkblad kwam het bericht dat hij is overleden. In 

het volgend kerkblad zal aan zijn overlijden aandacht worden 

geschonken. 
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Mirte Dijkslag (Sichemstraat 24) is in Groningen geopereerd. De 

operatie is gelukkig geslaagd. Hopelijk is ze, wanneer u dit leest, 

weer thuis. 

Mevrouw J. Temmink-Jansen moest voor revalidatie tijdelijk naar 

de Stevenskamp. 

De heer B. van Gelder (Scholtensweg 25) verbleef de afgelopen 

periode in De Hartkamp. Hij heeft het vooruitzicht op om korte 

termijn weer naar te huis te kunnen. 

 

We wensen hun, en wie bij hen horen, kracht, heel veel goede 

moed en medeleven toe. 

Dat geldt ook voor wie hier niet genoemd zijn, maar die wel 

kracht nodig hebben en geduld moeten opbrengen. 

 

Voor de heer en mevrouw Hartkamp-ter Velde (Bevrijdingsweg 4) 

zal het op 23 juni 50 jaar geleden zijn, dat zij met elkaar 

getrouwd zijn. We feliciteren hen ook op deze plek van harte met 

dit jubileum! 

 

Met een vriendelijke groet,  

ds. Henk Jan Damstra 

 
 

Speurtocht in de Nicolaaskerk. 

Op maandag 22 mei hadden de kinderen van groep 7 en 8 van de 

basisschool een speurtocht in onze kerk. Dit in het kader van 

Geestelijke en Humanitaire 

Vormingsonderwijs.  

Na een kort welkom kregen ze 

een vragenlijst mee en gingen 

ze twee aan twee op zoek 

naar de antwoorden. En denk 

niet dat de opdrachten 

makkelijk waren. Weliswaar 

was er hulp aanwezig en 

konden de kinderen aan Henk 

Jan Damstra vragen wat die 

gebrandschilderde ramen voorstelden en ze konden buiten op het 

infobord de leeftijd van de kerk uitrekenen. Maar ze moesten ook 

proberen te berekenen hoe oud de beuk op het kerkplein was. 

Banken tellen was makkelijk, de kopjes zoeken die de gewelven 
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dragen duurde iets langer. Maar bijvoorbeeld het aantal 

orgelpijpen was heel moeilijk. Ja, je ziet er 49 maar ongeveer 400 

zie je niet, die zitten in de kast. Maar al speurend maakten de 

kinderen kennis met doop via het doopvont en met sterven via de 

gedachtenishoek. Sommigen waren in deze kerk gedoopt, net als 

misschien wel 25 generaties voor hen, anderen zagen het 

allemaal voor het eerst en dat was best indrukwekkend. Maar 

helemaal leuk werd het toen Evert van de Broek ging vertellen 

over de klokken en natuurlijk mochten ze zelf ook aan de touwen 

trekken, waardoor Wesepe zo maar op maandagmiddag 

kerkklokken hoorde. Na een glaasje limonade en een mooie kaart 

als herinnering gingen de kinderen en 

begeleiders weer terug naar school, een 

ervaring rijker. 

 

 

 

Eindelijk Sint Nicolaas gevonden… 

 
 

 

Een ander concert in de Nicolaaskerk 

In januari van dit jaar begon op 

de OBS A. Bosschool een 

muziekproject, de leerlingen 

van groep 5 t/m 8 startten met 

het leerorkest, om kennis te 

maken met de instrumenten en 

het spelen in een orkest.  

Allerlei instrumenten werden 

bespeeld, koper, cello, viool, 

gitaar, slagwerk enz. Er werd druk gerepeteerd en uiteindelijk 

was op donderdag 18 mei j.l. de grande finale in de Nicolaaskerk. 

(want daar klinkt het zo mooi) Het publiek, bestaande uit de 

onderbouw, ouders, opa’s en oma’s en de leerkrachten, genoot 

van een mooie uitvoering. Heel 

knap in zo korte tijd geleerd! 

 

 

Druk aan het oefenen op de 

Bosschool 



7 

 

 

DIACONIE 
 

 

 

Agenda Seniorenclub Wesepe / Averlo zomer 2017 

Op woensdag 7 juni a.s. om 12.30 uur gaan we weer samen eten 

in het Wapen van Wesepe. De kosten voor dit heerlijke drie-

gangendiner (incl. drankje) zijn 10 euro. 

Opgave tot uiterlijk maandag 5 juni bij Fineke Middeldorp tel.nr. 

532274. Heeft u een dieet ? Geef dit dan ook door bij opgave. 

Hebt u vervoer nodig dan kunt u contact opnemen met Jan 

Meuleman tel.nr. 531519. Ook kunt nog steeds cadeaubonnen 

kopen om een keer iemand te verrassen met een heerlijk diner. 

In de komende zomermaanden zijn er geen soosmiddagen. Deze 

gaan weer van start op 20 september met een muzikaal 

zangoptreden van “De Juf, de Bakker en de Dominee.” Aanvang 

14.30 uur in het Wapen van Wesepe. 

Een fijne zomer gewenst en graag tot ziens bij het eten of op de 

soos! 

Groeten van de commissie 

 
 

STICHTING OUDEREN HUISVESTING 

WESEPE 

"De Brouwershof" 
 

 

Beste mensen,  

Wanneer ik dit schrijf zou je haast denken dat de zomer eraan 

komt; laten we het hopen. 

We hebben onze laatste spellenmiddag voor de zomer op 

woensdag 14 juni a.s.om 14.30 uur in de Brouwershof. 

We wensen jullie allen fijne dagen in de maanden juli en 

augustus,en zien jullie allen graag terug op woensdag 13 

september. 

Vriendelijke groeten van Jenny, Bertus en Klaasje. 
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KERKBEHEER 
 

 

 

Bijdrage solidariteitskas 

Bij dit kerkblad wordt aan ieder belijdend lid van onze gemeente 

een brief bezorgd. In deze brief vragen we u om een bijdrage van 

€ 10,- voor de zogeheten Solidariteitskas. De solidariteitsbijdrage 

is voor de helft bestemd voor onze eigen gemeente, voor de 

andere helft voor steunverlening aan gemeenten binnen de 

Protestantse Kerk in Nederland die door omstandigheden tijdelijk 

niet ‘zelfvoorzienend’ kunnen zijn. Ook wordt het fonds voor 

activiteiten gebruikt die niet door één gemeente op te brengen 

zijn, zoals studentenpastoraat en binnenvaartpastoraat. De 

solidariteitskas is in het leven geroepen vanuit de gedachte dat je 

als plaatselijke gemeente deel uitmaakt van de landelijke kerk en 

daarmee verantwoordelijk bent voor elkaar. Voor meer informatie 

is een folder van de PKN bij de brief gevoegd. 

De laatste keer dat we om een bijdrage vroegen was in februari 

2016, tegelijk met de Aktie Kerkbalans. Toen hebben we 

gevraagd om de bijdragen voor twee jaren: 2015 én 2016. Dat 

was een inhaalslag omdat we toen al een paar jaar achter de 

feiten aanliepen. Daar is royaal gevolg aan gegeven. Daarvoor 

willen we alle gevers hartelijk bedanken. 

Inmiddels zijn we 1½ jaar verder en durven we te vragen om de 

bijdrage voor 2017. Dat doen we nu op een tijdstip waarop het in 

de meeste kerken in Nederland gebeurt. Daarmee lopen we dan 

weer in de pas met de landelijke actie voor de solidariteitskas. 

De kerkrentmeesters 

 

 

Opbrengst van collecten en giften 

 

 

 

23 apr Bloemenfonds € 28,65 

 Ond. Kerk. Geb. € 33,80 

30 apr Kerkmuziek (D) € 50,15 

 Kerkbeheer € 39,25 
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7 mei Diaconie € 28,90 

 Ond. Kerk. Geb. € 35,05 

14 mei Miss. Werk (D) € 41,70 

 Kerkbeheer € 49,40 

gift           W Kerkbeheer € 10,00 

21 mei Diaconie € 50,51 

 Kerkbeheer € 46,00 

 

 

Gemeenteleden gezocht voor Panel Protestantse Kerk 

Bent u al lid van het Panel Protestantse Kerk? Via het panel kunt 

u als kerklid uw mening geven over onderwerpen die spelen 

binnen de gehele Protestantse Kerk. Het is dé mogelijkheid om 

mee te denken. Ieder lid (vanaf 18 jaar) van de Protestantse Kerk 

is van harte welkom. Uiteraard is deelname geheel vrijblijvend, 

uw antwoorden blijven anoniem en u kunt u zich op ieder moment 

hiervoor weer eenvoudig afmelden. Meer informatie en 

aanmelden: www.protestantsekerk.nl/panel. 

 

 

 

AGENDA 
 

 

 

7 juni 12.30 u Samen eten    W.v.Wesepe 

14 juni 14.30 u Spellenmiddag SHOW  Brouwershof 

19 juni 20.00 u Redactievergadering    Vulikerweg 2 

20 juni   9.00 u Ouderlingenvergadering de Beukenoot 

20 juni 11.00 u Moderamen   de Beukenoot 

21 juni   9.00 u Kerkbeheer   de Beukenoot 

22 juni 20.30 u Diaconievergadering  de Beukenoot 

24 juni 10.00 u Oud papieractie     erf fam. Niemeijer 

28 juni 19.45 u Kerkenraadsvergadering de Beukenoot 
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Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe 
 

PREDIKANT Ds. H.J. Damstra  tel 562009 
 Kerkplein 11, 8121 BM Olst 
 damstra@pkn-olst.nl 
   
KERKENRAAD Voorzitter: Dhr. G. Visscher                 tel. 0572 381823 

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

   Scriba: H.J. Jansen,      tel 853941 
   Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe 
    scribapknwesepe@gmail.com 
 
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 
 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 
 

LEDEN- C. Jansen-Suciu,  
REGISTRATIE Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe      
 corina_jansen@yahoo.com  
 
WEBSITE:  http://wesepe.protestantsekerk.net 
 
KINDEROPPAS via G. Visscher, zie boven 

(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld) 

mailto:scribapknwesepe@gmail.com
http://wesepe.protestantsekerk.net/
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