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Kopij voor de maanden juli/augustus inleveren vóór 24 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
2 juni

9.30 u

Mevr. I. Ziegelaar
Inz. der gaven: Diaconie
Eindcollecte: Kerkbeheer
9 juni 9.30 u Pinksteren Ds. H.J. Damstra
Inz. der gaven: Ond. Kerk. Geb.
Eindcollecte: KIA Pinksterzending
16 juni 9.30 u
Ds. H.J. Damstra
Gemeente Diepenveen is te gast
m.m.v. koor Soli Deo Gloria
Inz. der gaven: KIA Werelddiaconaat
Eindcollecte: Kerkbeheer
23 juni 10.00 u
Op bezoek in Diepenveen
m.m.v koor Soli Deo Gloria
30 juni 9.30 u
Ds. A. Fuhrmann
Inz. der gaven: Ond. Kerk. Geb.
Eindcollecte: Diaconie
7 juli
9.30 u
Dhr. H.G. Dijkman
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: Diaconie
Let op: in juni, juli en augustus beginnen de kerkdiensten
om 9.30 u (behalve de dienst in Diepenveen op 23 juni)
Na afloop van elke kerkdienst op zondagmorgen is er
koffiedrinken in de Beukenoot waarvoor elke kerkganger
van harte wordt uitgenodigd.

Worden als een kind…?
Vuurrode wangen van de frisse wind en van de pret.
Schommelend, op en neer.
Heen en weer. Hoger en hoger.
Stralende ogen en wilde haren. Springend op de trampoline.
Voelen dat je zweeft. Alsof je vliegt!
En daarna….lekker drinken en wat chipjes. Even bijkomen, maar
niet lang.
De zon schijnt, de vrijheid lonkt. Kom op, we gaan weer spelen!
Vrolijke gezichten en af en toe een schaterlach. Ik kan er
ontzettend van genieten.
De puurheid van kinderen. De drang naar spelen en ontdekken.
De frons tussen de wenkbrauwen en dan de vragen die worden
gesteld of meningen die worden gegeven. Zonder gêne. Recht uit
het hart.
Ergens verliezen we die onbevangenheid. Leren we rekening te
houden met. Nu is dat prima, want je leeft tenslotte niet alleen.
Maar ook: we leren wat er van ons wordt verwacht.
Dat we netjes zijn. Dat we sommige dingen niet mogen zeggen.
(alleen denken?) Noem maar op. En dan hangt het ervan af of je
een jongetje of een meisje bent. Een man of een vrouw.
Leven met verwachtingen. Die je zelf hebt, die je doen uitkijken
naar de toekomst. Maar ook verwachtingen die anderen van je
hebben. Uitgesproken of juist niet.
Voor sommigen (velen?) van ons voelt dit een zware last. Alsof je
balanceert tussen “dit wil ik” en “dit moet ik”.
Ik denk over dit soort dingen na, op mijn bankje in de achtertuin.
Zon op mijn gezicht, kop koffie in de hand, blik op de kinderen.
En ik geniet. Van hun onbevangenheid. Hun puurheid. Maar ook
hun vertrouwen en hun verontwaardiging als iets niet lukt of ze
het niet met je eens zijn. En ik hoop dat ze nog lang zo mogen
zijn. Met het hart op de tong.
We leven niet alleen. We willen en moeten rekening met elkaar
houden, anders wordt het een chaos en komen alleen de
sterksten tot hun recht. En toch…Jezus zegt ‘Luister goed naar
mijn woorden: Jullie moeten veranderen en net zo worden als
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kinderen. Anders kun je de nieuwe wereld niet binnengaan’
(Matteüs 18). Dus, misschien wat onbevangener? Bij onrecht wat
meer verontwaardigd en in je leven meer durven te vertrouwen?
Ik kijk, ik geniet en stel mijzelf (en jou) bij dit alles de vraag:
wat geef jij de volgende generatie mee?
Ds. Karolien Zwerver
Predikant te Raalte
BIJ DE KERKDIENSTEN
Op 9 juni vieren we het Pinksterfeest, na Kerst en Pasen het
derde grote kerkelijke feest. Waar Pinksteren aan de orde komt,
gaat het over geloofsvuur en enthousiasme!
De twee zondagen na Pinksteren staan in het teken van
‘burendiensten’ met Diepenveen: de 16e juni komt Diepenveen
naar Wesepe, de 23e is (in sporttermen) de ‘uitwedstrijd’. In beide
diensten zal het koor van Diepenveen Soli Deo Gloria zijn
medewerking verlenen.
Denkt iedereen aan de aanvangstijden? De kerkdiensten in onze
kerk beginnen in juni, juli en augustus namelijk om 9.30 uur!
Komt iemand dan toch pas om 10.00 uur aan, dan is hij of zij
natuurlijk nog steeds van harte welkom, maar de dienst is dan al
wel halverwege.
Overleden:
De vorige keer meldden we hier dat op 21 april is overleden
mevrouw Johanna Christina Klein Bronsvoort-Flierman in de
leeftijd van 86 jaar. Een In Memoriam van haar leven is deze
maand in dit blad opgenomen.
Op 2 mei is overleden de heer Hendrik Willem Christiaan ten
Have. Hij is 93 jaar geworden. Hij was weduwnaar van Corrie van
der Veer en woonde in De Hartkamp.
Op 9 mei hebben we hem begraven op de begraafplaats in
Wesepe na een dienst van Woord en Gebed in de kerk. Ook van
zijn leven is een in Memoriam opgenomen.
Beide families wensen we troost en bemoediging toe!
Met een vriendelijke groet,
ds. Henk Jan Damstra
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In Memoriam
Johanna Christina Klein Bronsvoort-Flierman
15 mei 1932 – 21 april 2019
weduwe van Gerrit Klein Bronsvoort
Op zondag 21 april, Paaszondag, is overleden mevrouw Johanna
Christina Klein Bronsvoort-Flierman. Zij is 86 jaar geworden en
woonde in Stevenskamp.
Op vrijdag 26 april hebben we in de kerk in Wesepe een dienst
van Woord en Gebed gehouden, waarin we haar leven hebben
herdacht. Na deze dienst is zij begraven op de begraafplaats in
Wesepe.
Anna Klein Bronsvoort keek op haar leven terug als ‘een goed
leven’. Ze was blij met de mensen met wie zij in verbondenheid
geleefd heeft. Ze was ook blij dat ze veel mensen heeft mogen
kennen. En ze voelde zich dankbaar voor het goede dat je elkaar
in het leven kunt geven en voor wat je voor elkaar kunt
betekenen. Ze was in haar leven actief, pakte graag iets op, was
graag bezig. Dat dát in haar latere jaren niet meer zo kon zoals
ze gewend was, was moeilijk. In de allerlaatste periode werd het
leven heel zwaar voor haar. Zo zwaar, dat ze uitkeek naar het
einde. Het was ‘goed zo’.
Ze was jarenlang gewend om op de boerderij druk bezig te zijn.
Daarnaast, en ná de tijd van werken, was er tijd voor andere
dingen. Van het doen en mee-doen, op verschillende terreinen
van het leven, heeft ze zeer genoten. Zo is ze ook diaken
geweest. Ze was graag in contact met anderen. En ze wilde graag
zelf de touwtjes van haar leven in handen hebben: zo gaf ze zelf
wel aan wat ze wel en niet zag zitten of verstandig vond. Ze is
overigens lang alleen geweest: haar man Gerrit overleed al in
2003, zestien jaar geleden.
We weten haar nu dáár waarvan we geloven dat we er geborgen
zijn. Psalm 139, de psalm die we in de dienst gelezen hebben,
spreekt van een God die ons ‘door en door’ kent, die verbonden is
met mensen, die maakt dat we er niet alléén voor staan. Dat we
Anna Klein Bronsvoort in Zijn handen thuis mogen weten en dat
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er troost mag uitgaan van alle goede en mooie herinneringen aan
haar leven.
ds. Henk Jan Damstra
In Memoriam
Hendrik Willem Christiaan ten Have
16 december 1925 – 2 mei 2019
weduwnaar van Corrie van der Veer
Op donderdag 2 mei is overleden de heer Hendrik Willem
Christiaan ten Have in de leeftijd van 93 jaar. Hij woonde in De
Hartkamp.
Op donderdag 9 mei hebben we zijn leven herdacht in een dienst
van Woord en Gebed in de kerk in Wesepe. We hebben hem
daarna begraven op de begraafplaats in Wesepe.
Voor Henk ten Have was gezondheid een rode draad in het leven.
Lange tijd kon hij niet meer thuis wonen en was hij afhankelijk
van verzorging door anderen. Zijn vrouw Corrie van der Veer was
jarenlang van hem afhankelijk, hij zorgde intensief voor haar. Zo
was veel levenstijd voor Henk gevuld met zorgen vóór en met
verzorgd wórden. Hij liet daarin veel ‘gewoon maar’ op zich
afkomen. Hij klaagde en mopperde niet, hij nam de tijden van het
leven zoals ze kwamen en zoals ze waren.
Hij was boer, als enig kind nam hij destijds het boerenbedrijf van
zijn ouders over. Hij genoot van dingen dóen. Hij kon veel zelf
maken, aanleggen en repareren. Hij zorgde ervoor dat de dingen
goed voor elkaar waren. Hij was meer een doener dan een prater.
Toch heeft hij een deel van zijn tijd gevuld met vergaderen, hij
zat in de loop van de tijd in verschillende besturen. Hij had grote
belangstelling voor schaatsen en schaken. In nieuwe apparaten
stelde hij technische belangstelling: hoe een computer of een
nieuwe telefoon werkte, vond hij heel interessant. Henk ten Have
las veel over wat met de oorlog te maken had. Er waren ook veel
herinneringen aan die tijd.
Hij was ook een gelovig mens, hij dacht daar ook over na. Het
heeft hem hopelijk ook kracht gegeven in levenstijden die minder
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mooi voor hem waren. In de dienst hebben we daarom Prediker 3
gelezen: ‘Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles
wat er is onder de hemel.’ Zo was zijn tijd van leven: er was de
tijd van oorlog, maar ook van vrijheid. Er was de tijd van zorgen
vóór, en ook van niet meer hoeven zorgen. Er was de tijd van
veel kunnen doen, maar ook de tijd van afhankelijk zijn van het
doen van ánderen. Er was de tijd van werken, maar ook van het
doen van dingen die hem na aan het hart lagen.
Dat we hem in liefde en in verbondenheid blijven gedenken, en
dat we hem in de goede handen van zijn Schepper mogen weten.
ds. Henk Jan Damstra

UIT DE KERKENRAAD

-

-

-

De kerkdiensten beginnen vanaf 2 juni om 09.30 uur. We
zullen de hele maand mei dit vermelden bij de
mededelingen.
Namens onze gemeente zullen Aaltje Rechterschot en
Gerrit Visscher meedoen in het project voor een
gezamenlijk kerkblad voor heel Klein Salland per
september 2021. Het gaat om oriënterende gesprekken.
Op 13 oktober is er weer een Klein Sallandse Kerkendag
die zal worden gehouden in Raalte. Namens onze
gemeente zullen Cora Schensema en Manny Brinkman
meehelpen aan de voorbereidingen.
De kerkenraad zal contact zoeken met Plaatselijk Belang
Wesepe om te komen tot een gezamenlijke herdenking
van 75 jaar bevrijding op 4 of 5 mei 2020.
Het technische beheer van de kerkradio en de
geluidsinstallatie zal worden gedaan door Dick Stegeman.

Kerkradio
De kerkradio heeft een lastig jaar achter de rug met veel uitval en
verstoring. Gelukkig gaat het nu goed. Nogmaals excuses voor
onze abonnees.
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We willen wel vragen om bij storingen dit zo snel mogelijk door te
geven aan Dick Stegeman, tel 532954 of via email:
d.a.stegeman@hccnet.nl.
Dick neemt het technische beheer over van Jan Wichems, die dit
vele jaren heeft verzorgd. Namens de kerkenraad hartelijk dank
aan Jan voor zijn vele werk hiervoor.

DIACONIE

Eetproject
De datums van het eetproject zijn op de woensdagen 5 juni, 3 juli
en 7 augustus om 12.30 uur in het Wapen van Wesepe.
Opgave tot de maandag ervoor bij Fineke telf: 532247, de kosten
zijn 12,50 euro voor een 3-gangen diner incl. een drankje.
Gaat u niet op vakantie, trakteer u zelf dan eens op een
overheerlijk en gezellig diner.
Voor evt. vervoer kunt u bellen met Jan telf: 531519.
Schuif eens een keer gezellig aan!
Soosmiddagen
De soosmiddagen gaan weer van start op woensdag 18
september met een oude bekende: Ben Lansink!
U bent allen van harte welkom, dus ook 55 plussers!!!! We gaan
er samen een gezellige middag van maken.
En wie weet een dansje……..???
Hartelijke groeten en graag tot ziens op deze datums.
Mientje, Jan, Frank, Fineke en Erna.
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STICHTING OUDEREN HUISVESTING
WESEPE
"De Brouwershof"
De laatste spelletjesmiddag voor de vakantie
is op woensdag 12 juni a.s. om 14.30 uur in de Brouwershof.
Graag ontmoeten wij u weer op deze gezellige middag!
Een hartelijke groet van Bertus, Klaasje en Jenny
Geslaagd uitje Ouderensoos bij Het Swarte Paert
Het uitje van de ouderensoos ging woensdag 15 mei met een
goed gevulde bus naar Het Swarte Paert. Met een gezellige
buschauffeuse Dinie Rensen van de TCR.werd de reis in de
ochtend naar het Friese Hemrik aanvaard. Onder de 62 reizigers
ook enkele van nog maar net 55 plus. Het werd een interessante
dag waar de gemoedelijkheid en Friese gastvrijheid vanaf spatte.
Op de plek van bestemming werden we ontvangen met koffie en
een originele Friese oranjekoek. In twee groepen werd een
rondleiding gegeven. De ene groep begon in de stallen en ging
langs de aquatrainer waar vooral paarden voor revalidatie worden
behandeld.
De andere groep begon in het museum waar prachtige
authentieke rijtuigen stonden. Veel belangstelling ging uit naar de
Friese sjees en de arreslee.
Daar werd verteld over de historie van het Friese paard. Ook de
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klederdracht heeft een rijke historie met alle pracht en praal en
gebruiken zoals de blauwe sokken voor de getrouwde man en
witte voor de vrijgezel.
Na een voortreffelijke lunch was er een show van Daniëlla Smit
met haar achtjarige Friese modelmerrie Lourenske. Na een korte
uitleg reed ze een mooie Kür op muziek.
Na afloop ging ze langs de gasten langs de kant waar de merrie

zich graag even liet aaien.
Daarna stond de koffie klaar die heerlijk in de voorjaarszon op het
terras genuttigd kon worden. In de rijhal werd nog een Fries
paard voor de eerste keer voor de sjees gezet. Daar was nog een
aantal echte paardenliefhebbers graag getuige van.
Bij terugkomst in Wesepe werd de dag bij het Wapen van Wesepe
culinair afgesloten met een voortreffelijk driegangen diner. Zo kon
een ieder goed verzadigd weer huiswaarts keren na een prachtige
dag.

KERKBEHEER

Bijdrage solidariteitskas
Bij het kerkblad van juni is voor ieder belijdend lid van onze
gemeente een brief bijgevoegd. In deze brief vragen we u om een
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bijdrage van € 10,- per belijdend lid 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 over de
Solidariteitskas is een folder van de PKN bij de brief gevoegd.
De kerkrentmeesters
Kerk weer open voor bezichtiging
De kerk is weer open voor bezichtiging op de donderdagen van 2
mei tot en met 29 augustus en op de Open Monumentendagen 14
en 15 september van 11.00 tot 15.00 uur.
De kerk is niet alleen open voor toeristen maar ook voor de
dorpsbewoners. Loop eens binnen en ervaar deze eeuwenoude
spirituele plek, lees en leer over de geschiedenis van de kerk,
geniet van de stilte en of maak een praatje met de
gastheer/gastvrouw.
De dorpskerk is er voor iedereen!

Opbrengst van collecten en giften

28 april
5 mei
12 mei
Gift kerk
19 mei
Gift

Diaconie
Kerkbeheer
Diaconie
Kerkbeheer
Diaconie
Kerkbeheer
fam. W
Diaconie
Kerkbeheer
Bloemenfonds
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

30,00
28,20
40,45
51,65
44,35
40,75
10,00
36,20
58,05
10,00

AGENDA

5 juni
6 juni
20 juni
21 juni
24 juni
26 juni
29 juni
3 juli

12.30 u
19.30 u
20.00 u
9.00 u
19.30 u
19.45 u
9.00 u
12.30 u

Eetproject
Kerkbeheer
Diaconievergadering
Ouderlingenvergadering
Redactievergadering
Kerkenraadsvergadering
Oud papieractie1
erf
Eetproject

WvWesepe
de Beukenoot
de Beukenoot
de Beukenoot
Vulikerweg 2c
de Beukenoot
fam. Niemeijer
WvWesepe

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

FIJN JE TE ONTMOETEN!
Sallandse kerkendag
Het duurt nog even, maar wilt u alvast zondag 13 oktober
2019 vrij houden in uw agenda?
Er wordt dan nl. weer een Sallandse kerkendag georganiseerd
door de kerkelijke gemeentes van Olst, Raalte, Wesepe en Wijhe.
De voorbereidingscommissie is voor jong en oud een inspirerend
en gezellig programma aan het voorbereiden.
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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.
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We beginnen met een kerkdienst in de Plaskerk in Raalte en
vervolgen de dag, met heel veel verschillende workshops en een
gezellig samenzijn, in het Annahuis.
De dag duurt van 9.30 uur tot 13.30 uur.

Hoe staat het met uw aardappels?
(Ingezonden mededeling)

In het voorjaar zijn er in de Klein Salland gemeenten door de
diaconie pootaardappels uitgedeeld. De bedoeling is dat deze
aardappels door de gemeenteleden worden gepoot en dat bij de
oogst de opbrengst ten goede komt aan de voedselbank. Hierbij
een fotootje van vier van die aardappels. Hopelijk komen er heel
veel nieuwe aardappels aan.
En hoe staan uw aardappels erbij?
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BIJBELSE PLANTEN IN DE DORPSKERK IN OLST
In de maanden juni, juli en augustus is er in de Dorpskerk in Olst
een tentoonstelling met de titel "Bijbelse planten". In de Bijbel
worden tal van planten genoemd, maar veel mensen weten
nauwelijks hoe die er uit zien. Op de panelen van de
tentoonstelling worden 22 plantensoorten getoond, voorzien van
een uitleg, foto's en een herbarium-exemplaar. Op woensdag 12
juni geeft Jaap Wiegers een uitleg bij de getoonde en de niet
getoonde planten en krijgt u de gelegenheid vragen te stellen. De
avond wordt gehouden in de Bastiaan (Kerkplein Olst), begint om
20.00 uur en wordt voor 22.00 uur afgesloten.
Commissie Vorming en Toerusting Olst.
Kerkdiensten in Klein Salland
Raalte
datum
2 juni
9 juni
16 juni
23 juni
30 juni
7 juli

tijd
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30

u
u
u
u
u
u

voorganger
Ds. K.M. Zwerver (gezinsdienst)
Ds. Ch. Schokker (Pinksteren)
Mevr. E. Kolthof
Ds. H.E.J. de Graaf
Ds. K.M. Zwerver
Ds. K.M. Zwerver

tijd
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30

u
u
u
u
u
u

voorganger
Ds. H.J. Damstra
Ds. J. Wiegers (Pinksteren)
Drs. H.J. Boon (Oec. Dienst)
Ds. H. Nekeman
Ds. H.J. Damstra (kinderkoor)
Ds. M.J. Boersma

tijd
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30

u
u
u
u
u
u

voorganger
Ds. C. Schokker
Ds. M. Veenstra-Oving (Pinksteren)
Ds. J.G. Zomer
Ds. J. Wiegers
Ds. F. Buitink
Mevr. T. Urbach-Plantinga

Olst
datum
2 juni
9 juni
16 juni
23 juni
30 juni
7 juli
Wijhe
datum
2 juni
9 juni
16 juni
23 juni
30 juni
7 juli
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Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe
PREDIKANT

Ds. H.J. Damstra
Kerkplein 11, 8121 BM Olst
damstra.schreuder@planet.nl

tel 564042

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

De BEUKENOOT
Sleutel :

Mevr. B.H. ten Have-Wilbrink (reserveren)
Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10

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

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 25 RABO 0373732457
kerkbeheerwesepe@gmail.com

tel. 531255

tel. 531573

tel. 038-4655388

Diaconie: Mevr. J. van Tartwijk
M.v.Doorninckweg 13, 8124 PH Wesepe
RABO bank:
NL31 RABO 0377735442
SKG bank:
NL59 RABO 0373739702
diaconiewesepe@gmail.com
LEDENREGISTRATIE

Dhr. E. Hoogeboom
eefhoogeboom@gmail.com

KINDEROPPAS

via G. Visscher, zie boven

WEBSITE:

http://wesepe.protestantsekerk.net

tel. 531237
tel. 531277
06 22541865

tel. 531686

tel 0572-381904

(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)
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