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KERKBLAD 

van de 
Protestantse Gemeente Wesepe 

 

Verschijningsdatum: 2 juni 2020  Redactie: 
      Ds. H.J. Damstra 
Oplage: 415 ex.     Mevr. A. Rechterschot 
      Dhr. G. Visscher 
Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl   Dhr. E.G. van den Broek 
 
Kopij voor de maand juli/augustus inleveren vóór 22 juni 2020. 

Eén keer per jaar wordt u gevraagd een vrijwillige bijdrage aan het 
kerkblad te storten. Voor bankrekeningnummer zie colofon achterin het 

kerkblad. 
 

 

Erediensten in juni 2020 
 

Vanwege de beperkingen door het Coronavirus zijn er tot nader 

order geen kerkdiensten met kerkgangers. De onderstaande 

diensten worden met een klein aantal mensen gehouden en zijn 

te volgen via kerkdienstgemist.nl, eerst Overijssel en dan Olst 

aanklikken:  

 

31 mei  09.30 uur Pinksterdienst in Wijhe  

   voorgangers ds. M. Veenstra en  

   ds. H.J. Damstra 

7 juni  09.30 uur  oecumenische dienst in Olst voor Olst en 

Wesepe, voorgangers ds. H.J. Damstra en 

  pastor Lonneke Gunnink-van den Berg 

14 juni  09.30 uur kerkdienst in Olst voor Olst en Wesepe, 

   voorganger ds. H.J. Damstra 

21 juni  09.30 uur  kerkdienst in Olst voor Olst en Wesepe, 

   voorganger ds. Boon uit Texel 

28 juni  09.30 uur  kerkdienst in Olst voor Olst en Wesepe, 

voorganger ds. H.J. Damstra 

 

5 juli     09.30 uur Mevr. I. Ziegelaar 

   Inz. der gaven: Kerkbeheer  

Eindcollecte: KIA diaconaat   

 

mailto:kerkbladwesepe@live.nl
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Geslaagd 

 

Het loopt allemaal anders dan anders dit jaar. ‘Zo raar’ zeggen 

veel mensen, ‘zo onwerkelijk’, ‘nog nooit meegemaakt’. En dat 

laatste wordt ook gezegd door mensen die de nodige 

levenservaring met zich meedragen en die wel wat gewend zijn.  

 

Eén van de dingen die anders dan anders zijn, is dat leerlingen op 

de basisschool geen cito-toets hoefden te doen. Mijn neefje van 

elf had daar toevallig geen enkel probleem mee, en dat zal voor 

meer kinderen zo zijn. En leerlingen die dit jaar in het laatste 

schooljaar zitten, hoefden geen apart landelijk eindexamen te 

doen. Hoewel dat ook weer niet voor iedereen goed uitpakt, 

scheelt het voor jongeren (èn hun ouders) wel stress.  

 

Het zal een mooi gezicht zijn om overal weer de vlaggen met 

schooltassen en de duidelijke boodschap te zien hangen: 

‘geslaagd!’ En daarmee ben je dan een stukje verder op weg naar 

de toekomst. Eigenlijk is dat één van die lichtpuntjes in deze tijd, 

iets positief, dat er weer gevlagd kan worden. En hoe vaak maak 

je dat nou mee, dat je kunt zeggen: ‘ik ben geslaagd’?  

 

De laatste keer dat ik zelf ergens voor slaagde was voor het 

examen om met een zware aanhanger achter de auto te mogen 

rijden. De rij-examinator vroeg onderweg wat voor werk ik deed. 

Dominees maakte hij niet vaak mee, ik was de tweede in zijn 

carrière. En de eerste had hij laten zakken, voegde hij er lachend 

aan toe. Dat lachen deed hij trouwens wel iets te hard. Die 

dominee had, vertelde hij er bij, wraak genomen door over het 

niet zo geslaagde rijexamen in zijn kerkblad te schrijven. ‘Dat zou 

ik ook doen’, antwoordde ik meteen. En of het nu daardoor kwam 

of door een goed verlopen examen (dat zal ik nooit weten), maar 

het resultaat was (gelukkig) positief: ‘u bent geslaagd’.  

 

In het dagelijks leven is ‘geslaagd’ vaak een ander woord voor 

‘succesvol’. Iemand is geslaagd omdat er veel geld verdiend is, of 

een mooie positie bereikt is, of omdat iemand iets bijzonders 

gepresteerd heeft. Een ‘geslaagd’ iemand kan trots op zichzelf 

zijn, en anderen jaloers. Wel raar eigenlijk, dat we niet iemand 

geslaagd noemen die bijvoorbeeld allerlei zorg op zich neemt voor 

gezin of familie, of die iets moois toevoegt aan het leven van 
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iemand anders. Het is eigenlijk zo’n beperkt woord, dat 

‘geslaagd’.  

 

Het valt me in bijbelse verhalen wel eens op dat er mensen voor 

het voetlicht worden gehaald die je juist niet geslaagd of 

succesvol kunt noemen. En als ze wel als ‘geslaagde’ mensen 

door het leven gaan, is dat niet altijd positief. Vaak is in die 

verhalen de onderliggende vraag: ben je geslaagd in de ogen van 

mensen óf in die van God? Bij Paulus lees ik dat je als mens pas 

echt ‘geslaagd’ bent wanneer de Geest van Pinksteren je 

beweegt, wanneer die Geest volop ruimte krijgt in je leven. 

Paulus, ook wel dé apostel van de Geest genoemd, heeft het in 

één van zijn brieven dan ook over de ‘vruchten van de Geest’ en 

dat zijn: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en 

goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.  

 

Pinksteren is een uitnodiging, een aanbod, van God aan mensen: 

leef met die vruchten van de Geest, sta er voor open, breng ze in 

praktijk. Je bent er als mens, als schepsel, op gebouwd om dat te 

doen. Ze maken het leven tot een echt ‘geslaagd’ leven. En het 

mooie is: niemand van ons krijgt een cijfer voor de vakken 

‘liefde’, ‘vrede’ of ‘geduld’. Je kunt bij God namelijk niet zakken, 

alleen slagen. 

 

Pinksteren is zoals lied 691 ons laat zingen: 

 

‘In stilte werkt de Geest van God,  

stuwt voort met zachte krachten, 

een wijze moeder die ons hoedt,  

een bron van goede machten. 

Zij geeft ons moed om door te gaan,  

doet mensen weer elkaar verstaan, 

omgeeft ons als een mantel.’ 

 

En die mantel past iedereen! 

 

ds. Henk Jan Damstra 
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Corona-tijd: 

Sinds het vorige nummer van dit blad zijn we weer wat verder in 

de tijd en horen we inmiddels wat meer hoopvolle berichten. Er 

wordt volop gesproken over verruiming van onze mogelijkheden 

en veel mensen zijn daar (hard) aan toe. Met alle onzekerheid die 

er nog bij hoort, mogen we en willen we dat ook in de kerk gaan 

doen. In juni doen we dat nog niet, dan trekken Wesepe en Olst 

nog samen op in de kerkdiensten die online te volgen zijn.  

 

In juli hopen we eindelijk de kerk weer (voorzichtig) open te 

kunnen stellen voor diensten. Al zal dat (nog) heel anders zijn 

dan we gewend waren. In het volgende nummer kan daar 

inhoudelijk meer over gezegd worden. We werken als kerkenraad 

aan een (verplicht) protocol dat we in juni klaar zullen hebben. 

Uiteraard is alles onder voorbehoud, want de situatie en de 

mogelijkheden kunnen zomaar weer veranderen. 

 

Duidelijk is al wel dat we zullen moeten gaan werken met een 

systeem van reserveringen en uiteraard geldt bij alles dat we op 

afstand van elkaar moeten blijven. Samen koffie drinken kan niet. 

En op dit moment is er ook een discussie aan de gang over het 

gezamenlijk zingen. Er wordt volop onderzoek gedaan naar de 

veiligheid van dat zingen. En ik had nooit gedacht zo’n zinnetje in 

het kerkblad te hoeven zetten! Op tv en in de krant is er al 

aandacht voor geweest: het houden van anderhalve meter 

afstand blijkt bij het samen zingen helemaal niet veilig genoeg te 

zijn. 

 

We krijgen met vragen te maken waar we nooit over na hebben 

hoeven denken. Het is natuurlijk mooi en prettig dat er weer wat 

kan en mag. Maar om maar eens een minister-president van rond 

de oliecrisis te citeren: ‘het wordt voorlopig niet meer zoals 

vroeger’. Die premier zei eigenlijk ‘nooit meer’, maar dat is me te 

somber. We hopen natuurlijk op, en bidden, om mogelijkheden en 

verbeteringen. Zolang als deze situatie duurt zullen we geduld 

moeten hebben en ons blijven aanpassen. Maar gelukkig: het 

orgel mag bespeeld blijven worden! 
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Bij de diensten in juni: 

De diensten in juni zijn dus nog alleen online bij te wonen, via 

kerkdienstgemist.nl. (eerst Overijssel en dan Olst aanklikken). 

In Olst is het de traditie om de zondag na Pinksteren een 

oecumenische dienst te houden en dat is deze keer op 7 juni. Die 

traditie houden we ook dit jaar in ere. Samen met pastor Lonneke 

Gunnink-van den Berg hoop ik dan voor te gaan. Muziek en zang 

komt van een deel van het koor Ardente uit Boskamp. 

Op 14 juni ga ik zelf voor. Op 21 juni is collega Boon uit Texel de 

voorganger. En op 28 juni ben ik er zelf weer. Op 28 juni bespeelt 

Corinne Ovinge-Best het orgel. 

 

U en jullie zijn natuurlijk van harte welkom om de diensten mee 

te beleven. Elke zondag zijn er zangers en zangeressen uit beide 

gemeenten en is er van beide gemeenten een ‘ambtsdrager van 

dienst’. 

 

Op de woensdagavonden van 3, 10, 17 en 24 juni worden de 

klokken niet meer geluid, maar wel is er op die avonden de 

gelegenheid om (tussen 19.00 en 20.00 uur) in de kerk te zijn 

voor stilte, orgelmuziek en het aansteken van een waxinelichtje 

aan de paaskaars. 

 

Vanuit de gemeente: 

In de afgelopen periode is overleden mevrouw Berendina Johanna 

Aaltjen Roetert-Wiltink in de leeftijd van 83 jaar. Zij overleed op 

25 april en is op 30 april in kleine kring begraven. We noemden 

haar overlijden al het mei-nummer. Deze keer is er ook een In 

Memoriam van haar leven opgenomen. 

  

Op 30 april is overleden de heer Evert van der Worp. Hij is 61 jaar 

geworden. Hij verbleef de laatste periode van zijn leven in 

Woonzorgcentrum De Venus in Zwolle. Ook van zijn leven staat 

een In Memoriam in dit blad. 

 

Beide families sterkte gewenst, ook vanaf deze plek. 

 

Sterkte wensen we ook toe aan anderen met gemis en aan wie 

met gezondheidsproblemen of andere problemen, zoals financiële, 

te maken heeft. Soms zijn oplossingen in zicht, vaak is 

uithoudingsvermogen hard nodig. Niet voor niets staat op de rode 
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vlag bij de kerk ‘Houd moed en heb lief’. Die vlag mag nog wel 

even blijven hangen, we gunnen elkaar die moed en de liefde van 

harte! 

 

Met een vriendelijke groet,  

ds. Henk Jan Damstra 

 

In Memoriam 

Berendina Johanna Aaltjen Roetert-Wiltink 

7 maart 1937 – 25 april 2020 

weduwnaar van Gerrit Roetert 

 

Op zaterdag 25 april overleed mevrouw Berendina Johanna 

Aaltjen Roetert-Wiltink in de leeftijd van 83 jaar. Zij woonde in 

Zorgcentrum Boskamp.  

Op donderdag 30 april hebben we haar begraven op de 

begraafplaats in Wesepe en daar stilgestaan bij haar leven.     

Diny Roetert is opgegroeid aan de Schuilenbergerweg. Ze ging 

naar de lagere school in Wesepe, vervolgens deed ze de 

Huishoudschool en ze heeft een cursus gevolgd op Rollecate. Ze 

zette zich in haar leven graag in voor de Plattelandsvrouwen-

vereniging en ze hield van bloemschikken.  

Ze was de oudste in het gezin waarin ze geboren is, samen met 

twee zussen. Voor haar was familie het belangrijkste. Daarom 

hechtte ze grote waarde aan de zogenoemde ‘nichten-dagen’, die 

ze altijd trouw bezocht. Diny was ook een vrouw ‘met pit’: ze zei 

wat ze vond. Dat zal haar niet altijd even gemakkelijk in de 

omgang hebben gemaakt, maar dat paste bij haar. 

Diny en haar man waren 45 jaar getrouwd toen Gerrit Roetert in 

augustus 2010 overleed. Zelf had ze altijd een goede en sterke 

gezondheid. De laatste jaren van haar leven was dat anders, door 

de gevolgen van een hersenbloeding. Ze was een sterke vrouw: 

ze vocht zich zo goed mogelijk een weg naar boven. Het lukte 

haar om vanuit het revalidatiecentrum weer naar huis te kunnen. 

Aan het begin van dit jaar ging haar gezondheid toch weer 

achteruit. Ze moest worden opgenomen in het ziekenhuis, toen 

naar een verpleeghuis en verbleef vervolgens voor de laatste 

periode van haar leven in zorgcentrum St. Willibrord in Boskamp. 

Op de begraafplaats hebben we de woorden gelezen van Psalm 

139: ‘Heer, u kent mij, u doorgrondt mij. Ga ik op weg of rust ik 

uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd. 



8 

Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u.’ Dat zijn troostende en 

geruststellende woorden. Aan die God vertrouwen we Diny 

Roetert toe. En we wensen haar zoon Johan, en anderen die haar 

missen zullen, veel sterkte toe! 

 

ds. Henk Jan Damstra 

 

In Memoriam  

Evert Gerrit van der Worp  

13-3-1959 - 30 april 2020 

 

Evert werd geboren als tweede in een gezin van drie. Hij bezocht 

na de lagere school in Wesepe de tuinbouwschool in Twello. Van 

jongs af aan waren tuin en planten zijn liefhebberij en hij werkte 

bij diverse hoveniersbedrijven in Deventer en Klarenbeek.  

Toen er eind jaren tachtig onvoldoende werk in de tuinbouw was 

maakte hij de overstap naar de vleesverwerking waar hij twintig 

jaar werkte voor Stegeman, eerst in Deventer en later in Wijhe. 

Na een reorganisatie is hij een aantal jaren thuis geweest en 

kreeg hij problemen met zijn ogen. Sinds 2011 werkte hij nog bij 

Salcon in de productie.  

Maar bloemen en planten bleven toch zijn liefhebberij en hij kon 

dat naar hartenlust uitoefenen in de ruime tuin van zijn ouderlijk 

huis. Zijn moeder overleed al vroeg in 1993 waarna hij samen 

met zijn vader twintig jaar alles thuis regelde. Ook na de dood 

van zijn vader in 2013 hield hij het goed op orde. 

Vorig zomer kreeg hij echter steeds meer gezondheidsproblemen 

en kwam hij in oktober in het ziekenhuis terecht waar de ziekte 

van Kahler werd vastgesteld. Er volgden een aantal maanden 

verpleegtehuis in Zwolle maar genezing was niet meer mogelijk 

hoewel hij tot op het laatst positief bleef denken. Op 30 april 

besloot hij na overleg met zijn artsen om zijn lijden te beëindigen. 

Hij mocht slechts 61 jaar worden. Op 6 mei is hij te midden van 

zijn familie gecremeerd. 

 

Kerkdiensten gaan weer beginnen 

Na 1 juli mogen weer bijeenkomsten worden gehouden tot 

maximaal 100 personen onder strikte voorwaarden. We hebben 

goed gekeken naar die voorwaarden en we hebben besloten om 

er vol voor te gaan. Dus gaan we weer naar onze kerk op 

zondagochtend. 
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Vanaf 10 mei hebben we samen met Olst online-diensten kunnen 

houden in de kerk van Olst. In deze diensten zullen ook 

mededelingen voor Wesepe worden gedaan. Vanaf deze plaats wil 

ik namens Wesepe onze dank uitspreken aan alles en iedereen in 

Olst, die dit mogelijk hebben gemaakt. Een compliment ook voor 

Dominee Henk Jan Damstra. Hij heeft dit bij Olst aangekaart en 

verder uitgewerkt. In tijden van nood leer je je vrienden kennen 

en dat hebben we zeker ervaren in deze corona-maanden.  

Maar het liefste willen we toch zelf naar onze eigen dorpskerk en 

dat kan dus weer vanaf zondag 5 juli. Maar het zal zeker anders 

zijn. Dat lijkt heel vervelend maar we zullen in het volgende 

kerkblad uitgebreid uitleggen hoe we dit gaan regelen. Wij als 

kerkenraad zullen er alles aan doen om het zo veilig mogelijk te 

organiseren en we hopen natuurlijk dat onze gemeenteleden dat 

ook weten te waarderen. Dit alles natuurlijk wel onder het 

voorbehoud dat ons werkplan wordt goedgekeurd en dat de 

regering geen aanleiding ziet om de plannen te wijzigen. 

 

Gerrit Visscher 

 

 

UIT DE KERKENRAAD 
 

- De kerkenraad heeft nog niet voltallig 

vergaderd. Dit is onmogelijk met anderhalve 

meter afstand in de Beukenoot want je moet 

ook nog verstaanbaar kunnen praten. Wel hebben de 

afzonderlijke colleges vergaderd en ook het Moderamen, het 

dagelijks bestuur, heeft de draad weer opgepakt. 

- In het Moderamen is besloten dat de kerkdiensten weer van 

start gaan per 1 juli. Zie artikel elders in dit blad. 

- De jaarrekening over het jaar 2019 van de kerkrentmeesters 

is in het Moderamen voorlopig goedgekeurd. Definitieve 

goedkeuring volgt in de kerkenraadsvergadering begin 

september. 

- De diaconie heeft besloten om alle goede doelen die normaal 

een collecte uit de diensten krijgen nu een vergelijkbaar 

bedrag over te maken. 

- De orgelrestauratie is formeel opgeleverd maar er volgt nog 

een onderzoek naar het schilderwerk van de buitenkant. Dit 

kan mogelijk nog weer een vervolgpost worden. 
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STICHTING OUDEREN HUISVESTING 

WESEPE 

"De Brouwershof" 
 
 
 

Beste mensen, 

Helaas kan de spelletjesmiddag van 10 juni ook niet doorgaan. 

Het valt niet mee om anderhalve meter uit elkaar te kaarten of te 

rummicubben. Hopelijk kunnen we deze middag in september 

weer hervatten. U hoort nog van ons.  

Hartelijke groet van Bertus, Klaasje en Jenny 

 

 

KERKBEHEER 
 

 

 

 

 

Jaarrekening 2019 

De conceptjaarrekening over het jaar 2019 ligt ter inzage in week 

24 (8 t/m 12 juni) op het adres Kikkerspad 9 in Wesepe.  

Als u deze wilt inzien dan graag even een telefoontje naar Evert 

van den Broek (06 23340539) voor een afspraak. 

 

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 

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. Voor meer informatie over de Solidariteitskas is een 

folder van de PKN bij de brief gevoegd.  

 

De kerkrentmeesters  
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AGENDA 
 

 

22 juni 20.00 u Redactievergadering      Kikkerspad 9 

24 juni   9.00 u Kerkbeheer   de Beukenoot 

25 juni 20.00 u Diaconievergadering  de Beukenoot 

26 juni   9.00 u Ouderlingenvergadering de Beukenoot 

27 juni   9.00 u Oud papieractie     erf fam. Niemeijer 

1 juli 19.45 u Kerkenraadsvergadering de Beukenoot 

 

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

 

In de afgelopen maanden hebt u niets vernomen vanuit het Breed 

Overleg, het overleg orgaan van Klein Salland. U zult dat wel 

begrijpen gezien alle perikelen die het coronavirus met zich heeft 

meegebracht. 

Er is vanzelfsprekend door het Breed Overleg niet vergaderd maar 

enkele zaken bleven wel de aandacht krijgen, zoals het zoeken 

van nieuwe jeugdwerker(s), een onderzoek naar een gezamenlijk 

kerkblad en het organiseren van een Klein Salland Pinksterdienst 

die intussen al achter de rug is. 

Ook wordt er in alle vier kerken gebeden voor Klein Salland. Er is 

ondersteuning vanuit Klein Salland aan Raalte gegeven binnen de 

beroepingscommissie aldaar en via het consulentenwerk door 

Martje Veenstra en Henk Jan Damstra. 

Het kan zijn dat in de komende weken het overleg langzamerhand 

weer opgestart wordt maar we hebben vooral voorrang willen 

geven aan de aandacht die alle vier kerken in de afgelopen 

maanden moesten laten uitgaan naar de eigen gemeente. We 

ontdekken in zo’n tijd ook veel creativiteit bij elkaar. Mooi om te 

ervaren. 

Hopelijk kunnen we weer snel als Breed Overleg met elkaar aan 

de slag, waarbij we de richtlijnen van de overheid respecteren, en 

hoort u weer meer over de ontwikkelingen binnen Klein Salland. 

Klein Salland: even op een zijspoor maar nog springlevend! 

Namens het Breed Overleg, Egbert Gritter, voorzitter 

mailto:secretaris@kleinsalland.nl
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