KERKBLAD
van de
Protestantse Gemeente Wesepe
JUNI 2021
Verschijningsdatum:

31 mei 2021

Oplage: 395 ex.
Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl

Redactie:
Ds. H.J. Damstra
Mevr. A. Rechterschot
Dhr. G. Visscher
Dhr. E.G. van den Broek

Kopij voor de maanden juli-augustus inleveren vóór 21 juni.
Eén keer per jaar (in september) wordt u gevraagd een vrijwillige
bijdrage aan het kerkblad te storten op IBAN: NL67 RABO 0314 5170 81.

Erediensten in juni
6 jun 9.30 u
13 jun 9.30 u
20 jun 9.30 u
27 jun 9.30 u
4 juli

9.30 u

Mevr. I. Ziegelaar
Inz. der gaven: werelddiaconaat
Eindcollecte: Kerkbeheer
Dhr. H. Dijkman (Vorden)
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte : Diaconie
Ds. H.J. Damstra (gedachtenisdienst)
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: Bloemenfonds
Ds. A. Zaal (Hemmen) (HA)
Inz. der gaven: Diaconie
Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.
Ds. R. Heins (Zutphen)
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: Jeugdwerk

Er is voorlopig geen koffiedrinken in de Beukenoot.

Songfestival
Het is alweer 65 jaar oud, het Eurovisiesongfestival. Er was dit
jaar echt geen ontkomen aan, omdat het in eigen land werd
georganiseerd en omdat het zo’n beetje het hele medialandschap
beheerste. Wanneer ik dit schrijf moet het nog beginnen; ik waag
me niet aan voorspellingen over mogelijke winnaars of de positie
die Nederland zal veroveren.
Ook na 65 jaar is het songfestival nog steeds een
“dingetje”. Mensen houden nu eenmaal van een vriendelijke
wedstrijd en vooral ook van muziek en zang. Wat dat betreft heeft
dit festival alles in huis om succesvol te zijn.
Muziek en zang horen bij het goede leven, en bij het goede leven
hoort de kerk, want daar wordt over het goede leven verteld,
en... gezongen en gemusiceerd, want je kunt niet beter preken
dan dat je zingt. En nu de kerk al zo lang niet meer zingt, of beter
gezegd: nu wij in de kerk al zo’n geruime tijd niet mogen zingen
(maar hooguit luisteren naar anderen), doet dat ook iets af aan
het “kerkgevoel”.
De kerk moet immers volop kunnen zingen! De lofzang!
Het danklied! Maar ook het gebed om hulp en redding of uit zorg
en onrust kan intenser worden ervaren in een lied en in muziek;
niet voor niets wordt J.S. Bach vanwege zijn Passion wel de
“vijfde evangelist” genoemd en niet voor niets zijn de oudste en
mooiste teksten uit de Bijbel liederen. Want geloof heeft zang en
muziek nodig. Zelfs waar er in de bijbel over engelen wordt
gezegd dat ze spreken, vertalen mensen dat al snel naar zingen,
want: engelen zingen nu eenmaal, toch? En mensen willen dat
ook: zingen, want het hart kan beter zingen dan (s)preken. Waar
het hart vol van is...
Als uw hart nog vol is of als u het weer wil laten vullen, dan moet
u straks weer in de kerk zijn, want het zal er weer van komen die voorspelling wil ik wel doen - dat we weer uit volle borst of
met ingehouden adem zingen. Bijvoorbeeld Psalm 146c:
Alles wat adem heeft love de Here, / zinge de lof van
Israëls God! / Zolang ik hier in het licht mag verkeren, / roem ik
zijn liefde en prijs mijn lot. / Die lijf en ziel geschapen heeft /
worde geloofd door al wat leeft. / Halleluja! Halleluja!
Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen / Hem die zo
grote dingen doet. / Alles wat adem heeft, roepe nu amen, / zinge
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nu blijde: God is goed! / Love dan ieder die Hem vreest / Vader
en Zoon en Heilige Geest! / Halleluja! Halleluja!
Houd moed, heb lief!
Een heel hartelijke groet uit de pastorie
Ds. Richard Slaar, Raalte

UIT DE PASTORIE
Er mag gelukkig steeds meer. Het aantal gevaccineerde mensen
groeit. Bij velen roept dat een gevoel van veiligheid en vrijheid
op. Momenteel kijk ik regelmatig even snel op de website van de
RIVM of mijn geboortejaar al aan de beurt is om een prik te
krijgen. Dat kan niet lang meer duren, denk ik steeds. We hopen
dat we op niet al te lange termijn ook in de kerk meer
mogelijkheden zullen krijgen. Wat zou dat mooi zijn!
Overleden:
Op 4 mei overleed de heer Dick van Gelder in de leeftijd van 80
jaar. Hij woonde Raalterweg 59. Op 10 mei is hij begraven op de
begraafplaats in Wesepe. Elders in dit blad staat een In
Memoriam . In overleg met de familie is afgesproken dat Dick van
Gelder en zijn vrouw Ini, die in december 2019 is overleden,
samen genoemd worden in de gedachtenisdienst van november.
BIJ DE DIENSTEN
Sinds een paar weken zijn de diensten in
Wesepe weer mogelijk.
We sloten eind april een periode af waarin
de kerken van Wesepe en Olst samen
hebben opgetrokken.
Ik heb daar goede herinneringen aan, het
was fijn om samen kerk te zijn. Het is
natuurlijk ook goed dat er nu weer
mogelijkheden zijn en we op onze eigen
plekken kerkdiensten kunnen houden.
Als dank voor het samen optrekken ontving de kerk van Olst een
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glazen potje met merci’tjes. In het glas staat de kerk van Wesepe
gegraveerd. En zo blijft de kerk van Wesepe zichtbaar in Olst.
(foto Jac Busser)
Gedachtenisdienst:
Begin november 2020 wilden we de mensen gedenken die
overleden zijn in de periode van november 2019 tot november
2020. We mochten toen maar weinig mensen in de kerk
ontvangen en hebben toen besloten de dienst voorlopig uit te
stellen. Inmiddels gaat de tijd door en komen we steeds dichter
bij de maand november van dit jaar. Daarom hebben we ervoor
gekozen om voor de zomer, op zondag 20 juni, de namen te
noemen van degene die we in november vorig jaar al hadden
willen noemen. Het kan zijn dat dan nog steeds maar een beperkt
aantal mensen in de kerk er bij kan zijn, maar we willen de
gedachtenisdienst 2020 niet nog langer uitstellen.
Dit zijn de namen van wie we op 20 juni zullen gedenken:
Hendrikus Bolink
Johanna Wilhelmina Brouwer-Nieuwenhuis
Jan Gerrit Nieuwenhuis
Johan Bernardus Gerhardus Zwarts
Wolter Anthonie Flierman
Gerard Hendrik Nijkamp
Bernardus Johannes Jozef Koerhuis
Hendrik Geerhard Grotentraast
Berendina Johanna Aaltjen Roetert-Wiltink
Evert Gerrit van der Worp
Hendrika Martina Preuter-Mulderij
Stina Elisabeth Grotentraast-Dieperink
Margje Aleida ten Broeke-Schurink
David van der Linden
Bij het verlaten van de kerk kan iedereen die dat wil zelf een
waxinelichtje aan de paaskaars aansteken en letterlijk en
figuurlijk even in de kerk stilstaan bij wie we missen en van wie
we onlangs of eerder in de tijd afscheid hebben moeten nemen.
De Duitse predikant Dietrich Bonhöffer verwoordde afscheid
nemen met deze woorden:
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Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is dichtdoen
en verpakken
in goede gedachten der herinnering…
Is verwijlen
bij een brok leven
en stilstaan op de pieken
van pijn en vreugde…
Afscheid nemen
is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waard is
niet te vergeten…
Is moeizaam
de draden losmaken
en uit het spinrag
der belevenissen loskomen
en achterlaten
en niet kunnen vergeten…
Op zondag 27 juni vieren we het Heilig Avondmaal met als
voorganger onze vorige dominee Aafke Zaal. Op dit moment
weten we nog niet in welke vorm het zal gebeuren, maar u mag
ervan uitgaan dat het helemaal veilig gebeurt.
Met een vriendelijke groet,
ds. Henk Jan Damstra
In Memoriam Derk Gerrit van Gelder
27 augustus 1940 – 4 mei 2021
weduwnaar van Gerritje Alberdina (Ini) van Gelder-Endendijk
Op dinsdag 4 mei is overleden de heer Derk Gerrit van Gelder. Hij
is 80 jaar geworden en woonde Raalterweg 59.
Op maandag 10 mei heeft de begrafenis na een herdenking in
eigen kring op de begraafplaats in Wesepe plaatsgevonden.
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Tijdens zijn leven genoot Dick zeer van zijn werk als ondernemer.
Toen hij niet meer werkte hadden zijn vrouw Ini en hij tijd om op
de kleinkinderen te passen en dat betekende veel voor hem: hij
was een trotse opa. Voor hen, en voor zijn kinderen en voor zijn
vrouw, maar ook voor anderen, stond hij altijd klaar. Hij was heel
betrokken op anderen.
De laatste periode van zijn leven was heel zwaar. Ini overleed in
december 2019. Zelf was hij ziek, hij heeft veel pijn gehad. Zijn
dochter Heidi gaf aan dat ze als gezin trots zijn op hoe hij zijn
ziek-zijn heeft gedragen. Op 4 mei is hij rustig ingeslapen, nadat
zijn situatie in korte tijd heel hard achteruit was gegaan.
We weten Dick van Gelder toevertrouwd aan de handen van de
Schepper. We wensen iedereen die hem mist, sterkte toe en
mooie herinneringen aan zijn leven. Die herinneringen zijn er,
zoals de familie in het bericht van overlijden aangaf: ‘Dankbaar
voor al zijn liefde, warmte, kracht en positiviteit’.
ds. Henk Jan Damstra

UIT DE KERKENRAAD

-

-

We vergaderen fysiek weer in de Beukenoot met een
Zoomverbinding voor degene die toch liever thuis blijft.
We buigen ons over een vragenlijst betreffende de Missie,
Visie en Strategie van Klein Salland. Het Breed Overleg
Klein Salland zal dit leggen naast de antwoorden van de
andere kerkenraden waarna een samenvatting in de
kerkbladen komt.
Ook in de toekomst zal Klein Salland zes gezamenlijke
diensten per jaar houden waarvan twee in de zomerpiek.
Ook keert de kerkendag terug om de anderhalf jaar.
De offerte betreffende camera’s en beamers in de kerk
wordt op korte termijn verwacht waarna de kerkenraad de
eindbeslissing kan nemen.
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-

De jeugdwerker Rini van Dijkhuizen zal op Eerste
Pinksterdag een kindernevendienst houden. (we zijn erg
blij dat er tien kinderen aanwezig waren).
De Kerkrentmeesters gaan voortaan de uitgaven en
inkomsten van de begraafplaats apart registreren en
rapporteren. Dit op verzoek van controle-instanties en om
een beter overzicht te krijgen in diverse stromen. Ook zal
het begrafenisreglement worden herzien.
We houden dit jaar weer een appelactie op 24 en 25
september.
We werken mee aan een Glossy met informatie over
Wesepe. Deze wordt eenmalig rondgestuurd in Wesepe en
wordt ook verstrekt aan nieuwe inwoners.
WE MOGEN ELKAAR NIET AANRAKEN,
MAAR WE ZULLEN ELKAAR NOOIT LOSLATEN!

Coronamaatregelen
Gelukkig mogen we weer kerkdiensten houden. Uiteraard hopen
we dat het voorlopig zo blijft.
Maar mocht het toch wijzigen dan wordt er een mail rondgestuurd
met de mededeling dat diensten stoppen of worden hervat. Ook
worden sommige gemeenteleden hierover telefonisch ingelicht.
Mocht u ook graag een mail of een telefoontje willen dan kunt u
dat aangeven via onderstaand mailadres of telefoonnummer.
Nu er weer kerkdiensten mogen worden is daarvoor reservering
verplicht.
Dit geldt ook voor eventuele begrafenisdiensten.
Aanmelden kan tot ’s avonds voor de dienst, uiterlijk 18.00 uur.
Voorlopig geldt nog maximaal 30 bezoekers exclusief
medewerkers maar we hopen dat dat snel opgerekt zal worden.
Als u zich aanmeldt, hoort u of u geplaatst kunt worden volgens
de dan geldende regels.
Aanmelden kan als volgt:
-

Mail naar kerkbezoekwesepe@gmail.com
Bel of app naar 06-20753695 (Gerrit Visscher).
Vermeld wel duidelijk met hoeveel personen u komt.
U krijgt bericht terug of u geplaatst kunt worden.
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Mocht u niet helemaal fit zijn dan komt u niet.
In dat geval graag afmelden uiterlijk een uur voor de dienst.
Koffiedrinken
Voorlopig kunnen we nog niet koffiedrinken na de diensten.
Maar als de regering aankondigt dat de horeca ook binnen open
mag dan gaan we het koffiedrinken hervatten.
Mochten daar voorwaarden bij worden gesteld dan gelden die
voorwaarden ook voor ons.
Terugblik op Pinksterzondag: jeugd in en om de kerk
Gesprekje in de kerk
Rini: “Kijk ik heb hier een bellenblaas en wat moet je doen om
bellen te krijgen?”
Kind: “je moet sop in een potje stoppen”
R: “ja, klopt, en dan?”
K: “dan moet je blazen!”
R: “ja, of de wind erdoor heen laten gaan.”
Adem of wind: die zie je niet, maar er gebeurt toch iets… er
ontstaat een mooie bel. Dat is toch wel grappig! Jouw adem heeft
dus de kracht om een bel te maken. De wind heeft de kracht om
de bladeren te laten bewegen. En bij een storm zelfs een boom
om te laten vallen.
En vuur? Wat kan dat doen? Ja, dat kan iets of iemand warm
maken.
Zowel wind als vuur kunnen jou in beweging zetten, net zoals met
Pinksteren gebeurt: de Geest van God komt bij de mensen. En
door deze Geest word je in beweging gezet. De Geest zie je niet,
maar kan je wel kracht geven.
Daarna zijn we met de kaars en de kinderen naar de Beukenoot
gegaan om ons eigen Pinksterfeest te vieren! We hebben op
Youtube een filmpje gezien dat in ruim 1 minuut uitlegt wat
Hemelvaar en Pinksteren nu is:
(https://www.youtube.com/watch?v=ZnGneapP1-8). Daarna
hebben we onszelf voorgesteld aan de hand van de vraag: waar
word jij blij van? Wat vind jij heel leuk om te doen? Sommige
kinderen zeiden paardrijden, anderen voetballen en een paar
kinderen vonden zoveel leuk dat ze zeiden: alles!
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We hebben een verhaal gehoord over een klas die in actie kwam
om hun schoollokaal mooier te maken. En tussendoor mochten de
kinderen steeds bellenblazen. Zo werd de Pinkstergeest duidelijk:
elkaar enthousiast maken, in beweging komen en dan kun je veel
voor elkaar krijgen en wordt het leven (in de klas) leuker.
De ochtend hebben we afgesloten met een vuurtje aansteken en
marshmallows eten. Gelukkig was het op dat moment net even
droog.

De kinderen en ik hebben ervan genoten. Dat kun je wel zien op
de foto’s.
Groeten, Rini van Dijkhuizen, kerkelijk jeugdwerker (i.o).
4 juli 2021: film BinnensteBuiten 16.00 – 18.30 uur

Een leuke middag voor alle kinderen 6+.
Samen gaan we naar de film kijken. De
filmmiddag sluiten we af door na te praten
en samen wat te eten.
Welke emoties ken je al? En kun je daar een
voorbeeld van geven? Lastig hè?
Na het kijken van deze film, ken je in ieder
geval 5 emoties!
Het verhaal: Een elfjarig meisje Riley moet
verhuizen omdat haar vader een nieuwe
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baan krijgt aan de andere kant van het land. Dat betekent een
nieuw huis, een nieuwe school en nieuwe vriendjes en
vriendinnetjes proberen te maken. Ze heeft heimwee en is
verdrietig. In het hoofd van Riley maken we kennis met de vijf
emoties die in het Hoofdkwartier afwisselend het controlepaneel
bedienen en we zien hoe al die emoties onze herinneringen en
persoonlijkheid kleuren.
Zin in een gezellige filmmiddag? Kom dan op 4 juli om 16.00 uur
naar de Beukenoot! Neem gerust een vriendje of vriendinnetje
mee.
Meer informatie bij Rini (kerkelijk werker i.o.)
r.vandijkhuizen@protestantsekerk.nl of 06-30618049

KERKBEHEER

Jaarrekening 2020
De conceptjaarrekening over het jaar 2020 ligt ter inzage in week
23 (7 t/m 11 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.
Verandering van bankrekeningnummers
Onze jaarrekening wordt elk jaar door het classicale college voor
de behandeling van beheerszaken (CCBB) beoordeeld. De
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richtlijnen voor deze jaarrekening worden met ingang van 2021
veranderd. Dat betekent voor gemeenten met een kerkelijke
begraafplaats dat de geldstromen van de kerk en de
begraafplaats strikt gescheiden moeten worden.
Als gevolg hiervan is er een nieuw rekeningnummer geopend voor
de begraafplaats. De IBAN hiervan is NL64 RABO 0373 7450 44.
Om het aantal rekeningnummers te beperken wordt het aparte
rekeningnummer voor het kerkblad opgeheven. De bijdragen voor
het kerkblad kunnen met ingang van september gestort worden
op het algemene banknummer. Maar daarover krijgt u bij het
kerkblad van september nog bericht.
In het colofon achter in het kerkblad zijn de veranderingen al
aangebracht.

Opbrengst van collecten en giften

Giften per bank:
30 apr
T
6 mei
B
12 mei
K
Giften per kas:
24 maart
W
2 mei
?
2 mei
G
2 mei
?
24 mei
W
Kerkcollectes
2 mei
9 mei
16 mei
23 mei

kerkbeheer
kerkbeheer
kerkbeheer

€ 100,€ 200,€ 25,-

kerkbeheer
kerkbeheer
kerkbeheer
bloemenfonds
bloemenfonds

€
€
€
€
€

Diaconie
Kerkbeheer
Diaconie
Kerkbeheer
Diaconie
Kerkbeheer
Diaconie
Kerkbeheer
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€
€
€
€
€
€
€
€

87,50
70,49
43,42
62,70
46,60
51,50
62,46
65,43

10,50,5,20,20,-

AGENDA

2 juni
21 juni
24 juni
25 juni
26 juni
30 juni

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

Kerkbeheer
Redactievergadering
Diaconievergadering
Ouderlingenvergadering
Oud papieractie1
erf
Kerkenraadsvergadering

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

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

TERRASJE
Een spontane ontmoeting op een doordeweekse dag op een terras
bij een speeltuin:
“Hallo, jullie ken ik van Klein Salland!”
“Ja, we zijn van Wesepe, we zijn hier met de kleinkinderen”.
“Leuk, we zijn in Raalte op de fiets gestapt en we doen hier een
koffiepauze.”
“Mooi, nou, alvast een goede reis terug!”
“Bedankt, en jullie veel plezier!”
Maar toen opa even later met de kleinkinderen de
familieschommel wilde bezetten werd er geroepen: “Of kom je er
ook even bij?”
De dame uit Raalte dacht even na, verontschuldigde zich bij haar
tafelgenoten en even later zwierde ze met haar haren door de
voorjaarswind. Even voelde ze zich weer het meisje van de lagere
school.
Toen de fietstocht werd vervolgd werd er uitgebreid gezwaaid en
je zag haar denken: “Zonder Klein Salland was dit nooit gebeurd!”
1

Als u niet in staat bent het papier zelf weg te brengen, belt u dan met Jo Jansen
(0570 532040 of 06 53737210) en het wordt bij u opgehaald.
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Kerkdiensten in Klein Salland
Raalte
datum
6 juni
13 juni
20 juni
27 juni
4 juli

tijd
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30

u
u
u
u
u

voorganger
ds. R. Slaar (HA)
ds. R. Slaar
ds. M.L. Eigenhuis
ds. R. Slaar
ds. R. Slaar

tijd
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30

u
u
u
u
u

voorganger
ds. J. Wiegers
ds. H.J. Damstra
Mevr. Ds. M. Rohaan
ds. H.J. Damstra
ds. H. Nekeman

tijd
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30

u
u
u
u
u

voorganger
ds. J. Wegerif
ds. J. Wiegers
ds. F. Buitink
ds. M. Veenstra-Oving/M.vd Berg
ds. M. Veenstra-Oving

Olst
datum
6 juni
13 juni
20 juni
27 juni
4 juli

Wijhe
datum
6 juni
13 juni
20 juni
27 juni
4 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
Weseperenkweg 2, 8124 PZ Wesepe
ga.dejong@hetnet.nl

ORGANIST

Mevr. C. Ovinge-Best
Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle
corinne.ovinge-best@ziggo.nl

BEGRAFENISSEN/
BEGRAAFPLAATS

Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin.
IBAN: NL64 RABO 0373 7450 44

FINANCIËN

Kerkbeheer: Dhr. E.G. van den Broek
Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe
tel 06 23340539
Kerkbalans:
NL74 RABO 0373 7429 24
Algemeen:
NL67 RABO 0314 5170 81
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 06-21593651

(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)
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