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Erediensten in maart
4 mrt 10.00 u
11 mrt 10.00 u
18 mrt 10.00 u
25 mrt 10.00 u
29 mrt 19.30 u
Witte donderdag
30 mrt 19.30 u
Goede vrijdag
31 mrt 22.00 u
Paaswake
1 april 10.00 u
1e Paasdag

Mevr. I. Ziegelaar
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: Voorjaarszending
Ds. H.J. Damstra
Inz. der gaven: Diaconie
Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.
Ds. D. van Doorn (Almen)
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: Binnenlands diaconaat
Geen dienst in Wesepe
Ds. N. Boonstra (Deventer) HA
Mevr. I. Ziegelaar
Ds. N. Boonstra (Deventer)
Ds. H.J. Damstra
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: Jeugdwerk

koffiedrinken in de Beukenoot.

Ruimte creëren: wat is belangrijk?
In Zwolle aan de Veemarkt worden zes Tiny Houses
gebouwd. Kleine huisjes met twee woonlagen en een oppervlakte
van 38 vierkante meter. Goh, denk ik, leuk voor vakantie, maar
om permanent in te wonen? Ik kijk ons huis rond, al die spullen:
de boeken, het speelgoed, de hebbedingetjes, het zou niet mee
kunnen. Hmm…
Maar dit is dan ook precies de gedachte achter een dergelijke
kleine woning. Die stelt je heel bewust de vraag hoeveel ruimte je
nodig hebt om te kunnen leven. Zonder overtollige ballast.
De laatste vijftig jaar is de gemiddelde omvang van onze
woningen immers steeds groter geworden en dat terwijl de
gezinnen steeds kleiner worden. Vroeger woonden heel wat grote
gezinnen in hele kleine huisjes. We hebben tegenwoordig veel
meer spullen en met alle trends worden we flink aangemoedigd te
blijven kopen. Bovendien kun je bij sommige winkels voor een
habbekrats een tas vol spullen kopen. Voor je het weet heb je een
opslagbox nodig voor al je bezittingen.
De beweging van de kleine huisjes daagt mensen uit hier eens
over na te denken. Hun filosofie is: neem genoegen met genoeg
en creëer een leven dat draait om wat werkelijk belangrijk is.
Vragen hierbij zijn: hoeveel spullen heb je nodig, waar wil je je
tijd aan besteden? Groot wonen en veel spullen betekent ook veel
schoonmaken en onderhoud. Minder tijd voor contacten: een
bezoekje, een telefoontje. Minder tijd om je te verwonderen over
de eerste sneeuwklokjes en de bloesem. Minder stille tijd voor
jezelf om op adem te komen. Wat is belangrijk voor jou?
In het kerkelijk jaar begint op 14 februari de veertigdagentijd. Dit
is voor christenen een tijd van bezinning. Tijd om te ervaren wat
er werkelijk toe doet in het leven. Als we kijken naar Jezus dan
zien we dat het Hem altijd om mensen gaat en niet om spullen.
Als we Hem navolgen dan mogen we daar iets van laten zien in
ons leven.
Daarom is vasten, je zelf een tijd iets te onthouden, eten, drinken
of een bepaalde gewoonte, zo gek nog niet. Het is een beproefde
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manier om te ervaren dat je niet aan spullen
vastzit. Een manier om ruimte te creëren voor
jezelf en de mensen om je heen.
ds. Karolien Zwerver,
Raalte

Van onze predikant
Bij de kerkdiensten in maart:
Kijken we naar de diensten die in maart gehouden zullen worden,
dan noemen we hier dat we op zondag 11 maart aandacht zullen
hebben voor ons gebed voor gewas en arbeid. Elke zondag wordt
er gebeden, het is mooi om ook een aparte zondag te hebben
waarop speciaal bij het bidden wordt stilgestaan. We bidden
vanuit een besef dat wat we allemaal kunnen doen en wat we aan
eten en drinken tot onze beschikking hebben, niet alleen onze
eigen prestatie is.
Op zondag 25 maart wordt de jaarlijkse survival gehouden. Dat
houdt in dat er geen kerkdienst kan zijn. Uitwijken is mogelijk
naar Wijhe, Raalte of Olst. In Olst wordt (onder voorbehoud) een
gezamenlijke oecumenische dienst gehouden in de kerk van
Boskamp, met medewerking van het kinderkoor. Die dienst begint
om 9.30 uur. Er is geen georganiseerde uittocht. Die is er wel op
zondag 15 april, wanneer we als vier kleinsallandse gemeenten in
Olst bij elkaar komen voor de kerkendag.
Aan het einde van de maand houden we de Stille Week en zijn er
kerkdiensten op de dagen die aan Pasen voorafgaan. Op Witte
Donderdag vieren we het Heilig Avondmaal, op Goede Vrijdag
horen we het lijdensevangelie en op Stille Zaterdag wordt na het
lijden van Christus onze blik gericht op het licht van de
Paasmorgen. Op zondag 1 april vieren we die Paasmorgen. Voor
mij is dat de eerste keer in Wesepe. Vorig jaar was ik tijdens de
diensten in de Stille Week in Wesepe en op de Paasmorgen in
Olst. Dit jaar is het andersom.
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We hopen met elkaar op een goede manier toe te leven naar en
stil te staan bij hèt feest van ons geloof, de belofte van God voor
de toekomst van mensen waarin voor nood en dood geen plaats
meer zal zijn.
Wel en wee:
Op het moment dat dit geschreven wordt, verblijft mevrouw E.
Vossebelt-Leunk (Averbergen) in het ziekenhuis. Diverse mensen
hebben te maken met problemen, rond gezondheid, werk of
relaties, van henzelf of van iemand die hun lief is.
We wensen iedereen, thuis en elders, sterkte, goede moed en
geduld toe!
Terugblik:
De ‘detachering’, de ‘uitlening’ van mij als predikant, is inmiddels
een jaar aan de gang. Ik wil graag na dit jaar de ruimte nemen
om daar in beide kerkbladen even bij stil te staan. Het afgelopen
jaar is naar mijn beleving vlug gegaan. En wanneer tijd vlug gaat,
vind ik dat een positief teken: geen tijd voor verveling.
Wat me sterk is opgevallen, is hoeveel lijnen en lijntjes er lopen
tussen Olst aan de ene kant en Wesepe (met delen van Heeten,
Schalkhaar, Middel en Broekland, die vormen samen de gemeente
Wesepe) aan de andere kant: familiebanden, vriendschapsbanden, mensen die elkaar kennen van verenigingen, enzovoort.
En wat wonen veel mensen ‘buiten’, met ruim zicht om zich heen!
Beide gemeenten zijn, ik heb het al eerder gemeld, even groot
wat aantal leden betreft. De leden van Wesepe wonen alleen wat
meer verspreid over een groter gebied.
Een aantal mensen heb ik kunnen bezoeken, velen nog niet. In
contacten bij mensen thuis en op vergaderingen ontmoet ik veel
hartelijkheid en betrokkenheid, en er is de intentie om het met
elkaar als gemeente goed te hebben. Van Olst wist ik dat al, in
Wesepe heb ik dat ook mogen ondervinden. Ik probeer mijn
aandacht zo eerlijk mogelijk te verdelen volgens de afgesproken
verdeling. Van tevoren is tegen elkaar gezegd dat het goed is om
als gemeenten en predikant rekening te houden met elkaars
mogelijkheden en flexibel te zijn, en uit te gaan van ieders goede
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wil. Die flexibiliteit en goede wil mag u ook van mij verwachten.
Ik heb geen vaste dagen voor beide gemeenten. Ik ben immers
ook afhankelijk van de agenda’s van anderen en van wat er
voorvalt.
Bijzonder vond ik het om in de maand november in beide kerken
op de gedachteniszondag in de diensten te kunnen voorgaan. In
Olst houden we daarvoor de laatste zondag van het kerkelijk jaar
aan, in Wesepe zondag Allerzielen. Beide zondagen vallen
gelukkig niet tegelijkertijd. In Wesepe zijn het afgelopen jaar
meer mensen overleden dan in Olst, de voorgaande jaren was dat
anders.
Wat de erediensten betreft is het voor alle partijen wennen
geweest, al is Wesepe uiteraard al langer gewend aan een
parttime-predikant. Een voltijdspredikant gaat op 34 zondagen
voor in een zondagse dienst, en daarnaast in een aantal
doordeweekse diensten. Van die 34 zondagen heb ik 20 diensten
in Olst en 14 in Wesepe geleid, volgens de verdeling 60/40
procent.
Ik probeer (en meestal lukt dat ook) om in de klein-sallandse en
oecumenische diensten zelf voor te gaan, en in diensten waarin
het Avondmaal in één van beide kerken gevierd wordt. Gelukkig
mocht er in beide kerken ook een keer gedoopt worden! De beide
startzondagen waren in september vlak na elkaar en we zijn het
afgelopen jaar als kerkgangers ook nog over en weer bij elkaar op
bezoek geweest. En zo af en toe tref ik onverwacht in de dienst in
Wesepe mensen uit Olst aan.
Wat de vakantieperiode betreft ben ik gebonden aan de
schoolvakanties. Omdat het rooster (heel) veel eerder ingevuld
moet zijn dan een vakantie besproken kan worden, plan ik de
vrije zondagen in de zomerperiode ruim, zodat er ruimte is om
later een vakantie te kunnen plannen. Zou ik diensten later
plannen, dan is het voor de preekvoorziening heel erg lastig om
dan alsnog mensen te vinden.
De weersomstandigheden waren het afgelopen jaar gelukkig niet
erg lastig. Maar één keer ben ik via Wijhe en Raalte gereden, op
een gladde winterse zondagmorgen, en zo voor een brede weg
gekozen. Dat was meteen een rondje klein-salland. In de kerk
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heeft niemand het gemerkt, maar ik ben nog nooit zo laat, zo vlak
voor de aanvangstijd van een kerkdienst, gearriveerd. Van mijn
voornemen om ook naar Wesepe af en toe de fiets te pakken, wat
ik Olst bijna altijd doe, is niks gekomen. De afstanden zijn te
groot. Ik kan ze wel befietsen, maar dat zou toch wat te veel tijd
vergen.
Kortom, we gaan zo goed mogelijk verder, het tweede jaar in. Het
nuchtere motto is nog steeds ‘wat kan, kan; wat niet kan, kan
niet’. En ik heel blij met alle vrijwilligers in de dorpen die zoveel
doen, vóór maar vaak ook áchter de schermen. Fijn dat in beide
gemeenten zoveel mensen zich betrokken weten bij ‘hun’ kerk!
Met een vriendelijke groet,
ds. Henk Jan Damstra

UIT DE KERKENRAAD

Op zondag 4 februari hebben we afscheid genomen van Gert van
Drie. Hij heeft 12 jaar dienst gedaan binnen de diaconie waarvan
de laatste vier jaar als voorzitter. Vanaf deze plaats ook nog een
hartelijk dank voor Gert.
Op dezelfde zondag mochten we twee nieuwe kerkenraadsleden
verwelkomen. Ans Krijt werd als ouderling en Cora Schensema als
diaken in een feestelijke dienst ingezegend door Ds. Henk Jan
Damstra. Ton den Duijf en ondergetekende werden herbevestigd
voor een nieuwe ambtsperiode.
Ik denk dat het goed is om de situatie in de kerkenraad even uit
te leggen.
De kerkenraad met ondergetekende als voorzitter en Henk Jansen
als scriba bestaat uit drie colleges, namelijk ouderlingen,
diakenen en ouderling-kerkrentmeesters. De predikant praat ook
mee, maar is formeel geen lid van de kerkenraad.
De ouderlingen zijn Louise Trompert (voorzitter), Ans Krijt, Rikie
Noordkamp, Gerrit Visscher en Ton den Duijf. De diakenen zijn
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Anton Grootentraast (voorzitter), Cora Schensema en Erna Jalink,
in dit college is nog een vacature. De ouderling-kerkrentmeesters
zijn Henk Jansen (voorzitter), Betsie ten Have en Jo Jansen, ook
hier is nog een vacature.
U ziet dat we nog twee vacatures hebben. Bovendien lopen op
niet al te lange termijn weer enkele ambtsperiodes ten einde.
Daarom blijven we zoeken naar nieuwe ambtsdragers. Mocht u
gevraagd worden, stel ons niet teleur en misschien goed om te
zeggen: Er heeft nog nooit iemand spijt gehad van zijn of haar
werk in de kerkenraad!
Gerrit Visscher, voorzitter kerkenraad PG Wesepe.

DIACONIE

Samen eten
Deze maand gaan we weer samen eten op DONDERDAG 8
maart om 12.30 uur in het Wapen van Wesepe!
Peter Haarman gaat dan weer koken, en Timo heeft ondertussen
de scepter overgedragen aan Bianca Bekedam.
Kom ook eens gezellig met partner, vriend(in), buurvrouw e/o
buurman aanschuiven.
Diegene die nog nooit zijn geweest, weten niet wat ze
missen………maak er samen eens een gezellig uitje van!
De kosten zijn 10 euro voor dit overheerlijke 3-gangen diner,
inclusief een drankje. Ook zijn er nog steeds dinerbonnen aan de
kassa te koop, als je eens iemand wilt verrassen!
Opgave tot maandag 5 maart bij Fineke telefoon: 0570-532247.
En dan hebben we op woensdag 21 maart in het Wapen van
Wesepe onze Paasmiddag.
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We starten om 14.30 uur, en Anton en Gerda Grotentraast zullen
ons iets gaan vertellen over hun legkippenbedrijf.
Samen gaan we smikkelen en smullen, en een eitje zal natuurlijk
niet ontbreken. Graag willen we weten hoeveel eieren er moeten
worden gekookt, en daarom kunt u zich opgeven tot maandag 19
maart bij Fineke Middeldorp. Voor evt. vervoer kunt u bellen met
Jan Meuleman telefoon: 0570-531519.
Graag tot ziens op deze datums.
Hartelijke groeten van Mientje, Jan, Frank, Fineke en Erna.

STICHTING OUDEREN HUISVESTING
WESEPE
"De Brouwershof"

Beste mensen,
De volgende spellenmiddag is op woensdag 14 maart a.s. om
half 3 in de Brouwershof.
Graag willen we meer mensen die van spelletjes houden
begroeten om het voortbestaan van deze gezellige middag te
behouden.
Groeten, Jenny, Bertus en Klaasje
Traditionele Paasbrunch
Gezien het succes van de voorgaande jaren willen we graag op
eerste Paasdag de inmiddels traditionele Paasbrunch houden. Na
de dienst op zondag 1 april nodigen we een ieder, die dat wil en
er tijd voor heeft, uit om gezamenlijk van een zelf gemaakte
lunch te genieten.
Iedereen is welkom en er zijn geen kosten aan verbonden.
Mochten er nog mensen zijn met culinaire kwaliteiten die ook wel
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een kleine bijdrage willen leveren, is dat welkom. Neem dan even
contact met mij op.
Namens de diaconie, Jacky van Tartwijk (06-31768816 of
jackyvantartwijk@planet.nl)

KERKBEHEER

Kerkbalans 2018: Prachtig resultaat
Op maandag 5 februari is de actie Kerkbalans in onze gemeente
afgesloten. Op deze avond werd weer een bingo gehouden voor
de vrijwilligers die de enveloppen hadden weggebracht en
opgehaald. Al voor half 8 kwamen de eerste lopers
de enveloppen met de toezeggingen afleveren. Velen van hen
bleven om bingo te spelen en de uitslag van de eerste telling mee
te maken. Het werd een erg gezellige avond met veel bijpraten en
de bekende partijtjes bingo met mooie prijzen. Terwijl de lopers
genoten van de gezelligheid werden in een andere kamer de
toezeggingen geteld. Aan het eind van de avond kon de
voorlopige eindstand worden bekendgemaakt.
Inmiddels is het eindbedrag van de toezeggingen uitgekomen op
€ 54.221,50. Dat is € 1500,- meer dan vorig jaar, een geweldig
mooi resultaat, waar we enorm blij mee zijn. We danken iedereen
voor hun toegezegde bijdrage en natuurlijk ook alle vrijwilligers
voor hun altijd weer trouwe inzet.
De kerkrentmeesters
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Opbrengst van collecten en giften

28 jan geen coll. Oec. dienst in
Heeten op 27 jan
4 feb
Diaconie
Kerkbeheer
11 feb
Diaconie
Kerkbeheer
18 feb
Diaconie
Kerkbeheer
Gift
Fam. H.
Gift
Kerkradio
Gift
Lenen rolstoel

€
€
€
€
€
€
€
€
€

74,75
92,60
30,40
32,95
114,10
143,94
10,00
10,00
10,00

AGENDA

8 mrt 12.30 u
14 mrt 14.30 u
19 mrt 20.00 u
21 mrt 14.30 u
26 mrt 9.00 u
27 mrt 9.00 u
28 mrt 19.30 u
31 mrt 9.00 u
4 apr 19.45 u

Samen eten (donderdag!)
W.v.Wesepe
Spellenmiddag
Brouwershof
Redactievergadering
Vulikerweg 2c
Paasmiddag
W.v.Wesepe
Kerkbeheer
de Beukenoot
Ouderlingenvergadering
de Beukenoot
Diaconievergadering
de Beukenoot
Oud papieractie1
fam. Niemeijer
Kerkenraadsvergadering
de Beukenoot

1

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.

10

Lavinia Meijer sluit seizoen Nicolaasconcerten af
Met trots kondigt de stichting Nicolaasconcerten aan dat de
bekende harpiste Lavinia Meijer op 18 maart naar Wesepe komt.
Lavinia is een virtuoos: ze won het Prinses Christina Concours
(1997), de Nederlandse Muziekprijs (2009), de Edison
publieksprijs (2012) en vele andere prijzen, kreeg gouden en

platina platen en trad op met grootheden zoals Philip Glass,
Enaudi en Iggy Pop. In dit Nicolaasconcert brengt Lavinia haar
soloprogramma ‘The Glass Effect’ ten gehore. Naast Glass, speelt
ze werken van Enaudi en van andere componisten.
Mis het niet en reserveer snel!
Wanneer:

zondag 18 maart om 15.00 uur (14.30 uur is de
deur open).

Waar:

Nicolaaskerk, Ds. E. Kreikenlaan 3 in Wesepe.

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de deur of via
www.denicolaasconcerten.nl.
Entree: € 15 (inclusief consumptie).
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Nieuw magazine van de PKN: Petrus
Het nieuwe magazine Petrus vertelt hoe mensen in de kerk
geloof, hoop en liefde vinden. Het tijdschrift komt vier keer per
jaar uit en wordt uitgegeven door de Protestantse Kerk.
Petrus vertelt kleine en grote
verhalen over mensen en
lokale protestantse kerken in
heel Nederland.
Verhalen over hoe samen
kerkzijn mensen troost, hoop
en zin geeft. Hoe nieuwe
initiatieven als Kliederkerk of
pioniersplekken voor nieuw
elan zorgen. Hoe mensen
soms twijfelen en toch blijven
zoeken. Hoe de kerk hulp
biedt aan mensen in nood.
Doel van het blad is om lezers
te inspireren.
Rots
Wie de naam Petrus hoort,
denkt al snel aan de volgeling
van Jezus, de visser uit Galilea. Waartegen Jezus zei: “Jij bent
Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen.” Het tijdschrift
draagt deze naam niet voor niets. De kerk lijkt wel wat op Petrus:
sterk als een rots en tegelijk zwak en feilbaar. Soms moedig,
soms overmoedig, soms te voorzichtig. Maar vooral een plek waar
ieder mens welkom is.
Het magazine verschijnt vier keer per jaar. Een abonnement is
gratis. Het is aan te vragen via de website van de PKN.

Klein Sallandse Kerkendag op zondag 18 april
In dit kerkblad vindt u het opgaveformulier voor de kerkendag die
deze keer in Olst wordt gehouden. Geef u op: het wordt een leuke
dag met voor elk wat wils!
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Klein Sallandse Kerkendag 2018
Zondag 15 april
Rond de kerk in Olst

KERK OP SCHOOT VIERING
THEMA: VIJF BRODEN EN TWEE VISSEN

Wanneer: 11 maart
Waar: ‘t Langhuus in
Wijhe
Voor wie: kinderen
tot 5 jaar en hun
(groot)ouders

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

13

Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe
PREDIKANT

Ds. H.J. Damstra
Kerkplein 11, 8121 BM Olst
damstra@pkn-olst.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)
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

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

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:
NL16 FVLB 0635807084
Jeugddiaconaat: NL23 FVLB 0635807637
diaconiewesepe@gmail.com
LEDENREGISTRATIE

C. Jansen-Suciu,
Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe
corina_jansen@yahoo.com

KINDEROPPAS

via G. Visscher, zie boven

WEBSITE:

http://wesepe.protestantsekerk.net

tel. 531686

(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)
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