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Erediensten in maart
6 mrt 10.00 u
13 mrt 10.00 u
20 mrt 10.00 u
27 mrt 10.00 u
03 apr 10.00 u

-

Rini van Dijkhuizen
Inz. der gaven: KIA Rwanda
Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.
Ds. H.J. Damstra (HA)
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: KIA Binnenl. diaconaat
Ds. H. Diermanse
Inz. der gaven: Werelddiaconaat
Eindcollecte: Kerkbeheer
Ds. H.J. Damstra
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: KIA Missionair werk
Ds. Mevr. M. de Vries
Inz. der gaven: KIA Moldavië
Eindcollecte: Kerkbeheer

Elke dienst kunt u live volgen op www.kerkdienstgemist.nl
U kunt diensten een jaar lang terugkijken vanaf een half
uur na de dienst.
Nu de anderhalvemeterregel is afgeschaft kunnen we na
elke dienst op zondagochtend weer koffiedrinken.

‘Zie ik de bergen…’
Van jongs af aan ben ik onder de indruk van twee soorten natuur:
de zee èn bergen. Als je opgroeit vlak bij de Noordzee, is er
genoeg gelegenheid om te genieten van de zee. Ieder seizoen is
weer anders en op een strand kun je altijd uitwaaien. Met bergen
ligt dat anders, daar moet je voor reizen. Mijn ouders hebben de
kennismaking met bergen netjes opgebouwd in mijn jongere
jaren. Als kind maakte ik eerst kennis met de Holterberg, later
kwam Zuid-Limburg in zicht en nog weer later de ‘echte’ bergen
van de Alpen. Die heb ik één keer vanuit een vliegtuig gezien. En
of je nu van grote hoogte op de bergen neerkijkt of van onderen
probeert de toppen te zien, ze zijn en blijven altijd
indrukwekkend.
Dat indrukwekkende komt ook naar voren in bijbelse verhalen
waarin bergen een rol spelen. Bergen zijn daarin geen
vakantieplekjes. Ze zijn ook niet de spreekwoordelijke bergen
waar je tegenaan kijkt. Ze zijn de ontzagwekkende plaatsen waar
hemel en aarde elkaar raken, met de voet van de berg stevig op
de aarde en de top verborgen voor gewone mensen, ver bij de
aarde vandaan. Bergen zijn een grensgebied, plekken waar God
en mensen elkaar ontmoeten. Al blijft er altijd het onderscheid
tussen God en mens: God laat zijn verborgenheid niet los.
Eén van die verhalen over een berg (te vinden in onder meer
Mattheüs 17) hoort thuis in de Veertigdagentijd, een tijd die
binnenkort (op zondag 6 maart) begint. Jezus en drie van zijn
leerlingen ontmoeten Mozes en Elia op een berg. Mozes kennen
we van de Tien Woorden, gekregen op de berg van God, Woorden
die het leven willen geven en samenleven mogelijk willen maken.
Elia is de profeet die in de stilte op een berg God mag ontmoeten,
een stilte waarin hij de kracht en de moed krijgt om beneden te
doen wat profeten doen: mensen aanspreken op rechtvaardigheid
en grenzen aangeven aan mensen die zorgeloos met anderen
omgaan.
In de ontmoeting met deze twee wordt Jezus’ missie duidelijk: de
Woorden van leven wil Hij vóórleven en dóórleven, en als een
profeet houdt Hij de mensen het goede leven voor. Een bijzonder
moment is het op die berg. Zo bijzonder dat de leerlingen die top2

ervaring willen vasthouden. Het mag een eeuwigheid duren, ze
willen niet meer terug naar beneden. En dat is nu net niet de
bedoeling.
Met hun herinneringen en met woorden die hun worden
toevertrouwd ‘Dit is mijn zoon, mijn geliefde, luister naar Hem’
moeten ze terug naar het gewone leven. Dáár moet het
gebeuren. Beneden moeten de Tien Woorden geleefd worden en
moet de roep om recht en rechtvaardigheid wáár gemaakt
worden. Beneden, in het gewone leven, moet de top-ervaring
handen en voeten krijgen. Dat is de opdracht voor leerlingen van
Jezus.
Eén zo’n leerling, Franciscus van Assisi, verwoordde die opdracht
in een gebed:
Laat mij een instrument zijn van U,
waar haat heerst, laat mij vrede zaaien,
waar onrecht is, vergeving schenken,
waar twijfel is, vertrouwen,
waar wanhoop is, hoop,
waar duisternis is, licht
en waar verdriet is, vreugde.
Ik wens iedereen een goede en zinvolle Veertigdagentijd!
ds. Henk Jan Damstra
Bij de diensten:
Op zondag 6 maart begint de Veertigdagentijd. We maken ons op
voor zes zondagen die in het teken staan van Jezus’ weg naar
lijden en opstaan.
Op 13 maart vieren we het Heilig Avondmaal. De afgelopen
periode hebben we dat anders dan anders gevierd, iedereen bleef
op zijn en haar eigen plaats en kreeg daar een eigen stukje brood
en bekertje wijn. Op deze zondag willen we weer een kring
vormen en op de oude, vertrouwde manier het avondmaal vieren.
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De grote beker gebruiken we niet. De diaconie heeft kleine
bekertjes aangeschaft die we gebruiken. Fijn dat het weer zo kan!
Overleden:
Mevrouw Engberta Aaltje Timmer Arents – Klein Bronsvoort
overleed op 2 februari. Aaltje Timmer Arents is 91 jaar geworden.
We hebben haar leven herdacht op 7 februari. Na de dienst heeft
de begrafenis in Wesepe plaatsgevonden.
Op 4 februari overleed Geertje Gerritdina Paulina van der WaardeNikkels.
Een In Memoriam van hun leven staat elders in dit blad.
Alle goeds voor ieder,
met vriendelijke groet,
ds. Henk Jan Damstra
‘Samen sterk: ik begrijp jouw gemis … ‘
Lotgenotenbijeenkomsten voorjaar 2022
Langzaam maar zeker durven we weer het nodige te organiseren.
Zo willen we opnieuw lotgenotenbijeenkomsten opzetten in de
regio Olst-Boskamp-Wesepe-Wijhe-Boerhaar en dat doen we in
oecumenisch verband.
Mensen, die een partner hebben verloren en die dat willen,
brengen we samen op een drietal ochtenden: 21 april (in het
Langhuus in Wijhe), 12 mei (in De Bastiaan in Olst) en 2 juni (in
De Hoeksteen in Boskamp). Ochtenden waarop mensen met
eenzelfde verlieservaring elkaar ontmoeten. Lotgenoten hebben
vaak maar een half woord nodig om elkaar – ook al kennen ze
elkaar niet of nog maar pas – toch te begrijpen. Daarmee hopen
we mensen te helpen weer een weg te vinden in het leven. Dat
het leven op de een of andere manier weer kleur en zin krijgt.
De mensen zullen mogelijk nog persoonlijk worden benaderd,
maar we gaan ervan uit dat we niet alle mensen kennen, die in de
afgelopen jaren een partner hebben verloren. Daarom publiceren
we dit artikel ook in de kerkbladen.
Wij willen er zinvolle ochtenden van maken: koffie en thee
afgewisseld met het delen van elkaars verhaal, een
bezinningsmoment en ter afsluiting een eenvoudige maaltijd.
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Wilt u graag deelnemen, geef u dan op bij ds. Henk Jan Damstra,
tel. (0570-564042) of per mail: damstra.schreuder@planet.nl.
We hopen u dan te zien.
Lonneke Gunnink – van den Berg, pastoraal werker parochie H.
Lebuinus
ds Martje Veenstra-Oving, Protestantse Gemeente van Wijhe
ds Henk Jan Damstra, Protestantse Gemeente van Olst en
Wesepe
In Memoriam
Engberta Aaltje Timmer Arents – Klein Bronsvoort
9 januari 1931 – 2 februari 2022
weduwe van Herman Timmer Arents
Op woensdag 2 februari overleed mevrouw Engberta Aaltje
Timmer Arents in de leeftijd van 91 jaar. Zij woonde de laatste
periode van haar leven in Stevenskamp, daarvoor woonde ze
Oltheten 18.
Op maandag 7 februari hebben we haar leven in de kerk van
Wesepe herdacht. Na de dienst hebben we haar met elkaar op de
begraafplaats in Wesepe begraven.
We herinneren ons Aaltje als iemand die mee deed aan veel
activiteiten. Ze ging graag met anderen om. Tot op hoge leeftijd
kon ze nog zelf op de fiets ergens heen gaan. Dat deed ze volop.
Ze genoot enorm van haar klein- en achterkleinkinderen. Haar
kleinkinderen hebben haar op de begraafplaats naar het graf
gedragen. Het dragen herinnert ons eraan dat zij ook gedragen
werd toen ze aan het begin van haar leven in de kerk van Wesepe
is binnengedragen en gedoopt werd.
Verliezen heeft Aaltje ook meegemaakt. Ze verloor haar
schoonzoon Jan. En ze verloor haar man Herman in 1999, ze was
dus al heel lang weduwe. Ze miste hen. Op de kaart waarin haar
overlijden bekend werd gemaakt, stonden de woorden ‘Ieder die
ik liefheb, verlaat ik, om diegene die ik liefhad terug te vinden.’
In de dienst van Woord en Gebed hebben we gelezen uit psalm
84. De dichter van die psalm weet van het leven als een
pelgrimsreis. We zijn op weg naar Gods huis, een plek waar we in
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goede handen zijn. Onderweg gaan we ‘van kracht tot kracht’, dat
wil zeggen: we putten kracht uit ons vertrouwen, en kracht uit
elkaars aanwezigheid. We gaan niet alléén.
Weten we Aaltje Timmer Arents geborgen bij haar Schepper.
We wensen iedereen die haar mist, en missen zal, sterkte toe!
ds. Henk Jan Damstra
In Memoriam
Geertje Gerritdina Paulina van der Waarde-Nikkels
19 augustus 1945 – 4 februari 2022
Gerrie Nikkels werd in 1945 geboren op landgoed het Hemeltje in
Loo Bathmen. Na haar schooltijd werkte ze eerst bij Kluwer en
later op het gemeentehuis in Bathmen. Ze trouwde in 1968 met
Gerrit van der Waarde en ze woonden tijdelijk boven het
gemeentehuis. Na een aantal jaren in Hengelo kwamen ze in
1973 in Wesepe te wonen waar de kinderen opgroeiden. Toen de
kinderen groter werden volgde Gerrie de volwassenen-HAVO in
Raalte. Daar werd haar talent voor het schrijven ontdekt en
gestimuleerd. Ze won diverse prijzen via de IJsselacademie en er
werden gedichtenbundels in de streektaal gepubliceerd. Ook werd
ze regelmatig gevraagd om gedichten voor te lezen waaronder
ook bij RTV-Oost. Ook werkte ze mee aan de dialectdiensten in
onze kerk.
Ze zette zich ook in voor de onderdrukten in de wereld via de
schrijfavonden van Amnesty International en als vrijwilliger voor
vluchtelingenwerk Raalte.
Ruim twee jaar geleden werd geconstateerd dat ze ongeneeslijk
ziek was. Ze onderging nog diverse kuren maar op 4 februari is ze
na een moeilijke tijd helaas overleden.
We leven mee met haar man Gerrit, de kinderen Inge en Gilbert,
Jurgen en Dany en de kleinkinderen Robin, Lara, Amy en Quin.
Gerrit Visscher
Op de volgende pagina volgt een gedichtje van Gerrie:
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Mien volkstuin
’n Klein stukkie land is of-egaasd
tussen mais en kalverwei.
Ik neume det: mien paradies,
joa, hier vind ik mien dreai.
Rondumme roopt scholeksters en
mangs jodelt doar de wulp.
De buizerd cirkelt rond en een
kieftenmoder röp um hulp.
‘k Zitte in mien tuintje te genieten
van het drukke vogelspul
’t Wark det kan wel effies wachten,
det hef wel tut marn geduld.

UIT DE KERKENRAAD

-

-

We houden een bezinningsdag op zaterdag 12 maart
samen met een begeleider en we bespreken het
Beleidsplan 2022/2026.
Op 22 mei wordt er een Kreikendienst gehouden, een
dienst in teken van ds. Kreiken waarbij ook zijn familie
aanwezig zal zijn.
De diaconie heeft een onderhoud gehad met de
werkgroepen die onder de diaconie vallen. De ZEO groep
en de HVD Handwerkgroep gaan ongewijzigd door. De
bloemengroep zal alleen bij projecten actief zijn.
Wekelijkse bloemen worden nu verzorgd door de
ouderlingen.
Op 13 maart zullen de nieuwe Avondmaalsbekers voor het
eerst worden gebruikt.
Het geplande schilder- en voegwerk aan de kerk zal in
maart of april uitgevoerd worden.
7
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Er komen veel positieve reacties binnen op de uitzendingen
van de diensten op kerkdienstgemist.nl. We zoeken nog
wel uitbreiding voor het camerateam.
De kerstpakketjes voor de jeugd zijn goed ontvangen,
complimenten voor de inzet van Rini, Ans, Cora en Jacky.
Er kunnen nog steeds postzegels worden ingeleverd achter
in de kerk. De diaconie zal het afhandelen.
Op 6 en 13 maart staan er weer winkelwagentjes in de
kerk t.b.v. de voedselbank.
De kerkenraad neemt informeel afscheid van Betsie en
Gerrit.
Het moderamen zal zich beraden op de herverdeling van
taken en functies.

Wisseling in de kerkenraad

Deze foto werd gemaakt op zondag 20 februari. Van rechts naar
links:
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Onderste rij: een tevreden Dominee Damstra, hij gaat gewoon
door, daarnaast Ans Krijt, die haar ambtsperiode als ouderling
met vier jaar verlengde, daarna ouderling-kerkrentmeester Betsie
ten Have, ze verlaat de kerkenraad na 10 jaar en ouderling Gerrit
Visscher die stopt na 8 jaar.
Bovenste rij: Arnold Nijland, hij werd bevestigd als ouderlingkerkrentmeester en Anton Grotentraast, hij verlengde zijn periode
als diaken met vier jaar.
De kerkenraad bestaat nu uit:
Henk Jansen (ouderling-kerkrentmeester en voorzitter
kerkenraad), Ans Krijt (ouderling en scriba), Cora Schensema
(ouderling en notuliste), Rikie Noordkamp (ouderling), Tini
Lunenberg, Bep Bril en Anton Grotentraast (diakenen), Arnold
Nijland, Jo Jansen en Dick Stegeman (ouderlingkerkrentmeesters). De diakenen en de ouderlingen hebben nu
nog elk een vacature.

Corona maatregelen
In de laatste persconferentie is aangegeven dat alle beperkingen
zijn opgeheven. Mondkapjes en afstand worden nog wel
geadviseerd.
We beginnen op 27 februari weer met samenzang en
koffiedrinken.
Laten we hopen dat het zo blijft.
Het laatste nieuws over beperkingen vind je op onze website, ook
kun je een kerkenraadslid bellen, zie colofon achter in het
kerkblad.
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DIACONIE

Aardappelactie
Beste mensen,
We gaan dit jaar
weer een
aardappelactie
houden.

We gaan de pootaardappelen uitdelen op zondag 13 maart.
En na een mooi groeiseizoen de kan iedereen dan de oogst
inleveren op de startzondag.
Deze oogst wordt geschonken aan de voedselbank in Raalte.
Dit is een gezamenlijke actie van de kerken van Klein Salland.
Dus zegt het voort en laten we ervoor zorgen dat de voedselbank
er veel mensen blij mee kan maken.
Daarnaast gaan we op 6 en 13 maart weer een inzamelingsactie
voor de voedselbank houden. Dit doen we weer gezamenlijk, met
de andere kerken van Klein Salland.
Ook als er markt en OED is kun je etenswaren, die een wat
langere levensduur hebben, inleveren.
De vorige keer was het een groot succes, dus laten we ons nog
maar eens weer van de goede kant zien.
Nog meer nieuws over deze acties vindt u verderop in dit blad.
Vriendelijke groet, de diaconie
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STICHTING OUDEREN HUISVESTING
WESEPE
"De Brouwershof"
Beste mensen,
Onze eerstvolgende spelletjesmiddag is op woensdag 9 maart a.s.
om half drie in de Brouwershof.
Natuurlijk bent U weer van harte welkom op deze gezellige
middag.
Hartelijke Groet van Bertus, Klaasje en Jenny
Beste senioren (55+ers ) van Wesepe en omgeving
Na de afgelopen corona perikelen willen we proberen om weer
van start te gaan met het “Samen eten” en de “Soos middagen”.
Hopelijk hebben jullie er net als wij weer zin in! Zoals u vast hebt
gelezen of gehoord kunnen we per april weer gebruikmaken van
“Het Wapen van Wesepe”. Na een grondige opknapbeurt van het
complex zullen we een van de eersten zijn die het kunnen
gebruiken. Jelle Vloedgraven zal ons dan gaan begroeten als
uitbater. We wensen hem dan ook alvast namens ons allen veel
succes toe met deze nieuwe uitdaging.
Op onze Soosmiddag van 16 maart gaan we naar “Het
Streekmuseum Averlo/Frieswijk” bij de familie Venneman aan
de Frieswijkerweg 7 te Schalkhaar. Hier vindt men oude
gebruiksvoorwerpen zoals de inrichting van een oude kapsalon en
tandartspraktijk. Ook zal de heer Obdeijn uit Schalkhaar aanwezig
zijn om ons het e.e.a. te vertellen over WO-2. Tevens kunnen we
een kijkje nemen in het Mini-tractoren museum van de
gebroeders Venneman. De middag begint om 14.30 uur. U kunt
rechtstreeks naar het museum rijden, maar hebt u geen vervoer
dan komt u om 14.15 naar de P-plaats bij het Wapen van
Wesepe, zodat we er samen naar toe kunnen gaan. De kosten zijn
€10 p.p.
Samen eten op woensdag 6 april
Om 12.30 uur schuiven we samen aan tafel, om weer heerlijk te
gaan eten in het Wapen van Wesepe. Jelle gaat voor het 3gangen diner zorgen. Zoals u zelf ongetwijfeld ook hebt gemerkt,
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is alles duurder geworden. De kosten voor het diner inclusief een
drankje wordt €15. U kunt zich voor vrijdag 1 april hiervoor
opgeven bij Fineke, telefoon 532247.
Paasmiddag op woensdag 13 April
Om 14.30 uur in het Wapen van Wesepe. Deze middag krijgen we
een proeverij van Miny Tuten van Zuivelboerderij “De
Knapenvelder” uit Raalte. Ze gaat ons iets vertellen over de
producten die er worden gemaakt op deze boerderij. Natuurlijk
kan er ook geproefd worden van de verschillende boerderijproducten. Het belooft vast een lekkere middag te worden. De
kosten zijn €12,50. Opgave hiervoor bij Fineke t/m 10 april.
Datums om te noteren:
4 mei Samen Eten.
18 mei Dagreis naar Deurningen en Ootmarsum, volgende maand
meer hierover.
PS
In de afgelopen periode hebben we opnieuw afscheid moeten
nemen van enkele trouwe bezoekers. We zouden het heel fijn
vinden om eens wat nieuwe deelnemers te mogen begroeten. Het
zou erg jammer zijn als we door te weinig animo een streep
moeten zetten door deze maandelijkse ontmoetingen. Schuif eens
gezellig aan op de eerste en derde woensdagmiddag van de
maand 😊.
Graag tot ziens op bovengenoemde datums.
Een hartelijke groet van Ton, Frank, Annie, Jur, Fineke (opgave
en vervoer) en Erna.
Bloemengroep
Maandagmorgen 14 februari hebben wij als bloemengroep
afscheid genomen van Marian ten Have; zij heeft vele jaren de
kar getrokken.
Marian bedankt.
Wij als bloemengroep zoeken versterking, vindt u het leuk om te
helpen neem dan contact op met
Joke Jansen: 06 23891916 of
Lies den Duijf: 06 12283124
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KERKBEHEER

Resultaat van Kerkbalans 2022
Op zaterdag 29 januari is de actie Kerkbalans in onze gemeente
afgesloten. Dat was net nadat het vorige kerkblad gedrukt was.
En ook nu ging de actie anders dan anders. Er was geen bingo,
maar de tassen met daarin de enveloppen van de wijken werden
op die zaterdag door de kerkrentmeesters opgehaald bij de
lopers.
Zij ontvingen hierbij een doos Merci om ze te bedanken voor hun
inspanning. Dat was ook bedoeld als een ‘pleister op de wonde’
van het ontbreken van de traditionele Bingo.
De totaalstand is inmiddels opgelopen tot € 50.895,-. Dat is weer
iets meer dan vorig jaar en daar zijn we als kerkrentmeesters wel
heel erg blij mee. Ondanks een dalend ledenaantal blijft de
opbrengst gelijk en zelfs iets hoger.
We kunnen op financieel gebied het komende jaar met
vertrouwen tegemoet zien.
We danken iedereen voor hun toegezegde bijdrage en natuurlijk
ook alle vrijwilligers voor hun altijd weer trouwe inzet.
De kerkrentmeesters
Opbrengst van collecten en giften

Datum

Diaconie

Kerkbeheer

30 jan
6 feb
13 feb
20 feb

€
€
€
€

€
€
€
€

23,80
38,10
60,40
58,30

Gift fam J
Collectes via bank

24,70
39,10
50,85
79,60

15 jan € 25,3 feb € 50,21 feb.€ 20,13

AGENDA

7 mrt 19.00 u
9 mrt 14.30 u
16 mrt 14.30 u
14.15 u
21 mrt 20.00 u
23 mrt 19.30 u
24 mrt 20.00 u
25 mrt 9.00 u
26 mrt 9.00 u
30 mrt 19.45 u
6 apr 12.30 u
13 apr 14.30 u

Kerkenraadsverg. Kl Salland
Raalte
Spelletjesmiddag
Brouwershof
Soosmiddag in
Schalkhaar
vertrek van P. plaats Wapen van Wesepe
Redactievergadering
Vulikerweg 2c
Kerkbeheer
de Beukenoot
Diaconievergadering
de Beukenoot
Ouderlingenvergadering
de Beukenoot
Oud papieractie1
erf fam. Niemeijer
Kerkenraadsvergadering
de Beukenoot
Samen eten
Wapen v Wesepe
Paasmiddag
Wapen v Wesepe

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

Klein Salland bericht
Bij het verschijnen van dit kerkblad hebben we weer een
vergadering van het Breed Overleg (BO) gehad en een
gezamenlijke kerkenraadsvergadering. Daarover de volgende keer
meer.
Wat al wel genoemd kan worden is dat er in de gezamenlijke
kerkenraadsvergadering gesproken wordt over de stand van
zaken van dit moment, over een concept
samenwerkingsovereenkomst omdat er nu alleen nog maar een
intentieverklaring tot samenwerking is. Ook is er een gesprek met
classispredikant ds. Van der Kamp over de mogelijkheden om met
een andere bezetting van de kerkenraad te komen, nu de
belangstelling voor de functie van ambtsdager afneemt. Hoe ga je
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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dat in de toekomst dan vormgeven? Ook wordt met hem
gesproken over de mogelijkheid om een pastoraal team, zoals dat
van Klein Salland, samen te stellen met bijvoorbeeld één of meer
academisch opgeleide predikanten aangevuld met één of meer
voorgangers die HBO opgeleid zijn. Meer mogelijkheden dus.
Het BO heeft in het kader van een initiatief van de PKN aan de
vier kerkenraden voorgesteld om een beleid ‘Veilige Gemeente’
vast te stellen. Navrant is natuurlijk wel dat we door de
berichtgeving in de afgelopen tijd daarover nog eens met de neus
op de feiten zijn gedrukt. We mogen er dan wel van uitgaan dat
we op ons eigen kerkelijk erf goede omgangsvormen hebben en
integer handelen, maar… ook in kerken komen misstanden voor.
De vier kerkenraden hebben ingestemd met het voorgestelde
beleid en het BO gevraagd, als onderdeel daarvan, voor Klein
Salland een vertrouwenspersoon te zoeken en aan te stellen.
Initiatief daartoe loopt. Daarnaast is er binnen de kerken volop
aandacht nodig voor dit onderwerp. Hoe doen wij het eigenlijk?
Wat moeten we veranderen in ons gedrag?
Tot slot nog twee mooie initiatieven: er wordt weer gezamenlijk
een paaskaars ontworpen en de kerken hebben afgesproken in de
eigen burgerlijke gemeente mee te praten over een plan om
mensen die de teruggaaf van de energiebelasting eigenlijk niet
nodig hebben weg te laten geven. Te geven aan dorpsgenoten die
het extra moeilijk hebben door de verhoging van de gestegen
energieprijzen. Extra warmte geven!
Met vriendelijke groet namens BO en de vier kerkenraden,
Egbert Gritter, voorzitter
EEN AARDAPPEL OM TE DELEN
Neem een aardappel mee om te planten
voor de Voedselbank Raalte
Iedereen mag een pootaardappel meenemen om deze in de tuin
te poten.
Geen tuin? Geen probleem, een grote bloempot gevuld met grond
kan ook prima dienst doen.
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Waarom de protestantse kerk dit doet en ze vooral ook hopen dat
u de aardappel poot?
Eén aardappel maakt meer aardappels en als het goed is kunnen
de aardappelen eind juni, juli, augustus worden gerooid/geoogst.
Het is de bedoeling dat u de aardappelen op startzondag (midden
september) inlevert bij de kerk.
Vervolgens zorgt de diaconie dat deze bij de Voedselbank komen.
Maar……het kan ook zo zijn dat u na de oogst denkt: ‘Nou, ik wil
dit aardappeltje ook zelf wel even proberen’.
Ook dat is geen probleem, dan haalt u toch gewoon een zakje
aardappelen uit de winkel en neemt deze mee op startzondag.
Delen hoeft niet zo moeilijk te zijn, als we er allemaal maar aan
mee willen werken.
En zelf een aardappel poten en de groei en bloei volgen leert ons
misschien ook weer dat we niet alles zelf in de hand hebben,
maar ook afhankelijk zijn van o.a. de natuur.
De Protestantse kerken van Klein Salland
Inzameling Voedselbank en pootaardappelactie
In de week van biddag (9 maart a.s.) gaan we weer
levensmiddelen inzamelen voor de Voedselbank in Raalte. De
Voedselbank is er voor mensen die om uiteenlopende redenen
zodanig in (financiële) problemen zijn geraakt, dat zij geen of
onvoldoende geld hebben om voedsel te kopen. De Voedselbank
zamelt gratis voedsel in waaruit voedselpakketten worden
samengesteld.
Deze inzamelingsactie wordt ook in Wesepe gehouden. In Olst
worden bij elkaar gespaarde boodschappenpakketten van de Plus
aan minima in Klein Salland verstrekt, rechtstreeks of via de
Voedselbank.
Op zondag 6 en 13 maart zal er in de Nicolaaskerk een winkelkar
staan waar men houdbare levensmiddelen kan doneren. Te
denken valt aan broodbeleg, deodorant, douchegel, koffie/thee,
luiers, mix/saus voor pasta, (olijf)olie, pasta/rijst, ranja/frisdrank,
schoonmaakmiddelen, shampoo, tandpasta, wasmiddelen en wcpapier.
In die week staat er tevens een kar in het Langhuus, waar u de
kruidenierswaren kwijt kunt.
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Op zaterdagmiddag 12 maart zal de kerk ook nog enkele uren
open zijn en kunt u uw bijdrage tussen 13.00 en 15.00 uur kwijt.
De diaconie zorgt ervoor dat de levensmiddelen bij de
Voedselbank in Raalte komen.
Verder wordt ook dit jaar weer in dezelfde periode de
pootaardappelactie gehouden. In de kerk ontvangt u een
pootaardappel, die na de juiste behandeling rond startzondag of
anders rond dankdag wonderbaarlijk vermenigvuldigd is. De
opbrengst is dan wederom voor de Voedselbank. Ook in de
andere Klein Sallandse gemeenten wordt deze pootaardappelactie
gehouden.
Van harte aanbevolen!
Namens de diaconie,Froukje Brevoord

Kerkdiensten in Klein Salland
datum
6 mrt
13 mrt
20 mrt
27 mrt
3 apr
datum
6 mrt
13 mrt
20 mrt
27 mrt
3 apr
datum
6 mrt
9 mrt
13 mrt
20 mrt
27 mrt
3 apr

Raalte

Olst

Wijhe

tijd
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

u
u
u
u
u

voorganger
ds. R. Slaar
ds. R. Slaar
ds. R. Slaar
ds. R. Slaar
ds. S.M. Roozeboom

tijd
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

u
u
u
u
u

voorganger
ds. H.J. Damstra
ds. I. Pijpers-Hoogeboom
ds. H.J. Damstra
mevr. Dr. M. de Vries-Schot
ds. H.J. Damstra

tijd
10.00
19.30
10.00
10.00
10.00
10.00

u
u
u
u
u
u

voorganger
ds. M. Veenstra-Oving
ds. M. Veenstra-Oving(biddag)
ds. M. Veenstra-Oving
ds. M. Veenstra-Oving
ds. K. Zwerver
ds. M. Veenstra-Oving
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Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe
PREDIKANT

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

KERKENRAAD

Voorzitter: H.J. Jansen,
Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe
hjansen3511@gmail.com
Scriba: Ans Krijt
Haarbeltenweg 2, 8124 PW Wesepe
scribapknwesepe@gmail.com

tel 564042

tel 853941
tel 531477

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

tel. 531255
tel. 531237
tel. 531277
06 22541865
tel. 531573

tel. 038-4655388

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
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. 531686

tel 06-21593651

(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)
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