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KERKBLAD 

van de 
Protestantse Gemeente Wesepe 

 

Verschijningsdatum: 29 april 2019  Redactie: 
      Ds. H.J. Damstra 
Oplage: 415 ex.     Mevr. A. Rechterschot 
      Dhr. E.G. van den Broek 
Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl   Dhr. G. Visscher  
 
Kopij voor de maand juni inleveren vóór 20 mei. 

Eén keer per jaar (in september) wordt u gevraagd een vrijwillige 
bijdrage aan het kerkblad te storten op bankrekeningnummer: 

NL 84 RABO 0128 1218 66        
 

Erediensten in mei 
 

5 mei 10.00 u  Ds. J.W.T. Muntendam 

    Inz. der gaven: Diac. KIA noodhulp 

    Eindcollecte: Kerkbeheer 

12 mei 10.00 u  Mevr. I. Ziegelaar 

     Inz. der gaven: Onderh.Kerk.Geb. 

    Eindcollecte: Diaconie Jeugdwerk 

19 mei 10.00 u  Ds. M. Veenstra (Klein sallandzondag) 

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: Kerk in Actie 

26 mei 10.00 u  Ds. H.J. Damstra 

    Inz. der gaven: Onderh.Kerk.Geb. 

    Eindcollecte: Diaconie 

 

Let op: in JUNI, JULI en AUGUSTUS beginnen de diensten om 09.30 

uur. 

 

2 juni 9.30 u  Mevr. I. Ziegelaar  

    Inz. der gaven: Diaconie 

    Eindcollecte: Kerkbeheer 

   

Na afloop van elke kerkdienst is er koffiedrinken in de 

Beukenoot waarvoor elke kerkganger van harte wordt 

uitgenodigd. 

mailto:kerkbladwesepe@live.nl
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‘MIJN GENADE IS U GENOEG’  

 

We hebben uit volle borst Pasen bezongen en gevierd.  

‘Wat is er nu wezenlijk opgelost, dominee?’, vroeg een 

gemeentelid mij nadien.  

 

Weet u dat ik met mijn mond vol tanden stond?  

Ik denk niet zo in oplossingen, eerder in mogelijkheden.  

De weg van het geloof is er niet persé een van kant en klare 

antwoorden maar wel van mogelijkheden die we aangereikt 

krijgen om verder te kunnen.  

Maar op dat moment kon ik dat nog niet zo verwoorden. ‘Ik kom 

over een week bij u op de koffie,’ nodigde ik mijzelf uit. ‘Dan is er 

vast iets gerijpt.’  

Dat vond hij goed.  

 

‘Mijn genade is u genoeg.’ Deze woorden staan in de bijbel: 2 

Korinthiërs 12 : 9a.  

Paulus heeft een probleem: een lichamelijke of psychische zorg 

kwelt hem. Hoe hij ook bidt, het wordt niet van hem afgenomen. 

En dan komen de woorden tot hem: ‘Mijn genade is u genoeg.’  

 

Daar heb je het dan mee te doen….  

Is dit nu het antwoord op je vraag?  

Is dit nu de oplossing van je probleem?  

Nee, maar misschien biedt het wel een manier om er mee om 

gaan.  

 

Zo schreef de Duitse theologe Dorothee Sölle een boek over haar 

scheiding.  

Haar huwelijk was vastgelopen, zijzelf was vastgelopen. Ze bleef 

gevangen in zelfverwijt en gevoelens van onvermogen. Op eigen 

kracht en met behulp van anderen kwam ze niet uit deze crisis.  

Toen ze een keer in een kerk belandde schoot haar spontaan een 

Bijbeltekst te binnen. Woorden van God die Paulus ooit vernam: 

‘Mijn genade is u genoeg.’ Die tekst had haar tot dan toe nooit 

zoveel gezegd. Maar nu raakten die woorden haar diep.  

Ze schreef hierover: ‘Ik dacht dat mijn leven mislukt was. Dat ík 

mislukt was. Maar ineens besefte ik dat mislukkingen erbij horen. 

Ze zijn het einde niet. God aanvaardt mij met mijn 
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tekortkomingen. Met zijn genade mag ik het doen. Dat mag voor 

mij genoeg zijn.’  

Dit binnen te laten, zette Dorothee Sölle weer op de been 

(opstanding). Het kruis kreeg voor haar een nieuwe betekenis: 

het gaf haar grond onder de voeten en opende een nieuwe weg.  

 

We hoeven in ons leven niet alles zelf te 

doen.  

Aanvaarding en liefde mogen voor ons de 

grond zijn  

van ons bestaan.  

Het is Gods weg met ons, ons 

geschonken in Jezus Christus.  

 

Weet u wat we bij de koffie aten? Gebak.  

‘Want ik voorvoelde al dat we wat te 

vieren hadden,’ zei mijn gastheer.  

 

ds. Henriëtte de Graaf  

Protestantse Gemeente Raalte 

 

 

Bij de kerkdiensten:  

Op zondag 19 mei houden we weer een kleinsallandse zondag. 

Ds. Martje Veenstra komt die zondag naar Wesepe. We vieren in 

de diensten in Wesepe, Olst en Raalte het Heilig Avondmaal, als 

een uiting en teken van verbondenheid met elkaar. De gemeente 

van Wijhe gaat deze zondag naar Olst. Behalve het vieren van het 

Avondmaal, zingen we in alle kerken dezelfde liederen en lezen 

we hetzelfde bijbelgedeelte. We wensen alle vier gemeenten een 

goede, verbindende en inspirerende zondag!  

 

Overleden:  

Op donderdag 4 april is overleden mevrouw Aaltjen Janna 

Middeldorp-Stegeman in de leeftijd van 90 jaar. Zij woonde met 

haar man Bertus aan de Avergoorsedijk 5a in Schalkhaar.  

Op 9 april hebben we haar in een dienst van Woord en Gebed 

herdacht in het crematorium in Diepenveen, waarna aldaar de 

crematie heeft plaatsgevonden.  
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Op maandag 15 april is overleden de heer Antonie Oosterkamp in 

de leeftijd van 86 jaar. Hij woonde Sekkelanden 17 in Boskamp.  

We hebben op zaterdag 20 april, op Stille Zaterdag, in een dienst 

van Woord en Gebed in de kerk van Wesepe stilgestaan bij zijn 

leven, waarna Anton begraven is op de begraafplaats in Wesepe.  

 

Op woensdag 17 april is overleden de heer Hendrikus Hermannes 

Bolink, in de leeftijd van 89 jaar. Dieks Bolink was getrouwd met 

Jo Bolink en woonde Zwijnenbergerweg 3 in Schalkhaar. Hij is in 

besloten kring gecremeerd.  

 

En op 21 april, op Paaszondag, is overleden mevrouw Johanna 

Christina Klein Bronsvoort-Flierman. Zij is 86 jaar geworden en 

woonde in Stevenskamp. Op vrijdag 26 april heeft de begrafenis 

plaatsgevonden in Wesepe, na een dienst van Woord en Gebed in 

de kerk van Wesepe. Van haar leven staat in het volgende 

nummer van dit kerkblad een In Memoriam.  

 

We wensen alle families troost en kracht toe, en veel goede 

herinneringen aan het leven van wie hun lief was.  

 

Met een vriendelijke groet,  

ds. Henk Jan Damstra 

 

 

In Memoriam  

Aaltjen Janna Middeldorp-Stegeman  

5 augustus 1928 – 4 april 2019  

echtgenote van Albertus Middeldorp  

 

Op donderdag 4 april is overleden mevrouw Aaltjen Janna 

Middeldorp-Stegeman in de leeftijd van 90 jaar. Zij woonde met 

haar man Bertus aan de Avergoorsedijk 5a in Schalkhaar.  

Op 9 april hebben we haar in een dienst van Woord en Gebed 

herdacht in het crematorium in Diepenveen, waarna daar de 

crematie heeft plaatsgevonden.  

 

Zonen Bert en Joop vertelden over hun moeder:  

‘Onze moeder Alie Stegeman werd geboren als oudste kind, later 

kreeg ze nog 4 broers. Ze ging naar de lagere school in Frieswijk-

Averlo. Hier kwam zij in dezelfde klas te zitten als onze vader, dus 
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ze kennen elkaar al heel erg lang. Ze trouwden in 1951. Twee van 

hun kinderen, Jan en Ina, hadden door hun spierziekte veel zorg 

nodig. Voor mijn ouders was het de normaalste zaak dat ze die 

zorg zelf gaven. Geklaagd werd er nooit. Het leven kwam zoals 

het kwam en mede door hun positieve karakter konden ze dit 

aan. Jan en Ina zijn beiden overleden, evenals een dochtertje bij 

haar geboorte.’  

 

En: ‘Ze werden oma en opa van 5 kleinkinderen, die vonden een 

warm nest bij hen. Mijn moeder runde in het huis de zaken. Ze 

ging naar de handwerkgroep, ze genoot elk jaar van een weekje 

op vakantie en ze kon thuis genieten van de tuin en de bloemen 

en van de mensen om haar heen, de kinderen en kleinkinderen 

die langs kwamen en de vele visites met overige familie en 

kennissen. Ook van de 3 achterkleinkinderen kon ze genieten. Ma 

vormde met Pa een twee-eenheid waar niemand tussen kwam. Ze 

werkten samen, zorgden samen, ze deden eigenlijk alles samen. 

De laatste jaren zorgden ze vooral voor elkaar.’  

 

Samen-zijn was van wezenlijk belang voor Alie Middeldorp. De 

verbondenheid die daaruit spreekt, vinden we ook terug in het 

geloof. Daarom hebben we in de dienst op 9 april Psalm 23 

gelezen: ‘U bent bij mij’. De dichter weet zich thuis bij God. Als je 

die beleving deelt, wil dat niet zeggen dat je het gemis in je leven 

niet voelt, of dat je het niet erg vindt wat je hebt meegemaakt en 

wat je niet meer kunt. Maar je weet dat je daarin gedragen wordt, 

je weet en merkt dat je niet alléén staat in het gemis van mensen 

en in het gemis aan mogelijkheden.  

 

Dat we haar nu, in de woorden van Psalm 23, tot ‘in lengte van 

dagen in het huis van de Heer’ thuis mogen weten. Een thuis, 

waar onze tranen van geluk en die van verdriet een plek hebben. 

Die troost wensen we toe aan allen die zonder Alie Middeldorp-

Stegeman verder moeten, die mooie herinneringen aan haar 

leven koesteren en die haar in liefde zullen blijven gedenken.  

 

ds. Henk Jan Damstra 
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In Memoriam  

Antonie Oosterkamp  

5 september 1932 – 15 april 2019  

weduwnaar van Dieneke Oosterkamp-Bleumink  

 

Op maandag 15 april is overleden de heer Antonie Oosterkamp in 

de leeftijd van 86 jaar. Hij woonde Sekkelanden 17 in Boskamp.  

We hebben op zaterdag 20 april in een dienst van Woord en 

Gebed in de kerk van Wesepe stilgestaan bij zijn leven, waarna 

Anton begraven is op de begraafplaats in Wesepe.  

 

Anton was afkomstig van een boerderij, maar wilde geen boer 

worden. Techniek lag hem beter. Zijn belangstelling voor techniek 

kon hij kwijt in zijn werk, eerst als smid, later in de 

landbouwmechanisatie, fietsen en verwarmingsinstallaties. Hij 

was geïnteresseerd in wat er allemaal was en werd uitgevonden. 

En hij was betrokken bij de brandweer en dorpsfeesten. Zijn 

kennis van techniek kwam daar goed van pas. Na zijn 

pensionering kwamen Anton en zijn vrouw Dieneke in Wesepe 

wonen. Hij voelde zich er betrokken bij de mensen en de kerk.  

 

Anton Oosterkamp was ook een gelovig mens. In de dienst waarin 

we zijn leven hebben herdacht, hebben we psalm 8 gelezen. De 

dichter van die psalm gelooft dat wij niet een speling van de 

natuur zijn, maar bedoeld en gewild door de Schepper. Als 

mensen weten we ons, dat is de ene kant, klein en kwetsbaar. We 

zijn ‘máár’ mensen. Klein, omdat we vaak machteloos ons moeten 

verweren tegen wat ons bedreigt. En kwetsbaar: we komen 

tekort, we willen zoveel, maar lang niet alles lukt. Anton heeft 

kwetsbaarheid ervaren in het ziek zijn. Hij wilde altijd zo 

zelfstandig mogelijk zijn. Het ziek zijn belemmerde hem daarin 

uiteraard, maar hij stond nuchter, positief en met humor in het 

leven, wat er ook gebeurde.  

 

Psalm 8 weet ook van de grootheid van de mens: die kan veel. In 

gesprekken kon je merken dat Anton daar onder de indruk van 

was. Vooral wat die mens op technisch gebied klaarspeelt, boeide 

hem. Hij was er nieuwsgierig naar. Ook de politiek interesseerde 

hem. Hij was daarover graag in gesprek met anderen.  
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Zelf keek hij aan het einde van zijn leven terug op ‘een goed 

leven’. We wensen allen die hem missen zullen, in het bijzonder 

zijn dochters Joke en Alie, en zijn kleinkinderen Chris en Edwin, 

de troost van veel goede herinneringen toe. Dat we Anton 

geborgen mogen weten in de handen van zijn Heer.  

 

ds. Henk Jan Damstra 

 

 

In Memoriam  

Hermannus Hendrikus Bolink  

14 maart 1930 – 17 april 2019  

echtgenoot van Jo Jonkman 

 

Op woensdag 17 april is overleden de heer Dieks Bolink in de 

leeftijd van 89 jaar. Hij woonde Zwijnenbergerweg 3 in Averlo.  

 

Dieks is geboren op de boerderij waar hij zijn hele leven is blijven 

wonen. Bolink van Het Zwarte Hekke, een bijnaam die hij met 

trots droeg omdat hij wist dat er een lange historie aan vast zat. 

In 1952 trouwde hij met Jo Jonkman uit Harfsen en samen kregen 

ze zoon Henk.  

De boerderij was niet groot genoeg om van te leven dus heeft hij 

ook een aantal banen gehad, maar het was altijd erbij, want hij 

leefde voor de boerderij.  

Ook zijn hobby’s hadden met de natuur te maken. Kanaries en 

jacht, maar ook kievitseieren zoeken waren zijn passie.  

Na zijn hartoperatie vijf jaar geleden moest hij steeds meer 

inleveren. Ook namen de problemen bij zijn vrouw toe wat beiden 

veel verdriet bezorgde. Zoon Henk deed het zware werk, maar 

Dieks bleef actief voor het lichtere werk en was een dag voor zijn 

dood nog in het weiland.  

Een acute bacteriële infectie maakte binnen een dag een eind aan 

een lang leven van 89 jaar en aan een lang huwelijk van 67 jaar. 

In onze gebeden denken we aan Jo, die al een paar maanden in 

het verpleegtehuis woont, aan zoon Henk, schoondochter Rini, 

klein- en achterkleinkinderen.  

De crematie heeft in de week na Pasen in besloten kring plaats 

gevonden. 

 

Gerrit Visscher 
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DIACONIE 
 

 

 

 

Eetproject 

Woensdag 1 mei gaan we weer samen eten in het Wapen van 

Wesepe. 

De tafels staan dan weer gedekt, en we kunnen om 12.30 uur 

weer beginnen met een heerlijk en gezellig diner! De kosten voor 

het 3-gangen diner, inclusief een drankje zijn 12.50 euro. 

Opgave tot de maandag ervoor bij Fineke tel: 532247. Voor evt. 

vervoer kunt u bellen met Jan tel: 531519. 

 

  

 

 

 

Soos 

 

Woensdag 15 mei gaan we samen een dag op reis. 

Zie kerkblad van april. Nog niet opgegeven? Misschien is er nog 

plek. 

Opgave tot 6 mei bij Mientje Lam tel: 531960. 

  

In de zomermaanden is er geen soos, wel gaat het samen eten 

gewoon door. En wel op de volgende woensdagen: 5 juni, 3 juli 

en 7 augustus. 

  

Graag tot ziens. 

Hartelijke groeten van Mientje, Jan, Frank, Fineke en Erna. 
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STICHTING OUDEREN HUISVESTING 

WESEPE 

"De Brouwershof" 
 
 
 

 

Beste mensen,  

De voorlaatste spelletjesmiddag is op woensdag 8 mei a.s. 14.30 

uur in de Brouwershof. 

Onder het genot van een kopje koffie/thee met iets lekkers 

maken we er een gezellige middag van. 

U bent van harte welkom. 

  

Groet van Bertus, Klaasje en Jenny 
 
 

 

 

 

KERKBEHEER 
 

 

 

 

Opbrengst van collecten en giften 

 

 

 

31 maart Diaconie €  ??? 

 Kerkbeheer € 37,50 

7 april Diaconie € 39,95 

 Kerkbeheer € 53,60 

14 april Diaconie € 40,80 

 Kerkbeheer € 37,50 

18 april H. Avondmaal € 38,30 

21 april Diaconie € 138,50 

 Kerkbeheer € 81,35 

Gift bloemenfonds € 10,00 
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AGENDA 
 

 

 

15 mei 10.00 u Kerkbeheer   de Beukenoot 

16 mei 20.30 u Diaconievergadering  de Beukenoot 

17 mei 9.00 u Ouderlingenvergadering de Beukenoot 

      

22 mei 19.45 u Kerkenraadsvergadering de Beukenoot 

20 mei 20.00 u Redactievergadering  Kikkerspad 9 

25 mei 9.00-12.00 u Oud papieractie1 erf fam. Niemeijer 

 

 

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

 

Kerkdiensten in Klein Salland  

 

         Raalte  

datum  tijd  voorganger  

5 mei  9.30 u  ds. mw. N. Boonstra  

12 mei  9.30 u  ds. H.E.J. de Graaf (doop) 

19 mei  9.30 u  ds. H.J. Damstra  

  (Klein Sallandzondag-H.A.) 

26 mei 9.30 u ds. R. Gosker 

2 juni  9.30 u  ds. K.M. Zwerver (gezinsdienst) 

 

         Olst  

datum  tijd  voorganger  

5 mei 10.00 u Mevr. Ds. A.M.H. Blanken 

12 mei  10.00 u  ds. H.J. Damstra 

19 mei  10.00 u  ds. K. Zwerver (Raalte)  

  (Klein Sallandzondag-H.A.) 

                                                
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. 

mailto:secretaris@kleinsalland.nl
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26 mei  10.00 u  ds. H. Marsman 

30 mei  19.30 u  ds. H.J. Damstra 

2 juni  9.30 u  ds. H.J. Damstra 

 

         Wijhe  

datum  tijd  voorganger  

5 mei 9.30 u  drs. E. Fokkema Twello 

12 mei 9.30 u ds. Martje Veenstra-Oving (Doopdienst) 

19 mei  9.30 u  ds. Martje Veenstra-Oving  

  (Klein Sallandzondag-H.A. in Olst) 

26 mei  9.30 u  ds. Martje Veenstra-Oving (Rondom 12) 

30 mei  9.30 u  ds. F. Buitink Heino (Hemelvaartsdag) 

2 juni 9.30 u ds. Chienus Schokker Gorssel 
 

 

Project Brazilië 

Op 3 februari hebben wij, Hans en Sijtske Stuut in de Plaskerk en 

in het Annahuis in Raalte verteld over een bijzonder project in het 

noordoosten van Brazilië.  

In het vroege voorjaar kon er al een bedrag van € 2415,-- worden 

overgemaakt naar de Stichting Dom Helder Camera in Brazilië. 

Mede dankzij de collectes en giften ook vanuit Klein Salland.  

Na de eerste storting zijn de mensen in Bayeux direct aan het 

werk gegaan. De eerste muur is klaar en zie het resultaat van 

voor en na de behandeling. 
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De foto’s zijn niet van het zelfde stukje muur, maar het is net om 

de hoek en het zag er net zo slecht uit. In deze tijd van het jaar 

regent het vaak heel erg. Dat maakt het buiten werken nu 

moeilijk. De vrijwilligers van de stichting zijn echter ook binnen 

begonnen met het opknappen, omdat ze nu materiaal konden 

aanschaffen. Hieronder ziet u de resultaten. 

In oktober gaan wij zelf naar Brazilië. Dan komen er meer foto’s 

en een verslag. 
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De begrote kosten voor het project zijn € 5163,-- We hopen dat 

we dat resultaat kunnen halen, de bankrekening staat nog open 

NL 03 RABO 0373042019, ten name van de Z.W.O.  

p/a Wijhendaalseweg 2, Wijhe, onder vermelding van Project 

Brazilië. 

Hemelvaart projectkoor: iedereen kan meezingen! 

Zoals reeds in het kerkblad 

van april is vermeld, 

organiseert de protestantse 

kerk in Olst een projectkoor in 

de maand mei, op weg naar 

Hemelvaart. Iedereen - 

kerkganger of niet, ervaren 

zanger of niet - kan meedoen! 

Want zingen brengt ons 

dichterbij elkaar en dichterbij 

de vreugde van de ziel. Dit project is ook niet alleen bedoeld voor 

Olsternaren: we zien het ook als een Klein Salland project, zodat 

er opnieuw een plek is in Klein Salland om elkaar te ontmoeten.  

Zie voor meer informatie het kerkblad van april. Mis het niet !  

De repetities zijn op dinsdag 7, 14, 21 en 28 mei van 20.15 tot 

21.45 uur (vanaf 20.00 inloop met koffie/thee in de Bastiaan). Er 

zijn geen kosten aan verbonden. Je kan je aanmelden bij Esther 

Coes, 06-11012663, egcoes@gmail.com 
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Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe 
 

PREDIKANT Ds. H.J. Damstra  tel 564042 
 Kerkplein 11, 8121 BM Olst 
 damstra.schreuder@planet.nl 
   
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 tel. 531255 
 
De BEUKENOOT Mevr. B.H. ten Have-Wilbrink (reserveren) tel. 531237 
Sleutel : Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10  tel. 531277 
         06 22541865 
 
KOSTER Dhr. G. de Jong 
 Scholtensweg 50, 8124 AJ Wesepe  tel. 531573 
 ga.dejong@hetnet.nl 
 
ORGANIST Mevr. C. Ovinge-Best 
 Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle            tel. 038-4655388 
 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 
 
 Diaconie: Mevr. J. van Tartwijk 
 M.v.Doorninckweg 13, 8124 PH Wesepe  tel. 531686 
 RABO bank:  NL31 RABO 0377735442 
 SKG bank:   NL59 RABO 0373739702 
 diaconiewesepe@gmail.com 
 
LEDEN- Dhr. E. Hoogeboom          tel 0572-381904 

REGISTRATIE eefhoogeboom@gmail.com  
 
 
KINDEROPPAS via G. Visscher, zie boven 
 
WEBSITE:  http://wesepe.protestantsekerk.net 
 

 (kengetal: 0570, tenzij anders vermeld) 
 
 

mailto:scribapknwesepe@gmail.com
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