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KERKBLAD 

van de 
Protestantse Gemeente Wesepe 

 

Verschijningsdatum: 29 oktober 2018 Redactie: 
      Ds. H.J. Damstra 
Oplage: 415 ex.     Mevr. A. Rechterschot 
      Mevr. E. Middeldorp 
Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl   Dhr. E.G. van den Broek 
 
Kopij voor de maand december inleveren vóór 19 november 2018. 

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 november 
 

4 nov. 10.00 u  Ds. H.J. Damstra 

    Gedachteniszondag 

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: Diaconie najaarszending 

11 nov. 10.00 u  Mevr. I. Ziegelaar 

     Inz. der gaven: Diaconie 

    Eindcollecte: Ond. Kerk. gebouwen 

18 nov. 10.00 u  Ds. H.J. Damstra 

    Harmoniedienst 

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: Binnenlands Diaconaat 

25 nov. 10.00 u  Ds. R. Gosker 

    Inz. der gaven: Diaconie 

    Eindcollecte: Ond. Kerk. gebouwen 

2 dec. 10.00 u  Ds. H.J. Damstra 

    Heilig Avondmaal - 1e advent 

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: Missionair werk 

   

 

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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Tegeltjes 

 

Ik zal het maar eerlijk opbiechten: ik heb een beetje een zwak 

voor spreuken en wijsheden op tegeltjes. Ik kom ze tijdens 

bezoeken nogal eens in allerlei soorten, maten en dialecten 

tegen: tegeltjes (het kunnen ook borduursels of stickers zijn) met 

een spreuk, een goede raad, een levensmotto of een gedachte 

over het leven. Ze kunnen heel serieus klinken, maar vaak zijn ze 

grappig en blijmoedig bedoeld. 

 

Het dagblad Trouw heeft een tijdlang aan mensen gevraagd welk 

levensmotto zij op een tegeltje zouden zetten. Elke zaterdag 

kwam er zo’n tegeltje voorbij, waar dan vaak een veelzeggend 

levensverhaal achter bleek te zitten. Het is boeiend om te lezen 

hoe iemand er toe komt om juist die ene spreuk (al langer bekend 

of zelf bedacht) als levensmotto te hebben. Inmiddels is de krant 

ermee gestopt. Jammer: er zullen vast nog heel veel pareltjes 

van tegeltjes te vinden zijn, met bijzondere levensverhalen. 

 

Bij mij thuis hing een tegeltjeswijsheid die de gelijkheid van 

mensen uitdrukt: ‘Waar we op de wereld ook leven, we leven 

allemaal onder dezelfde zon’ (en dan in het Fries). Maar mijn 

persoonlijk favoriete spreuk is al heel lang één met een wat 

minder diepgaande tekst: ‘Foar de kofje net eamelje’ (‘Vóór de 

koffie niet zeuren’). Een heel goede raad die ik ooit in een 

vakantiehuisje in Friesland tegenkwam en die ik graag citeer en 

doorgeef. 

 

De spreuk ‘Niet omdat het moet, maar omdat het kan’ vind ik 

heel toepasselijk voor de samenwerking van onze kerken in klein-

salland. Sinds we met klein-salland gestart zijn, is deze 

tegeltjeswijsheid al door een bekende rapper en door een 

reclamecampagne voor een telefoonmerk opgepakt. Maar: het is 

óns motto, waar we met plezier werk van maken. 

 

In december verraste Sinterklaas ons gezin met een 

scheurkalender van Loesje. Loesje staat voor moderne 

tegeltjeswijsheden, die je bijvoorbeeld in bushaltes tegen kunt 

komen. Loesjes spreuken willen ons laten nadenken, laten lachen 

en geven vaak een goede raad. Mijn favoriete ‘Loesje’ is op dit 
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moment: ‘Wees jezelf, er zijn al zoveel anderen’. Een tekst om 

over na te denken èn wat mee te doen. 

 

De bijbel heeft zelfs een heel bijbelboek gewijd aan spreuken en 

wijsheden, toepasselijk ‘Spreuken’ genoemd. Dat begint met een 

waarschuwing tegen verkeerd gezelschap en eindigt met een 

‘loflied op de sterke vrouw’ (in de oude Statenvertaling heette zij 

trouwens nog ‘deugdzame huisvrouw’).  

 

Mooi vind ik de raad die we van de dichter in hoofdstuk 6 van 

Spreuken krijgen: ‘Ga naar de mieren, kijk hoe ze werken’. Wat is 

er zo goed aan die (eigenlijk toch zo vervelende) beestjes? Dit: ze 

doen wát ze doen uit zichzelf. En ze zijn met de toekomst bezig: 

in de zomer zorgen ze ervoor dat ze in de herfst en winter 

voorraad hebben. Ze leven niet maar wat voor de vuist weg, ze 

denken vooruit. Let daar nu eens op, op die inzet en dat 

vooruitdenken. En dan die saamhorigheid: ze krioelen door 

elkaar, het lijkt nergens naar, zo’n mierennest. Maar na een tijdje 

boeken ze wel resultaat. 

 

Zomaar een goede raad van de Spreukendichter. Het lijkt mij er 

één om op een tegeltje te zetten en er dan af en toe eens even 

heel goed naar te kijken! 

 

ds. Henk Jan Damstra 
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Overleden: 

Op dinsdag 9 oktober overleed mevrouw Aaltje Reterink-

Lenderink in de leeftijd van 96 jaar. Zij woonde de laatste periode 

van haar leven in verzorgingshuis Angeli Custodes in Raalte. 

Op maandag 15 oktober heeft de crematie plaatsgevonden in 

Diepenveen, na een dienst van Woord en Gebed in het 

crematorium. 

 

Op woensdag 17 oktober is overleden de heer Antonie Albertus 

(Anton) Nijenhuis in de leeftijd van 77 jaar. Hij woonde 

Achterhoekstraat 3. Op maandag 22 oktober heeft de crematie 

plaatsgevonden in Diepenveen, eveneens na een bijeenkomst 

waarin zijn leven werd herdacht.  

 

We wensen beide families en bekenden van Aaltje Reterink en 

Anton Nijenhuis, die met gemis verder gaan, heel veel sterkte 

toe! 

Omdat zij vlak voor de gedachtenisdienst op 4 november zijn 

overleden, zullen we hun namen volgend jaar noemen in de 

gedachtenisdienst.  

 

 

Bij de kerkdiensten: 

Op zondag 4 november, op zondag Allerzielen, houden we de 

gedachtenisdienst. We gedenken wie gestorven zijn en noemen 

hun namen. Dat doen we als gemeente en we nodigen daarbij de 

families die iemand in het afgelopen jaar verloren hebben uit om 

de gedachtenis mee te maken en een kaars aan te steken. Ook 

staan er weer waxinelichtjes klaar om te gedenken wie niet bij 

hun naam genoemd worden, maar aan wie we wel denken. 

 

De namen van wie we dit jaar gedenken, zijn: 

 

Jan Hendrik Bolink, 83 jaar 

Aleida Johanna de Jong-Flierman, 95 jaar 

Antoon Albertus Smeenk, 93 jaar 

Albertus Johannes Jonkman, 94 jaar 

Daam Smeenk, 83 jaar 

Herman Bolink, 87 jaar 

Wout Hoogeboom, 26 jaar 

Engberdina Vossebelt-Leunk, 78 jaar 
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Willemina Aleida Brouwer-Klijn Velderman, 79 jaar 

Gerritjen Willemina Kerkmeijer-Trompert, 93 jaar 

Gerard Aalt Smeenk, 93 jaar 

Gerritje Johanna Wilhelmina Jansen-Haarman, 91 jaar 

Reinier Vukkink, 71 jaar 

 

We hopen veel families en kerkgangers op 4 november te mogen 

begroeten en met elkaar op een waardige en persoonlijke manier 

te gedenken wie ons ontvallen zijn. 

 

Op zondag 18 november werken de Harmonie uit Wesepe en St. 

Caecilia uit Heeten gezamenlijk mee aan de dienst. We gaan het 

in die dienst hebben over ‘de tijd’. Het zou mooi zijn als u de tijd 

neemt om te komen, want we hebben deze fanfares maar één 

keer per jaar in ons midden en we zijn blij dat we ook dit jaar de 

musici er weer bij hebben!  

 

Wel en wee: 

Een aantal mensen kreeg in de afgelopen periode te maken met 

gezondheidsproblemen. Die troffen henzelf of iemand die hun lief 

is. We wensen allen moed, geduld en kracht toe! 

 

Rouwgroep: 

Vorige maand vroeg ik op deze plek al aandacht voor de 

ochtenden waarop mensen met rouw en verdriet welkom zijn om 

met elkaar contact te hebben. Het gaat om ontmoeting en delen 

van wat ons bezighoudt. Ik breng hier nog even in herinnering dat 

er in november twee ochtenden gepland staan: op donderdag 1 

en 29 november. U bent dan van harte welkom in De Beukennoot. 

Vanaf 9.45 uur is er koffie en thee, we stoppen rond 11.00 uur. 

Niks moet, iedereen is welkom! 

 

Tot slot: 

Een gedicht ter overweging, van de hand van Alfred Bronswijk: 

(uit: ‘Van harte’, uitgeverij Narratio) 

 

Een voetbal in mijn handen is een paar euro waard. 

In de handen van Ronaldo wordt dat een paar miljoen. 

Het hangt er dus maar van af in wiens handen de bal ligt. 
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Een tennisracket in mijn handen is een tennisracket. 

In de handen van Nadal komt Wimbledon in beeld. 

Het hangt er dus maar van af wie het racket vasthoudt. 

 

Een paar schaatsen in mijn handen zijn leuke hobby-dingen. 

In de handen van Sven Kramer bieden ze uitzicht op goud. 

Het hangt er dus maar van af welke handen de schaatsen gaan 

onderbinden. 

 

Een stok in mijn handen houdt misschien een eng beest op 

afstand. 

In de handen van Mozes scheidt die stok een machtige zee. 

Het hangt er dus maar van af in wiens handen de stok ligt. 

 

Twee vissen en vijf stukken brood zijn in mijn handen een lunch. 

In de handen van Jezus worden ze voedsel voor duizenden 

mensen. 

Het hangt er dus maar van af wiens handen breken en delen. 

 

Zouden wij onze zorgen niet in Gods handen leggen? 

Het maakt immers nogal wat uit in wiens handen ze zijn! 

 

Met een vriendelijke groet,  

ds. Henk Jan Damstra 

 

 

In Memoriam Aaltje Reterink – Lenderink 

Frieswijk, 5 maart 1922 – Raalte, 9 oktober 2018 

 

Op dinsdag 9 oktober overleed Aaltje Reterink. 

Haar leven begon 96 jaar geleden in Frieswijk, aan de Raalterweg, 

waar haar ouders een boerenbedrijf hadden. Acht kinderen telde 

het gezin, Aaltje was de derde. Aaltje ging na de lagere school 

naar Rollecate, de staatshuishoudschool in Deventer. In 1940 

trouwde ze met Frits Reterink, een boerenzoon die aan de 

Kranenkampsweg, op ’t Heuveltje, woonde. Ze kwam bij de 

ouders van Frits inwonen, zoals dat in die tijd vaak gebeurde. Op 

’t Heuveltje werd in de oorlog de oudste zoon Frits geboren. Vlak 

na de oorlog werd dochter Diny geboren.  
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Aaltje heeft veel zorg gehad met haar ouders (met name haar 

vader die ziek werd) en haar schoonouders. Ze zijn alle vier begin 

jaren zestig overleden.  

In 1964 werd zoon Erik geboren, en daarmee was het gezin 

compleet.  

Aaltje was een echt buitenmens. Het werk binnen was niet het 

belangrijkste voor haar. Maar de dieren op de boerderij, de 

moestuin en het fruit, dat had echt haar hart. Tot het laatste toe 

ging ze nog de groentetuin in om te zaaien en te schoffelen en te 

oogsten. 

Naast de tuin waren ook de vakanties, die ze als gezin en die ze 

later ook met haar zus en haar kinderen heeft gemaakt, erg 

belangrijk, hoewel voor Aaltje het thuiskomen altijd belangrijker 

was dan de vakantie op zich. 

Aaltje was ook een gezelligheidsmens. Ze hield van feestjes, van 

contacten met buren en familie en vrienden. Regelmatig 

ontmoette ze vriendinnen waarmee dan gerummikubd werd.  

Groot verdriet was er toen haar man Frits in 2003 overleed. Aaltje 

bleef op ’t Heuveltje wonen. De woning werd op een gegeven 

moment afgebroken, op dezelfde plek kwam een nieuwe woning. 

Zoon Erik bleef bij haar wonen, en mede daardoor was het 

mogelijk dat ze tot op hoge leeftijd zelfstandig bleef wonen.  

In juni 2017 kwam daar een einde aan. Het ging niet meer en 

Aaltje verhuisde naar zorghuis Angeli Custodes in Raalte. Daar 

heeft ze nog een goede tijd gehad, vooral door de goede zorgen 

die ze daar mocht ontvangen.  

In de dankdienst voor haar leven lazen we uit Prediker, en 

overdachten we haar leven, dat zo verweven was met het zaaien 

en oogsten, de vreugde en het verdriet, waar Prediker over 

spreekt. En we mochten afscheid van haar nemen in het 

vertrouwen dat ‘God altijd alles weer terughaalt’. We luisterden 

naar de liedjes die ze zo graag zong, over ’t Avondklokje, de Heer 

die onze Herder is, en de lieflijke Naam die langs de wolken ruist. 

En – door middel van een filmpje – konden we Aaltje zelf nog zien 

en horen zingen. Een mooi liedje dat ze nog maar kort geleden 

had gezongen. En toen het liedje was afgelopen zei ze: ‘Zo. Noe is 

het uut’.  

We wensen haar zus, haar kinderen en allen om hen heen veel 

sterkte en Gods nabijheid toe. 

 

ds. Henk Spit, Diepenveen 
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Naschrift: 

Met hartelijke dank aan ds. Henk Spit. Omdat ik verhinderd was 

op de dag van de dankdienst was hij zo vriendelijk om de dienst 

te leiden. 

ds. Henk Jan Damstra 

 

 

Vooraankondiging Oosterhuisdienst  

Op zondag 24 maart 2019 om 15.00 uur zal in de Protestantse 

kerk van Wesepe de inmiddels traditionele Oosterhuisdienst plaats 

vinden. In deze dienst zullen liederen van de bekende dichter en 

theoloog Huub Oosterhuis worden gezongen. Aan de dienst zal 

worden meegewerkt door een koor samengesteld uit de cantorij 

van onze gemeente aangevuld met zangers uit de regio – in totaal 

ongeveer 30 personen.  

De cantorij zal worden gedirigeerd en begeleid door Corinne 

Ovinge-Best. 

Voor liefhebbers van de liederen van Huub Oosterhuis is deze 

dienst een absolute must. 

Schrijft u dus deze datum alvast in uw agenda! 

 

 

 

 

UIT DE KERKENRAAD 
 
 
 

De kerk in het hart van Wesepe 

Vorig jaar heeft de kerkenraad van de Protestantse Gemeente 

Wesepe weer een nieuw beleidsplan opgesteld voor de komende 

jaren. Dat betekende veel denkwerk, want hoe kunnen we de 

kerk levend houden en op een goede manier doorgeven aan 

volgende generaties? Ons prachtige kerkje is al zo’n 700 jaar 

gezichtsbepalend voor de dorpskern van Wesepe, en dat willen we 

graag behouden voor de toekomst. Maar de trends zijn duidelijk: 

het aantal kerkgangers op zondagmorgen loopt steeds verder 

terug. Dan kunnen we met weemoed terugdenken aan hoe het 

vroeger was, maar dat helpt niet, dat is echt verleden tijd.  

 



10 

Desondanks vinden de meeste Wesepenaren de kerk wel 

belangrijk. Omdat het kerkbezoek op zondagmorgen sterk 

terugloopt, zoekt de kerkenraad naar mogelijkheden om ons 

mooie kerkje ook te gebruiken voor andere doeleinden dan alleen 

de kerkdiensten op zondagmorgen. Zo is er al de open kerk op 

donderdag, de Nicolaasconcerten, maar er zijn vast nog veel meer 

mogelijkheden. Het nieuwe beleidsplan dat vorig jaar is 

vastgesteld kreeg als titel: “Kerk voor het hele dorp”. Dat is ook 

letterlijk zo bedoeld: we zouden graag willen dat alle 

Wesepenaren weer op de één of andere manier betrokken worden 

en gebruik gaan maken van het kerkgebouw. Lang geleden 

hebben alle inwoners bijgedragen om de kerk te bouwen, dus 

laten we ook nu dit mooie gebouw beschikbaar stellen voor 

iedereen die in Wesepe woont. Daarom is de kerk ook zeer 

betrokken bij de discussies van dit moment over het 

voorzieningenhart van Wesepe. Want het kerkgebouw moet niet 

alleen op zondagmorgen, maar ook door de week zo intensief 

mogelijk gebruikt worden voor sociale en culturele activiteiten in 

het dorp. Dat is de beste garantie dat in de toekomst dit gebouw 

een zinvolle bestemming blijft houden en op die manier als 

monument en als centraal punt bewaard blijft in het hart van 

Wesepe. 

 

Namens de kerkenraad, 

Henk Jansen – scriba en voorzitter College van Kerkrentmeesters 

 
 

 

 

DIACONIE 
 

 

 

 

Eetproject 

Op woensdag 7 november gaan we om 12.30 uur weer samen 

eten in het Wapen van Wesepe. 

Wat is er gezelliger dan samen uit eten te gaan! Wie weet staat er 

een heerlijke stamppot voor ons klaar a la Peter ??? 

De kosten zijn nog altijd 10 euro voor een 3-gangen diner, incl. 

een drankje! 
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Opgave tot de maandag ervoor bij Fineke tel: 532247, en voor 

evt. vervoer kunt u bellen met Jan tel: 531519. 

 

Soosmiddag 

En op woensdagmiddag 21 november om 14.30 uur zal onze 

dorpsgenoot Gerrit Jansen ons een middagje foto’s en korte 

filmpjes uit de natuur rondom Wesepe laten zien. Hij heeft niet 

alleen oog voor auto’s, maar ook voor de natuur. 

Tevens is hij natuurgids van de I.V.N. (Instituut voor 

natuureducatie en duurzaamheid) in de gemeente Olst/Wijhe. 

Samen met zijn vriend Rob Boon trekt hij er vaak op uit, om 

mooie plaatjes te schieten!   

We laten ons verrassen wat er uit zijn archief komt... 

Iedereen is welkom, en we zien u graag op deze middag in het 

Wapen van Wesepe. 

 

Hartelijke groeten van Mientje, Jan, Frank, Fineke en Erna. 

 

Verkoop handwerkspullen en pannenkoekenactie 

Traditioneel houdt de Handwerkgroep (HVD) een jaarlijkse 

verkoopmiddag. Dit gebeurt net als voorgaande jaren samen met 

de pannenkoekenactie en wel op zaterdagmiddag 24 november 

van 14.00 tot 17.00 uur in De Beukenoot. De opbrengst van beide 

gaat naar een goed doel. 
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De creatieve handwerkvrouwen hebben afgelopen jaar weer een 

gevarieerde voorraad mooie spullen gemaakt met onder meer de 

welbekende Noorse sokken, knuffels, kussens, sjaals, mutsen en 

poncho’s en ga zo maar door. Spullen die uitermate geschikt zijn 

met een koude winter voor de deur en als Sinterklaascadeau. 

 

Er is deze middag ook koffie met gebak en de bekende 

zelfgemaakte pannenkoeken al dan niet met spek. Deze 

pannenkoeken kunnen ook worden meegenomen. De 

pannenkoeken kosten slechts 1 euro (naturel) of 1,25 voor een 

pannenkoek met spek. Ook is er na de kerkdienst op zondag 25 

november nog de gelegenheid van 11.00 tot 12.00 uur om 

pannenkoeken te komen eten en om mee te nemen. 

 

 

Sponsorkindje kiest voor verpleging 

Via Kinderhulp Dominicaanse Republiek sponseren we al 

gedurende enkele jaren als diaconie en dus als Weseper 

gemeenschap een kindje. Dit is Betzaida, een meisje dat met een 

heel mooi rapport is overgegaan naar de 5e klas van de 

middelbare school. Ze wordt geroemd door haar docenten 

vanwege haar gedrag en kan goed opschieten met andere 

kinderen. Als keuzerichting heeft Betzaida verpleging gekozen en 

ze is heel blij met wat ze daar leert. 

 

Stichting Kinderhulp vermeldt in een brief dat het een heel hete 

zomer is geweest in Niqua, waar zij een school hebben opgezet. 

Voor alle klassen staan de leerstof en einddoelen vast. De 

stichting prijst zich gelukkig dat afgelopen schooljaar geen 

informatie binnen is gekomen van meisjes die zijn gestopt met 

school omdat ze een kindje verwachten, wel van meisjes die net 

de school hadden afgemaakt. 

 

Met kerst zullen we kerstpost naar het sponsorkindje sturen 

namens ons allen. 
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KERKBEHEER 
 

 

 

Schuurtje op kerkhof opgeknapt 

Onder deze titel stond er een verhaal in het vorige kerkblad over 

het opknappen van het schuurtje op het kerkhof. Daar hebben 

veel vrijwilligers aan meegewerkt. Het schilderwerk werd daarbij 

begeleid en uitgevoerd door Bertus Vrielink. Ten onrechte werd 

daarbij de namen van Bé Noordkamp en Bertus Dieperink niet 

vermeld. Zij waren vooral de spil bij de reparatie en vernieuwing 

van het dak. Deze omissie is bij deze rechtgezet. Nogmaals dank 

aan al degenen die aan dit project hebben meegewerkt !  

 

 

Wijziging betaalrekening SKG:  

NL 04 FVLB 0699 8783 22 wordt NL 25 RABO 0373 7324 57 

 

Per 1 november 2018 verandert ons (bovenstaande) 

rekeningnummer van de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG-

bank). Tot op heden gebruikt de SKG de systemen van Van 

Lanschot Bankiers voor het verzorgen van het betalingsverkeer. 

Deze dienstverlening zal VLB in de toekomst staken. De SKG is op 

zoek gegaan naar een nieuwe bank om de geldzaken te regelen. 

Dat is de RABO-bank geworden.  

Vanaf 5 november is dus het bovenstaande SKG rekeningnummer 

veranderd in NL 25 RABO 0373 7324 57. 

Tot 1 november geldt nog het oude nummer.  

In de periode van 1 t/m 5 november is geen betalingsverkeer 

mogelijk via de SKG bank. Daarna is het nieuwe nummer 

operationeel.  

Wilt met uw betalingen rekening houden met dit gegeven? 

 

De kerkrentmeesters  
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Opbrengst appelactie 

De appelactie die eind september is gehouden heeft het mooie 

netto eindbedrag van € 1633,70 opgebracht. Alle vrijwilligers en 

kopers hartelijk dank! 

 

 

 

Opbrengst van collecten en giften 

 

 

 

Gift B  €  200,00 

23 sept. Stichting thuis sterven €  201,35 

30 sept. Diaconie €   28,65 

 Kerkbeheer €   33,50 

7 okt. Noodhulp Sulawesi € 249,40 

 Avondmaalscollectie 

t.b.v. sponsorkind 

€    83,95 

14 okt. Diaconie €   46,50 

 Kerkbeheer €    50,80 

21 okt. Diaconie €    18,70 

 Kerkbeheer €   24,95 
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AGENDA 
 

 

 

1 nov. 09.45 u Rouwgroep de Beukenoot 

1 nov. 20.00 u Diaconievergadering de Beukenoot 

2 nov. 09.00 u Ouderlingenvergadering de Beukenoot 

7 nov. 12.30 u Eetproject              Wapen v. Wesepe 

7 nov. 19.45 u Kerkenraadsvergadering de Beukenoot 

19 nov. 20.00 u Redactievergadering    Kikkerspad 9 

21 nov. 14.30 u Soosmiddag              Wapen v. Wesepe 

24 nov. 10.00 u Oud papieractie1     erf fam. Niemeijer 

24 nov. 14.00 u Verkoop handwerkspullen en  

  pannenkoekenactie de Beukenoot 

25 nov. 15.00 u Nicolaasconcert kerk Wesepe 

29 nov. 09.45 u Rouwgroep de Beukenoot 

 
Nicolaasconcert met Ensemble Odyssee 

Zondagmiddag 25 november klinkt in de Nicolaaskerk Duitse 

barokmuziek, vertolkt door het Ensemble Odyssee. Dit ensemble 

bestaat uit vier kernspelers, maar is voor dit optreden uitgebreid 

tot acht muzikanten. Op twee blokfluiten, hobo, twee violen, 

altviool, cello, klavecimbel en violine spelen zij onder meer 

bekende en minder bekende werken van Bach, Graupner en 

Fasch. Een verfrissende middag met de grandeur van 18e eeuwse 

muziek. 

 

Zondag 25 november om 15.00 uur (14.30 uur is de deur open) 

Locatie: Nicolaaskerk, Ds. E. Kreikenlaan 3 in Wesepe 

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de deur of via 

www.denicolaasconcerten.nl  

Entree: € 15 (inclusief consumptie) 

                                                
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. 
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Artikel uit de Nieuwsbrief van de Protestantse kerk: 

‘Wij zíjn de mensen van hoop’ 

Na zeven jaar oorlog in Syrië zijn veel christenen omgekomen of 

gevlucht. Is er nog hoop voor de kerk in dit verscheurde land? 

Mathilde Sabbagh, predikant in de National Evangelical 

Presbyterian Church of Al-Hassakeh, is daar heel duidelijk over: 

ja. Ze beschrijft wat die hoop inhoudt. 

Na mijn theologiestudie in Libanon ben ik teruggekeerd naar Al-

Hassakeh in Syrië om predikant te worden. Op mijn eerste dag 

vloog er een raket dwars door mijn huis heen. Ik heb dagenlang 

met mijn familie in de badkamer gebivakkeerd om te schuilen. 

Angst 

Christenen in Syrië leven onder dezelfde zware omstandigheden 

als niet-christelijke landgenoten. Ze maken zich druk om 

basisbehoeften, zoals water, voedsel en elektriciteit. Maar wil je 

weten wat christenen het meest bedreigt? De angst dat er geen 

geloofsgenoten meer overblijven in het noordoosten van Syrië. 

Veel mensen verlaten onze stad. Het percentage christenen daalt 

verhoudingsgewijs, omdat er ook andere bevolkingsgroepen naar 

onze stad komen.  

De christenen die hier nog wonen, vragen zich steeds weer af: 

wat is wijzer, blijven of vertrekken? Doordat sommigen ook 

daadwerkelijk vertrekken of zijn omgekomen, zitten er minder 

mensen in de kerkbanken en klinkt de stem van christenen steeds 

zwakker. 

Moed 

Ik dien een heel moedige gemeenschap. Dit zeg ik omdat onze 

kerk precies in een gebied ligt waar nog altijd geweld dreigt. We 

putten moed uit de woorden van Jezus, die heeft gezegd: 

“Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want 

voor hen is het koninkrijk van de hemel.” Wij gaan door met 

getuigen. Niets kan ons bedreigen, want de krachten van de hel 

kunnen het getuigenis van de kerk niet vernietigen.  

Overal in onze gemeenschap zie en ervaar ik hoe overvloedig de 

genade van de Heer is. Toen Jezus sprak over het Koninkrijk van 

God, wilde Hij laten zien dat er recht gedaan zal worden aan een 

wereld die beeft en mensen die onderdrukt worden. Tijdens mijn 
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preken, bijbelstudies, bijeenkomsten voor jongeren en voor 

vrouwen wil ik daarover vertellen.  

Misschien daagt het me wel het allermeest uit wanneer ik 

zondagsschool geef. Dan moet ik kinderen die midden in de 

duisternis leven, de liefhebbende hand van God laten zien. 

Ongeacht onze zwakheden mogen wij Zijn genade doorgeven aan 

de gebroken wereld om ons heen. 

 

Hoop 

Als u aan mij vraagt of ik hoop voor de toekomst heb, dan weiger 

ik daarop te antwoorden. Want hoe kan ik nu gevraagd worden 

naar mijn hoop als er hoe dan ook hoop ís? Als christenen zíjn wij 

de mensen van hoop. We kunnen onze identiteit niet veranderen, 

alleen omdat we in tijden van oorlog leven. Hoop is wie we zijn. 

En als wij Hoop zijn, bieden we nog steeds waar de wereld gebrek 

aan heeft. 

 

 

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

 

 

Bibliodrama 

Bibliodrama is een vorm van speels omgaan met Bijbelverhalen. 

Tijdens het spelen proberen deelnemers zich in te leven en een of 

meerdere verhaalfiguren uit een Bijbelverhaal. Door je in te leven 

gaat het verhaal op een andere manier voor je leven en blijken 

Bijbelverhalen ook hedendaagse verhalen te zijn. 

Begeleiding: Martje Veenstra -Oving 

Data:    28 november en 31 januari 

Tijd:             20.00 uur – 21.30 uur 

Plaats:          ’t Langhuus 

Opgeven kan bij Everdien Maat tel 06-13234709 of via e-mail: 

dzmaat@t-mobilethuis.nl 

Ook kunt u zich opgeven bij Martje Veenstra 

Tel 0570-545842 

E-mail:martjeveenstra@hotmail.com 
  

mailto:secretaris@kleinsalland.nl
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 Kerkdiensten in Klein Salland  

 

         Raalte  

datum  tijd  voorganger  

4 nov  10.00 u  ds. H.E.J. de Graaf (compassiedienst,  

  Thema: dankdag)  

11 nov  10.00 u  ds. K.M. Zwerver (Dopen)  

18 nov  10.00 u  ds. H.E.J. de Graaf 

25 nov  10.00 u  ds. K.M. Zwerver (Eeuwigheidszondag) 

2 dec  10.00 u  ds. K.M. Zwerver (1e Advent) 

 

         Olst  

datum  tijd  voorganger  

4 nov  10.00 u  ds. H.J. van der Steeg (HA) 

11 nov  10.00 u  ds. H.J. Damstra (Oec.dienst) 

18 nov  10.00 u  ds. I.M. Pijpers-Hoogendoorn 

25 nov  10.00 u  ds. H.J. Damstra 

2 dec  10.00 u  ds. W. Davelaar (1e Advent) 

 

         Wijhe  

datum  tijd  voorganger  

4 nov  9.30 u  ds. M. Veenstra-Oving (Kinderdienst, 

  Kkoor+ImPress)  

7 nov. 19.30 u ds. M. Veenstra-Oving (Dankdag) 

11 nov  9.30 u  pastor mw. Rieke van Dijk (Hoogeveen)  

18 nov  9.30 u  ds. Siebe Sijtsema (Meppel) 

25 nov  9.30 u  ds. M. Veenstra + mw. L. v. Geenen 

2 dec  9.30 u  ds. M. Veenstra-Oving (1e Advent) 
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Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe 
 

PREDIKANT Ds. H.J. Damstra  tel 564042 
 Kerkplein 11, 8121 BM Olst 
 damstra@pkn-olst.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- C. Jansen-Suciu,  

REGISTRATIE corina_jansen@yahoo.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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