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Erediensten in november
3 nov

10.00 u

10 nov 10.00 u in Wijhe

Ds. H.J. Damstra (gedachteniszondag
m.m.v. de cantorij)
Inz. der gaven: KIA (najaarszending)
Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.
Ds. H.J. Damstra en M. Veenstra-Oving

Gezamenlijke (doop)dienst
Ds. R. Heins (Zutphen)
Inz. der gaven: Diaconie
Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.
24 nov 10.00 u
Mevr. I. Ziegelaar
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: Diac. Pastoraat
Pannenkoeken (verkoop/eten)
1 dec
10.00 u 1e advent Ds. H.J. Damstra (Harmoniedienst)
Inz. der gaven: Diaconie
Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.
17 nov 10.00 u

Na afloop van elke kerkdienst op zondagmorgen is er
koffiedrinken in de Beukenoot waarvoor elke kerkganger
van harte wordt uitgenodigd.

Hoop en verwachting
In november gedenken we de overledenen van het afgelopen
jaar. Dat gebeurt op Allerzielen, aan het begin van november, of
op de laatste zondag vóór Advent, op Eeuwigheidszondag. We
lezen dan woorden en zingen liederen die hoop, troost en
verwachting uitdrukken. We ontsteken kaarsen aan de Paaskaars
om het licht en de warmte van geloof en liefde zichtbaar en
voelbaar te maken. En de namen van de overledenen worden
genoemd: een plechtig en voor veel mensen emotioneel moment,
wanneer de naam die jou zo vertrouwd is, in de kerk hardop
genoemd wordt.
Namen zijn belangrijk. Op rouwkaarten worden niet voor niets
namen genoemd: wie er overleden is, maar ook wie bij hem of
haar hoorden, de namen van een partner, kinderen, kleinkinderen
en soms zelfs naam van het dier van wie de overledene hield.
Namen roepen herinneringen en emoties op.
Een bijzonder Bijbels verhaal van hoop en verwachting is het
verhaal over Lazarus. Dat wordt ons in Johannes 11 verteld.
Lazarus’ naam wordt hardop door Jezus uitgesproken. Die naam
heeft dan ook een speciale betekenis: ‘God helpt’. Zo’n naam
roept vragen op, maar wil ook verwachtingen scheppen. We
herkennen de emoties van zijn verdrietige zussen, Martha en
Maria. Ook hun namen worden verteld. Er is ontreddering,
boosheid (‘als u hier was geweest, was het niet gebeurd’) en
berusting (‘het is al de vierde dag’: er valt niks meer aan te
veranderen, het is zoals het is). En we horen van een huilende
Jezus, die Lazarus wakker roept.
Op deze ets van Rembrandt heft Jezus zijn
hand omhoog: ‘Sta op, Lazarus.’
Het volle licht valt op Lazarus en de
omstanders. Zij trekken onze aandacht.
Ze kijken onthutst: hoe is dit allemaal
mogelijk, wat gebeurt hier?
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De hoop, troost en verwachting die bij Lazarus naar voren komen,
geven ons troost: sterven is niet het laatste wat mensen
meemaken. Zijn ‘opwekking’ is een duidelijke verwijzing naar
Pasen. Verdriet en rouw worden omringd door de hoop dat
mensen niet uit Gods hand vallen.
De naam Lazarus leeft voort, in de Bijbel, maar ook in de naam
van een kerk die zijn naam draagt. In het Franse stadje Autun
staat namelijk de ‘kathedraal van Lazarus’. Met mijn oudste
dochter bracht ik van de zomer een bezoekje aan die kerk.
Volgens een oude traditie zou Lazarus met zijn zussen na zijn
opwekking in Frankrijk terecht zijn gekomen.
Onder de kerk wordt zijn
gebeente bewaard. Tenminste,
dat zegt men. Sinds dat gedaan
wordt, al zo’n 800 jaar, zou het
stadje altijd welvaart gekend
hebben. Wil je als toerist het graf
van Lazarus zien, dan kan dat.
Maar daar moet je dan wel eerst
voor betalen…
Na de gedachteniszondag in november richten we ons straks ook
op andere verhalen van hoop en verwachting: die van Advent en
Kerst. De aankondigingsverhalen en het verhaal van de geboorte
van Jezus (zijn naam betekent: ‘God redt’) vertellen ons hoe God
zijn eigen Naam wáár maakt: ‘Ik ben bij je’, ‘Ik ga met je mee’.
ds. Henk Jan Damstra
Bij de kerkdiensten:
Zondag 3 november is het zondag Allerzielen. Op die dag houden
we een gedachtenisdienst en gedenken we wie in het afgelopen
jaar gestorven zijn. De families die iemand verloren hebben,
worden uitgenodigd om ter nagedachtenis voor in de kerk een
kaars aan te steken.
Na het noemen van de namen en het aansteken van de kaarsen
mag iedereen naar voren komen om een waxinelichtje aan te
steken voor degene aan wie zij denken.
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De 18 namen die dit jaar genoemd worden, zijn:
Aaltje Reterink-Lenderink, 96 jaar
Antonie Albertus Nijenhuis, 77 jaar
Albert Bakker, 74 jaar
Hermina van het Spijker-Noordkamp, 95 jaar
Hendrik van de Kraats, 86 jaar
Aaltje Kloosterboer-Klijn Velderman, 92 jaar
Aaltjen Janna Middeldorp-Stegeman, 90 jaar
Albertus Middeldorp, 90 jaar
Antonie Oosterkamp, 86 jaar
Hendrikus Hermannes Bolink, 89 jaar
Johanna Christina Klein Bronsvoort-Flierman, 86 jaar
Hendrik Willem Christiaan ten Have, 93 jaar
Gerhard Nijland, 74 jaar
Berend Jan van Gelder, 84 jaar
Alberdina Johanna Veldink-Middeldorp, 92 jaar
Adriaan Steendijk, 92 jaar
Rika Dirkina Smeenk-Bouwhuis, 79 jaar
Dirk Jan Preuter, 82 jaar
We hopen veel families en kerkgangers op Allerzielen te mogen
ontvangen en te ontmoeten en om samen met elkaar te gedenken
wie aan hen en aan ons ontvallen zijn.
Op zondag 10 november hebben we een primeur: een
gezamenlijke doopdienst van Wesepe en Wijhe samen, in de kerk
van Wijhe. Die dag wordt samen met een aantal kinderen uit
Wijhe Dirkjan Hilbert Johan Dieperink gedoopt, zoon van Arjan en
Joke. De familie Dieperink woont Wesselinksweg 3 in Schalkhaar.
De familie Dieperink kent de andere doopouders vanwege kerkop-schoot in Wijhe en we hopen op deze manier met elkaar een
waardevolle en mooie doopdienst te mogen beleven.
En op zondag 1 december hebben we de Harmonie uit Wesepe en
St. Caecilia uit Heeten in de kerkdienst. Zij zullen met hun muziek
onze samenzang begeleiden en muziek laten horen.
Deze jaarlijkse traditie zetten we op deze dag dus voort.
Een andere traditie waarmee we verder gaan is die van Advent.
Die begint dit jaar op 1 december. Maar daarover de volgende
keer meer.
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Tot slot:
Een gedicht wil ik ter overweging meegeven:
Die ons schiep, en die ook nu nog, als de nacht ons overmant,
ons vasthoudt in de holte van Uw hand.
Die ons hoedt in uw schaduw, onder uw vleugels toegedekt,
liefde, die ons tot leven wekt.
Ken ons hart, zo onrustig, vol van zichzelf misschien verblind,
totdat het rust in U weer vindt.
Kom tot ons als de morgen, ga over ons óp als het licht,
zegen ons met uw aangezicht.
(uit: ‘Tegen het donker’, van Sytze de Vries, lied 96)

Met een vriendelijke groet,
ds. Henk Jan Damstra
Nog even een terugblik:
Op zondag 13 oktober hebben we onze klein-sallandse kerkendag
gehouden. Voor de vierde keer waren we als kerken bij elkaar en
alle vier de kerken zijn dus nu een keer aan de beurt geweest.
We hadden een volle kerk in Raalte en dat zie je als predikant
natuurlijk graag. En wat werd er goed gezongen!
‘Waar droom je van?’ was ons uitgangspunt in de dienst. Dit
thema was er naar aanleiding van het verhaal over Jakobs droom
en de ladder van de hemel naar de aarde. De kinderen werden
verwend met snoep door mijn collega Martje, die op een filmpje in
haar slaapkamer thuis te zien was. Haar man Henk had haar
gefilmd terwijl ze wakker werd. Ik heb iets kunnen vertellen over
waar ik zelf van droom en ik hoop dat er over dat dromen bij de
koffie en de lunch nog wat verder gepraat is.
We hadden een aantal gasten in ons midden: burgemeester Ton
van Strien en diverse vakantiegangers uit Zeeland die hun
kinderen naar de dienst hadden meegenomen. Zij hebben, net als
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alle andere aanwezigen, waarschijnlijk voor het eerst van hun
leven twee dominees met een slaapmuts gezien.
Er was na de koffie een ruime keus aan workshops. Jammer dat
je er maar aan twee mee kon doen. Om toch nog even met het
bijbelverhaal bezig te zijn, heb ik me aangesloten bij de workshop
bibliodrama. Ik vond het heel mooi om te zien hoe daar een
gesprek ontstond tussen onder meer ‘Jakob’ en ‘God’ en hoe
levensvragen ter sprake kwamen. Over de workshops en het
samen eten heb ik veel positieve reacties opgevangen. En, niet
onbelangrijk, Wesepe was goed vertegenwoordigd. Ook ben ik blij
dat bij het touwtrekken een aantal Wesepenaren heel
verdienstelijk bezig is geweest.
Al met al kijken we met elkaar terug op een geslaagde
kerkendag. Voor iedereen die zich van tevoren en tijdens de dag
op de één of andere manier heeft ingezet: hartelijk dank!!!
ds. Henk Jan Damstra

UIT DE KERKENRAAD
-

De kerkrentmeesters melden dat het orgel
weer een grote onderhoudsbeurt gaat
krijgen. Begin februari wordt het orgel gedemonteerd en
meegenomen naar de werkplaats in Heerde. Half maart
komt alles weer terug. In de tussenliggende zondagen
wordt gespeeld op de piano of op het kistorgel van
mevrouw Broekhuizen.
-

De startzondag op het erf van
de familie Van Drie aan de
Marsdijk is een succes
geworden.
Hier twee foto’s van de
startzondag.
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Klein Sallandse Kerkendag 2019 in Raalte
De dag begon mooi met een zonnetje en een goed
temperatuurtje.
Met vele mensen, ouderen, jongeren en kinderen zaten we vol
verwachting in de prachtig gerestaureerde Plaskerk te wachten
wat er komen zou deze bijzondere Kerkendag in Raalte.
De dienst werd geleid door ds. Martje Veenstra en ds. Henk-Jan
Damstra en het thema was “Dromen”.
Martje vertelde dat ze droomde van Klein Salland en dat we met
elkaar samen op weg mogen gaan, elkaar ontmoeten en in
gesprek gaan, luisteren naar elkaar en wat vooral elkaar zo
verbindt is het samen zingen. En dat deden we: uit volle borst
zongen we prachtige liederen.
Daarna stapte Henk-Jan op de preekstoel en zette een slaapmuts
op wat een hilarisch gezicht was. Waren dromen nu bedrog zoals
Marco Borsato dit ooit had gezongen of waren er ook dromen die
een boodschap hadden zoals de Bijbel dit ons vaak vertelt.
Het werd een mooie dienst en na afloop gingen we naar het
Annahuis om elkaar te ontmoeten en koffie met zelfgebakken
cake te nuttigen.
Daar stonden de mensen met gekleurde vlaggen die pasten bij de
workshop die men had gekozen. Zo ging een ieder op weg om de
ander te ontmoeten, in de kerk bij de prachtige klanken van de
gitaar, of bij de wandeling, het dansen of het speeddaten!
Er was voor iedereen genoeg te beleven, de ochtend ging voorbij
en de lunch werd klaargezet. Een speciale tafel met heerlijke
Irakese gerechten lieten we ons heerlijk smaken
Zo kwam deze fijne Kerkendag ten einde met als slot de
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overhandiging van de paraplu’s aan de medewerkers van de
workshops en het Annahuis, met de boodschap “de Klein
Sallandse Kerken gaan samen op weg onder 1 paraplu”.
We kunnen terugkijken op een mooie dag, met een lach en een
droom waar we als Klein Salland gemeenten samen aan werken!
Cora Schensema
Vooraankondiging Oosterhuisdienst in 2020
Op zondag 9 februari 2020 om 15.00 uur zal in de Protestantse
kerk van Wesepe de inmiddels traditionele Oosterhuisdienst
plaatsvinden.
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!

DIACONIE
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 16 november
van 14.00 tot 17.00 uur in De Beukenoot.
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. Uitermate geschikt als
sinterklaascadeau voor jong en oud. Er kan dan ook even
8

bijgepraat worden onder het genot van koffie/thee met cake en
gebak.
Ook wordt op deze middag de Pannenkoekenactie gehouden.
Zelfgemaakte pannenkoeken, al dan niet met spek kunnen
worden genuttigd en/of meegenomen. Ze kosten slechts € 1,(naturel) of € 1,25 voor een pannenkoek met spek.
Na de kerkdienst op zondag 17 november is ook nog gelegenheid
van 11.00 tot 12.00 uur om pannenkoeken te komen eten en mee
te nemen.
De opbrengst van beide acties is voor een goed doel.
Eetproject:
Komt u ook weer gezellig aanschuiven bij ons 3-gangen diner op
woensdag 6 november in het Wapen van Wesepe? We hebben de
tafels weer gezellig gedekt en beginnen om 12.30 uur met de
maaltijd.
Nog nooit geweest? U bent van harte welkom!
De kosten zijn inclusief een drankje € 12.50.
Opgave tot de maandag ervoor bij Fineke tel.: 532247.
Wilt u graag komen, en hebt u geen vervoer, dan kunt u contact
opnemen met Jan tel.: 531519.
Soosmiddag :
Woensdagmiddag 20 november om 14.30 uur komen de
Gezusters Bril ons in het Wapen van Wesepe een middag
vermaken met zang en sketches.
U vraagt zich natuurlijk af, wie zijn dat?? Nou, het is Willemien
Ramaker met haar zussen!
Het wordt vast een hele gezellige middag. En voor u naar huis
gaat, zal Willemien ons nog iets serveren uit haar bekende
snackwagen!!
Graag zien we jullie op deze datums.
Een hartelijke groet van Mientje, Jan, Frank, Mieke, Fineke en
Erna.
Jeugddiakonaat
Namens de jongerengroep en begeleiders van “Lets Go” uit Wijhe
wil ik het volgende mededelen. Er blijkt namelijk dat er geen
bouwactiviteiten zijn in Chorzow in Polen.
Ons uitgangspunt is natuurlijk wel om een project te
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ondersteunen waar wij als jongeren en begeleiders aan kunnen
bouwen samen met de plaatselijke bewoners.
Nu het Polenproject is komen te vervallen zijn de jongeren op
zoek naar een nieuw, nog te ontdekken project.
Zodra er meer informatie is zal ik dit meteen delen en beschrijven
in het kerkenblad.
Wel blijft de tijd eind juni begin 1e week juli 2020 staan!
Nu op zoek naar een nieuwe uitdaging, wie weet waar?
Vriendelijke groet
Cora Schensema

STICHTING OUDEREN HUISVESTING
WESEPE
"De Brouwershof"
De één na laatste spelletjesmiddag van dit
jaar is op woensdag 13 november a.s. om half 3 in de
Brouwershof.
Heeft U zin in een spelletje kaart of rummicub, kom dan gewoon
bij ons op deze gezellige middag.
De koffie met iets lekkers staat altijd klaar!
Hartelijke groet van Bertus, Klaasje en Jenny.
Opbrengst van collecten en giften

29 sep
6 okt
13 okt
20 okt
Gift Fam G

Werelddiaconaat
Kerkbeheer
Kerk en Israel
Kerkbeheer
Kerkendag in
Raalte
Bloemenfonds
Kerkbeheer
Bloemenfonds
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€
€
€
€

34,20
28,40
55,25
54,20

€ 32,90
€ 35,00
€ 10,00

AGENDA

6 nov
6 nov
7 nov
8 nov
13 nov
13 nov
16 nov
17 nov
18 nov
20 nov
24 nov
29 nov
30 nov
15 dec

12.30 u
19.30 u
20.00 u
9.00 u
14.30 u
19.45 u
14.00 u
11.00 u
20.00 u
14.30 u
15.00 u
8.45 u
9.00 u
19.30 u

Samen eten
Wapen van Wesepe
Kerkbeheer
de Beukenoot
Diaconievergadering
de Beukenoot
Ouderlingenvergadering
de Beukenoot
SOHW spelletjesmiddag
Brouwershof
Kerkenraadsvergadering
de Beukenoot
HVD- en pannenkoekverkoop Beukenoot
Pannenkoekverkoop
de Beukenoot
Redactievergadering
Vulikerweg 2c
Soosmiddag
Wapen van Wesepe
Vivezza Trio
kerk
Klein Salland wandeling
de Beukenoot
Oud papieractie1
erf fam. Niemeijer
Kerstconcert Harmonie
kerk

Vivezza Trio in Nicolaaskerk Wesepe
Sprankelend, afwisselend en niet al te traditioneel. Dat is het
handelsmerk van het Vivezza Trio, dat 24 november a.s. optreedt
in de Nicolaaskerk in Wesepe. Inger van Vliet (viool), Nicole van
Jaarsveld (klarinet) en Angélique Heemsbergen (piano) kennen
elkaar van het conservatorium, treden veelvuldig op in het hele
land en zijn regelmatig te horen
in radioprogramma’s zoals
Opium op 4 en de Klassieken.
In de Nicolaaskerk brengen zij
onder andere werken ten
gehore van Shostakovich,
Brahms, Schoenfeld en Dvorak.
Zondag 24 november 2019 om
15.00 uur (14.30 uur is de deur
open)
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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Locatie: Nicolaaskerk, Ds. E. Kreikenlaan 3 in Wesepe
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de deur of via
www.denicolaasconcerten.nl
Entree: € 15 (inclusief consumptie)

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

Pelgrimeren in Klein Salland
Vorig jaar werden de wandelingen over het
Geert Grootepad beëindigd en dus was er
ruimte voor een nieuwe “uitdaging” onder
leiding van de immer enthousiaste Martje
Veenstra.
Dit jaar pelgrimeren we langs de Klein
Sallandse gemeenten. Negen wandelaars
gingen op 4 oktober na een kop koffie in
het Annahuis en een 3e testament verhaal
over barmhartigheid aan de wandel. Een
route die onlangs is ontwikkeld door
Landschap Overijssel. Klazien Tuten
vertelde gedreven over de secco’s in de
Plaskerk, het Jachthuis, Boetelerveld en het
landgoed Schoonheeten.
Onderweg konden we in de stiltemomenten
nadenken over vragen: “wanneer heb ik
barmhartigheid getoond aan mijn naaste en
ga eens na wanneer je jezelf onbarmhartig
hebt getoond?”
Na ruim acht kilometer was het tijd voor koffie bij
Ineke Grootenhuis in de voormalige
kruidenierswinkel aan de Schoonheetenseweg.
Daarna ging het via het bos langs het landgoed
en het Overijssels Kanaal terug naar het
Annahuis. Een mooie tocht voor gesprek en
bezinning.
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Op 29 november is de volgende wandeling vanuit de Beukenoot in
Wesepe. Om kwart voor negen zal daar de koffie klaarstaan. Lijkt
het je leuk mee te wandelen?
Opgave bij: martjeveenstra@hotmail.com
Harm Lassche (tekst) en Hennie Teunis (foto’s)

Kerkdiensten in Klein Salland
Raalte
datum
3 nov
10 nov
17 nov
24 nov
1 dec

tijd
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

u
u
u
u
u

voorganger
ds. H. Marsman (dankdag)
ds. J. Tissink
ds. H.E.J. de Graaf (Eeuwigheidszondag)
ds. Ch. Schokker
ds. J.W.T. Muntendam (1e advent)

Olst
datum
3 nov
10 nov
17 nov

tijd
10.00 u
10.00 u
10.00 u

24 nov

10.00 u

1 dec

10.00 u

voorganger
ds. J. Wiegers (Oec. Dienst)
ds. H. v.d. Steeg
ds. H.J. Damstra (Avondmaal; muzikale
medewerking fam. Roemajauw)
ds. H.J. Damstra (cantorij)
Gedachtenisdienst
ds. H. Marsman (1e advent)

Wijhe
datum
3 nov
10 nov

tijd
10.00 u
10.00 u

17 nov
24 nov

10.00 u
10.00 u

1 dec

10.00 u

voorganger
ds. M. Veenstra-Oving (kinderdienst)
ds. M. Veenstra-Oving
doopdienst samen met Wesepe
ds. J.H. Boon (Texel)
ds. M. Veenstra-Oving/mw. L. van Geenen
Laatste zondag kerkelijk jaar
ds. M. Veenstra-Oving (1e Advent)
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Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe
PREDIKANT

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

tel 564042

KERKENRAAD

Voorzitter: Dhr. G. Visscher
tel. 0572 381823
Hademanstraat 8b, 8111 AK Heeten
gerrit@w3future.com
Scriba: H.J. Jansen,
tel 853941
Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe
scribapknwesepe@gmail.com

KERK

Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe

De BEUKENOOT
Sleutel :

Mevr. B.H. ten Have-Wilbrink (reserveren)
Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10

KOSTER

Dhr. G. de Jong
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 25 RABO 0373732457
kerkbeheerwesepe@gmail.com

tel. 531255

tel. 531573

tel. 038-4655388

Diaconie: Mevr. J. van Tartwijk
M.v.Doorninckweg 13, 8124 PH Wesepe
RABO bank:
NL31 RABO 0377735442
SKG bank:
NL59 RABO 0373739702
diaconiewesepe@gmail.com
LEDENREGISTRATIE

Dhr. E. Hoogeboom
eefhoogeboom@gmail.com

KINDEROPPAS

via G. Visscher, zie boven

WEBSITE:

http://wesepe.protestantsekerk.net

tel. 531237
tel. 531277
06 22541865

tel. 531686

tel 0572-381904

(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)
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