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van de 

Protestantse Gemeente Wesepe 
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      Ds. R. Gosker 
Oplage: 450 ex.     Mevr. A. Rechterschot 
      Mevr. E. Middeldorp 
      Dhr. E.G. van den Broek 
       
Kopij voor het kerkblad van november vóór 19 oktober 2015 naar: 

kerkbladwesepe@live.nl of een redactielid. 
Eén keer per jaar wordt u gevraagd een vrijwillige bijdrage aan het 

kerkblad te storten op bankrekeningnummer: 
NL 84 RABO 0128 1218 66 
 

 

Erediensten in oktober 2015 
 

4 okt 10.00 u  Ds. R. Gosker/Bert Oude Engberink 

    Israëlzondag 

    Inz. der gaven: Diaconie 

    Eindcollecte: Kerk en Israël 

11 okt 10.00 u  Ds. K. Zwerver 

    Klein-Sallandse Zondag 

     Inz. der gaven: Diaconie 

    Eindcollecte: Ond.Kerk.Geb. 

18 okt 10.00 u  Mevr. M. Mielke 

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: KIA Werelddiaconaat 

25 okt 10.00 u  Ds. R. Heins 

    Inz. der gaven: Diaconie 

    Eindcollecte: Ond.Kerk.Geb. 

1 nov 11.00 u  Ds. R. Gosker  

    Gedachteniszondag 

    Inz. der gaven: Diaconie 

    Eindcollecte: Ond.Kerk.Geb. 

     

     

 

   : Kinderoppas  : Koffiedrinken 
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Goede buren: vluchtelingen!  

 

De verhalen over Abraham en Abimelech1 vind ik boeiend. Ze zijn 

uit het leven gegrepen. Tijd, taal en cultuur verschillen van de 

onze. Toch gaat het over herkenbare dingen. Over mijn en dijn. 

Over misverstanden en vooroordelen die het leven ingewikkeld 

maken. Over het zoeken naar compromissen en het vinden van 

oplossingen. Dat laatste maakt deze verhalen niet alleen boeiend, 

maar ook leerzaam. Misverstanden en vooroordelen worden niet 

verdonkeremaand maar serieus genomen. Ze worden benoemd. 

Onder woorden gebracht. 'Praat erover!' – lijkt het motto van de 

verhalen te zijn. Maak van je hart geen moordkuil. Zeg open en 

eerlijk waar het op staat. Confronteer de ander met jouw zorgen 

en angsten. Zoals Abimelech dat doet als hij merkt dat Sara geen 

vrije vrouw is, maar getrouwd met Abraham (Genesis 20,3-10). 

Meestal blijken onze zorgen en angsten dan ongegrond, zoals 

blijkt uit het antwoord van Abraham (11-13). En zo niet, dan 

moet je samen naar oplossingen zoeken. Alleen de waarheid 

maakt vrij! Spreek over de dingen die je dwars zitten, en zoek 

samen naar oplossingen (14-18).  

 

Tussen de regels van de verhalen door sijpelen wantrouwen en 

angst. Abimelech neemt niet voor niks zijn legeraanvoerder mee 

(Genesis 21,22)! Zoals ook Abraham en Sara niet voor niks doen 

alsof ze broer en zus zijn! Toch zoeken beide partijen naar 

compromissen. Gaandeweg vinden ze een oplossing voor de 

gerezen problemen. Daarna maken ze afspraken en sluiten een 

bontgenootschap. Zo moet dat! 

 

Ook wij hebben geen pasklare antwoorden op alle vragen en 

zorgen die de vluchtelingen uit Syrië, Afghanistan en Afrika met 

zich meebrengen naar Europa. Ook wij lopen op tegen 

misverstanden en vooroordelen. We kúnnen die gebruiken als 

argumenten om de vluchtelingen tegen te houden en terug te 

sturen. Maar als we de verhalen over Abraham en Abimelech 

beschouwen als wat ze voor ons zijn, Bijbelverhalen, woorden van 

God, dan gebruiken we misverstanden en vooroordelen niet als 

argumenten om onze nieuwe buren buiten de deur te houden, 

                                                

1 U kunt ze vinden in de hoofdstukken 20 en 21 van het boek Genesis   
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maar om met ze in gesprek te komen. Wellicht kunnen zij ons 

wantrouwen wegnemen, onze zorgen en angsten, – zoals ook 

Abimelech dat doet als hij door Abraham geconfronteerd wordt 

met het kwalijke gedrag van zijn knechten. De zaak wordt 

bespreekbaar gemaakt en geregeld (Genesis 21,25-31).  
 

Het klinkt zo eenvoudig. Maar misschien is het dat ook wel! 

'Bekommer u om andermans noden', – zei de apostel Paulus, 'en 

leg u toe op gastvrijheid. Laat u niet overwinnen door het kwade, 

maar overwin het kwade door het goede'.  

 

 

 

 

 

Reinier Gosker 
(predikant PG-Wesepe) 

 

 

 

 

BIJ DE DIENSTEN 

 

3e zondag van de herfst – 4 oktober  

Een samenkomst waarin mijn Joodse collega Bert Oude Engberink 

en ikzelf voorgaan. We sluiten aan bij de Joodse najaarsfeesten 

en lezen de slotverzen van het boek Prediker. Of we ook 

synagogale gezangen zullen horen? Ik verheug mij op een 

enthousiaste smaak- en spraakmakende viering, want ik laat u 

graag kennismaken met mijn collega van de Liberaal Joodse 

Gemeente Twente 'Or Chadasj'. 
 

4e zondag van de herfst – 11 oktober    

Preekstoelendans in Klein-Salland! Mijn Raalter collega Karolien 

Zwerver staat bij ons op de kansel. Ikzelf ga naar Wijhe. We 

volgen het Leesrooster waarin Marcus 10 aan de beurt is.  
 

5e en 6e zondag van de herfst – 18 & 25 oktober 

Als gastvoorgangers gaan achtereenvolgens bij ons voor: Maren 

Mielke uit de Flevopolder en collega R.W. Heins uit Zutphen. 
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7e zondag van de herfst – 1 november  

We vieren op deze zondag onze Gedachtenisdienst. Maar daarover 

meer in de volgende aflevering van ons kerkblad.  

 

Reinier Gosker 

 

 

PASTORALE KRONIEK  

 

Als op een mand vol rijpe appels kijk ik terug naar de maand 

september. Vijf maanden geleden dacht ik dat de appelbomen in 

mijn tuin niet of nauwelijks vrucht zouden dragen. Maar nu vulde 

mijn kleindochter al gauw twee manden met elk 65 appels. Ik 

plukte ze, zij pakte ze aan en mikte ze in de mand. 'Niet gooien, 

maar vleien', riep ik. 'Waaat?' 'Voorzichtig neerleggen!'. Dat deed 

ze. Het duurde even voor we klaar waren. Maar we proefden de 

oogst met volle teugen. Met deze herinnering zet ik mij aan het 

schrijven van mijn pastorale kroniek, in de hoop dat ze straks net 

zo lekker geurt als de manden met appels in mijn garage. 

 

Een praathuis voor smaakmakers  

Eerst iets over het Convent van Klein-Sallandse 

kerkenraadsleden. Zo'n aanduiding ruikt eerder naar een 

kartonnen doos op zolder dan naar een mand vol rijpe appels. Alle 

leden van de vier kerkenraden in Olst, Raalte, Wesepe en Wijhe 

waren uitgenodigd voor een lopend buffet om de voortgang van 

de samenwerking in Klein-

Salland te vieren. Het feestje 

vond begin september plaats 

in het Annahuis naast de 

Plaskerk. Als feestvarken was 

de voorzitter van de PKN-

synode uitgenodigd, Karin van 

de Broeke. Zij gebruikte haar 

feestrede om de toekomst van 

de Protestantse Kerk in 

Nederland te schetsen als een 

proces van afslanking. De tijd van de 'Dikke Kerk' is voorbij! Het 

mag best een onsje minder … qua organisatie.  
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Wat de volgende stap in Klein-Salland moet zijn was voor 

niemand een vraag: doorgaan! Persoonlijk had ik wel een 

antwoord gewild dat iets concreter was. Maar in alle vier plaatsen 

staan de lichten op groen! Zo zijn de voorbereidingen voor het 

aanstellen van een gezamenlijk jeugdwerker in Klein-Salland per 

januari 2016 in volle gang. De stuurgroep van het 

Samenwerkingsverband komt eerdaags bijeen. De volgende 

Klein-Sallandse Zondag (13 oktober) staat in de steigers. En aan 

de 2e Klein-Sallandse Kerkendag wordt gewerkt (zaterdag 23 april 

2016). 
 

Startzondag: vluchtelingenkerk! 

Twee dagen na bovengenoemde feestmaaltijd hield de PG-

Wesepe haar startzondag. In een schuur van de familie Olde 

Rechterschot zaten we bijeen rond een geïmproviseerde kansel en 

avondmaalstafel. Buiten regende het. Een heteluchtkacheltje 

verspreidde warmte. Onwillekeurig gingen onze gedachten uit 

naar de vluchtelingen uit Syrië, die op datzelfde moment klem 

zaten op de stations in Hongarije. 

 

'Goede buren' was het thema van de dienst. De cantorij zong. De 

bloemen waren prachtig. De koffie lekker. Het welkomstwoordje 

in dit Beukenblad (zie pagina 3) is een echo van de toespraak die 

ik hield. Ik stelde voor om de komende weken, tijdens de dank- 

en voorbeden in onze kerkdiensten, een kaars aan te steken voor 

de vluchtelingen in onze wereld. Nu staat er op de 

avondmaalstafel in de Nicolaaskerk een nieuwe kaars bij een foto 

van de kleine Aylan Kurdi, – 

dood aangespoeld als hij was 

op het strand van Brodum in 

Turkije. Naast de foto een 

tekst van Willem Boevink: 

'Waarom moeten we hem zo 

zien? Zo gaaf nog. De zee 

droeg hem terug. Voor ons 

misschien, en de wereld'.  
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De koe scheet achter de kerk2 

Na de startzondag volgde het Festival Wijland. Het is u vast niet 

ontgaan dat ik een hartstochtelijke Wijlander ben. Die hartstocht 

hangt samen met mijn kerkopvatting en met de manier waarop ik 

het predikantschap invul. Volgend jaar ga ik echter met emeritaat 

en hoe gaat het dan verder? Ik deed mee à titre personnel. Toch 

zou ik het fantastisch vinden wanneer de PG-Wesepe en Festival 

Wijland met elkaar blijven optrekken. Maar hoe?  
 

Misschien moet ik u iets meer vertellen over mijn motivatie om 

Wijlander te zijn. Wijland, het woord zegt het al, wil mensen met 

elkaar verbinden: ik + jij = wij! De uitdaging van het Festival is 

om kruisbestuivingen te laten plaatsvinden tussen mensen met 

verschillende achtergronden, verschillende beroepen, 

liefhebberijen, hobby's, overtuigingen, leeftijden, of wat dan ook. 

Door zulke kruisbestuivingen ontstaat een nieuwe kwaliteit van 

leven. En dat is belangrijk voor de toekomst van een dorpje als 

Wesepe!  
 

Mijn hartstocht voor Wijland heeft alles te maken met mijn beroep 

als predikant, schreef ik zojuist. De core-business van een 

predikant bestaat immers uit twee dingen. Zijn business speelt 

zich af op het terrein van de religie. En de core, de kern ervan, is 

zijn geloof. Voor mij vallen beide dingen samen. Religie is Latijn 

voor 'opnieuw verbinden' (re-lego), – denk maar het spelen met 

lego-blokjes! En mijn geloof bestaat uit het appel dat de Bijbel op 

mij doet om vorm te geven aan broederschap zoals dat in het 

verhaal over Jozef en zijn broers voorbeeldig verteld wordt. Mijns 

inziens had Jezus Jozef voor ogen toen hij het Koninkrijk Gods 

aankondigde als 'nabij'! Ook in mijn geloof gaat het om 

vormgeven, onderhouden en herstellen van relaties! Heb de 

Eeuwige lief én de naaste want die is als jijzelf!  
 

Ik wil maar zeggen: het verschil tussen Wijland en het Koninkrijk 

Gods is wellicht minder groot dan we geneigd zijn te denken. Dit 

jaar scheet de koe achter de kerk! Volgend jaar weer? Nee, 

waarschijnlijk niet. Volgend jaar staan er weer andere 

evenementen op het programma. Máár doet de PG-Wesepe dan 

                                                

2 'Waar schijt de koe' was een programma-onderdeel tijdens het Festival Wijland, en speelde zich af 

op het weiland achter de kerk. 



8 
 

weer mee? De 

combinatie van de 

handwerkdames van de 

HVD met fotograaf 

Astrid van Loo was een 

mooi voorbeeld van wat 

het Festival Wijland te 

bieden heeft! Moeten 

we een voorbeeld 

nemen aan de HVD-

dames? Dat zou ik 

denken!  
 

Laat mij maar zingen ... 

Een week later volgde de Oosterhuisdienst met als voorgangers 

Kees Kok en de 'Cantorij uit Wesepe en omgeving'. Een 

indrukwekkend samenspel van toon en taal. Kort en krachtig, 

zoals alleen Kees Kok dat kan, kwamen de woorden uit diens 

mond. Hoog en behoedzaam zong de cantorij op de toppen van 

haar kunnen 'Psalm 146 vrij'. En uit meer dan honderdvijftig 

kelen klonk tot slot:  

 

Zal er ooit nog, toch, een koning zijn, 

een hoogste majesteit 

 

dan jij, en jij alleen  

en weer jij 

 

voor altijd.  

 

Een Psalm die opklonk tegen de wanhoop in de wereld tijdens de 

septemberdagen van 2015. 

Kees Kok herinnerde eraan dat 

de vrije psalmbewerkingen van 

Huub Oosterhuis een poging 

zijn om aansluiting te vinden 

bij onze eigen leefwereld. Of 

hij daarin geslaagd is? Je moet 

er voor gaan zitten. Lezen! 

Hardop prevelen tot je in de 
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gaten krijgt hoe de zinnen lopen. Maar dan vergaan horen en 

zien, – althans, zo vergaat het mij. Aan het slot van deze kroniek 

schrijf ik 'Psalm 146 vrij' graag voor u over. 

 

Eindelijk weer rust in de pastorie 

Tussen alle bovengenoemde activiteiten door trouwde mijn 

dochter en vierde ik mijn verjaardag. Vier weken hadden we 

inwoning van onze kinderen uit Tal-El, met babyfoon en 

kinderwagen! Na mijn verjaardag keerde de hele misjpoge terug 

naar waar ze vandaan gekomen waren … en toen werd het stil in 

de pastorie. Na verloop van tijd keerde zelfs de rust terug. Alleen 

het grote boeket paars-witte bloemen dat ik van de kerkenraad 

gekregen had én de handgeschreven felicitaties die in mijn 

boekenkast staan, herinneren mij aan het onomkeerbare feit dat 

mijn leven inmiddels net zoveel jaren kent als er rijpe appels in 

een mand gaan!  
 

Wel en wee 

Al enige weken geleden werd Berend van Gelder van de 

Kanaaldijk-West opgenomen in De Hartkamp. De verzorging die 

hij nodig heeft werd zo zwaar en intensief dat een verblijf in De 

Hartkamp nodig werd. Verder zijn er geen ziekenhuismeldingen 

bij mij binnen gekomen. Eén en ander wil zeker niet zeggen dat 

het leven verder overal gladjes verloopt. Maar ach, tegen wie zeg 

ik dat? Ieder van ons weet dat het leven niet zonder vallen en 

opstaan geleefd wordt. Dus wens ik u allen en stevige portie 

hoop, een flinke schep moed, en een handjevol vertrouwen!  

 

Vooruitblik ...  

Aankomend weekend: Appelactie (zie vorig kerkblad pagina 15) 

en oud-predikant Andrea Fuhrmann. Zelf ga ik als oud-predikant 

naar Zuidwolde. Volgende week vergaderen achtereenvolgens het 

ouderlingenberaad, het moderamen en de kerkenraad.  
 

Een week later is Klein-Salland aan de beurt, met op de voet 

gevolgd door een Klein-Sallandse Zondag. Op 11 oktober gaat 

mijn Raalter collega Karolien Zwerver bij ons voor. Zelf ben ik in 

Wijhe. Olst ruilt met Raalte en Wijhe met Olst. Zo is de 

preekstoelendans weer rond! 's Middags is er in onze kerk een 
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Nicolaasconcert met het Ensemble Yentl Flavour, dat zowel 

klassieke, Ierse als Jiddische muziek ten gehore brengt.  
 

In het weekend van 17 en 18 oktober vindt in onze contreien de 

3e etappe plaats van de Interreligieuze Klimaatloop. Deze wordt 

georganiseerd door de Nederlandse kerken naar aanleiding van de 

Klimaattop in Parijs, waar de wereldleiders in december 

bijeenkomen om beslissingen te nemen voor de komende 

decennia. Op zaterdag loopt de etappe van Diepenveen naar 

Deventer. Op zondag gaat de tocht verder van Colmschate naar 

Zutphen, – zie vorig kerkblad pagina 17 en www.klimaatloop.nl 

Gewoon doen! – op zondag 4 oktober 

Zoals wel vaker gebeurt, ga ik samen met een 

collega voor in de ochtenddienst van de 

zogenoemde Israëlzondag. Zoals ik het prettig 

vind om met mijn katholieke collega Godelieve 

Pieper samen te werken, en met mijn 

protestantse collega Henk Spit, zo heb ik dat 

ook met mijn Joodse collega Bert Oude 

Engberink. Hij is voorganger van de Liberaal 

Joodse Gemeente Twente 'Or Chadasj' in 

Haaksbergen. Het is een drukke tijd voor hem, want hij zit 

midden in de grote najaarsfeesten van het Joodse Nieuwjaar, 

Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest. Bert Oude Engberink 

zal er in onze dienst iets over vertellen aan de hand van de 

slotverzen van het boek Prediker:  
 

En tot slot, mijn zoon, nog deze waarschuwing:  

er komt geen einde aan het aantal boeken dat geschreven 

wordt, en veel lezen mat het lichaam af.  

Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer:  

heb ontzag voor God en leef zijn geboden na.  

Dat geldt voor ieder mens,  

want God oordeelt over elke daad,  

ook over de verborgen daden,  

zowel over de goede als de slechte.   
 

Ik zou het zeer in u allen waarderen wanneer 'De Tent' net zo vol 

zit als tijdens de Zomerfeesten en de Startdienst. Na afloop van 

de dienst is er alle gelegenheid om nog even na te praten. 
 

http://www.klimaatloop.nl/


11 
 

Ten slotte  

Ik eindig met 'Psalm 146 vrij', zoals boven aangekondigd:  
 

Laat mij maar zingen, zolang het nog kan. 

Laat mij maar zingen zolang ik nog ben 

bij mijn verstand en bij stem. 

Wie zal ik zingen? Jou zal ik zingen 

geen ander geen vreemde, 

jou, alleen jou en weer jou 

 

die aan de hemel die gloeiende gozer... 

die aan de tronken de twijgen... 

die de zeeën doorklieft dat ze golven 

eeuwige trouw. 

 

Zolang de aarde nog rond is 

en vrede een vierkante cirkel 

laat mij toch zingen, mijn hart op mijn tong. 

 

Zolang de oorlogen duren, 

de levenden sterven, 

de doden niet opstaan 

laat ons nog zingen 

met morgengoudlippen 

en avondroodkelen 

 

de eeuwige woorden van liefde en vrede 

van jou, alleen jou en weer jou. 

 

Dat je zal zijn 

die je gezegd hebt te zijn:  

brood voor hongerdieven 

licht voor blinden 

voor vluchtelingen toevlucht overal 

zoals je gezegd hebt: Ik-zal. 

 

Laat mij maar zingen, laat ons toch zingen 

van ongeschonden landschap 

en geen kind meer kwijt – 

Ploert en Schender zijn voorbij 
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alle dingen nieuw 

met zachtmoedig licht geladen elke batterij, 

zout en honing, brood en wijn in elke woning 

en de klokken slaan gerechtigheid. 

 

Zal er ooit nog, toch, een koning zijn, 

een hoogste majesteit 

 

dan jij, en jij alleen 

en weer jij 

 

voor altijd.  
  

Zo groet ik allen, en wens u mooie herfstdagen! 

 

Reinier Gosker 
 

 

 

DIACONIE 
 

 

 

 

 

Ouderensoos Wesepe-Averlo 

De sooscommissie nodigt u allen weer uit op woensdag 21 

oktober. 

Bij de juf, de bakker en de dominee. Een liedjesprogramma op 

cabareteske wijze gebracht.U mag rustig meezingen. 

Het programma begint omstreeks 14.30 uur met een kop koffie of 

thee. In de eerste pauze krijgt u nogmaals koffie of thee. 

In de tweede pauze volgt een drankje. 

Wij kunnen echt wel wat aanvulling gebruiken. Mensen, kom eens 

echt genieten. De kosten zijn 8 euro per persoon. 

Het belooft weer een gezellige en mooie middag te worden. 

Wilt u zich voor het vervoer aanmelden bij Jan Wichems tel.nr. 

531505. 

We hopen U te ontmoeten op woensdag 21 oktober in het Wapen 

van Wesepe. 
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Samen eten 

We gaan weer samen eten in het Wapen van Wesepe om 12.30 

uur op woensdag 7 oktober. Aanmelden tot 2 oktober. 

Hebt u problemen met het vervoer meld dit dan ook. 

Hebt u een speciaal dieet, geef dit dan aan bij opgaaf. 

U dient zich voor het eten en het vervoer aan te melden bij Jan 

Wichems tel.nr. 531505. 

Dit driegangen diner kost u 10 euro per persoon (inclusief 

drankje).  

U kunt iemand ook een dinerbon geven van 10 euro (deze zijn bij 

Mientje Lam te koop). 

 

commissie van de ouderensoos Wesepe-Averlo. 

 

 

 

 

 

KERKBEHEER 
 

 

 

 

2015  
 

 

De kerkrentmeesters zijn alweer begonnen met de 

voorbereidingen voor de actie Kerkbalans 2016. De (landelijke) 

actie wordt gehouden in de tweede helft van januari 2016. Wij 

zullen daar zo goed mogelijk bij aansluiten.  

Er zijn al veel giften voor kerkbalans 2015 bij ons 

binnengekomen. Voor u is dit misschien een mooi moment om na 

te gaan of u uw toezegging voor 2015 al hebt betaald?  

Alvast onze dank voor de moeite en voor uw bijdrage.  

 

De kerkrentmeesters 
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Geslaagd vierde seizoen Open kerk 

Enthousiaste vrijwilligers, geïnteresseerde bezoekers en prachtig 

orgelspel waren de componenten voor een opnieuw geslaagd 

seizoen voor de ‘Open kerk’. 

Deze zomer werd de kerk namelijk voor de vierde keer op de 

donderdagen opengesteld voor toeristen en passanten. Een flink 

aantal enthousiaste vrijwilligers voorzagen de bezoekers van 

informatie. Het aantal bezoekers was weliswaar zeer wisselend, 

maar degenen die de kerk binnentraden, waren oprecht 

geïnteresseerd. Het gemiddeld aantal bezoekers was ongeveer 

acht per donderdag met uitschieters op Hemelvaartsdag en op 

een aantal zomerse dagen in juli en augustus. Meestal was er dan 

ook sprake van een groep fietsers. De bezoekers kwamen uit alle 

windstreken van Nederland maar ook uit Duitsland en zelfs uit 

Australië. Ontroerend was het als oud-Wesepenaren 

jeugdherinneringen ophaalden. Soms was er ook geen bezoeker, 

maar dan genoot de gastheer of gastdame van de stilte en 

intimiteit van de kerk of las een goed boek. Of andersom: de 

gastheer werd gestoord in zijn rustmoment door een bezoeker! 

Op de meeste donderdagen was er orgelspel van Greet 

Broekhuizen of Henk Heikamp. Op alle donderdagen stond een 

prachtig boeket bloemen uit de tuin van Louise Trompert of Betsie 

ten Have op de avondmaalstafel.  

Al met al kunnen we dus opnieuw spreken van een geslaagd 

seizoen ‘Open kerk’. 

 

Joke Roesink 
 

Wesepenaren betaalden als enigen de doopstoel 

Ongeveer twee jaar geleden kreeg ik een e-mail van een zekere 

heer Lepoeter uit Kapelle Zeeland. In deze e-mail verzocht hij om 

informatie over de doopstoel in Wesepe. Aangezien ik alleen iets 

over het doopbekken en de doopvont wist, verwees ik hem naar 

het Historisch Centrum Overijssel. 

Groot was mijn verbazing toen ik deze maand opnieuw een e-mail 

van hem kreeg waarin hij om mijn postadres verzocht. Het artikel 

over doopstoelen (doopvonten, dooptuinen, doopbekkens etc.) 

was eindelijk geplaatst in het Bulletin van de ‘Stichting Oude 

Zeeuwse Kerken’ en hij wilde mij een exemplaar toesturen. 

Hieronder een deel uit het artikel dat over Wesepe gaat. 
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Wesepe. In het begin van de negentiende eeuw verkeerde de 

kerk van Wesepe in grote geldnood. Op 24 februari 1810 werd ter 

bespreking daarvan een vergadering belegd van de kerkenraad, 

geassisteerd door de gecommitteerden van de burgerlijke 

gemeente. Tijdens deze vergadering werd een aantal besluiten 

genomen om in het algemeen den loop der omstandigheden te 

dienen tot instandhouding der gemeente. Uit de besluitenlijst 

citeren we het volgende: Ten derde. Dat ieder lid der Gemeente, 

welke zijn kind laat doopen zal verpligt worden voor het gebruik 

der stoel waarvan men bij die gelegenheid gewoon is zich te 

bedienen, te betalen, zoo hij een boer is twaalf stuivers, zoo koter 

zes stuivers. In de rekeningen over de jaren na 1810 zijn 

respectievelijk twaalf en zes stuivers verantwoord. 

Gedurende de jaren 1824-1830 werd aan de kerk restauratiewerk 

uitgevoerd. Een berekening van kosten uit 1826 geeft aan dat 

voor het doophuisje en de plaats voor de voorzanger 96 gulden 

kerkherstel besteed moest worden. Ook in het bestek kerkherstel 

uit 1828 is sprake van een zogenaamd doophuisje. 

De kerk van Wesepe is de enige waarvan we gevonden hebben 

dat de doopouders voor het gebruik van de doopstoel moesten 

betalen. 

 

(De doopstoel is het trapken daer men de kinderen op doopt. Bij 

de gereformeerden had op sommige plaatsen de gewoonte dat de 

predikant de doop staande op de kansel toediende. Voor de 

preekstoel was een verhoging aangebracht waarop de vader zich 

opstelde en zijn kind ter doop hield. Soms was er sprake van een 

stoel staande voor de preekstoel om de kinderen te dopen. Het 

doopbekken bevestigd aan de bovenrand van de preekstoel 

binnen handbereik van de predikant.) 

 

Joke Roesink 

 

 

Welkom in Italië 

Het ingeslapen Italiaanse dorp Riace leeft op door de komst van 

asielzoekers. In geen jaren was het daar zo levendig en schoon. 

De burgemeester blijft asielzoekers welkom heten, ondanks de 

dreiging van de maffia. “We sturen een boodschap van 
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beschaving en medemenselijkheid de wereld in en we zien wel of 

en waar die landt.” 

Google op Riace Vrij Nederland en lees hier een mooi artikel over. 

Uit: Vluchtelingenwerk Magazine, herfst 2015 

 

Han Dijk – 'Op de grens tussen werelden' 

 

Vroegere dorpsgenoot en zoon van 

de toenmalige predikant ds. I.D.H. 

Dijk heeft een boek uitgegeven. Een 

verhalenbundel. De verhalen zijn als 

vensters op het leven. We maken 

allen zaken in ons leven mee die 

indruk op ons maken, in positieve 

en in negatieve zin. We denken dan 

wel eens 'ik zou er boek van kunnen 

schrijven'. Han heeft dat dus 

gedaan. Een boek met verhalen 

door de jaren heen. Hij schrijft, 

zoals hij leeft, en hij leeft, zoals hij 

schrijft: 'Op de grens tussen 

werelden'. Grenzen die mensen tot 

muren laten stollen zijn helaas weer 

heel actueel vanwege conflicten in 

verschillende werelddelen en 

vanwege de vluchtelingen die daar 

uit naar ons toe komen en om onderdak vragen. De verhalen 

kunnen zo gelezen worden, maar ze kunnen ook aan het denken 

zetten. Misschien kunnen ze helpen de lezers en lezeressen een 

eigen zicht te geven op hoe met de grenzenproblematiek in ons 

leven en het leven van de mensheid om te gaan. Een boek met 

luchtig geschreven verhalen die echter wel ergens over gaan. 
 

Han Dijk is tegenwoordig nog altijd gemeentepredikant in 

Amsterdam, maar op halftime basis. Daarnaast is hij halftime 

freelance journalist en tekst-blogschrijver. Zijn blog: Kaleidoscoop 

www.han-dijk.blogspot.nl. Zijn e-mailadres: j.p.gdijk@kpnplanet.nl  

 

In de boekwinkel is het boek te verkrijgen, bij Praamstra of 

BRUNA, maar ook te bestellen bij de uitgever. Misschien komt er 

http://www.han-dijk.blogspot.nl/
mailto:j.p.gdijk@kpnplanet.nl
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een plek in het dorp waar het te verkrijgen zal zijn. Kosten 

€ 14,95 in de winkel en € 17,50 bij de uitgever (www.ArtNik.nl) die 

het dan toestuurt. In het laatste geval naam, adres en 

plaats/postcode aangeven. 

 
 

Opbrengst van collecten en giften 

 

 

23 aug Diaconie € 29,90 

 Kerkbeheer € 30,25 

30 aug Kerkbeheer € 40,15 

 Diaconie € 44,50 

6 sept Diaconie € 106,85 

 Kerkbeheer € 106,85 

13 sept Diaconie € 34,60 

 Kerkbeheer € 38,70 

20 sept. Diaconie € 263,90 

 Kerkbeheer € 158,91 

    

 

 

AGENDA 
 

 

 

7 okt 12.30 u Eetproject  Wapen van Wesepe 

11 okt. 15.00 u Nicolaasconcert  kerkgebouw 

19 okt 19.30 u Redactievergadering  Kikkerspad 9 

27 okt 13.30 u Moderamen   de Beukenoot 

28 okt 10.00 u Kerkbeheer   de Beukenoot 

29 okt 20.30 u Diaconievergadering  de Beukenoot 

30 okt 09.00 u Ouderlingenvergadering de Beukenoot 

31 okt 9-12 u Oud papieractie erf fam. Niemeijer 

3 nov 20.00 u Kerkenraadsvergadering de Beukenoot 

 

http://www.artnik.nl/
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Nicolaasconcert Ensemble Yentl Flavour op 11 oktober a.s. 

Ensemble Yentl Flavour met Anna Maria Roos (sopraan), Allert 

van der Heijden (gitaar), Cornelie Wannee (viool). 

Klassieke, Ierse en Jiddische muziek, J.S. Bach, H. Purcell, 

Gershwin, Thoodorakis e.a. 

Wanneer: 11 oktober 2015 

Aanvang: 15.00 uur 

Toegang: € 12,50. Kinderen t/m 12 jaar gratis. 

yentlflavour.nl 

Anna Maria, Allert en Cornelie spelen van renaissance tot modern-

klassieke werken. Daarnaast spelen zij veel Ierse en Jiddische 

muziek. Zij hebben elkaar gevonden in een unieke benadering 

van muziek. Niet stijl bepaalt hun muziekkeuze, maar of de 

muziek hen raakt. Als aan die voorwaarde is voldaan volgt een 

zoektocht naar de muziekstijl. Hieraan toegevoegd wordt een 

eigen wijze van interpretatie en improvisatie. Zo wordt deze 

muziek een ”schone” vorm van communicatie. 

De Jiddische en Ierse muziek die ze spelen is verankerd in de 

geschiedenis van deze volken. Je hoort in deze muziek de 

menselijke verlangens, tragiek, dromen en vrolijkheid. En in de 

Ierse muziek ook de weidsheid en ruwheid van het landschap. De 

klassieke werken zijn vaak voorzien van eigen instrumentale 

bewerkingen. 

http://www.denicolaasconcerten.nl/concert/11-oktober-2015-ensemble-yentl-flavour/
http://yentlflavour.nl/
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 Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe 
                        (kengetal: 0570, tenzij anders vermeld) 
PREDIKANT Ds. R. Gosker   
 Ds. Kreikenlaan 3A, 8124 AP Wesepe tel. 530103 
 reiniergosker@gmail.com 
  
KERKENRAAD Voorzitter: Mevr. L. Trompert-Vrielink tel. 531352 

Hunneweg 4,  7433 RS Schalkhaar 
louisetrompert@hotmail.com 
 

 Scriba: Dhr. G. Visscher                            tel. 0572 381823 

Hademanstraat 8b,      8111 AK Heeten 
gerrit@w3future.com 

   
KERK Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe tel. 531255  
 
De BEUKENOOT Mevr. B.H. ten Have-Wilbrink (reserveren) tel. 531237 

Sleutel : John Wiggerman, Ds. E. Kreikenlaan 1     tel. 06-18640044 
 Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10  tel. 531277 
 
KOSTER Dhr. G. de Jong 

 Scholtensweg 50, 8124 AJ Wesepe 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 hierna 

 
FINANCIËN Kerkbeheer:  Dhr. E.G. van den Broek 

 Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe tel. 531253 
             RABO bank: NL 67 RABO 0314517081 
 SKG bank:   NL 04 FVLB 0699878322 
 kerkbeheerwesepe@gmail.com 
 
 Diaconie: Mevr. J. van Tartwijk 
 M.v.Doorninckweg 13, 8124 PH Wesepe  tel. 531686 
 RABO bank:  NL31 RABO 0377735442 
 SKG bank:   NL16 FVLB 0635807084 
 Jeugddiaconaat: NL23 FVLB 0635807637 
 
LEDEN- Mevr. E. Fleurke  
REGISTRATIE Ds. Kreikenlaan 3A, 8124 AP Wesepe tel. 530103 
 elsemarjafleurke@gmail.com 
 
WEBSITE:  http://wesepe.protestantsekerk.net  


