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Erediensten in oktober
1 okt.

10.00 u

8 okt.

10.00 u

15 okt

10.00 u

22 okt. 10.00 u
29 okt. 10.00 u
5 nov.

10.00 u

Mevr. I. Ziegelaar
Israëlzondag, m.m.v. koor
Diepenveen
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: Kerk & Israël
Klein Sallandse Zondag in Olst
Voorganger: Ds. M. Veenstra
Gezamenlijk vertrek 9.30 kerkplein
Ds. H.J. Damstra
Doopdienst
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: KIA Werelddiaconaat
Mevr. I. Ziegelaar
Inz. der gaven: Diaconie
Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.
Mevr. M. de Vries
Inz. der gaven: Collecte KIA
Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.
Ds. H.J. Damstra
Gedachteniszondag
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollectie: Najaarszending

: Koffiedrinken
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Waar licht is, is leven!
Op mijn bureaublad staat de afbeelding
van een schilderij van Rembrandt. Het gaat
om een schilderij van Rembrandts moeder
(zie afbeelding). Zo wordt het in de
volksmond genoemd. Waarschijnlijk is het
een afbeelding van de profetes Anna.
Jarenlang heb ik daar een kaart van gehad,
maar nu zijn we overgegaan op digitaal.
Elke keer als ik mijn computer aanzet, is ze
daar weer. De moeder van Rembrandt.
Die kaart heb ik gekocht in het
Rijksmuseum in Amsterdam. Terwijl ik daar de schilderijen
bewonderde, was er ook een groep schoolkinderen in het
museum. De meester gaf uitleg bij een aantal schilderijen en ik
ving wat op. Onder andere over het schilderij van Rembrandts
moeder. ‘Welk boek leest ze?’ vroeg de meester. ‘De bijbel.’ ‘Ja,
en zien jullie het licht in het schilderij? (hét kenmerk van
Rembrandts schilderijen) Dat valt op de moeder en op de bijbel.
Weet je waarom? Dat komt omdat de bijbel, het woord van God,
voor haar een licht is op haar pad. Op haar leven.’
Ik kijk naar de afbeelding terwijl ik weer eens worstel met een
moeilijke bijbeltekst voor de preek. Of als ik nadenk over de
toekomst van onze gemeente(n), over de samenwerking en dat
wat ons verbindt: ons geloof in God.
En dan denk ik aan de woorden van de meester. Prachtig, het
woord van God als een licht op mijn pad. Soms werpt het een
ander licht op de dingen om me heen. Kan het me bevrijden van
vastgeroeste beelden en veronderstellingen. En wijst het me op
mijn oordeel.
Het woord van God als een licht op je pad.
Het laat je nieuwe wegen vinden om te gaan.
Voor jou persoonlijk en voor ons als gemeenten.
Waar licht is, is leven!
Een hartelijke groet, ds. Karolien Zwerver
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Weer begonnen:
Bij het inleveren van de kopij voor het vorige nummer was ik nog
op vakantie. Inmiddels ligt die al weer even achter ons. Als gezin
zijn we naar het noorden van Italië geweest, een gebied met
mooie natuur en mooie cultuur, waar het berggebied overgaat in
het vlakke terrein en waar ook nog een paar bekende Amerikanen
een huisje schijnen te hebben. Die Amerikanen hebben we niet
gezien, wel veel (onbekende) Nederlanders. En wat smaakten die
Italiaanse ijsjes dit jaar weer goed!
Wat me bij zal blijven zijn de kerkklokken van het dorp waar wij
waren. Ik geloof niet dat de kerk op veel belangstelling kon
rekenen, maar de klokken hadden een bijzonderheid. Elk heel uur
sloeg één van de klokken zijn slagen. Daar is niets bijzonders
aan. Maar op de halve uren klonk het aantal slagen van het hele
uur gevolgd door een ander (hoger klinkend) klokje dat met één
slag het halve uur aan moest geven. Om 10.30 uur bijvoorbeeld
sloeg de zware klok dus tien keer, daarna een hele kleine pauze
en dan volgde één slag van het hoger klinkende klokje. Dat had ik
nog nooit gehoord, maar wellicht komt dat in Nederland ook voor?
Wanneer u dit leest hebben we ook de startzondag van 24
september alweer achter de rug. Dat was wat later dan anders,
maar ‘rooster-technisch’ kon dat helaas niet eerder. Geheel
volgens de traditie hebben we die dienst niet in de kerk
gehouden, maar bij iemand die daar de ruimte voor heeft. Dit jaar
was dat bij de familie Willemsen in Averlo. Een mooie locatie om
bij elkaar te komen. Een locatie ook met een bijzondere naam:
‘Boam de putte’. Toen die naam mij verteld werd, wist ik even
niet zeker hoe ik me daar dan een kerkdienst voor moest stellen,
maar we konden er prima terecht. Met grote dank voor de
genoten gastvrijheid! Zelfs een echte bar ontbrak niet, al hebben
we het bij koffie en thee gehouden.
Terwijl ik dit schrijf, staat het jubileum van de cantorij op
zaterdag 30 september nog voor de deur. Ook op deze plek willen
we de cantorij van harte feliciteren met haar 25-jarig bestaan. En
we hopen dat de samenzang nog vele jaren begeleid en nieuwe
liederen aangeleerd zullen worden!
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Wel en wee:
In de afgelopen (zomer)periode hadden (en hebben) heel wat
mensen met gezondheidsproblemen te maken. Een aantal
mensen is aan gewrichten geopereerd. Vaak is een lange periode
van herstel nodig voordat alles weer gewoon is. Een aantal
mensen heeft een tijd lang in spanning geleefd, kuren ondergaan,
hopend op en toewerkend naar herstel. Fijn dat diverse mensen
de draad van het dagelijks leven weer konden oppakken. Voor
hen allen geldt dat we goede moed toewensen!
Op 18 september overleed de heer Hermannus (Mans) Bennink,
Rabbershoek 31 in Broekland, in de leeftijd van 65 jaar. Op 23
september vond de crematie plaats in Diepenveen. We wensen de
familie, vrienden en bekenden sterkte toe en troost in goede
herinneringen.
Bij de kerkdiensten in oktober:
Op 1 oktober is het Israëlzondag. Dan komt het koor uit
Diepenveen in Wesepe zingen.
Op zondag 8 oktober houden we de derde kleinsallandse zondag
van dit jaar. We doen dat deze keer met Wesepe en Olst samen,
in de kerk van Olst. In die dienst gaat ds. Martje Veenstra voor,
terwijl ds. Karolien Zwerver naar Wijhe gaat en ik naar Raalte.
Een bijzonderheid is dat die zondag een ambtsdrager voor Olst in
het ambt bevestigd wordt: mevrouw Evelien SchrijverSteenbruggen. Zij wordt de nieuwe scriba van Olst. Met een
dominee uit Wijhe en in aanwezigheid van de gemeente van
Wesepe maken we er met elkaar in Olst dus een echte
‘kleinsallandse’ zondag van.
Een week later wordt op zondag 15 oktober Mees Logtenberg
gedoopt. Mees is geboren op 5 mei en heet voluit Mees Maria
Anthony. Hij is de zoon van Annemarie en Harold en het broertje
van Sem. De familie Logtenberg woont Middelerstraat 4. We zijn
blij dat we hen bij de doopvont mogen verwelkomen!
En verder: als ouderlingen en predikant zijn we bezig met de
voorbereidingen voor de dienst van zondag 5 november. Op die
zondag herdenken we de gemeenteleden die overleden zijn. Er
wordt ook een kaars aangestoken voor wie zijn overleden en
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ergens anders leefden, en aan wie wij de herinneringen met ons
meedragen. De families worden per brief voor de dienst
uitgenodigd. Uiteraard zijn alle gemeenteleden ook welkom, om
met elkaar stil te staan bij wie ons als families en als gemeente
zijn ontvallen.
Tenslotte:
Het lijkt me goed om ook op deze plaats nog weer eens het
volgende te melden: als u om welke reden ook graag een keer
een predikant of ouderling op bezoek wilt, en dat hoeft echt niet
voor iets heel bijzonders te zijn, schroom dan niet om het even te
melden.
Met een vriendelijke groet,
ds. Henk Jan Damstra
In Memoriam A.A. Koopman
Helaas is dit In Memoriam enkele maanden te laat, waarvoor
excuses aan de familie.
Antoon Koopman werd geboren op 4 januari 1926 en is overleden
20 mei 2017. Antoon was een echte Wesepenaar en heeft zijn
hele leven aan de Scholtensweg gewoond. In december 1953
trouwde hij met Janna Bolle en samen kregen ze dochter Anja en
zoon Freek. Hij heeft gewerkt bij de melkfabriek IJsseldal en de
Asfaltfabriek in Olst. Antoon was een echte knutselman en heeft
ook jaren meegedraaid bij de Weseper Brandweer en bij de
organisatie van de Zomerfeesten.
In 2013 moest hij na 59 jaar huwelijk afscheid nemen van zijn
vrouw Janna, nadat hij haar lange tijd had verzorgd. Dat viel hem
zwaar maar hij pakte het leven snel weer op samen met de
buurman Arend met wie hij een hele goede band had. Hij had op
zijn 91e nog een uitstekende gezondheid, maar een
hersenbloeding werd hem fataal. Hij werd nog opgenomen in het
verpleegtehuis maar al na een week is hij op 20 mei overleden.

UIT DE KERKENRAAD
Momenteel worden er besprekingen gevoerd met
kerkenraadsvertegenwoordigers uit Olst, Wijhe en
Raalte om te komen tot een
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samenwerkingsovereenkomst binnen Klein Salland. Hiervoor is
een kerkelijk werker aangetrokken, namelijk Tineke Klei uit het
Friesche De Knipe, die het proces gaat begeleiden. Klein Salland
krijgt hiervoor een mooie subsidie van de PKN-organisatie omdat
men vindt dat het proces in Klein Salland een voorbeeld is voor
andere samenwerkingsverbanden. Tineke heeft, na overleg met
diverse werkgroepen uit de vier gemeenten, een werkdocument
geschreven en dat document is in onze kerkenraad behandeld,
waarna het weer terug komt op de Klein-Sallandse agenda. Nadat
de diverse opmerkingen zijn verwerkt komt er een eindnotitie
waar alle vier gemeenten achter staan en dat dan ook
gepresenteerd wordt binnen de vier gemeenten. Als het zo ver is
zullen we ook in Wesepe de inhoud daarvan bekend maken.
Gerrit Visscher, voorzitter

DIACONIE
Samen eten
Op woensdag 4 oktober gaan we weer samen
eten bij het Wapen van Wesepe.
Om 12.30 uur zetten we de soep op tafel, en de kosten zijn 10
euro voor een overheerlijk 3- gangen diner, inclusief een drankje.
Opgave tot de maandag ervoor bij Fineke Middeldorp tel: 532247.
En hebt u vervoer nodig bel dan met Jan Meuleman tel: 531519.
Soosmiddag
En op woensdag 18 oktober komt dhr. Boersma namens ‘Groei en
Bloei’ uit Emmeloord. Hij zal ons mooie dia’s en een film laten
zien over Engelse tuinen. Wie al eens in Engeland is geweest,
weet wat voor moois daar te zien is.
De koffie en thee, staan om 14.30 uur voor u klaar in het Wapen
van Wesepe.
Nu de tijd van hard werken in de tuin, en het buiten zitten (bijna)
gebeurd is, denk dan eens aan deze 2 maandelijkse uitjes!
We verwelkomen jullie van harte.
Hartelijke groeten van Mientje, Jan, Frank ,Fineke en Erna.
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Geslaagde rommelmarktactie
Hoewel het weer verre van optimaal was met de nodige regenval,
was het toch een geslaagde
verkoop op de
rommelmarkt van Averlo.
Dankzij inbreng van mooie
spullen, de hulp van de
‘rommelmarktkern’, de
opslag bij Gerda Hulleman
en het enthousiasme van
de jongeren geholpen door
een paar oude rotten in het
vak, kunnen we spreken
van een succes. We hebben
er ook nog eens € 362,20
aan overgehouden.
Het Jeugddiaconaat
Bijdrage aan Leerorkest A. Bosschool
De diaconie van de PG Wesepe heeft besloten een bijdrage
beschikbaar te stellen voor het Leerorkest van de A. Bosschool.
Dit is een driejarig project (start in 2018) onder begeleiding van
Muzieknetwerk Salland, gesubsidieerd door het Fonds voor
Cultuurparticipatie. Er moest echter ook nog een bedrag door het
dorp Wesepe worden opgehoest. Dit bedrag is uiteindelijk
beschikbaar gekomen door bijdragen van Plaatselijk Belang
Wesepe, Labor, Harmonie Wesepe en de Diaconie. Voor de
kinderen van de A. Bosschool een unieke gelegenheid kennis te
maken met het bespelen van verschillende instrumenten, steeds
afgesloten met een gezamenlijk concert in de kerk.
Verkoop HVD en pannenkoekenactie
Noteer alvast in uw agenda: zaterdag 11 november verkoop van
handwerkspullen en pannenkoeken.
Vooraankondiging Oosterhuisdienst
Op zondag 18 februari 2018 om 15.00 uur zal in onze kerk de
inmiddels traditionele Oosterhuisdienst plaatsvinden. In deze
dienst zullen liederen van de bekende dichter en theoloog Huub
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Oosterhuis worden gezongen. Aan de dienst zal worden
meegewerkt door een koor samengesteld uit de cantorij van de
Protestantse Gemeente Wesepe aangevuld met zangers uit de
regio – in totaal ongeveer 30 personen.
De cantorij zal worden gedirigeerd door Corinne Ovinge-Best,
terwijl de muzikale begeleiding in handen is van Els Dijkerman.
Voor liefhebbers van de liederen van Huub Oosterhuis is deze
dienst een absolute must.
Schrijft u dus deze datum alvast in uw agenda!

STICHTING OUDEREN HUISVESTING
WESEPE
"De Brouwershof"
Beste mensen,
Op woensdag 11 oktober a.s. om half drie
hebben wij weer onze spellenmiddag.
Wie komt ons clubje versterken?
Kom eens vrijblijvend een keer kijken of meedoen.
Koffie / thee staat klaar.
Vr.gr. Jenny,Bertus en Klaasje

KERKBEHEER

Opbrengst van collecten en giften

27 aug
3 sept
10 sept

Diaconie
Kerkbeheer
Diaconie
Kerkbeheer
Diaconie

€
€
€
€
€
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24,70
36,20
44,70
52,20
32,19

Kerkbeheer
Diaconie
Kerkbeheer
Diaconie
Kerkbeheer

17 sept
24 sept

€
€
€
€
€

25,00
39,72
44,20
63,90
63,90

AGENDA

4 okt.
4 okt.
18 okt.
23 okt
28 okt.
1 nov.
2 nov.
3 nov.
3 nov.

12.30
19.45
14.30
20.00
09.00
09.00
20.30
09.00
11.00

u
u
u
u
u
u
u
u
u

Samen eten
Kerkenraadsvergadering
Soosmiddag
Redactievergadering
Oud papieractie
Kerkbeheer
Diaconievergadering
Ouderlingenvergadering
Moderamen

Wapen v.Wesepe
de Beukenoot
Wapen v.Wesepe
Kikkerspad 9
fam. Niemeijer
de Beukenoot
de Beukenoot
de Beukenoot
de Beukenoot

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

Pelgrimeren Geert Grootepad
De afgelopen drie jaar zijn er al enkele stukken gelopen van het
Geert Grootepad, een tocht van Deventer naar Zwolle. De
gemiddelde afstand is ongeveer 12 kilometer. We starten elke
etappe samen en krijgen wat woorden mee voor onderweg. Het
doel van het pelgrimeren is vooral om samen wat te doen en
elkaar te ontmoeten als Klein Sallanders!
Begeleiding:
Data:
Tijd:
Plaats:

Martje Veenstra-Oving
zaterdag 7 oktober
08.30 uur
‘t Langhuus Wijhe
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Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe
PREDIKANT

Ds. H.J. Damstra
Kerkplein 11, 8121 BM Olst
damstra@pkn-olst.nl

KERKENRAAD

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

tel. 564042

tel. 0572 381823

tel. 853941

KERK

Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe

De BEUKENOOT
Sleutel :

Mevr. B.H. ten Have-Wilbrink (reserveren)
tel. 531237
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
ga.dejong@hetnet.nl

ORGANIST

Mevr. C. Ovinge-Best
Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle
corinne.ovinge-best@ziggo.nl

tel. 531255

tel. 531573

tel. 038-4655388

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 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
diaconiewesepe@gmail.com

LEDENREGISTRATIE
KINDEROPPAS
WEBSITE

C. Jansen-Suciu
Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe
Corina_jansen@yahoo.com
via G. Visscher, zie boven
http://wesepe.protestantsekerk.net
(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)
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