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Erediensten in oktober
4 okt 10.00 u
11 okt 10.00 u

Ds. C. Schokker
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: Kerken Israel
Ds. H.J. Damstra (HA)
Afscheid en herbevestiging ambtsdragers

18 okt 10.00 u
25 okt 10.00 u
1 nov 10.00 u

Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: Bloemenfonds
Ds. J. Muntendam
Inz. der gaven: KIA Wereldvoedseldag
Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.
Mevr. I. Ziegelaar
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: KIA werelddiaconaat
Ds. H.J. Damstra (gedachteniszondag)
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: KIA Najaarszending

Er is voorlopig geen koffiedrinken in de Beukenoot.
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Het goede leven
Ik mag niet klagen, en dat doe ik dan ook niet. We hebben het
goed, we zijn op een prachtige plek beland, de aanpassingen van
deze tijd zijn weliswaar niet leuk, maar voor ons best uit te
houden. Het leven is goed en we zijn heel tevreden.
Anderen hebben misschien wel meer last van alle “coronabeperkingen” en een zekere ontevredenheid is heel begrijpelijk:
ouderen leven soms wat meer geïsoleerd en jongeren kunnen hun
eigen gang niet gaan. Zo komen mensen tekort.
Het jaarthema van de PKN heet dit jaar “het goede leven”. Bijna
zou je zeggen: hoe hebben ze dat kunnen verzinnen! - Het leven
van veel mensen is echt niet goed op dit moment, verre van
ideaal voor de één en ronduit beroerd voor een ander. Al weet je
dat de situatie in sommige andere landen nog veel dramatischer
is, is ook hier een antwoord moeilijk op de vraag: is het leven
goed?
Het kan beter, dat is zeker. Neem alleen de angst en de argwaan,
hoe lang zal het duren voordat wij die achter ons kunnen laten. Drie jaar op rij (als ik het goed heb) reikt de PKN nu al
jaarthema’s aan met het woordje “goed” er in: “een goed
gesprek”, “een goed verhaal” en nu “een goed leven”. Wat doe je
met zo’n jaarthema?
Natuurlijk wil een thema als “het goede leven” de mensen niet
verdelen in hen die het hebben en hen die het missen, maar wil
het ons aanzetten om na te denken over wat het leven eigenlijk
“goed” maakt. En als je daar over na gaat denken, kan juist deze
vreemde corona-tijd de gedachten daaromtrent “zuiveren”:
ineens zie je weer wat werkelijk belangrijk is in het leven, ineens
besef je weer wat daadwerkelijk “goed” doet en het leven “goed”
maakt.
Eenzaamheid en beperkingen dwingen je als het ware om even
pas op de plaats te maken en om je heen te kijken en je
zegeningen te tellen. Misschien lukt dat niet, zoals het Naömi in
het bijbelboek Ruth ook niet lukt; zij heeft teveel moeten
inleveren, heeft teveel verloren, raakt verbitterd om haar lot.
Maar dan is daar Ruth, haar schoondochter en zij trekt zich
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Naömi’s lot aan; en zie daar... het leven keert ten goede, al duurt
het wel even.
Het goede leven is niet iets om te hebben, maar om elkaar te
bezorgen. Waar mensen omzien naar elkaar, zich het lot van een
ander aantrekken, daar keert het leven ten goede. In wezen is
“het goede leven” een opdracht: waag het eens om elkaar tot
zegen te zijn.
Houd moed, heb lief!
Een heel hartelijke groet uit de pastorie
Ds. Richard Slaar
Sinds 30 augustus jl. predikant in Raalte
BIJ DE DIENSTEN
Op 6 september hebben we onder grote belangstelling eerst in de
kerkdienst stilgestaan bij de bevrijding van 75 jaar geleden en
hebben de heer A.J. Jalink en mevrouw A.G. Muskee-Koopman na
de dienst een monument naast de kerk onthuld. Na de onthulling
hebben we 75 zonnebloemen bij het monument neergelegd. We
zijn blij dat deze twee oudste gemeenteleden dit hebben willen en
kunnen doen. De makers bedanken we ook van harte voor hun
werk! Voortaan hebben we in Wesepe een plek om even bij de tijd
van toen stil te kunnen staan.
Vooruitkijkend naar de komende periode noem ik hier twee
diensten.
Op 11 oktober is er wat beweging rond de kerkenraadsleden. We
nemen die zondag namelijk afscheid van mevrouw Louise
Trompert-Vrielink als ouderling. Dat vinden we jammer, maar we
gunnen haar na zoveel jaar natuurlijk ook dat er weer meer tijd
vrijkomt voor anderen en voor andere bezigheden. Mevrouw Cora
Schensema wordt bevestigd in het ambt van ouderling. We
kennen haar al als diaken, begin 2018 is zij in dat ambt
bevestigd. Nu maakt ze dus de overstap naar de ouderlingen. Dat
doet Cora niet uit onvrede, maar omdat haar hart vooral bij het
pastoraat ligt. De afgelopen vergaderingen was ze bij beide
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vergaderingen betrokken, de 11e wordt ze dus officieel ouderling.
We zijn blij dat Louise meteen wordt opgevolgd. En we hopen
natuurlijk snel weer iemand te vinden die de vacature bij de
diaconie wil gaan vervullen.
Op 11 oktober wordt behalve afscheid en overstap ook iemand
aan u en jullie voorgesteld. Mevrouw Rini van Dijkhuizen wordt
onze nieuw jeugdwerker. Zij zal tijdens een (beperkt) aantal uren
in Wesepe (en bovendien in Wijhe) het jeugdwerk onder haar
hoede nemen, samen met een aantal enthousiaste
gemeenteleden. De kinderen ontvangen thuis van haar een
uitnodiging voor de dienst. Rini wil graag tijdens de dienst met ze
in gesprek gaan en alvast met elkaar kennismaken. Rini, ook op
deze plek: van harte welkom!
Op zondag 1 november herdenken we de overledenen van dit
jaar. Hun namen worden genoemd en de betrokken families
worden net als andere jaren uitgenodigd om een kaars aan de
Paaskaars aan te steken. Daarna mag iedereen een waxinelichtje
voorin de kerk aansteken.
Een aantal leden van de cantorij zal voor ons zingen. We gaan
ervan uit dat voluit samen zingen dan nog niet aan de orde zal
zijn. We hopen die zondag een waardige en mooie dienst met
elkaar en met de families van de overledenen te zullen hebben.
Iedereen het goede toewensend,
vriendelijke groet,
ds. Henk Jan Damstra
In Memoriam
Op 13 augustus is in Wijhe overleden David van der Linden.
Zijn leven begon op 25 februari 1949 als eerste kind van David
van der Linden en Anna Schouten. Hij had de naam van zijn vader
gekregen, maar toen hij nog klein was, werd hij door zijn moeder
Dolf genoemd en al gauw noemde iedereen hem zo.
Hij groeide op in Voorschoten, waar hij een fijne jeugd had. Hij
had een goede band met zijn moeder bij wie hij graag aan tafel
zat als ze met haar naaiwerk bezig was en die hem dan
verwende met lekkere hapjes. Ook kreeg hij van zijn ouders volop
gelegenheid om zijn creativiteit uit te leven.
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Na vijf jaar kreeg hij een zusje, Wineke. Dolf ontpopte zich als
een ridder die voor het kleine meisje moest zorgen.
Zijn vader wilde dat zijn zoon het in het leven beter zou krijgen
dan hijzelf en begreep dat een goede opleiding noodzakelijk was.
Zo werd de dromerige jongen op zijn twaalfde naar de mulo
gestuurd, waar hij in het begin moeite had om te doen wat er van
hem verwacht werd. Toen hij na vijf jaar het diploma gehaald
had, was de vraag: hoe nu verder? Dolf zelf wilde wel graag iets
creatiefs gaan doen, maar David sr. stond erop dat hij een
degelijk vak zou leren en zo kwam hij op de kweekschool terecht.
Dolf doorliep de opleiding voor onderwijzer en op zijn 21 e jaar kon
hij zich volledig bevoegd onderwijzer noemen. En direct daarna
kreeg hij een aanstelling als leerkracht op een lagere school in
zijn woonplaats.
De omgang met de kinderen ging hem goed af, omdat hij de
speelsheid van zijn eigen kindertijd nog niet volledig afgelegd
had.
Tijdens zijn kweekschooljaren had hij Irene leren kennen en bij
hun eerste ontmoeting was het direct dik aan.
Groot was hun vreugde toen ze dankzij de gemeente waar hij
werkte een woonruimte aangeboden kregen. Het stel trouwde op
4 januari 1972 en betrokken de flat in Voorschoten. Daar genoten
ze erg van hun vrijheid en leerden tegelijkertijd op eigen benen te
staan.
Hun droom was om de Randstad te verlaten en zich te vestigen
op het platteland. Toen ze genoeg gespaard hadden, gingen de
sollicitatiebrieven de deur uit.
En al gauw hadden ze succes: beiden kregen een baan op een
basisschool in Deventer.
Om te wonen in een landelijke omgeving leek Wesepe een
geschikte plek en zo kwamen Dolf en Irene terecht in de
Achterhoekstraat, waar ze 44 jaar zouden blijven.
Na enige tijd werden ze verblijd met de geboorte van Merlijn en
enkele jaren later met Elise.
Er volgden drukke jaren in het gezin en met het werk op school.
Dolf verruilde de basisschool voor het voortgezet onderwijs waar
hij leerlingen met problemen ging begeleiden. Hij bleek geknipt
voor dit werk.
Maar daarnaast bleef er ook tijd voor hobby’s. Dolf maakte graag
modellen en maquettes. En hij hield zich bezig met muziek: zijn
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lp- en cd-verzameling groeide gestaag en een tijdlang zong hij in
de schoolband.
Ook reed hij regelmatig op zijn nostalgische Puch door dorp en
omgeving.
Zijn liefde voor alles wat groeit en bloeit leefde hij uit tijdens de
vakanties met de caravan en de fietstochtjes met Irene.
Toen David op zijn 62e jaar met pensioen mocht, kwam er een
leegte.
Hij vulde die op met vrijwilligerswerk bij het Infocentrum in Den
Nul en hij zette zich in voor het Weseper erfgoed. Zo ontwierp hij
het monumentje voor de Oldospoorlijn aan de Scholtensweg.
Gezondheidsklachten maakten dat hij niet meer zo actief kon zijn
als hij zou willen.
Een aantal jaren worstelde hij met zijn depressies en zijn
mobiliteit.
Toen het wat beter ging, kochten hij en Irene een huis in Wijhe,
dat ze in april van dit jaar betrokken, klaar voor een nieuwe start.
Kort daarna openbaarde zich opnieuw een ernstige ziekte.
Terugkijkend op een mooi leven en in het vertrouwen dat hij naar
Huis zou gaan, kon hij zich overgeven aan het onvermijdelijke.
Het leven van David werd herdacht in de kerk van Wijhe en zijn
lichaam toevertrouwd aan de aarde op de begraafplaats aldaar.

UIT DE KERKENRAAD

-

Tijdens de kerkenraadsvergadering van 2 september heeft
onze kerkenraad kennis gemaakt met Classispredikant Ds.
K. van der Kamp. Hij is voorzitter van de nieuw gevormde
classis Overijssel/Flevoland en heeft o.a. tot taak om elke
gemeente eens per vier jaar te bezoeken. Vooraf hebben
we hem de kerk en de overige gebouwen laten zien en
tijdens de vergadering vroeg hij aan ons wat ons heeft
gedreven om dit ambt te aanvaarden en hoe we het in de
loop van de jaren hebben vormgegeven. Hij hield ons een
spiegel voor en dat was erg verhelderend. Hij was erg
verrast dat onze gemeente een complete kerkenraad had
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zonder vacatures. Na anderhalf uur liet hij ons achter
nadat hij ons uitgebreid had bedankt voor de prettige
ontvangst.
Na overleg met de andere gemeenten in Klein Salland is
besloten om geen afvaardiging te sturen naar Raalte op 30
augustus. Toen werd de nieuwe predikant Ds. Slaar
bevestigd. Hierdoor konden meer Raaltenaren deze dienst
bezoeken. Hij zal zich verder in dit blad presenteren.
Ans Krijt kon melden dat mevrouw Rini van Dijkhuizen is
aangesteld als jeugdwerker voor de gemeenten Wijhe en
Wesepe. Rini zal zich verderop in dit blad voorstellen.
We nemen nog even de gang van zaken door rond de
onthulling van het monument. We besluiten om 75
zonnebloemen achter de kerk te zetten zodat elke
bezoeker een bloem kan leggen bij het dan onthulde
monument.

Aanmelden kerkdiensten
De overheid geeft toestemming voor kerkdiensten onder
voorwaarde van reservering. Dat betekent dat u zich moet
aanmelden.
Dit geldt ook voor eventuele begrafenisdiensten.
Aanmelden kan dan tot ’s avonds voor de dienst, uiterlijk 18.00
uur.
Aanmelden kan als volgt:
-

Mail naar kerkbezoekwesepe@gmail.com
Bel of app naar 06-20753695 (Gerrit Visscher).
Vermeld wel duidelijk met hoeveel personen u komt.

Mocht u niet helemaal fit zijn dan komt u niet.
In dat geval graag afmelden uiterlijk 09.00 uur.
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Even voorstellen
Ik ben:
Rini van Dijkhuizen
geadopteerd uit Bangladesh
moeder van Maya Elisabeth, nu 8 jaar
gescheiden
partner van Robert
vindingrijk en creatief, leergierig,
oplossingsgericht en positief
sociaal en verbindend

Ik hou van:
flyers maken, social media, teksten schrijven, kamperen, (voor)lezen,
zeilen, vrijwilligerswerk (voor jong en ouder), bestuurswerk
(alt) vioolspelen in orkest, zingen, samen muziek maken
wonen in Dieren
vieringen en activiteiten organiseren (Kliederkerk, Kerk op schoot, Taizé,
een jongerenviering, filmmiddag, …)

Enthousiasme en Energie
“Mama, jij gaat weer naar school hè? Waarom? Wat leer je daar
dan?” Tja, geef daar maar eens antwoord op aan je dochter van
acht.
“Ja meisje, ik ga naar het HBO. Daar kun je naar toe na de
middelbare school. Ik leer daar over theologie en
levensbeschouwing. Dat is hoe je naar het leven kunt kijken. Ik
leer hoe ik goed kan praten met mensen die vragen hebben over
bijvoorbeeld dood of verlies, over liefde of over christelijk
opvoeden in de huidige samenleving waar zoveel verschillende
ideeën en levensbeschouwingen zijn. Ik leer ook om in de kerk te
werken. Hoe ik mensen kan helpen hun levensverhaal te
verbinden met het verhaal van God.”
“Maar je bent nu al iedere dag in de kerk!”
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“Dat klopt, maar nu doe ik dat vrijwillig. Dat betekent dat ik er
geen geld voor krijg. Als ik straks klaar ben met deze opleiding,
wordt dat anders.”
“Oh, dus je doet het alleen om er geld mee te verdienen, … zodat
ik meer kadootjes kan krijgen?”
“Neeeeh, dat is niet de enige reden. Ik weet dat ik goed ben in dit
werk. Ik krijg er heel veel energie van. Ik praat graag met
kinderen en hun ouders. Met de oudere mensen vind ik het soms
wat lastiger.”
“Nee, dat is niets voor jou, mama.”
“Weet je, ik word heel enthousiast als ik kinderen en volwassenen
kan begeleiden. Als ik de gesprekken en activiteiten kan
verdiepen. Ik vind het fijn als de gesprekken niet alleen gaan over
wie de mooiste mobiel heeft, maar over wat jou raakt, wat jouw
talenten zijn en hoe je die kan gebruiken, waar jij energie van
krijgt en hoe je met elkaar en het milieu om kan gaan. Hoe je
jouw verhaal kunt verbinden met geloven. Dit alles met God,
Jezus en de bijbel als basis, maar wel toegankelijk voor iedereen.”
“Aha je wilt dus mensen weer op weg helpen en blij maken? Dat
mag wel van mij, mama.”
Deze column schreef ik voor mijn opleiding HBO-theologie. Ik heb
een brede interesse en dat is af en toe best lastig, omdat ik ook
moeilijk “nee” kan zeggen. Dan gebeurt het wel eens dat alles nét
-niet- past in mijn agenda en ik dan toch keuzes moet maken.
Momenteel heb ik gekozen om de meeste energie te steken in
mijn opleiding en stage/werk. Ja, ik doe nog de opleiding, maar
heb al diverse opleidingen, cursussen en werkervaring achter de
rug.
Ik ben ontwikkelingspsychologe en systemisch werker &
familieopsteller. Hoewel ik erg genoten heb van deze opleidingen,
heb ik er nooit werk in kunnen vinden. Nu, heb ik het gevoel dat
ik op mijn plek zit en tot mijn recht kom. In dit werkveld kan ik
van mijn ervaringen gebruik maken en mijn kennis en kunde
toepassen. Ik heb er heel veel zin in om u/jullie te leren kennen
en de komende twee jaar aan de slag te gaan als kerkelijk
jeugdwerker. Wil je meer van mij weten? Ik ga graag met je in
gesprek.
Je kunt mij bereiken op 06-30618049 of per mail
rini.van.dijkhuizen@windesheim.nl. Maandag en woensdag zijn
mijn studiedagen en dan kan ik niet altijd direct reageren.
Op 11 oktober zal ik mij voorstellen in de kerkdienst.
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Hieronder een eerste bijdrage van Riny:

STICHTING OUDEREN HUISVESTING
WESEPE
"De Brouwershof"
Beste mensen,
Helaas kan de gezellige en/of de spelletjesmiddag op 14 oktober
a.s. niet doorgaan.
De maatregelen van het Ministerie moeten nog steeds in acht
worden genomen.
Wij wensen allen veel sterkte in deze moeilijke corona-tijd.
Hartelijke groet van Bertus, Klaasje en Jenny
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KERKBEHEER

Donatie van Harmonie
Zoals bekend heeft de Harmonie zich onlangs helaas moeten
opheffen. Bij de laatste afhandelingen zijn ook de resterende
gelden verdeeld over een aantal verenigingen. Ook onze
Protestantse kerk werd verblijd met maar liefst twee mooie giften.
Eén voor het restauratiefonds en één voor het orgelfonds.
We zijn het bestuur van de Harmonie dankbaar voor deze giften.
De kerkrentmeesters

Opbrengst van collecten en giften

30 aug
6 sep
13 sep
20 sep
Giften in kerkcoll:
aug
Giften per bank:
7 mei Fam W
11 juni Fam S
25 juni Fam W
1 sep Fam B
15 sep Fam B

Diaconie
Kerkbeheer
Diaconie
Kerkbeheer
Diaconie
Kerkbeheer
Diaconie
Kerkbeheer

€
€
€
€
€
€
€
€

Kerktelefoon
Kerktelefoon

€ 6,€10,-

Diaconie
Diaconie
Diaconie
Jeugddiaconaat
Bloemenfonds

€
€
€
€
€
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37,30
47,70
83,95
81,80
39,65
45,05
54,40
47,75

50,100,50,75,75,-

AGENDA

30 sep 9.00 u
1 okt 20.00 u
2 okt
9.00 u
7 okt 19.45 u
19 okt 20.00 u
31 okt 9.00 u

Kerkbeheer
Diaconievergadering
Ouderlingenvergadering
Kerkenraadsvergadering
Redactievergadering
Oud papieractie1
erf

de Beukenoot
de Beukenoot
de Beukenoot
de Beukenoot
Vulikerweg 2c
fam. Niemeijer

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

Hallo Klein Salland
30 augustus jl. is dan eindelijk het startschot gegeven voor mijn
werk in Raalte (e.o.). We kijken - ondanks de nodige restricties terug op een mooie en feestelijke dienst. Met de “jod van God”
hoop ik ook een beetje een toon gezet te hebben: het kleine maar
essentiële verschil in het leven door te vertrouwen op de Heer.
Zo begin ik - samen met mijn gezin - aan alle nieuwe dingen die
Raalte en Klein Salland op ons pad brengen.
In mijn vorige gemeentes heb ik regelmatig ervaren hoe
belangrijk het is om niet alleen in eigen kring actief te zijn maar
ook samenwerking te zoeken met anderen, elkaar te
ondersteunen en krachten te bundelen. Dat biedt kansen en
mogelijkheden voor de jeugd en voor ouderen; maar ook voor de
1

Als u niet in staat bent het papier zelf weg te brengen, belt u dan met Jo Jansen
(532030) en het wordt bij u opgehaald.
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“middenmoot” valt er veel te winnen, te zien en te leren bij
elkaar; ja, samen kun je meer.
Als nieuwkomer kom ik uiteraard niet om alles overhoop te gooien
en te veranderen, maar wie weet kunnen we samen profiteren
van wat frisse ideeën en nieuw elan.
Ik heb er zin in!
Ds. Richard Slaar

Kerkdiensten in Klein Salland
Raalte
datum
4 okt
11 okt
18 okt
25 okt
1 nov

tijd
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

u
u
u
u
u

voorganger
ds. R. Slaar
mw. E.I. Kolthof
ds. R. Slaar
ds. H. van Ark
dienst door gespreksgroep

Olst
datum
4 okt
11 okt
18 okt
25 okt
1 nov

tijd
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

u
u
u
u
u

voorganger
ds. H.J. Damstra
ds. J. Wiegers
ds. H. de Graaf
ds. C. Bochanen
ds. L.E. Bassa

Wijhe
datum
4 okt
11 okt
18 okt
25 okt
1 nov

tijd
9.30 u
9.30 u
9.30 u
10.00 u
10.00 u

voorganger
ds. M. Veenstra-Oving HA
ds. M. Veenstra-Oving HD
ds. M. Veenstra-Oving
mw. L. van Geenen
ds. H. van Ark
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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
Hademanstraat 8b, 8111 AK Heeten
gerrit@w3future.com
Scriba: H.J. Jansen,
Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe
scribapknwesepe@gmail.com

tel. 0572 381823

KERK

Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe

tel. 531255

De BEUKENOOT
Sleutel :

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

KOSTER

Dhr. G. de Jong
Weseperenkweg 2, 8124 PZ 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
Kerkbalans:
NL74 RABO 0373 7429 24
Kerkblad:
NL84 RABO 0128 1218 66
Algemeen:
NL67 RABO 0314 5170 81
kerkbeheerwesepe@gmail.com

tel 853941

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. 531253

tel. 531686

tel 06-21593651

(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)
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