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Erediensten in oktober 2022
2 okt 10.00 u
9 okt 10.00 u
16 okt 10.00 u
23 okt 10.00 u
30 okt 10.00 u
6 nov 10.00 u

Dhr. H. Knoop
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: KIA Israëlzondag
Ds. H.J. Damstra (HA)
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: Diaconie (Miss. werk)
Dhr. P. Dullaert (Nieuw Sion)
Inz. der gaven: Bloemenfonds
Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.
Ds. D. van Doorn
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: KIA Indonesië
Mevr. Dr. M. de Vries
Inz. der gaven: Diaconie
Eindcollecte: Kerkbeheer
Ds. H.J. Damstra(gedachteniszondag)
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: KIA Zambia

Elke dienst kunt u live volgen op www.kerkdienstgemist.nl
U kunt diensten een jaar lang terugkijken vanaf een half uur na de
dienst.
Na elke dienst op zondagochtend is er koffiedrinken, waarvoor
iedere kerkganger van harte wordt uitgenodigd.

Warmte
Wat was het een warme zomer in Nederland! Veel mensen
hebben er van genoten; op het balkon, op een bankje in het park,
of op de fiets over de dijk.
Dat was vorig jaar voor ons wel anders toen we op vakantie
waren in enkele Oostbloklanden. Toen was het er koel en kil.
Daarom wilden mijn man en ik er dit jaar zeker van zijn dat we de
zon konden zien en voelen, dus hadden we bedacht om naar het
zonnige zuiden te gaan; naar Spanje. Maar niets is eigenlijk zeker
te zeggen. Want het weer viel in het begin wat tegen (terwijl het
in Nederland op dat moment juist erg warm weer was...). De zon
kwam er niet zo goed door en viel er ook regen. Gelukkig kwam
het later helemaal goed: door ‘Buienradar’ en ‘Weeronline’ konden
we goed inschatten waar het zou gaan regenen en waar we ons
het beste konden ‘opwarmen’. En dan stem je je plannen daar op
af. En blijkt eigenlijk hoe belangrijk het voor ons geworden is, om
te weten waar we aan toe zijn, en wat we kunnen verwachten.
Van regen en zon, van kou en warmte.
Want waar is het warm en waar vinden we eigenlijk warmte?
Soms ben je op de goede plek, bij de juiste mensen, maar soms
word je teleurgesteld en vind je het niet.
Het is best bepalend voor ons doen en laten, waar we de warmte
vinden waaraan we behoefte hebben of zelfs nodig. Warmte kan
een mens energie geven, kan mensen openen voor elkaar,
warmte kan een mens helpen weer vertrouwen te krijgen in
zichzelf, in mensen of de toekomst.
Warmte kan je ervaren in het samen zijn met anderen. Tijdens
een clubmiddag met jongens en meisjes van jouw leeftijd, bij het
samen zingen in de cantorij, bij het organiseren van een activiteit
voor de kerk, of door samen de kerkdienst life mee te maken of
online thuis of in een verpleeghuis te zien. Warmte kan je ervaren
door de aandacht van de ander, wat voelt als de warme nabijheid
van God.
Deze warmte is echter niet vanzelfsprekend en gaat niet altijd
vanzelf. Er zijn zelfs zorgen over ‘warmte’ in het algemeen. Hoe
houden we het warm? In ons eigen huis, in onze bedrijven, maar
ook in de kerk? En dan slaat de kou soms om je hart.
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Maar ook als we zelf de warmte missen van een mens naast ons.
Ook dan voelen we ons wel eens in de kou staan.
Misschien een goed moment om dan die woorden van het lied van
Huub Oosterhuis zachtjes voor je uit te zingen en in je op te
nemen:
“Zo vriendelijk en veilig als het licht
Zoals een mantel om mij heen geslagen
Zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht”
Of door de vraag te stellen (of te zingen) aan een ander:
“Mag ik bij jou schuilen...als ik bang ben ...voor de kou...?”
Dorien Koetsier
Kerkelijk werker Wijhe
Bij de kerkdiensten
Op zondag 11 september kon het weer: een klein-sallandse
kerkendag houden. Met vier kerken kwamen we in Wijhe bij
elkaar. Na een ontbijt, korte dienst en koffie is er gewandeld,
gezongen, een spel gespeeld en er zijn gesprekken gevoerd. Met
een grote groep hebben we met een lunch de kerkendag
afgesloten.
Mooi dat van de vier gemeenten heel wat mensen op de dag zijn
afgekomen en we weer heel veel momenten van ontmoeting
hadden. De voorbereidingsgroep en een aantal anderen hebben
van te voren en op de 11e het nodige werk verzet, al zeggen de
harde werkers zelf vaak dat het ‘heel erg meeviel’. Ook als het
‘wel meeviel’: toch hartelijk bedankt!
Op 25 september zijn we welkom bij de familie Middeldorp voor
onze startdienst, ook weer een dienst die wat anders dan anders
zal zijn. De cantorij en Rini zullen ook bij de dienst betrokken zijn.
Hopelijk beginnen we die 25e weer met heel veel mensen aan een
nieuw seizoen, net als vóór de coronaperiode!
Op zondag 9 oktober is de bedankdag voor alle vrijwilligers. Na
vier jaar kunnen we weer zo’n dienst houden, de laatste was in
oktober 2018. We hopen dat we net als op de startzondag veel
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mensen kunnen ontmoeten en dat we waardering voor elkaars
inzet kunnen laten zien en horen.
Een persoonlijk bericht:
In de kerkdienst op 18 september is het al in de kerk afgekondigd
en ik meld het ook op deze plaats: de Protestantse Gemeente van
Meppel heeft mij beroepen en ik heb dit beroep naar Meppel
inmiddels aangenomen. Dit is voor mij, en voor mijn echtgenote
Corike, een mooie, nieuwe kans. Tegelijk is afscheid nemen niet
leuk.
Op dit moment hebben we nog geen data van afscheid en intrede
kunnen plannen, maar de kerkenraad en ik houden u en jullie
natuurlijk op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
ds. Henk Jan Damstra
De laatste Oosterhuisviering: een mooi slot!
Op zondagmiddag 18 mei werd de 15e en laatste
Oosterhuisviering gehouden. Er werden 15 liederen gezongen die
o.a. een overzicht gaven van de liederen die gezongen werden in
de voorgaande vieringen. Het werd een geweldig inspirerende

dienst onder leiding van Kees Kok en Corinne Ovinge, met aan de
piano Marijn Siero. Het was tevens een goed bezochte dienst,
waarbij de 100 gedrukte liturgieën niet voldoende waren om
iedereen een exemplaar te geven.
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Zowel in de pauze als na de dienst –bij de borrel- hoorde je vaak
opmerkingen als: ‘ach wat jammer dat jullie stoppen, moet dat
nou, kan het niet doorgaan? Een bewijs dat deze diensten
voorzagen in een behoefte. Kees Kok, Corinne en Marijn werden
na afloop in de (zeer verdiende) bloemetjes gezet als dank voor
hun inzet in de afgelopen jaren. Als klap op de vuurpijl deelde
Kees Kok gratis CD’s van Huub Oosterhuis uit. Er zijn nog CD’s
over dus als iemand de dienst gemist heeft en wel een CD wil:
neem contact op met een lid van de organisatiecommissie
(Corinne of Evert van den Broek) en dan komt het goed.
Kortom een viering om niet snel te vergeten!
Een enthousiast gemeentelid
Vrijdag 7 oktober “Energize your life part II
voor alle jongeren van groep 7 & 8 en klas 1 & 2.
Wil jij toffe workshops volgen
waar je leuke dingen leert
maken, waar je wordt
uitgedaagd om je eigen
creativiteit, muzikaliteit,
sportiviteit etc. in te zetten?
Zet de volgende datum in je
agenda en meld je vóór 1
oktober aan voor “Energize
your life part II”.
Wie: tieners groep 7 & 8 van
alle basisscholen en klas 1 & 2
van de middelbare scholen
Wat: Energize Your Life part II
Waar: Holstohus, Jan
Schamhartstraat 5 in Olst
Wanneer: Vrijdag 7 oktober
2022 18.30 – 21.30 uur.
Geef je op door te mailen
naar jongerenwerkolstwijhe@wijz.nu of stuur een appje naar: 0658081332.
Opgeven kan ook bij Rini 06-30618049
of r.vandijkhuizen@protestantsekerk.nl
5

UIT DE KERKENRAAD
-

Begin september bleek dat de protestantse Gemeente
Meppel een beroep heeft uitgebracht op Ds. Damstra en
half september deelde onze dominee mee dat hij dat
beroep heeft aangenomen. We moeten ons nog beraden
over de nu ontstane situatie. We zullen in elk geval voor
de invulling van de vacature overleggen binnen Klein
Salland want ook Wijhe wordt in april vacant. Het tijdstip
van vertrek van Ds. Damstra is nog onzeker maar
waarschijnlijk pas in het nieuwe jaar.

DIACONIE
Samen eten en soosmiddag
Beste senioren,
We gaan weer Samen Eten op woensdag 5 oktober om 12.30 uur
in “het Wapen van Wesepe”.
Er zal weer een 3-gangen diner voor ons worden gemaakt. De
kosten inclusief 1 drankje zijn 15 euro.
Opgave graag tot de vrijdag ervoor bij Fineke tel: 532247
Op woensdag 19 oktober is er weer een Soosmiddag.
Deze keer hebben we dhr. Frans Jansen uit Olst uitgenodigd.
Hij komt ons het e.e.a. vertellen en laten zien uit zijn museum
voor “Oud Keukengerei”. Er zitten vast hele oude en bekende
gebruiksartikelen van vroeger bij.
De middag begint om 14.30 uur in “het Wapen van Wesepe”, en
de kosten zijn €12,50.
We hopen u te mogen begroeten op deze datums.
Hartelijke groeten van Ton, Annie, Frank, Jur, Fineke en Erna.
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STICHTING OUDEREN HUISVESTING
WESEPE
"De Brouwershof"
Beste mensen,
De eerste spelletjes-bijeenkomst zit er weer op.
Ondanks het feit dat drie trouwe dames niet aanwezig waren
wegens corona, was het een gezellige middag.
Op 12 oktober a.s. half drie hopen we weer bij elkaar te komen in
de Brouwershof.
U bent van harte welkom!
Hartelijke groet van Bertus, Klaasje en Jenny
Aardappelen inleveren
Namens de diaconie nog even een herinnering voor de inlevering
van de geoogste of gekochte aardappelen voor de voedselbank.
Op de startzondag kunt U deze inleveren bij het inzamelpunt.

KERKBEHEER
Appelaktie
Het is weer tijd voor de jaarlijkse appelaktie.
Op vrijdagmiddag/-avond 30 september en zaterdag 1 oktober
zullen vrijwilligers in Wesepe en directe omgeving bij iedereen
aanbellen en vragen appels te kopen ten bate van het onderhoud
van de monumentale Nicolaaskerk.
Wilt u dus bij het doen van uw boodschappen rekening houden
met deze actie?
Het inpakken en verdelen van de zakken met appels gebeurt ook
deze keer op de boerderij van Anton en Gerda Grotentraast.
Wij vertrouwen erop dat u onze appelventers met open armen
zult ontvangen en dat ze zo snel mogelijk “los” zullen zijn.
Bij voorbaat onze dank voor ieders medewerking.
De kerkrentmeesters
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Vrijwilligersdag 9 oktober
Denkt u er nog aan om u op te geven voor de bedankdag voor de
vrijwilligers op 9 oktober? Dat kan bij Jo Jansen (06 53737210) of
per email: jojokejansen@gmail.com.
Expositie Vrouwen van Nu
Op 7 en 8 september
organiseerde Vrouwen van Nu
een handwerk en quilt expositie.
Gezien de omvang van deze
expositie was er in het Wapen
van Wesepe niet voldoende
ruimte.
Daarom werd er ook gebruik
gemaakt van onze kerk als
expositie ruimte.
En goede keuze bleek achteraf.
Vele bezoekers waren positief
over deze keuze.
Behalve van mooie creaties
konden de bezoekers ook
genieten van onze historische
kerk.
Mede door de goede
samenwerking van het Wapen van Wesepe en de PG Wesepe
werd deze expositie een groot succes.
En deze samenwerking is misschien een goede basis voor de
toekomst.
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Opbrengst van collecten en giften

Datum
28 aug
4 sep
11 sep
18 sep
Collecten via bank:
29 mei
3 juli
3 juli

Diaconie

Kerkbeheer

€ 27,50
€ 32,30
€ 39,50
€ 41,85
geen dienst in Wesepe
€ 58,00
€ 70,45
€ 10,00
€ 2,50
€ 2,00

AGENDA

29 sep
30 sep
30 sep/1
4 okt
5 okt
5 okt
9 okt
12 okt
19 okt
24 okt
29 okt

20.00 u
9.00 u
okt
15.00 u
12.30 u
19.30 u
14.30 u
14.30 u
20.00 u
9.00 u

Diaconievergadering
Beukenoot
Ouderlingenvergadering
Beukenoot
Appelaktie
Kerkbeheer
Beukenoot
Samen eten
Wapen van Wesepe
Kerkenraadsvergadering
Beukenoot
Vrijwilligersbedankdag
kerk/Wapen
Spelletjesmiddag
Brouwershof
Soosmiddag
Wapen van Wesepe
Redactievergadering
Vulikerweg 2c
Oud papieractie1
erf fam. Niemeijer

Open Doors dag -8 oktober- Baken van Hoop.
Open Doors is een organisatie die al 67 jaar in Nederland en ook
wereldwijd christenen, die vervolgd worden om hun geloof,
ondersteunt en bijbels smokkelt naar landen waar de bijbel
verboden is.

1

Als u niet in staat bent het papier zelf weg te brengen, belt u dan met Jo Jansen
(0570 532040 of 06 53737210) en het wordt bij u opgehaald.
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Speerpunt het afgelopen jaar is ondersteuning van de vervolgde
kerk in Irak en Syrië.
In deze landen zijn sommige kerken ‘centra van hoop’ geworden
voor zowel christenen als moslims.
Op deze dag komen sprekers uit deze kerken vertellen over hun
persoonlijke ervaringen met dit werk.
Locatie: Barneveld, de Midden Nederland hallen.
Tijden:
13.00 tot 17.00 uur
19.30 tot 22.30 uur
Ticket voor deze dag is te bestellen online via de Open Doors site.
Je kunt ook online live deze dag of een deel meemaken via: de
livestream open doors dag 2022.

Wandelen in Klein Salland op 4 november
Ook het komende winterseizoen gaan we binnen Klein Salland
weer wandelen. Op vrijdag 4 november wordt het georganiseerd
door de Protestantse Gemeente Raalte.
We starten in het Annahuis, De Plas 8 om 08.30 uur met koffie.
De wandeling zal voor een deel over het landgoed ’t Relaer gaan.
De afstand is 10 – 12 km.
U kunt zich opgeven bij Gerrit Visscher, coördinator van de
wandelingen (opvolger van Martje Veenstra) via email:
gerrit.visscher.heeten@gmail.com uiterlijk 2 november.
We hopen op een goede opkomst uit alle 4 gemeenten.
De volgende wandeling staat gepland op vrijdag 14 april 2023,
georganiseerd door Wesepe.
Foto-wedstrijd: Maak jij het “perfecte plaatje”?
Foto-wedstrijd met als thema: “God in Salland”
Bijna iedereen heeft tegenwoordig een camera op zak (vaak in de
smartphone) en kan dan ook zomaar foto’s maken, maar heb je
er ook oog voor? Maak jij het perfecte plaatje (met of zonder een
beetje geluk)? Vind je het leuk om foto’s te maken en ben je
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soms ook heel tevreden met het
resultaat?
Wij willen alle amateur-fotografen
daarom uitnodigen om mee te
doen aan deze wedstrijd:
Maak een mooie / originele /
indrukwekkende foto met dit
thema in gedachten!
Waar zie je iets dat je in hogere
sferen brengt? Een mooie
natuurfoto? Een prachtig
Mariabeeldje? Een crucifix langs
de weg? Een prachtige hemelfoto?
Wat spreekt tot jouw verbeelding?
De mooiste foto’s worden door
een jury van vier deskundigen (uit de vier Klein Sallandse kerken)
plus de drie dominees van Klein Salland gekozen! De winnende
plaatjes worden groot afgedrukt en in de vier kerken
geëxposeerd.
Iedereen mag deelnemen, maximaal drie foto’s per deelnemer.
Foto’s graag met een korte toelichting sturen
naar: godinsalland@gmail.com
Deelnemen kan tot 1 oktober 2022.
Deze wedstrijd is een initiatief van de PKN kerken van Klein
Salland, t.w. Wijhe - Olst - Wesepe - Raalte. Informatie ook te
vinden op de website: https://www.pknraalte.nl/god-in-salland/
Olst-Wijhe geeft Warmte
VERANTWOORDING VAN DEZE ACTIE VAN VERBONDENHEID IN
DE ENERGIECRISIS
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Eind april dit jaar hebben
vertegenwoordigers uit de caritas en
diaconie van de gezamenlijke kerken
in Olst-Wijhe en enkele niet
kerkgebonden personen het initiatief
genomen om mensen met een laag
inkomen en financieel in de knel
dreigen te komen door verhoogde
energiekosten, te ondersteunen met
deze actie Olst-Wijhe geeft Warmte.
Welwillend hebben de redacties van de weekbladen Huis aan Huis
Reklamix en Weekblad voor Salland hun medewerking gegeven
door periodieke duidelijke publicaties. Hierin werd gevraagd aan
mensen die financiële ruimte hebben en de energiecompensaties
zelf niet nodig hebben een bedrag te doneren aan de actie OlstWijhe geeft Warmte. Hiervoor werd samengewerkt met het
Noodfonds van Stichting Meester Geertshuis in Deventer. Omdat
het Meester Geertshuis een zogenaamde ANBI instelling is zijn
giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Er is in de actieperiode iets meer dan € 10.000,- op de
bankrekening bijgeschreven. Giften zijn overgemaakt door
particulieren in kleine en grote bedragen. Ook caritas en diaconie
van de kerken hebben gedoneerd. Ook van Stichting Bij de
Buuren in Olst is een royale bijdrage ontvangen. Allen hartelijke
dank hiervoor!
Alle ontvangen giften komen volledig ten goede aan de mensen
die een aanvraag doen en ook voldoen aan de richtlijnen.
Kosten die zijn gemaakt voor publiciteit en uitvoering zoals
ontwerp en drukwerk van folders en aanvraagformulieren zijn
gefinancierd uit een afzonderlijke bijdrage van caritas/diaconie;
overige uitvoeringskosten zijn voor rekening van leden van de
werkgroep.
Inmiddels zijn ruim 40 aanvragen binnengekomen en afgehandeld
waarbij een standaard bijdrage van € 200,- is uitbetaald aan
betreffende aanvragers.
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Bij Financiën de Baas Olst-Wijhe zijn nog enkele aanvragen in
voorbereiding die binnenkort worden overgedragen aan de
werkgroep Olst-Wijhe geeft Warmte.
Vrijwilligers van de werkgroep Olst-Wijhe zijn bereikbaar voor
vragen en opmerkingen: olstwijhegeeftwarmte@gmail.com en
telefoonnummer 0621827310
Kerkdiensten in Klein Salland
Raalte
datum
2 okt
9 okt
16 okt
23 okt
30 okt
6 nov

tijd
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

u
u
u
u
u
u

voorganger
Ds. R. Slaar
Ds. R. Slaar
Ds. P. Eigenhuis
Ds. A. de Vries
Ds. R. Slaar (HA)
Ds. H. de Graaf

Olst
datum
2 okt
9 okt
16 okt
23 okt
30 okt
6 nov

tijd
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u

voorganger
Ds. H.J. Damstra(HA)
Ds. J. Wiegers
Ds. H.J. Damstra
Ds. H. Nekeman
Ds. K. van der Kamp
Ds. J. Wiegers

Wijhe
datum
2 okt
9 okt
16 okt
23 okt
30 okt
2 nov
6 nov

tijd
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
19.30 u
10.00 u

voorganger
Ds. J.G. Zomer
Ds. M. Veenstra-Oving
Ds. M. Veenstra-Oving
Ds. M. Veenstra-Oving
Ds. M. Veenstra-Oving
Ds. M. Veenstra-Oving
Ds. S Sijtsema
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Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe
PREDIKANT

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

KERKENRAAD

Voorzitter: H.J. Jansen,
Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe
hjansen3511@gmail.com
Scriba: Ans Krijt
Haarbeltenweg 2, 8124 PW Wesepe
scribapknwesepe@gmail.com

KERK

Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe

De BEUKENOOT
Sleutel :

Dhr. A. Nijland(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

tel 564042

tel 853941
tel 06 24728227

tel. 531255
06 50213256
tel. 531277
06 22541865
tel. 531573

tel. 06 28690154

BEGRAFENISSEN/
BEGRAAFPLAATS

Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin.
IBAN: NL64 RABO 0373 7450 44

FINANCIËN

Kerkbeheer: Dhr. E.G. van den Broek
Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe
tel 06 23340539
Kerkbalans:
NL74 RABO 0373 7429 24
Algemeen:
NL67 RABO 0314 5170 81
kerkbeheerwesepe@gmail.com
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

tel. 531686

LEDENREGISTRATIE

Dhr. E. Hoogeboom
eefhoogeboom@gmail.com

tel 06-21593651

KINDEROPPAS

via G. Visscher,

tel 06 20753695

WEBSITE:

http://wesepe.protestantsekerk.net
(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)
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