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Erediensten in september
3 sep 10.00 u
10 sep 10.00 u
17 sep 10.00 u
24 sep 10.00 u
1 okt 10.00 u

Mevr. I. Ziegelaar
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: KIA: Missionair werk
Ds. J. Muntendam (Epse)
Inz. der gaven: Jeugdwerk
Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.
Ds. H. Spit (Diepenveen)
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: Vredesweek
Ds. H.J. Damstra (Startzondag)
Locatie: Midlijkerdijk 2a, Averlo
Collecte: Diaconie en Kerkbeheer
Mevr. I. Ziegelaar
m.m.v. koor uit Diepenveen
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: Kerk en Israël

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

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

‘KERKPROEVERIJ, KLEIN SALLAND’
Daar moest ik aan denken, zondagmorgen 6 augustus, toen ik
voorging in de kerk van Wesepe. Misschien vraagt u zich af:
Kerkproeverij?
Kerkproeverij is een initiatief van de Raad van Kerken om in het
weekend van 9 en 10 september de actie Kerkproeverij te
houden. Hieraan kunnen plaatselijke kerken meedoen door de
leden te vragen om iemand uit te nodigen mee te gaan naar de
kerk. Onze landelijke Protestantse Kerk heeft zich bij dit initiatief
aangesloten met het thema ‘een open huis’ voor de startzondag.
Ik vind het een mooi initiatief, dat drempelverlagend kan werken.
Zo laat je zien wat er gebeurt in de kerk en mogen we een
uitnodigende gemeente zijn. Een open huis is immers een eerste
voorwaarde zodat gasten zich welkom voelen in de kerk. Want
één van de mooie dingen van de kerk is dat iedereen welkom is.
Het maakt niet uit of je jong, oud, blank, zwart, rijk of arm bent:
bij God mag iedereen meedoen. En dat was nu precies wat ik,
misschien in een iets andere vorm, ook voelde op die
zondagmorgen in Wesepe.

In het kader van Klein Salland en de vakantieperiode, waarin er
niet zoveel kerkgangers zijn, had de Protestantse gemeente
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Wesepe vorig jaar in de zomer een kerkbezoek gebracht aan de
Protestantse gemeenten Olst, Raalte en Wijhe. Voor dit jaar
werden er tegenbezoeken gepland. Olst ging in juli naar Wesepe.
Zonder dat ze het van elkaar wisten planden zowel Raalte als
Wijhe een tegenbezoek op zondag 6 augustus, waarbij Wijhe
meteen ook de predikant meenam. Er kwamen uiteraard diverse
opmerkingen: “Kan dat, want er kunnen zo’n 180 mensen in de
kerk van Wesepe!”, “Ja, dat moet wel lukken in de
vakantieperiode!”, of “Het zou mooi zijn als er zoveel komen,
want velen grijpen dit misschien ook aan om een zondag vrij te
nemen!” Kortom: opmerkingen over voor en tegen waren er
genoeg!
Zelf was ik, ook gezien ervaringen uit vorige gemeenten, vrij
optimistisch, maar vond het die zondagmorgen toch ook nog
spannend. Totdat de mensen in groten getale kwamen vanuit
Raalte, Wijhe, Wesepe en omgeving. Lopend, op de fiets of samen
rijdend in de auto. De kerk zat vol, er moesten stoelen bij. En wat
een vreugde is het dan als je samen mag vieren tot eer van God.
Je wordt vanzelf blij. Alleen al van het zingen met zoveel mensen
en het orgelspel en de zang van Corinne. En dan samen na de
dienst koffiedrinken op het kerkplein.
We mochten ‘proeven’ hoe fijn het kan zijn om samen kerk te zijn
in Klein Salland. Samen ook het belang ‘proeven’ van het creëren
van een plek in Klein Salland waar je de bijbel kunt openen, kunt
zingen, vieren, leren en bidden. Het is voor de toekomst
broodnodig en het ging die zondagmorgen als vanzelf.
Volgend jaar maar weer ‘Kerkproeverij’ dacht ik zo, en dan alle
vier gemeenten tegelijk, inclusief kinderen. Want we hebben
elkaar in de toekomst nodig!

Ds. Martje Veenstra-Oving, Wijhe
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BIJ DE DIENSTEN
Op zondag 3 september gaat Irene Ziegelaar bij ons voor en ook
op 10 september zien we het inmiddels vertrouwde gezicht van
Ds. Muntendam. Het is al de derde keer in 2017 dat hij bij ons
voorgaat.
Op 17 september ontvangen we bezoek van Ds. Henk Spit uit
Diepenveen, een gemeente waarmee we nog steeds warme
contacten onderhouden hoewel deze niet behoort tot het
samenwerkingsverband Klein Salland.
Op zondag 24 september houden we weer onze startzondag.
Zoals gebruikelijk zoeken we hierbij de randen van onze
Gemeente op. Deze keer is het Averlo en we zijn erg blij dat de
familie Willemsen ons wil ontvangen op hun erf aan de
Midlijkerdijk 2A. We hopen weer op een mooie dienst met als
voorganger Ds. Damstra.

UIT DE KERKENRAAD
Terugblik
We hebben de afgelopen zomer een aantal interessante
kerkdiensten met elkaar beleefd. Op 2 juli beleefden we een Klein
Sallandse Zondag rond het Heilig Avondmaal met Henk Jan
Damstra. Op 23 juli
kregen we bezoek van
veel kerkgangers uit Olst,
dit in het kader van de
Klein-Sallandse
uitwisseling.
Op 6 augustus kregen we
bezoek van zowel de
kerkgangers uit Wijhe als
Raalte met als
voorganger Ds. Martje
Veenstra uit Wijhe. De
kerk was afgeladen vol
(zie foto), het was een sfeervolle dienst en na afloop was er
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koffiedrinken op het kerkplein. Iedereen was het er over eens dat
dit voor herhaling vatbaar is.
Op 13 augustus de traditioneel goed bezochte dienst in de
kermistent met Godelieve Pieper en Reinier Gosker met als thema
de omgeving van Wesepe. Ook het gelegenheidskoor HeetenWesepe met organist Anton Berghuis was weer present. Op 20
augustus zijn we op bezoek geweest in Raalte waar we als
gemeente hartelijk werden ontvangen.
Beleidsplan
De kerkenraad heeft zich de afgelopen periode gebogen over het
nieuwe Beleidsplan dat gaat over de jaren 2017-2021. Het
beleidsplan is in de vergadering van 24 mei definitief bekrachtigd.
Het gaat te ver om het in zijn geheel in het kerkblad op te nemen.
Het hoofdthema voor dit vijfjarenbeleid is:
We willen kerk zijn voor heel Wesepe.
Gemeenteleden die het Beleidsplan graag willen inzien kunnen het
telefonisch of via mail aanvragen bij de scriba. Zie colofon op de
achterzijde.

UIT DE GEMEENTE
In memoriam Christina Bolle-Oosterkamp
21 oktober 1928 – 11 juli 2017, weduwe van Jan Bolle.
Op dinsdag 11 juli overleed Christiana (Stien) Bolle-Oosterkamp
in de leeftijd van 88 jaar. Zij woonde Brouwerskamp 9.
Op zaterdag 15 juli heeft na een dienst van Woord en gebed in de
kerk de begrafenis plaatsgevonden op de begraafplaats in
Wesepe.
Stien Bolle was zorgzaam, voor familie en voor anderen. Ze hield
van de tuin, van bloemen en planten, van haar vijver. Ze heeft al
van jongs af aan veel meegemaakt: haar leven was een
‘bewogen’ leven. Zij had de regie graag in handen. Ze wilde niet
afhankelijk zijn, maar zelf kunnen aangeven en bepalen hoe de
dingen gingen. Ze is lang zonder haar man Jan geweest, hij stierf
bijna 25 jaar geleden.
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We hebben haar leven herdacht in het licht van psalm 139. De
psalm die aangeeft: je kunt een heleboel willen en nastreven,
maar kijk nu eens waar het in het leven nu eigenlijk echt om
gaat. Dat is toch dat je gekend bent, dat je gehoord en gezien
wordt, door de mensen om ons heen, met wie we omgaan, èn
door God. Dat we door Hem worden gezien en gekend, in wié we
zijn en hóe we zijn.
Haar kleinkinderen vertelden in de kerkdienst over hun oma onder
meer:
‘Ik herinner mij oma in haar overall die ons even kwam
controleren, terwijl zij achter druk aan het werk was rond
melkenstijd. Een oma die zo wie zo liever in een broek rond liep
dan met een rok of jurk. Wij mochten altijd tenten bouwen met
het wasrek, tuinstoelen en oude gordijnen. Later maakte ik met
haar kleertjes voor de Barbie, leerde ik haken en hielp ze mij
geduldig met de naaimachine.
De laatste jaren kwamen er steeds vaker dingen van vroeger naar
voren. Uit die verhalen bleek hoeveel het overlijden van haar
moeder haar leven heeft gevormd. Wat een schok dat voor het
gezin is geweest en wat voor gevolgen dat voor haar had.
Middenin de oorlog, zelf nog kind zijn en dan de zorg toebedeeld
krijgen over een huishouden.’
Na een intensieve periode van ziekte is Stien Bolle thuis
overleden, op de plek waar ze wilde sterven. Vertrouwen we haar
toe aan de handen van de levende God, waar zij nu geborgen
mag zijn.
ds. Henk Jan Damstra
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DIACONIE

Ouderensoos Wesepe-Averlo
Hierbij de datum van het Eetproject: Woensdag 6 september om
12.30 uur in het Wapen van Wesepe.
Verwen jezelf eens 1 keer in de maand, schuif eens aan bij het 3gangen diner inclusief drankje voor maar 10 euro!
Opgave tot uiterlijk maandag 4 september bij Fineke Middeldorp
tel: 532247.
Hebt u vervoer nodig bel dan met Jan Meuleman, tel: 531519.
Op woensdag 20 september om 14.30 uur komen “de Juf, de
Bakker en de Dominee” weer optreden in het Wapen van Wesepe.
Dit keer met liedjesprogramma 2. Het belooft weer een gezellige
middag te worden!
We zouden het erg leuk vinden om op beide activiteiten ook eens
wat “nieuwe“ gezichten te kunnen begroeten!
Hartelijke groet van Mientje, Jan, Frank, Fineke en Erna.

STICHTING OUDEREN HUISVESTING
WESEPE
"De Brouwershof"
Beste mensen,
Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur en onze eerste
spellenmiddag komt er al weer aan. Hij wordt gehouden op
WOENSDAG 13 september a.s. om 14.30 uur in de Brouwershof.
We zien jullie dan graag weer terug na de zomerstop.
Vriendelijke groet van Jenny, Bertus en Klaasje.
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Jeugddiaconaat op Rommelmarkt Averlo
Omdat er dit jaar geen eigen rommelmarkt is, hebben we
besloten om met het jeugddiaconaat een plekje te huren bij de
Rommelmarkt Averlo om zo nog wat inkomsten te kunnen
genereren. Daar hebben we 15 meter ter beschikking. We hebben
daarvoor al de nodige spullen in opslag staan. Daar kan nog wel
iets bij, maar ook weer niet heel veel. Dus als u nog wat
geschikte rommelmarktspullen hebt staan, komen we die graag
ophalen (bellen met Jacky 06-31768816).
Verder is het natuurlijk leuk als er veel volk komt op de
rommelmarkt in Averlo die gehouden wordt op 16 september op
het kermisterrein Avergoorsedijk 12 van 09.00 – 14.00 uur.
We zien u daar graag.
Collectes in de maand september
3 september 2017, collecte Missionair Werk en Kerkgroei.
Help de nieuwe kerk in Kloosterwelle. Pioniersplek Kloosterwelle,
in Noordwelle in Zeeland, is een plek voor rust, bezinning,
inspiratie en zingeving. Wekelijks is er een vesperviering met veel
ruimte voor stilte. Na afloop, tijdens de maaltijd, is er tijd voor
ontmoeting en gesprek. Hanna Hoogerhuis is lid van het
pioniersteam. Ze is gehecht geraakt aan de stilte. Haar
ervaringen met Kloosterwelle brachten haar weer terug bij de
kerk. Door de stilte ervaart ze dat er ruimte voor God ontstaat en
krijgt ze innerlijke rust.
De Protestantse Kerk stimuleert en ondersteunt pioniersplekken
zoals Kloosterwelle in Zeeland. Op zondag 3 september is de
collecte bestemd voor dit belangrijke missionaire werk. Doet u
mee? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 10 ABNA 0444
4444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Missionair Werk.
10 september 2017, collecte Jeugdwerk.
Waar generaties elkaar ontmoeten. JOP, Jeugdorganisatie van de
Protestantse Kerk, gelooft in een kerk waar generaties niet zonder
elkaar kunnen. In het dagelijks leven komen jongeren en ouderen
elkaar regelmatig tegen en vinden er interessante ontmoetingen
plaats. Maar vaak is er in de kerk geen of weinig contact tussen
jonge en oudere generaties. JOP wil kerken ondersteunen om in
de kerk waardevolle ontmoetingen tussen jong en oud tot stand
te brengen. JOP doet dat met kennis, inspiratie en een netwerk
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om ervaringen en activiteiten uit te wisselen.
Op zondag 10 september is de collecte bestemd voor het
landelijke Jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Van harte
aanbevolen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 52 ABNA
041 41 41 415 t.n.v. jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte
Jeugdwerk september.
17 september 2017, collecte Vredeswerk: Verbeeld de vrede.
In de Vredesweek is de landelijke collecte bestemd voor het
Vredeswerk van de Protestantse Kerk. In Matteüs 24 waarschuwt
Jezus ons, dat er een tijd komt waarin we zullen horen van
oorlogen en geruchten van oorlogen. Het lijkt wel of Hij het heeft
over 2017. Meer dan ooit zijn er mensen nodig die zich inzetten
voor vrede, tolerantie en begrip in deze verscheurde wereld.
Tijdens de Vredesweek geven we in de collecte speciaal voor
iedereen die werkt aan verbinding en vrede. Voor Olena
Hantsyak, uit Oekraïne. Haar organisatie traint mensen om het
gesprek te leiden tussen groepen mensen die met elkaar op
gespannen voet leven. Voor Swe Tha Har, een organisatie in
Myanmar, die kinderboeken verspreidt over vrede. En we geven
aan initiatieven in Nederland, zoals het overleg Joden, Christenen
en Moslims, die zich steeds meer, ook op lokaal niveau, inzet voor
meer onderling begrip.
Met de opbrengst van de collecte steunt de Protestantse Kerk het
vredeswerk van Kerk in Actie en PAX. U kunt uw bijdrage
overmaken op NL 52 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk
o.v.v. collecte Vredeswerk.

KERKBEHEER

Bijdrage kerkblad
U vindt als bijlage bij dit kerkblad de jaarlijkse oproep om een
bijdrage voor het kerkblad te geven. We vertrouwen erop dat u
aan deze oproep gehoor zult geven.
De kerkrentmeesters
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Appelaktie
Met de hulp van veel vrijwilligers wordt door de Protestantse
Gemeente Wesepe ook dit jaar weer een appelactie gehouden.
Op vrijdagmiddag/avond 29 en zaterdag 30 september zullen
vrijwilligers in Wesepe en directe omgeving bij iedereen aanbellen
en vragen appels te kopen ten bate van het onderhoud van de
monumentale Nicolaaskerk.
Vorig jaar konden we de opbrengst van de actie goed gebruiken
voor de restauratie van de luidklokken die nu weer in volle glorie
in de toren hangen. Maar bij een kerkgebouw van bijna 7 eeuwen
oud is altijd onderhoud nodig dus blijft een bijdrage aan dit fonds
hard nodig. Wilt u dus bij het doen van uw boodschappen
rekening houden met deze actie?
Voor de prijs hoeft u het zeker niet te laten. Ondanks de te
verwachten prijsstijging van appels vanwege de vorst in het
voorjaar blijft onze prijs ook deze keer € 5,00 voor 4 kilo appels.
Voor de kleine eters zijn er ook halve zakken te koop.
Wij vertrouwen erop dat u onze appelventers met open armen
zult ontvangen en dat ze zo snel mogelijk “los” zullen zijn.
Als u de appelverkopers hebt gemist, dan kunt u ook in de week
daarna nog appels afhalen bij de familie den Duijf, Boxbergerweg
71 (tel. 0570 532272). In Heeten kan dat door bestellen bij de
familie Flierman (tel. 0572 380477).
Bij voorbaat onze dank voor ieders medewerking.
De kerkrentmeesters
Opbrengst van collecten en giften

25 juni
2 juli
9 juli
16 juli

Diaconie
Kerkbeheer
Diaconie
Kerkbeheer
H. Avondmaal
Diaconie
Kerkbeheer
Diaconie
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€
€
€
€
€
€
€
€

51,30
55,80
24,45
38,50
27,30
41,30
48,40
44,15

23 juli
30 juli
6 aug
13 aug
20 aug

Kerkbeheer
Diaconie
Kerkbeheer
Diaconie
Kerkbeheer
Diaconie
Kerkbeheer
Stöppelhaene
Kerkdienst in

€ 37,80
€144,00
€ 74,35
€ 43,35
€ 38,04
€194,74
€231,74
€ volgt nog
Raalte

De Cantorij Wesepe bestaat 25 jaar!
Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de cantorij van de Protestantse
Gemeente Wesepe werd opgericht. Al 25 jaar ondersteunt
daarmee de cantorij de erediensten in onze kerk.
En dat gebeurt al die jaren
onder de inspirerende leiding
van de organiste/cantrix
Corinne Ovinge-Best.
Zo’n jubileum kan natuurlijk
niet ongemerkt voorbijgaan.
Vandaar dat er op zaterdag
30 september een feestelijk
concert wordt gegeven,
waarvoor iedereen van harte
wordt uitgenodigd. Naast het
gewone repertoire zal er ook
instrumentale muziek ten
gehore gebracht worden.
Uiteraard zal ook
gemeentezang niet
ontbreken.
Na afloop van het concert is er een borrel met een hapje en een
drankje. De toegang is gratis.
Wij hopen dat zoveel mogelijk mensen dit feest met ons mee
komen vieren, dus houdt u deze datum vrij!.
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In het kort:
Waar:
Wanneer:
Toegang:
Na afloop:

Nicolaaskerk, Wesepe
Zaterdag 30 september 19.30 u, kerk open 19.00 u
gratis
hapjes en drankjes

Nicolaasconcert met Cor Bakker!
We kennen Cor Bakker vooral van radio en televisie, als de
virtuoze pianist die talloze artiesten begeleidt, zoals Karin
Bloemen, Jenny Arean, Paul de Leeuw, maar ook bijvoorbeeld
Shirley Bessey.
Hij was elf jaar vaste pianist
van het Metropole Orkest en
sleepte verschillende prijzen in
de wacht, zoals de Gouden
Harp, de Gouden Notenkraker
en de Meerjazz prijs. In zijn
soloconcert in Wesepe brengt
hij op zijn eigen vleugel een
aantal van zijn favoriete werken
ten gehore: klassieke muziek,
maar ook jazz, lichte muziek en
improvisaties. Een gevarieerd
programma, dat u niet wilt
missen. Reserveer snel!
Zondag 15 oktober 2017 om 15.00 uur (14.30 uur is de deur
open).
Locatie: Nicolaaskerk, Ds. E. Kreikenlaan 3 in Wesepe.
Kaarten zijn verkrijgbaar via www.denicolaasconcerten.nl of aan
de deur. Entree: € 20 (inclusief consumptie)
Van Erik Zandbelt ontvingen we onderstaand bericht:
Bedankt voor de bloemen.
Hierbij wil ik jullie hartelijk bedanken voor de bloemen die ik heb
ontvangen. Ondanks dat de situatie niet positief is, gaat het naar
omstandigheden heel goed.
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Ik krijg vandaag (16 augustus) mijn vierde chemo. Van de eerste
drie ben ik nagenoeg niet ziek geweest. Dit geeft goede hoop voor
de laatste drie chemo's.
Naast de vele kaarten hebben de bloemen mij ook goed gedaan.
Nogmaals bedankt hiervoor.
Groeten, Erik Zandbelt, mede namens Annet

AGENDA

6 sep 12.30 u
Eetproject
Wapen van Wesepe
13 sep 14.30 u
SOHW Spellenmiddag
Brouwershof
16 sep 9.00 u
Rommelmarkt in Averlo (Jeugddiaconaat)
18 sep 20.00 u
Redactievergadering
Vulikerweg 2
20 sep 14.30 u
Ouderensoos
Wapen van Wesepe
26 sep 9.00 u
Ouderlingenvergadering
de Beukenoot
26 sep 11.00 u
Moderamen
de Beukenoot
27 sep 9.00 u
Kerkbeheer
de Beukenoot
28 sep 20.30 u
Diaconievergadering
de Beukenoot
29 sep v.a. 15.00 u Appelactie
30 sep
Appelactie
30 sep 9.00 u
Oud papieractie
erf fam. Niemeijer
30 sep 19.30 u
Jubileumconcert Cantorij
kerk
4 okt 19.45 u
Kerkenraadsvergadering
de Beukenoot
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Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe
PREDIKANT

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

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

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:
NL16 FVLB 0635807084
Jeugddiaconaat: NL23 FVLB 0635807637
diaconiewesepe@gmail.com

tel. 531686

LEDENREGISTRATIE

C. Jansen-Suciu,
Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe
corina_jansen@yahoo.com

WEBSITE:

http://wesepe.protestantsekerk.net

KINDEROPPAS

via G. Visscher, zie boven
(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)
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