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Erediensten in september
2 sept

10.00 u

9 sept

10.00 u

16 sept

10.00 u

23 sept

10.00 u

30 sept

10.00 u

7 okt

10.00 u

Ds. H.J. Damstra
Heilig Avondmaal
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: Diaconie Missionair Werk
Dhr. H. Knoop
Inz. der gaven: Jeugdwerk
Eindcollecte: Ond.Kerk.gebouwen
Mevr. I. Ziegelaar
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: Diaconie Vredesweek
Ds. H.J. Damstra
Startzondag
Inz. der gaven en eindcollecte samen
Ds. J. Muntendam
Inz. der gaven: Diaconie
Eindcollecte: Ond.Kerk.gebouwen
Ds. Martje Veenstra-Oving
Klein Sallandzondag (HA)
Olst komt in Wesepe

Na afloop van elke kerkdienst is er koffiedrinken in de
Beukenoot waarvoor elke kerkganger van harte wordt
uitgenodigd.
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EEN GOED GESPREK?
‘Een goed gesprek’ is voor het seizoen 2018-2019 het jaarthema
van de Protestantse kerken in Nederland. Voor vele kerken ook
het thema van de startzondag. Want ja, in kerken en dan zijn het
echt niet alleen de Protestantse kerken, voer je gesprekken over
van alles en nog wat. Maar waar voer je eigenlijk geen
gesprekken, vraag ik me af? Thuis, op je werk, school en vergeet
de sociale media niet. Wat dat betreft voeren we de hele dag door
gesprekken. Maar wanneer is een gesprek goed?
Vanuit de communicatieleer zijn er simpele vuistregels voor goede
gesprekken. Zoals: gebruik LSD. Het betekent: luisteren,
samenvatten, doorvragen. Daarbij gaat het vooral om aandacht in
het gesprek. Luister actief, vat samen wat is gezegd en blijf
nieuwsgierig. Of wees een OEN, met ander woorden: wees open,
eerlijk, nieuwsgierig. Of laat OMA thuis: laat je eigen opvattingen,
meningen en adviezen thuis. De leukste vind ik nog steeds:
NIVEA, ga niet invullen voor een ander. Helpen al die technieken
u en mij? Als ik alleen al denk aan NIVEA, dan denk ik dat ik, en
met mij velen, voortdurend invullen voor een ander. Met de beste
bedoelingen overigens.
De gehaaste samenleving en de sociale media hebben ook invloed
op gesprekken. Internet, LinkedIn, twitter, facebook, Instagram,
blog en vlog. We zijn 24 uur per dag bezig en kunnen snel alles
van elkaar weten. En toch… juist een goed gesprek over
zingeving, geloof of wat je bezighoudt, wil er nogal eens bij
inschieten Dat hoor ik van veel mensen, jong en oud in het
pastoraat.
Natuurlijk kunnen gesprekken gaan over wissewasjes en dat is
helemaal niet erg, want je bent tenminste in gesprek. Maar je
kunt je ook ineens tijdens een gesprek realiseren: ‘Dit is een mooi
en goed gesprek!’ Dan gaat het over een echte ontmoeting, met
tijd, zorg en aandacht voor elkaar. Over dat wat je bezighoudt,
waardoor je wordt geraakt in je eigen of in het leven van die
ander. Dit soort gesprekken is van belang, omdat het je even
uittilt boven het dagelijkse en gewone.
Het zijn de gesprekken van hart tot hart over wat je beweegt, wat
je drijft. Gesprekken die je niet organiseert maar die zomaar
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spontaan kunnen ontstaan. Aan de eettafel, in een klaslokaal,
vergaderzaal, boven de winkelkar, kroeg, voetbalveld of de hoek
van de straat. Het gaat om de momenten van echte belangstelling
naar elkaar. Nogmaals van hart tot hart.
Wie voor mij de grote inspirator is voor een goed gesprek? Dat is
Jezus. Hij sprak geen oordeel uit, maar luisterde, plaatste mensen
niet in vakjes, maar zag wat er toe deed. Gaf troost, maar kon
mensen ook onrustig maken en in beweging zetten. Een goed
gesprek? Komt vanzelf, als het maar van hart tot hart is.
Ds. Martje Veenstra-Oving, Wijhe

BIJ DE DIENSTEN
Op zondag 2 september vieren we Avondmaal met elkaar, het
feest van verbondenheid, van nieuwe mogelijkheden en met
vernieuwde moed doorgaan.
Op 23 september houden we de jaarlijkse startzondag. We zijn
die ochtend te gast bij Johan en Dini Kloosterboer. Zij wonen
Velsdijk 2b en hebben langs de weg een schaapskooi waar we de
kerkdienst in mogen houden. We bedanken hen alvast van harte
voor de gastvrijheid!
Volgens mijn informatie is deze schaapskooi ouder dan boerderij
De Vels (de naam is een verbastering van ‘veldhuis’) en stamt zij
uit 1650. Dan weet u dat alvast. Mocht deze locatie u bekend
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voorkomen: één keer eerder is daar ook een startdienst
gehouden. Dat was in 1992, dus dat is al even geleden.
We hopen de cantorij te mogen verwelkomen en een feestelijke
dienst met elkaar te beleven.
Met vriendelijke groet,
ds. Henk Jan Damstra
In Memoriam
Vorige week zaterdag 4 augustus is onverwachts overleden onze
dorpsgenoot Reinier Vukkink. Weliswaar leed hij onder afnemende
gezondheid, maar dit had niemand zien aankomen.
Reinier werd geboren op 23 september 1946. Hij was het jongste
kind in het gezin dat een smederij had in Wilp Achterhoek.
Hoewel zijn vader jong kwam te overlijden, had Reinier een fijne
jeugd. Hij kon volop spelen in het aangrenzende bos en lekker
rommelen met brommers en auto’s. Hij haalde zijn pakje shag
altijd bij de bakkerszaak Lebbink, want hij vond het meisje achter
de toonbank zo leuk. Dat was de bakkersdochter Dinie en al gauw
kregen ze verkering. Ze trouwden in 1973. Hun huwelijk werd
gezegend met de geboorte van hun dochter Mirjan en zoon Mark.
Reinier hield veel van sport. Jarenlang was hij de keeper van zijn
voetbalelftal. Toen voetballen wegens knieproblemen moeilijk
werd, ging hij bij de volleybal. Met Mark ging hij graag een
stukkie op de racefiets en samen gingen ze naar Go Ahead.
Hij was graag achter de schermen actief voor zijn club en zette
zich in voor allerlei sociale doelen.
Zo zat hij lange tijd in het bestuur van de kermiscommissie.
Dinie en hij waren een goed team, ieder met hun eigen taken.
Samen genoten ze van hun vakanties met het gezin aan de
Franse westkust.
In 2000 sloeg het noodlot toe: Hij reed in de avonduren op een
onverlicht geparkeerde aanhanger en kwam in kritieke toestand in
het ziekenhuis terecht. Maar wonder boven wonder overleefde hij
dit ongeluk, maar zijn leven en daarmee ook dat van Dinie werd
heel anders.
Veel dingen die voorheen heel gewoon waren, werden lastig om
uit te voeren.
De komst van de kleinkinderen gaf nieuwe vreugde in zijn leven.
Hij kon zijn liefde voor het voetballen en voor vreemde talen met
hen delen. En hij kon zijn levenslessen aan hen doorgeven.
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Ook na zijn pensionering op 59-jarige leeftijd bleef hij zich nuttig
maken voor de samenleving.
Hoewel zijn conditie steeds verder achteruitging, heeft Reinier tot
op het laatste genoten van het leven. Door de vele mensen om
hen heen die hulp boden was het mogelijk voor Reinier en Dinie
om samen in hun fijne huis te blijven wonen. Ze waren hier heel
dankbaar voor.
Vorige week zaterdag was zijn lichaam op. Er was nog tijd om
afscheid te nemen en Dinie te bedanken voor haar jarenlange
zorg en toewijding.
Donderdag 9 augustus is op de klanken van ‘Ticket to heaven’ zijn
leven herdacht in Crematorium Steenbrugge.
Een bescheiden en waardevol dorpsgenoot is van ons
heengegaan. Hij zal niet vergeten worden.
Irene Ziegelaar

UIT DE KERKENRAAD
Kermisdienst toch op de Kerkradio!
De bedoeling was dat we op zondag 12 augustus
de kermisdienst zouden opnemen en afspelen op
de kerkradio dezelfde zondagmiddag om 17.00 uur. We hadden
het een week van tevoren ook zo aangekondigd maar de
kerkradioluisteraars weten inmiddels dat het niet is gelukt want
het bleef stil. Hiervoor onze welgemeende excuses.
De opname is wel gelukt, maar het afspelen die middag niet.
Daarom hebben we besloten om de opname alsnog uit te zenden
en wel op zondagmiddag 9 september om 17.00 uur. We zullen
het die zondagochtend nog een keer meedelen. Ook de
startzondag op 23 september gaan we opnemen en afspelen
dezelfde zondag om 17.00 uur.

DIACONIE
Eetproject
Op woensdag 5 september gaan de senioren
weer samen eten in het Wapen van Wesepe.
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Om 12.30 starten we met een heerlijk 3-gangen diner à 10 euro
p.p. inclusief een drankje.
Voor degene die nog nooit is geweest: schuif ook eens aan, het is
altijd heel gezellig!
Hebt u een dieet, laat het ons weten.
Opgave tot de maandag ervoor bij Fineke Middeldorp tel.:
532247, hebt u geen vervoer dan kunt u bellen met Jan
Meuleman tel.: 531591.
Soosmiddag
Woensdagmiddag 19 september komen Willem Groot Zwaaftink
en zijn geleidehond June op bezoek. Willem verteld die middag
over het KNGF (Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds).
Hij heeft al vanaf zijn jonge jaren slecht kunnen zien. Doordat zijn
zicht erg slecht werd, is hij nu al wat jaren op zijn geleidehond
aangewezen. En met behulp van June is hij zelfstandig.
Graag komt hij vertellen over oogziektes, het KNGF en de
opleiding van een geleidehond met film. Ook zal hij aandacht
besteden aan “de Doppenactie” die in mei van start is gegaan bij
de VMB.
We beginnen om 14.30 uur in het Wapen van Wesepe, en de
koffie / thee staat klaar.
Het belooft een interessante middag te worden, en iedereen is
van harte welkom!
Hartelijke groeten en graag tot ziens op deze datums,
Mientje, Jan, Frank, Fineke en Erna.

STICHTING OUDEREN HUISVESTING
WESEPE
"De Brouwershof"
Beste mensen,
Op woensdag 12 september a.s. om half drie
hebben wij weer onze spellenmiddag.
Kom eens vrijblijvend een keer kijken of meedoen.
Koffie / thee staat klaar.
Vriendelijke groet, Jenny, Bertus en Klaasje
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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.
Appelactie
Met de hulp van veel vrijwilligers wordt door de Protestantse
Gemeente Wesepe ook dit jaar weer een appelactie gehouden.
Op vrijdagmiddag/-avond 28 en zaterdag 29 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.
Wilt u dus bij het doen van uw boodschappen rekening houden
met deze actie? Voor de prijs hoeft u het zeker niet te laten. Onze
prijs is ook deze keer € 5,00 voor 4 kilo appels. Voor de kleine
eters zijn er ook halve zakken te koop voor € 2,50.
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 te bestellen bij de
familie Flierman (tel. 0572 380477).
Bij voorbaat onze dank voor ieders medewerking.
Kerkbalans
De kerkrentmeesters zijn inmiddels begonnen met de
voorbereidingen voor de actie Kerkbalans 2019. Voor u is dit
misschien een mooi moment om na te gaan of u uw toezegging
voor 2018 al hebt betaald? Er zijn al veel giften binnengekomen,
maar het zou kunnen zijn dat het aan uw aandacht ontsnapt is.
Alvast onze dank voor de moeite en voor uw bijdrage.
De kerkrentmeesters
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Opbrengst van collecten en giften

24 juni

Diaconie
Kerkbeheer
Heilig Avondmaal
Diaconie
Kerkbeheer
Diaconie
Kerkbeheer
Diaconie
Kerkbeheer
Diaconie
Kerkbeheer
Diaconie
Kerkbeheer
Kermisdienst: St. Children
Welnessfund (Nicaragua)
Diaconie
Kerkbeheer
Kerkradio

1 juli
8 juli
15 juli
22 juli
29 juli
12 aug
19 aug
Gift

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

45,10
44,70
24,10
54,46
55,10
91,35
90,78
44,15
32,35
42,70
32,20
28,45
36,15
265,00

€ 63,92
€ 54,20
€ 10,00

AGENDA

1 sept
12 sept
18 sept
19 sept
25 sept
26 sept
27 sept
29 sept

12.30 u
14.30 u
20.00 u
14.30 u
9.00 u
9.00 u
20.00 u
9.00 u

29/30 sept
3 okt
19.45 u

Eetproject
W.v.Wesepe
SOHW spelmiddag
Brouwershof
Redactievergadering
Kikkerspad 9
Soosmiddag
W.v.Wesepe
Ouderlingenvergadering
de Beukenoot
Kerkbeheer
de Beukenoot
Diaconievergadering
de Beukenoot
Oud papieractie
erf fam. Niemeijer
Brengen tussen 9 en 12 uur.
Bent u niet in staat het te brengen, bel dan
met Erna Albers tel.: 531103.
Appelactie
Kerkenraadsvergadering
de Beukenoot
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Wilt u alle stukken, notulen, brieven, et cetera, met betrekking tot de Protestantse
Samenwerking in Klein-Salland sturen naar: secretaris@kleinsalland.nl

Vorming en toerusting
N.a.v. de expositie ‘Al waren onze monden vol van zang’ in de
Nicolaaskerk in Wijhe zal ds. Reinier Gosker op dinsdag 11
september van 20.00 uur tot 21.45 uur in ’t Langhuus Wijhe
informatie geven over het Kerk & Israëlwerk van de Protestantse
Kerk Nederland. Aan het eind van de avond wordt een kijkje
geboden in de keuken van de redactie van het magazine ‘Kerk &
Israël Onderweg’.
Kerkdiensten in Klein Salland
Raalte
datum
2 sept
9 sept
16 sept
23 sept
30 sept
7 okt

tijd
10.15
09.30
09.30
10.00
10.00
10.00

u
u
u
u
u
u

voorganger
G. van Vulpen (laatste dienst Pauluskerk)
ds. H.E.J. de Graaf
ds. K.M. Zwerver (Startzondag)
ds. K.M. Zwerver
ds. Gosker
ds. H.J. Damstra (Klein Sallandzondag)

tijd
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

u
u
u
u
u
u

voorganger
drs. H.J. Boon
ds. H.J. Damstra (Heilig Avondmaal)
ds. H.J. Damstra (Startzondag)
mevr. I. Ziegelaar
ds. H.J. Damstra
Klein Sallandzondag in Wesepe

tijd
09.30
09.30
09.30
09.30
09.30
09.30
15.00

u
u
u
u
u
u
u

Olst
datum
2 sept
9 sept
16 sept
23 sept
30 sept
7 okt
Wijhe
datum
2 sept
9 sept
16 sept
23 sept
30 sept
7 okt
7 okt.

voorganger
RK-voorganger (tentdienst)
ds. Reinier Gosker (De Wijk)
ds. Martje Veenstra-Oving (Startzondag)
drs. H.J. Boon (Texel)
ds. Martje Veenstra-Oving
Voorganger Klein Salland
ds. Martje Veenstra-Oving (Bijzonder
Avondmaal)
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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

tel. 531255

De BEUKENOOT
Sleutel:

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

tel. 531237
tel. 531277

KOSTER

Dhr. G. de Jong
Scholtensweg 50, 8124 AJ Wesepe
ga.dejong@hetnet.nl

tel. 531573

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. 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
LEDENREGISTRATIE

C. Jansen-Suciu
corina_jansen@yahoo.com

KINDEROPPAS

via G. Visscher, zie boven

WEBSITE:

http://wesepe.protestantsekerk.net

tel. 531686

(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)
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