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KERKBLAD 

van de 
Protestantse Gemeente Wesepe 

 

Verschijningsdatum: 30 augustus 2021 Redactie: 
      Ds. H.J. Damstra 
Oplage: 395 ex.     Mevr. A. Rechterschot 
      Dhr. G. Visscher 
Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl   Dhr. E.G. van den Broek 
 
Kopij voor de maand oktober inleveren vóór 20 september. 

Deze maand wordt u gevraagd een vrijwillige bijdrage aan het kerkblad 
te storten. Zie het artikel verderop in dit blad en de bijgesloten brief. 

 
 

 

 
Erediensten in september 
 

5 sept 10.00 u  Ds. H.J. Damstra 

    Inz. der gaven: Jeugdwerk 

    Eindcollecte: Ond.kerk.geb. 

12 sept 10.00 u  Ds. R. Slaar, Klein-Sallandse zondag 

    met Raalte 

     Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: Diaconie 

19 sept 15.00 u  Kees Kok (Oosterhuisdienst) 

    Inz. der gaven: Zending KIA 

    Eindcollecte: Kerkbeheer 

26 sept 10.00 u  Ds. H.J. Damstra (HA) 

    Inz. der gaven: Diaconie 

    Eindcollecte: Ond.kerk.geb. 

3 okt 10.00 u  Ds. D. v. Doorn 

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: KIA Israëlzondag 

   

 
 Na elke zondagse dienst is er gezamenlijk koffiedrinken. 
  

mailto:kerkbladwesepe@live.nl
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‘VAN U IS DE TOEKOMST’ 

  

Dit is het jaarthema voor komend winterseizoen, inclusief 

bijgevoegde illustratie, van de Protestantse Kerk Nederland. Een 

jaarthema waarin je als plaatselijke kerk natuurlijk vrij bent om 

iets mee te doen. Zelf vind ik een jaarthema vanuit de landelijke 

kerk altijd prettig. Het geeft suggesties waar je op voort kunt 

borduren, maar het geeft me ook het gevoel dat we er als 

plaatselijke kerk niet alleen voor staan. Dat er landelijk vanuit 

vele kerken wordt meegedacht. 

  

Alhoewel ik eerlijk moet bekennen dat ik bij dit thema eerst 

dacht: ‘Wat moet ik ermee? Welke associaties roept ‘Van U is de 

toekomst’ bij mij op?’ Probeert u het zelf eens? Wat roept het bij 

u op, voordat u verder leest?........... 

  

Mijn eerste gedachte was: ‘Oh ja, dat is het thema van de 

visienota van de landelijke kerk!’ Deze visienota verwoordt voor 

de komende jaren wat van belang is voor het leven en werken 

van onze kerken. U kunt deze visienota lezen op 

www.protestantsekerk.nl/visienota als u daar interesse voor 

heeft. 

  

Wat verder nadenkend realiseerde ik me dat ‘Van U is de 

toekomst’, U met een hoofdletter is geschreven, daarmee is dus 

God bedoeld. Wij zijn allemaal gelukkig maar kleine u-tjes. Van 

God is dus de toekomst! Wat kan dat voor ons in deze huidige 

samenleving dan betekenen?  

Covid-19 heeft immers ons leven al 1½ jaar behoorlijk op de kop 

gezet en dat niet alleen met de 1½ meter. Veel is op losse 

schroeven komen staan, de toekomst is nog steeds onzeker. 

Individueel, maar ook op kerkelijk, politiek en economisch gebied. 
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En zijn er ook de vraagstukken naar duurzaamheid, het klimaat 

en het vluchtelingenbeleid.  

Daarnaast leeft er binnen veel kerken de angst voor krimp en de 

vraag, zeker na Covid-19, zullen de mensen terugkomen? Want 

juist in deze tijd komen er ook steeds meer vragen naar andere 

vormen van kerk-zijn. Of de zoektocht naar hoe samen als 

gemeenten een werkverband te vormen om het vuur van het 

geloof brandende te houden in de regio, zoals we in Klein Salland 

proberen.  

Ik realiseerde me daarover denkend dat in de woorden ‘Van U is 

de toekomst’ ook troost zit. Troost dat wij het als individu, als 

kerk, als samenleving niet alleen hoeven te doen. Dat er iets 

groters is dat ons omvat. 

Het wil niet zeggen dat we dan niets hoeven doen. Integendeel, 

want we ontvangen creativiteit, wijsheid en moed om ons op vele 

fronten in te zetten voor een betere toekomst en samenleving.  

Maar we mogen ons ook realiseren bij al ons werk dat we leven 

van vertrouwen dat God met ons meegaat! 

Dat mag ons helpen om het komende seizoen, plaatselijk, maar 

ook in Klein Salland weer met vreugde en plezier de handen uit de 

mouwen te steken en aan de slag te gaan. Laten we er samen 

voor gaan! 

  

Ds. Martje Veenstra-Oving, Wijhe   
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UIT DE PASTORIE 

 

Overleden: 

 

Op 7 juli is overleden mevrouw Maria Gerritdina Buijs-van Gelder 

in de leeftijd van 76 jaar. Zij woonde met haar man Raalterweg 

55a. Van Marie Buijs is afscheid genomen in eigen kring. 

 

Op 17 juli is op de leeftijd van 73 jaar overleden mevrouw 

Albertje Smalbrugge-Schikker. Zij woonde met haar man 

Wittenbergsweg 7. Van Elles is in eigen kring afscheid genomen.  

 

De familie Roelofsma moest op 17 juli afscheid nemen van Rudolf 

Roelofsma. Hij woonde met zijn gezin Boxbergerweg 44. Hij is 67 

jaar geworden. De uitvaart heeft in eigen kring plaatsgevonden. 

 

Op 27 juli overleed de heer Bertus Timmer Arends, samen met Jo 

woonde hij Raalterweg 65. Bertus is 90 jaar geworden. De 

crematie heeft in kleine kring plaatsgevonden. 

 

Op 28 juli is in de leeftijd van 95 jaar overleden mevrouw 

Willemina Alberta Smeenk-Dommerholt. Zij woonde in het 

Averbergen, in kamer A5. In eigen kring is afscheid van haar 

genomen. 

 

We wensen allen die afscheid van iemand moesten nemen, heel 

veel sterkte toe! 

 

 

BIJ DE DIENSTEN 

 

Op 5 september houden we onze jaarlijkse startdienst. We zijn die 

zondagmorgen te gast op boerderij ‘De Bonekamp’ aan de 

Bonekampweg 2, bij Arnold Nijland en Kitty van Veen. 

We komen dan bij elkaar in één van de oudste gebouwen uit de 

buurt. De vroegste vermelding dateert namelijk al van 1623 en 

dan hebben we het dus over (bijna) vierhonderd jaar geleden. Op 

dat moment woonde ene Gerrit Bonekamp op de boerderij, 

vandaar de naam. In 1906 kwamen Albert Grootentraast en 

Hendrika Jacobs naar de Bonekamp. Nog weer later was dat de 

familie Nijland-Grootentraast. 
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Fijn dat we te gast mogen zijn en we hopen samen met de 

cantorij een goede start van het seizoen te maken! 

Het thema van de dienst is: Uw Koninkrijk kome. 

 

Op zondag 12 september houden we weer een klein-sallandse 

zondag. In Wesepe komt ds. Richard Slaar, Olst en Raalte komen 

bij elkaar in de kerk van Raalte (waar ds. Martje Veenstra 

voorgaat) en in Wijhe mag ik zelf voorgaan. Met deze 

‘preekstoelendans’, het Olster reisje naar Raalte en met dezelfde 

liturgie in de drie kerkdiensten hopen we een echte klein-

sallandse zondag te beleven. 

 

Met een vriendelijke groet, 

 

ds. Henk Jan Damstra 

 

 

IN MEMORIAM 

 

Levensverhaal van Mies Smeenk-Dommerholt 

 

Op 4 december 1925 zag een klein meisje in de boerderij op 

landgoed Zonnenbergen het levenslicht, ze noemden haar Mies. 

Samen met haar broertjes en zusjes, in totaal een negental, 

groeide ze hier op. In Wesepe ging ze naar de lagere school. In 

het begin van de jaren dertig was er niet voor iedereen een fiets, 

dus lopend op klompen naar haar school in Wesepe 

Na haar lagere schooltijd ging ze thuis in het huishouden helpen. 

In het begin van de Tweede Wereldoorlog ging ze op de fiets naar 

haar eerste ‘betrekking’ in Olst. Ze werkte er in een slagerij en 

daarna vond ze een tweede betrekking bij de familie Korteling, de 

kunstschilders familie, in Diepenveen. Inmiddels is het volop 

oorlogstijd maar onbekommerd fietste Mies vanuit Olst, en later 

Diepenveen, naar de Zonnenbergen. In deze oorlogsjaren leerde 

Ma een vriendje kennen, de broer van haar vriendin Dina. De 

vriendschap werd verkering ondanks dat ze altijd had verkondigd 

dat ze niet met een boerenzoon zou willen trouwen. En wat deed 

ze? Met de boerenzoon die Anton heette, ging ze trouwen op 10 

juni 1950.  

Na hun trouwdag gingen ze samenwonen met Pa’s ouders en een 

oudoom van Anton aan de Mengerweg in Wesepe. Mies heeft het 
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niet altijd gemakkelijk gehad met haar dominante schoonvader. 

Anton en Mies kregen 3 kinderen, Albert, Henk en Minie. Tijdens 

ziekte van haar schoonmoeder heeft Mies haar lange tijd liefdevol 

verzorgd. De taak van Mies op de boerderij was, naast het 

huishouden en de kinderen verzorgen, de varkens en kalfjes te 

eten  geven en het dagelijks melken van de koeien. Ma deed het 

met liefde maar soms had ze aan bepaalde werkzaamheden een 

flinke hekel. Zoals het stro binden op het land. Om zich te 

beschermen tegen de scherpe stengels moest ze zich flink 

inpakken en dat vaak met heet weer in de zomer.  

Dan komt de tijd dat kinderen gaan uitvliegen. Dat gebeurde in 

hele korte tijd zodat het voor Mies en Anton flink wennen werd in 

een ‘leeg’ huis. Wij als kinderen hebben het thuis altijd als een 

warm nest ervaren. Met een tiental vriendinnen heeft Mies veel 

gefietst. Na het uitvallen van een aantal dames werd er als 

alternatief wekelijks in Wesepe gekaart. Het kaarten heeft ze met 

veel plezier gedaan tot het begin van de coronapandemie.  

Helaas werd Anton ziek en ook Mies kreeg 

gezondheidsproblemen. De problemen werden groter en groter en 

ondanks de uitgebreide zorg en hulp van Henk en Wilhelmien en 

de thuiszorg is besloten dat ze samen gaan verhuizen naar een 

aanleunwoning in Olst. Voor Anton was het moeilijk aarden 

ondanks de zorg en liefde van Mies. Anton overlijdt in 2017 op 

93-jarige leeftijd. Ma is daarna verhuisd naar een aanleunwoning 

in het hoofdgebouw. Na drie jaar ging het zelfstandig wonen ook 

niet meer en verhuisde ze in 2020 naar een woning op de 

zorgafdeling. Na veel inleveren op haar levensgeluk is Mies op 

woensdag 28 juli overleden. Ze werd 95 jaar. Mies was de trotse 

oma van 6 kleinkinderen en 10 achterkleinkinderen. 

We zullen haar blijven herinneren als een lieve en zorgzame 

moeder, oma en ouwe oma. 

 

 

IN MEMORIAM 

 

Marie Buijs-van Gelder 

*geboren 23-07-1944 te Middel       

† overleden 07-07-2021 te Deventer 

 

Wat je in je hart bewaart, raak je nooit meer kwijt… 
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Marietje van Gelder werd geboren in het laatste jaar van de 

oorlog, in 1944, in Middel als dochter van schilder Dieks van 

Gelder en zijn vrouw Riek. Haar jeugd bracht ze samen met haar 

twee broers Dick (in liefdevolle herinnering) en Henk door in de 

geborgenheid van het ondernemers gezin.  

In het najaar van 1960 – ze was zestien – bracht Marie een 

bezoek aan een vriendin. Zij nam haar mee naar de boerderij van 

de buren. En daar in de hooiberg kwam ze de boerenknecht 

tegen: Herman Buijs. Samen met zijn broers hielp hij op de 

boerderij en daar sloeg al de vonk over. Het was kalverliefde. 

Maar de vriendschap bleef. 

Een kleine twee jaar later ontmoetten beiden elkaar weer bij het 

Paasvuur bij het Spijkerbos. Hier sloeg de vlam bijna letterlijk 

over. Marietje ontmoette Herman weer en daarna lieten ze elkaar 

niet meer los.  

In 1965 konden ze een stukje grond kopen aan de Raalterweg. Na 

twee jaar noeste arbeid hadden ze hun droom gerealiseerd. 

Eigenhandig, steen voor steen, werd het eigen droomhuis 

gebouwd. Twee jaar later, op 30 juni 1967 trad ze met Herman in 

het huwelijk.  

In de jaren die volgden, werden twee dochters geboren; Marijke 

en Sandra. Vele gelukkige jaren samen volgden. Vakanties en 

veel sportieve activiteiten, zoals gym, volleybal, tennis en 

paardrijden, kleurden haar leven. Marie werkte vele jaren in het 

verpleeghuis De Hartkamp, eerst als mentrix, later als 

receptioniste. Ze zette zich altijd met hart en ziel in voor de 

mensen om haar heen. En dat was Marie ten voeten uit: haar 

motto was ‘Hoe meer zielen, hoe meer vreugde’.  

Van de kleinkinderen, Chris, Bart en Emma heeft ze ook met volle 

teugen genoten. Zij kijken op hun beurt met heel veel liefde terug 

op de vele logeerpartijen in Wesepe en de uitjes naar de 

Flierefluiter. Marie heeft ze volwassen mogen zien worden en ze 

was heel trots op ze. Ze was al heel ziek toen ze besloot voor alle 

drie een gouden kettinkje te kopen met daaraan een hangertje 

met het symbool: Geloof, hoop en liefde. 

 

Ze zei: ‘Daarin zit alles voor mij besloten.’ Het symbool dat staat 

voor levenskracht, maar ook voor kwetsbaarheid. Geloof, hoop en 

liefde betekent dat je ondanks de kwetsbaarheid van je leven, 

blijft vertrouwen dat de kracht van de liefde het sterkste is. Het is 

een kwestie van lef en overgave. 
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En lef had ze. Ze nam haar eigen regie in handen toen het niet 

meer ging. Als het leven lijden wordt, is liefde loslaten. In onze 

harten leeft ze voort, want wat je in je hart bewaart, raak je 

immers nooit meer kwijt…. 

 

Herman, Marijke en Sandra Buijs 

 

IN MEMORIAM 

 

Bertus (Batsie) Timmer Arends 
Geboren 14 maart 1931 

Overleden 27 juli 2021 

 

Bertus werd geboren op 14 maart 1931 aan de Weth. van 

Doorninckweg als 12e kind uit een gezin van 17 waarvan er 

uiteindelijk 11 opgroeiden.  

Na zijn schooltijd genoot hij een vakopleiding voor schoenmaker. 

Na twee jaar in de leer bij Kappert en Bennerink begon hij met 18 

jaar voor zichzelf in een schuur aan de Raalterweg. In 1955 

trouwde hij met Jo van Velzen en ging wonen op nr. 61 waar in 

de achterkamer schoenen en paardenzadels werden gerepareerd. 

Daar werd in 1960 de winkel aangebouwd. Ook werden hier de 

kinderen Alberti en Lea geboren. 

Later ging hij werken bij Hevea in Raalte en de Diepdruk in 

Deventer. 

Hard werken maar veel plezier gehad, zei hij altijd. 

Het leven van Batsie wordt gekenmerkt door gezelligheid. In zijn 

jeugd met het grote gezin in een klein huisje, later het vaste 

koffiedrinken bij oma Tonny waar de hele familie samen kwam 

luisteren naar de geheime zenders. En natuurlijk de vele gezellige 

uren met zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ook 

zocht hij gezelligheid bij de harmonie en bij de voetbal en de 

diverse kaartmiddagen in het dorp. Hij hield van zijn tuin en zijn 

kippen maar zijn grote passie was het kievitseieren zoeken, wat 

overging van vader op zoon. De laatste jaren ging het steeds 

minder en woonden ze bij Lea en Jos in de voormalige drukkerij 

op nr. 65.  

In maart jl. kon hij nog redelijk goed zijn 90e verjaardag vieren 

maar daarna ging het minder waarna hij overleed op 27 juli na 

een huwelijk van 66,5 jaar. Hij kon met trots zeggen op zijn 

sterfbed: Ik heb een mooi leven gehad! 
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UIT DE KERKENRAAD 
 

 

 

 

 

- Na inventarisatie van de diverse functies binnen de 

kerkenraad komen we tot de conclusie dat er na de 

jaarwisseling wel dringend enkele mensen bij moeten.  

- De opdracht voor camera’s en beamers voor de kerk is 

verstrekt en het zal binnenkort geplaatst worden. 

- De ontwikkelingen rond corona gaan de goede kant op 

maar we moeten alert blijven. Samenzang zullen we zo 

lang mogelijk handhaven maar we blijven de situatie goed 

volgen. 

- We bespreken de conclusies van het Breed overleg Klein 

Salland m.b.t. de diverse samenwerkingsactiviteiten. In 

het volgende kerkblad zal hier vanuit KS uitvoerig uitleg 

over worden gegeven. 

 

Aanmelden kerkdiensten 

 

Op de persconferentie van eind augustus heeft de regering een 

aantal versoepelingen aangekondigd. 

Er mogen meer mensen in de kerk mits ze op anderhalve meter 

kunnen zitten, maar registratie is wel verplicht en de 

gezondheidscheck ook, dus blijft aanmelden verplicht.  

Dit geldt ook voor eventuele begrafenisdiensten.  

Aanmelden 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. 

- U krijgt bericht terug of u geplaatst kunt worden. 

 

Mocht u niet helemaal fit zijn dan komt u niet. 

In dat geval graag afmelden uiterlijk een uur voor de dienst. 
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Geen kermis, wel een mooie viering 

 

Op zondag 22 augustus hebben 

we een mooie dienst gehad op 

het kerkplein. De voorgangers 

Rini van Dijkhuizen en Godelieve 

Pieper hadden al toegezegd om 

samen de kermisdienst te doen. 

Toen de kermis werd afgeblazen 

bedacht de commissie dat er toch 

een oecumenische viering moest 

komen op het kerkplein.  

 

 
 

Gelukkig kon het net tussen de buien door en konden de vele 

aanwezigen op ruime onderlinge afstand buiten op de stoelen 

plaats nemen. En gelukkig bleef het droog al was het wel een 

beetje fris. 

 

Het thema was: Ik ontmoet jou. Het werd verduidelijkt door het 

Bijbelverhaal van Zacheüs, die in de boom klom om zo 

onopgemerkt niets te kunnen missen. Net als in het Bijbelverhaal 

kwam Zacheüs uit de boom (met dank aan de survivalgroep) 

want Jezus wilde juist hem ontmoeten. 

Na afloop werden de bezoekers getrakteerd op brood en soep 

zodat er toch nog een soort van kermisgevoel ontstond. 
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Oosterhuisdienst  

 

Deze maand wordt er weer een kerkdienst aan de liederen van 

Huub Oosterhuis gewijd.  

Afgelopen jaren heeft een gelegenheidscantorij, samengesteld uit 

de cantorij van Wesepe en personen uit de regio, aan deze dienst 

meegewerkt. Ook nu is dat het geval, zij het dat we met een 

kleinere cantorij werken vanwege de coronabeperkingen (die 

tegen die tijd hopelijk wel opgelost zullen zijn). 

Uiteraard wordt de dienst georganiseerd onder voorbehoud van 

eventuele nieuwe beperkingen. In het geval dat de pandemie 

weer de kop op steekt zou hij kunnen worden afgeblazen.  Maar 

daar gaan we op dit ogenblik niet van uit. Houdt u daarom wel 

onze website in de gaten (http://wesepe.protestantsekerk.net) en 

de afkondigingen hierover in de kerk. 

Het zingen van de liederen zal gebeuren onder leiding van 

Corinne Ovinge-Best. De muzikale begeleiding is in handen van 

Marijn Siero, terwijl de dienst wordt geleid door Kees Kok.  

Het thema van de dienst zal zijn: “En weer zingen”, een heel 

toepasselijk thema nadat we zo lang niet hebben kunnen zingen. 

Ook voor deze dienst is het nodig u aan te melden. Zie voor de 

procedure hiervoor onder Aanmelden kerkdiensten in dit kerkblad. 

Wij verheugen ons hierop en nodigen u van harte uit om deel te 

nemen aan deze kerkdienst.  

Tijd: 19 september, 15.00 uur 

 

Een preek gevisualiseerd 

In de kerkdienst van 11 juli zat iemand gedurende de preek 

voorovergebogen in de bank met een schrift op schoot en was 

daar kennelijk iets aan het opschrijven. 

Irene Ziegelaar (ze was die dag voorganger) was nieuwsgierig 

geworden en vroeg na afloop bij de koffie wat er allemaal was 

opgeschreven. Toen bleek dat deze mevrouw (Renée Tanis-

Wierenga) de hele preek had getekend en daar de essentiële 

zinnen en opmerkingen bij had vermeld. Aan de dikte van het 

schrift te zien was het niet de eerste preek die zo ‘verwerkt’ was. 

Het boekje was al tot een eind over de helft volgeschreven. We 

wilden u deze mooie manier om een preek te onthouden ook laten 

zien en hebben toestemming gevraagd en gekregen om de pagina 

te fotograferen, zodat hij in het kerkblad kon worden vermeld. U 

vindt hieronder het resultaat. Hopelijk is het te lezen want het 

http://wesepe.protestantsekerk.net/
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origineel was met blauwe balpen gemaakt en dat is lastig te 

kopiëren.   
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DIACONIE 
 

 

Beste mensen, 

Hierbij weer een berichtje van het “Samen 

eten”, en de Ouderensoos.  

Per 1 september gaan Mientje Lam, Jan Meuleman en Mieke de 

Munnik ons verlaten als vrijwilliger. 

We vinden dit erg jammer, maar kunnen begrip opbrengen voor 

hun keuze. We zullen op een nader te bepalen datum aandacht 

besteden aan hun afscheid. Mientje is 15, Jan 13, en Mieke 2 jaar 

actief geweest voor de Senioren. We willen ze op deze plek dan 

ook alvast heel hartelijk bedanken voor hun inzet. 

Gelukkig hebben we nieuwe vrijwilligers kunnen vinden: Annie 

Koerhuis-Veldink, zij komt helpen met het Eten en de 

Soosmiddagen, en Ton den Duijf en Jur Ram, komen helpen met 

het Eten. We vinden het heel fijn dat zij de groep komen 

versterken, en heten hen dan ook van harte welkom! 

 

Als u dit leest zit onze Heidetocht van woensdag 18 augustus er 

weer op. 

Onze eerste Soosmiddag is op woensdagmiddag 15 

september, en we gaan dan van start met een Bingo middag. 

We starten om 14.30 uur in het Wapen van Wesepe. 

Op woensdag 6 oktober gaan we om 12.30 uur Samen eten, 

in het Wapen van Wesepe. Het eten zal door een cateraar worden 

verzorgd, we laten ons verrassen!  

De kosten zijn € 12,50 incl. een drankje. U kunt zich voor het 

eten opgeven bij Fineke Middeldorp, telefoon: 532247. Ook kunt 

u zich bij haar opgeven als u opgehaald moet worden. 

We zouden het erg leuk vinden om ook eens wat “nieuwe 

gezichten” te kunnen begroeten😊. Vooral na deze ingrijpende 

coronatijd is het erg gezellig om onder het genot van een warme 

maaltijd en een borrel, elkaar weer eens te ontmoeten. Er valt 

heel wat bij te praten! 
 

Graag tot ziens op bovenstaande datums. 
 

Hartelijke groeten van Mientje, Jan, Mieke, Frank, Fineke en Erna. 
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STICHTING OUDEREN HUISVESTING 

WESEPE 

"De Brouwershof" 

 

 

Beste mensen, 

Omdat er weer belangstelling is om samen te kaarten en te 

rummicubben hebben wij besloten onze eerste bijeenkomst te 

organiseren op woensdag 8 september a.s. om half 3 in de 

Brouwershof. 

Het kopje koffie of thee zal weer klaar staan dus … U bent van 

harte welkom! 

Vriendelijke groet van Bertus, Klaasje en Jenny 
 

 

 

 

 

KERKBEHEER 
 

 

 

Bijdrage kerkblad 

Bij dit kerkblad vindt u een verzoek om de jaarlijkse bijdrage voor 

het kerkblad te voldoen. We hebben dit jaar moeten besluiten het 

advies voor de kerkbladbijdrage te verhogen tot € 15. Voor meer 

informatie zie de bijgesloten brief. 

We danken u bij voorbaat voor uw bijdrage. 

 

De kerkrentmeesters 

 

Appelaktie  

 

Als de corona-omstandigheden het toelaten wordt er dit jaar weer 

een appelactie gehouden.  

Op vrijdagmiddag/-avond 24 en zaterdag 25 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.  
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Wilt u dus bij het doen van uw boodschappen rekening houden 

met deze actie? 

Het inpakken en verdelen van de zakken met appels gebeurt deze 

keer op de boerderij van Anton en Gerda Grotentraast. 

 

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.  

Bij voorbaat onze dank voor ieders medewerking. 

De kerkrentmeesters 
 

NB.  Op dit ogenblik is het nog niet 100% zeker of de actie doorgaat. 
Houdt u de “Huis aan Huis” in de gaten in de week voor 25 
september, daar staat het laatste nieuws hierover in. 

 

 

Opbrengst van collecten en giften 

 

 

 

4 juli Diaconie € 50,52 

 Kerkbeheer € 39,52 

11 juli Diaconie € 39,30 

 Kerkbeheer € 45,70 

18 juli Diaconie € 46,75 

 Kerkbeheer € 51,00 

25 juli en 1 aug Geen dienst  

8 aug Diaconie € 34,45 

 Kerkbeheer € 42,05 

15 aug Diaconie € 56,80 

 Kerkbeheer € 78,80 

22 aug t.b.v. aardbeving 

Haïti 

€ 284,55 
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AGENDA 
 

 

 

1 sept 19.45 u Kerkenraadsvergadering de Beukenoot 

15 sept  14.30 u Soosmiddag   W.v.Wesepe 

20 sept 20.00 u Redactievergadering  Kikkerspad 9 

24/25 september Appelaktie 

25 sept   9.00 u Oud papieractie1     erf fam. Niemeijer 

29 sept 19.00 u Kerkbeheer   de Beukenoot 

30 sept 20.00 u Diaconievergadering  de Beukenoot 

1 okt   9.00 u Ouderlingenvergadering de Beukenoot 

6 okt 12.30 u Samen eten   W.v.Wesepe 

 

Het gebed voor de aarde van paus Franciscus 

 

Almachtige God, 

die aanwezig zijt in het onmetelijke heelal 

én in het kleinste van uw schepselen, 

Gij die met uw tederheid 

al het bestaande omgeeft, 

stort over ons uit de kracht van uw liefde, 

opdat wij zorgen voor het leven  

en zijn schoonheid behoeden. 

Overspoel ons met vrede, 

opdat wij als broeders en zusters leven, 

zonder iemand te benadelen. 

God van de armen, 

help ons de verlaten en vergeten mensen van deze wereld 

die zo waardevol zijn in uw ogen, te redden. 

Maak ons leven weer gezond, 

opdat wij de wereld beschermen 

en haar niet plunderen, 

opdat wij schoonheid zaaien 

en geen vervuiling en verwoesting. 

Raak de harten van allen  

die alleen maar voordeel zoeken 

 
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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ten koste van de armen en van de aarde. 

Leer ons de waarde van alle dingen te ontdekken, 

met verbazing te kijken, 

en te erkennen dat wij ten diepste verbonden zijn met alle 

schepselen 

op onze weg naar uw oneindig licht. 

Dank dat Gij alle dagen met ons zijt. 

Bemoedig ons, alstublieft,  

in onze strijd voor gerechtigheid, liefde en vrede. 

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten in Klein Salland 
   
 Raalte 
datum  tijd voorganger 
5 sept  09.30 ds. R. Slaar 
12 sept  09.30 Klein-Sallandse Zondag met Olst, 

ds. M. Veenstra-Oving   
19 sept  10.00 ds. R. Slaar 
26 sept  10.00 ds. S. Roozeboom, Holten 
3 okt  10.00 ds. R. Slaar 
 Olst 
datum  tijd voorganger 

5 sept  10.00 ds. H. de Graaf 
12 sept  10.00 Klein-Sallandse Zondag in Raalte   
19 sept  10.00 ds. H.J. Damstra 
26 sept  10.00 dr. M. de Vries-Schot 
3 okt  10.00 ds. H.J. Damstra 
   
 Wijhe 

datum  tijd voorganger  
5 sept  09.30 ds. M. Veenstra-Oving 
12 sept  09.30 Klein-Sallandse Zondag, ds. H.J. Damstra   
19 sept  09.30 ds. M. Veenstra-Oving 
26 sept  09.30 mw. R. van Dijk-Veenstra 
3 okt  09.30 ds. M. Veenstra-Oving 
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 Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe 
 

PREDIKANT Ds. H.J. Damstra  tel 564042 
 Kerkplein 11, 8121 BM Olst 
 damstra.schreuder@planet.nl 
   
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 Mevr. B.H. ten Have-Wilbrink (reserveren) tel. 531237 
Sleutel : Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10  tel. 531277 
         06 22541865 
 
KOSTER Dhr. G. de Jong 
 Weseperenkweg 2, 8124 PZ Wesepe  tel. 531573 
 ga.dejong@hetnet.nl 
 
ORGANIST Mevr. C. Ovinge-Best 
 Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle            tel. 038-4655388 
 corinne.ovinge-best@ziggo.nl 
 
BEGRAFENISSEN/   Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin. 
BEGRAAFPLAATS 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  tel. 531686 
 RABO bank:  NL31 RABO 0377735442 
 SKG bank:   NL59 RABO 0373739702 
 diaconiewesepe@gmail.com 
 

LEDEN- Dhr. E. Hoogeboom          tel 06-21593651 
REGISTRATIE eefhoogeboom@gmail.com  
 
 
KINDEROPPAS via G. Visscher, zie boven 
 
WEBSITE:  http://wesepe.protestantsekerk.net 
 

 (kengetal: 0570, tenzij anders vermeld) 

mailto:scribapknwesepe@gmail.com
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