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Erediensten in juli-augustus
3 juli

9.30 u

10 juli

9.30 u

17 juli

9.30 u

24 juli

9.30 u

7 aug

9.30 u
In Raalte

14 aug

9.30 u
In Olst

21 aug

11.00 u

28 aug

9.30 u

Pastor Van Herwijnen
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: Kia kwetsbare kinderen
Ds. D. van Doorn
Inz. der gaven: Kl. Salland collecte
Eindcollecte: Ond.kerk.gebouwen
Mevr. I. Ziegelaar
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: Diaconie
H. Jansen
Inz. der gaven: Diaconie
Eindcollecte: Ond.kerk.gebouwen
Ds. M. Veenstra–Klein Salland zondag
Bestemmingen collectes worden ter
plaatse bekend gemaakt.
Ds. R. Slaar–Klein Salland zondag
Bestemmingen collectes worden ter
plaatse bekend gemaakt.
Kermisdienst
Bestemmingen collectes worden ter
plaatse bekend gemaakt.
Wordt nader bekend gemaakt
Inz. der gaven: Diaconie
Eindcollecte: Kerkbeheer
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4 sept

10.00 u

Ds. R. Gosker
Inz. der gaven: KIA wereld diac
Myanmar
Eindcollecte: Kerkbeheer

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 zondagmorgen is er koffie.

‘Het beste onder de zon’
Die woorden waren jaren geleden een reclameslogan voor
sinaasappelsap. Als de zon flink schijnt, schiet die slogan me nog
wel eens te binnen. Dat is wat reclame met je doet, sommige
gaan nooit meer uit je hoofd. In onze dagelijkse huis-tuin en
keukengesprekjes is de zon een belangrijk onderwerp: ‘schijnt ie
vandaag wel of niet?’ De zon markeert de tijd, is het begin van
een nieuwe dag, één die hopelijk steeds weer nieuwe
mogelijkheden biedt. Het donker gaat met het opkomen van de
zon weer voorbij.
Op Youtube kun je je vergapen aan filmpjes over onze zon en
andere zonnen, die verder van de aarde vandaan staan. Onze zon
is enorm, maar ze is een kleintje als je haar vergelijkt met andere
zonnen. Wat voel je je als mens onvoorstelbaar klein in het licht
van die giganten van ons heelal. Als ik in zo’n filmpje zie dat een
straaljager er meer dan duizend jaar over zou doen om rond zo’n
gigantische zon te vliegen, dan is dat toch onvoorstelbaar.
Wat verlangen we naar de zon! We hebben dit voorjaar al wat van
de zon mogen zien. Wat kijken we uit naar een zonnige zomer. Je
ziet dat verlangen terug in ons reisgedrag. Massaal gaan we op
weg naar vakantiebestemmingen met zon. Zelfs het grote
Schiphol is te klein voor alle reizigers. Mij benauwen de beelden
van die reizigersdrukte wel. De drukte lijkt me op z’n best een
3

uitdaging en op z’n slechtst een regelrechte marteling. Je zult er
maar tussen staan.
Dat verlangen naar de zon is een letterlijk verlangen: we hebben
licht en warmte gewoon nodig. Zonder de zon kunnen wij niet
leven. Het is ook een figuurlijk verlangen. Na al het gedoe rond
die lange periode van covid en nog midden in onze bezorgdheid
over de oorlog in Oekraïne, over de donkere wolk die daar hangt
en waar we bang voor zijn, hopen we dat de zon in Europa
figuurlijk weer doorbreekt. We hopen dat er weer licht aan het
eind van de (oorlogs)tunnel te zien is.
Er zijn veel liederen waarin over het verlangen naar de zon
gezongen wordt. Een heel bekende is het lied over de ‘zonne der
gerechtigheid’, lied 967 in ons liedboek. Christus wordt daarin
aangeroepen als ‘zon’ en de hoop wordt uitgezongen dat er
eenheid onder mensen komt, dat de nacht en de donkere tijd
voorbij gaan, dat blijdschap de boventoon gaat voeren.
Een ander lied is psalm 84. De dichter van die psalm kent ook het
verlangen naar de zon. Hij noemt God ‘een zon en een schild’. Het
verlangen naar warmte en licht is op God gericht. Net als de zon
aan de hemel is Hij er elke dag weer bij om ons met zijn liefde en
licht te beschijnen en te verwarmen. Dat is toch eigenlijk het
èchte ‘beste onder de zon’, het beste wat we op onze plek op
aarde mogen meemaken.
Iedereen een goede, zonnige, zomer toegewenst!
ds. Henk Jan Damstra
Overleden:
Op maandag 20 juni is overleden de heer Antoni Wonink,
echtgenoot van Jenny Wonink-de Graaf. Hij werd de dag voor zijn
overlijden 80 jaar.
Op 25 juni vond de dienst van Woord en Gebed plaats in Wesepe,
waarna hij begraven is op de begraafplaats in Wesepe.
In het volgende nummer zal een In Memoriam van zijn leven
staan.
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Bij de diensten:
Op 24 juli hebben we een ‘anders dan anders dienst’. Henk
Jansen, nog niet zo lang onze voorzitter van de kerkenraad, zal
dan een ‘preek van de leek’ houden. Zo’n preek van de leek is
bedoeld om in een kerkdienst eens iemand aan het woord te laten
die vanuit een bepaalde hoek, en vanuit zijn of haar leven, een
licht laat schijnen op een bijbelverhaal. Zo iemand kan een
bekende Nederlander zijn, maar ook een bekende plaatsgenoot,
zoals deze zondag. Die dag viert Henk ook nog zijn uitgestelde
70e verjaardag, dus behalve gemeenteleden zullen er
ongetwijfeld ook familieleden en bekenden van Henk aanwezig
zijn. We zijn benieuwd!
In de zomer houden we twee klein-sallandse zondagen waarbij we
met vier kerken in één kerkdienst zitten. De eerste twee
zondagen van augustus gaan we op reis: op 7 augustus komen
we bij elkaar in Raalte, op 14 augustus zijn we allemaal welkom
in Olst. In beide diensten is er één klein-sallandse voorganger.
Op 21 augustus houden we de kermisdienst. Dat is ook weer een
bijzondere dienst, die we zoals elk jaar voor en met het dorp
houden.
Op zondag 11 september houden we voor het eerst sinds een
paar jaar weer een klein-sallandse zondag. Dat wordt een dag
met ontbijt (voor wie dat wil), een korte kerkdienst en met
verschillende activiteiten. We zien de andere klein-sallandse
gemeenten redelijk vaak momenteel: met Pinksteren in juni, in
augustus twee keer en dus met de kerkendag in september. Mooi
dat het zo kan! Er staat trouwens over die dag op 11 september
ook nog een aparte mededeling in dit blad.
Van 1 tot en met 22 augustus heb ik vakantie. Voor dringende
aangelegenheden kan er contact worden opgenomen met Ans
Krijt, tel.06-24728227. Zij is in die periode ons aanspreekpunt
voor wat niet kan wachten tot de 22e.
Tot slot: alle goeds voor iedereen,
met vriendelijke groet,
ds. Henk Jan Damstra
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‘Preek van de Leek’
Op zondag 24 juli mag ik in de kerk van Wesepe een dienst
verzorgen, de zogenaamde ‘Preek van de Leek’. Het zal geen
echte formele kerkdienst zijn, want daarvoor heb ik niet de
bevoegdheid. Ik ben immers geen dominee. Dus het wordt een
soort meditatie. In deze overdenking wil ik stilstaan bij mijn
gereformeerde geloofsopvoeding toen ik klein was, en hoe daarna
mijn geloof is veranderd door alle ontwikkelingen en ervaringen
die ik in mijn leven heb mogen doormaken. Het wordt een reis
door de tijd. Als je dat projecteert op de afgelopen 2000 jaar
sinds het Christendom begon, heb ik maar een heel klein stukje
ervaren van dat lange traject. Maar vanaf 1950, het jaar dat ik
werd geboren, zijn er toch wel heel veel inzichten bijgesteld. En
dat is goed, want als je als kerk alleen maar blijft vasthouden aan
het verleden, zet je jezelf op een dood spoor. Ik wil graag
onderdeel zijn van een kerk die leeft in het nu, niet van een kerk
die alleen maar vasthoudt aan oude dogma’s.
U bent van harte welkom. Aanvang 09.30 uur.
Henk Jansen

UIT DE KERKENRAAD

-

In de afgelopen periode heeft de kerkenraad niet
vergaderd.
De kerkenraad heeft op 19 juni een bezinningsdag gehad,
we hopen hier later meer over te communiceren.
Tijdens de Kleinsallandse Pinksterdienst op de Zoogenbrink
is een samenwerkingsovereenkomst getekend door de vier
voorzitters van PG Raalte, Wijhe, Olst en Wesepe.
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DIACONIE

Beste senioren van Wesepe e.o.,
Op de woensdagen 6 juli en 3 augustus gaan we Samen Eten in
”het Wapen van Wesepe”.
We starten om 12.30 uur met ons 3-gangen diner incl. een
drankje voor € 15. Om teleurstellingen te voorkomen graag de
opgave tot de vrijdag ervoor bij Fineke tel: 532247, evt. vervoer
kunt u ook met haar regelen.
Soosmiddag:
Op woensdagmiddag 17 augustus hebben we weer onze eerste
Soosmiddag.
Marit Berends, een jonge historica uit Apeldoorn, komt met een
presentatie over Paleis het Loo.
Ze werkt daar als programmamaker en fondsenwerver.
Zij komt ons iets laten zien en vertellen over het Paleis wat na 4
jaar verbouwen in april 2022 weer geopend is voor publiek.
Het paleis is duurzaam gerenoveerd, de interieurs zijn
gerestaureerd en de vertrekken zijn heringericht. Ook de tuinen
hebben een beurt gehad.
Het belooft een interessante middag te worden, ben je nog geen
senior maar vind je het leuk, schroom niet, en schuif gezellig aan.
De koffie/thee met iets lekkers, en een drankje staan dan voor u
klaar, de kosten voor deze middag zijn € 12,50.
Hierbij alvast de datums voor het Samen Eten, en de Soos voor
de rest van het jaar:
Op de woensdagen 7 september, 5 oktober, 2 november en 7
december gaan we eten.
De soos is op woensdag:
21 september
Bingo
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19 oktober
16 november
14 december

Frans Jansen met een deel van de collectie van
zijn “Oud Keukengerei”.
Film
Kerstmiddag met dameskoor “Eigen Wiese”
Uit Raalte.

Dus… noteer het alvast in de agenda of op de kalender.
Hartelijke groeten van,
Ton, Frank, Annie, Jur, Fineke en Erna.

KERKBEHEER

Opbrengst van collecten en giften

29 mei
5 juni
12 juni
19 juni

Diaconie
Kerkbeheer
geen dienst in Wesepe
geen dienst in Wesepe
Diaconie
Kerkbeheer
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€ 26,55
€ 25,00
€ 59,60
€ 64,10

AGENDA

6 juli
30 juli
3 aug
17 aug
22 aug
24 aug
25 aug
26 aug
27 aug
31 aug

12.30 u
9.00 u
12.30 u
14.30 u
19.00 u
19.30 u
20.00 u
9.00 u
9.00 u
19.30 u

Samen eten
Wapen van Wesepe
1
Oud papieractie
erf fam. Niemeijer
Samen eten
Wapen van Wesepe
Soosmiddag
Wapen van Wesepe
Redactievergadering
Vulikerweg 2c
Kerkbeheer
de Beukenoot
Diaconievergadering
de Beukenoot
Ouderlingenvergadering
de Beukenoot
Oud papieractie1
erf fam. Niemeijer
Kerkenraadsvergadering
de Beukenoot

Een kort zomerconcert over liefde in Klooster Nieuw Sion
Zaterdag 2 juli Aanvang 16:00 uur | deur open 15:30 uur
De toegang is vrij | vrije gift na afloop voor Stichting
Vluchtelingenwerk
Het concert op 2 juli is geheel gewijd aan het Ubi Caritas. Deze
hymne uit de katholieke kerk wordt volgens de traditie gezongen
tijdens de voetwassing op Witte Donderdag. De Passietijd ligt al
weer even achter ons, maar het thema is onverminderd actueel.
Het lied begint namelijk met de Latijnse tekst: Ubi caritas et
amor, deus ibi est. Vertaald: Daar waar naastenliefde heerst en
liefde, daar is God. De tekst is gebaseerd op de eerste brief van
Johannes uit de bijbel en is door de eeuwen heen vele malen op
muziek gezet.
Wij zingen 2 juli verschillende versies van dit Ubi Caritas, zoals de
bekende versie van Maurice Duruflé (1902-1986). Een ander
pareltje is de compositie van de Noorse componist Ola Gjeilo
(geboren in 1978).
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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Het New Sion Choir staat
onder leiding van Jan van
Dijk en Adriaan Koops
heeft de muzikale leiding.
Het concert zal ongeveer
45 minuten duren.
Klooster Nieuw Sion
bevindt zich aan de
Vulikerweg 6 te
Diepenveen. Het
parkeerterrein ligt op circa
vijf minuten lopen afstand
van de kerkzaal.

Op 1e Pinksterdag was er een druk bezochte gezamenlijke
openlucht dienst op de Zoogenbrink in Olst. Een mooie viering, in
een prachtige omgeving met mooi weer. Na afloop van de dienst
werd de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Een
belangrijk moment toch omdat we ons zo nog meer aan elkaar
hebben verbonden. Een mooie Pinksterdag waarop ook gevierd
werd dat, geïnspireerd door de Heilige Geest, de christelijke
kerken zijn ontstaan.
Mooier kon het niet zijn.
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Het Breed Overleg vergaderde in die week voorafgaand aan
Pinksteren. Onder anderen werd de gang van zaken op de
Pinksterdienst besproken.
Ook kwam aan de orde dat onze vertrouwenspersoon kennis gaat
maken met de verschillende gemeentes. Dat gaat ze via de
scriba’s regelen.
Leden van het BO schuiven in tweetallen ook regelmatig aan bij
werkgroepen van colleges. Om hen te stimuleren en van advies te
dienen waar dat nodig is. Het gaat dan om de diaconie, het
beheer, de communicatie en vorming en toerusting/activiteiten.
Zo maken we als BO ook onze relatie met de achterbannen goed
zichtbaar.
En nu maar de zomer en vakantietijd in en gaan we in het najaar
weer samen aan de slag. Veel plezier gewenst en als je er niet op
uit kunt, wordt het hopelijk toch nog een goede tijd.
Met vriendelijke groet namens het Breed Overleg,
Egbert Gritter,
Voorzitter
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Belangrijk!!!!
11 september kerkendag Klein Salland in Wijhe
Thema:
Samen sterk in Salland
Doel:
Elkaar ontmoeten
Keuzeprogramma:
9.00 uur
Voor wie wil: Ontbijt gemaakt door jongeren (Nacht
Zonder Dak)
10.00 uur Korte dienst door ds. Martje Veenstra-Oving, ds.
Richard Slaar en ds. Henk-Jan Damstra
10.30 uur Samen koffie drinken in de kerk met eigengebakken
koek/cake
11.00 uur Keuze uit:
Wandeling
Zingen onder leiding van Carien en Johannes.
Ontmoeten/kennismaking in kleine groepjes.
U kunt kiezen waar u zich bij aan wilt sluiten
12.00 uur Soep en een broodje.
Voor de kinderen is er een spel (en een springkussen)
Opgave vooraf is alleen nodig voor het ontbijt en/of de lunch.
Kom zo mogelijk met de fiets of rijdt met elkaar mee. Parkeren
kan bij de Albert Heijn, op het Markplein of in de Torenstraat.
Aanmelden in Wijhe of eigen gemeente voor 9 september:
Wijhe, martjeveenstra@hotmail.com jennyreijntjes@oulook.com,
dzmaat@t-mobilethuis.nl
Olst, Nanny Bosgoed: kameleonboek@hotmail.com
Raalte, Henny Roelofs e-mail hwroelofs@hotmail.com
Wesepe, Ans Krijt tel 0624728227 e-mail: anskrijt@hotmail.com
De werkgroep is bezig er een mooie dag van te maken.
Tot ziens op 11 september!
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Kerkdiensten in Klein Salland
Raalte
datum
3 juli
10 juli
17 juli
24 juli
31 juli
7 aug
14 aug
21 aug
28 aug
4 sept

tijd
9.30 u
9.30 u
9.30 u
9.30 u
9.30 u
9.30 u
9.30 u
9.30 u
10.00 u
10.00 u

voorganger
Ds. R. Slaar
Ds. R. Slaar
Dhr. G. van Vulen (Zwolle)
Ds. J.G. Zomer (Staphorst)
Ds. R. Gosker (De Wijk)
Ds. M. Veenstra, Klein Salland in Raalte
Ds. R. Slaar, Klein Salland in Olst
Ds. R. Slaar
Ds. R. Slaar, Stöppelhaenezondag
Ds. R. Slaar, Avondmaal

tijd
9.30 u
9.30 u
9.30 u
9.30 u
9.30 u
9.30 u
9.30 u
9.30 u
9.30 u
10.00 u

voorganger
Mevr. I. Ziegelaar
Ds. H. Nekeman
Ds. E.S. Klein Kranenburg
Mevr. Ds. I. de Zwart
Ds. W. Kaljouw
Klein Salland in Raalte
Ds. R. Slaar, Klein Salland in Olst
Mevr. ds. A.M.H. Blanken
Mevr. Ds. E. Urban
Ds. R. Heins

tijd
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30

voorganger
Ds. J. Wiegers (Olst)
Ds. M. Veenstra-Oving
Ds. M. Veenstra-Oving
Ds. Aly v. Beijeren BH (Roden)
Ds. M. Veenstra-Oving
Klein Salland in Raalte
Klein Salland in Olst
Kerkelijk werker
Ds. K. de Gier (Dokkum)
Oec. tentdienst

Olst
datum
3 juli
10 juli
17 juli
24 juli
31 juli
7 aug
14 aug
21 aug
28 aug
4 sept
Wijhe
datum
3 juli
10 juli
17 juli
24 juli
31 juli
7 aug
14 aug
21 aug
28 aug
4 sept

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
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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

tel 564042

tel 853941
06 24728227

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/
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

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

WEBSITE:

http://wesepe.protestantsekerk.net

tel. 531237
tel. 531277
06 22541865

tel. 531686

tel 06-21593651

(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)
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