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Erediensten in november 2022
6 nov.

10.00 u

13 nov.

10.00 u

20 nov.

10.00 u

27 nov.

10.00 u

4 dec.

10.00 u

Ds. H.J. Damstra
(Gedachteniszondag)
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: KIA Zambia
Ds. R. Slaar (Klein Salland)
Inz. der gaven: Kl. Salland collecte
Eindcollecte: Kerkbeheer
R. van Dijkhuizen
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: KIA pastoraat
Ds. D. van Doorn (1e advent)
Inz. der gaven: KIA Colombia
Eindcollecte: Kerkbeheer
Ds. R. Heins (2e advent)
Inz. der gaven: Ond.kerk.gebouwen
Eindcollecte: KIA Libanon

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.
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Herinneren
‘Weet je nog?’ Dit is een zin die we vaker horen en zelf zeggen
naarmate we ouder worden. Waarom is het zo belangrijk dat we
ons dingen herinneren? Herinneren staat centraal in het
voortbestaan. Wanneer iets of iemand vergeten wordt, bestaat
het eigenlijk niet meer. Ik ben altijd erg nieuwsgierig naar hoe dat
werkt: herinneren en vergeten.
In de Bijbel wordt het woord ‘herinner’ vaak gebruikt: herinner de
Sabbat, herinner het Verbond, herinner de Exodus uit Egypte. Of
zoals Jezus bij het Avondmaal zei: doe dit tot mijn gedachtenis,
deel brood en wijn om mij te blijven herinneren.
In de Bijbel wordt gesproken van gedenkstenen. Stenen en een
gedachtenisplek die helpen om grote gebeurtenissen te bewaren
en die zo ook doorgegeven kunnen worden aan de volgende
generatie.
Een voorbeeld hiervan is dat God Jozua de opdracht geeft dat er
twaalf gedenkstenen vanuit de Jordaan opgericht moeten worden,
als herinnering van het wonder wat God heeft gedaan in het leven
van de Israëlieten. Namelijk dat het gehele volk droog door de
Jordaan het beloofde land in heeft kunnen trekken. Een
gebeurtenis die van generatie tot generatie herinnerd moet
blijven worden.
Bij Gilgal stapelde Jozua de twaalf stenen op die ze uit de Jordaan
hadden meegenomen. En hij zei tegen de Israëlieten: “Als jullie
kinderen later aan hun vader vragen: ‘Waarom liggen die stenen
daar?’ dan moeten jullie tegen hen zeggen: ‘Hier is Israël over het
droge de Jordaan overgestoken. Want jullie Heer God heeft de
Jordaan voor ons laten opdrogen, totdat we waren overgestoken.
Net zoals jullie Heer God vroeger heeft gedaan met de Rietzee.
Hij deed dat omdat Hij wilde dat alle volken van de aarde zouden
weten dat jullie Heer God een machtig God is. En ook omdat jullie
dan voor altijd diep ontzag voor Hem zouden hebben.’
– Jozua 4: 20-24 (BasisBijbel).
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Wij herinneren ons vaak niet zozeer
feiten, maar wel de gevoelens die
deze feiten op dat moment
opriepen. Herinneringen kunnen je
blij, dankbaar, weemoedig of
verdrietig maken. Het kan
bijvoorbeeld fijn zijn om een
fotoboek te bekijken met fijne, maar
ook verdrietige herinneringen. De
afgelopen jaren heb ik ontdekt dat
herinneringen mogelijk zijn tot op
celniveau. Wat het brein vergeet,
onthoudt het lichaam. Dit herkent u
misschien wel, dat u zomaar
emotioneel wordt, zonder dat u
precies weet waarom. Het brein kan
u voor de gek houden (u kunt uzelf
van alles wijs maken), maar uw
lichaam kan dat niet. Dat spreekt
altijd de waarheid. Schenk dus
aandacht aan de signalen die uw
lichaam geeft.
De onlangs overleden theoloog,
dichter en schrijver Karel Eykman,
bekend van zijn kinderbijbel ‘Woord
voor Woord’, schreef een mooi gedicht over herinneren dat mij
erg aanspreekt. Ik las het in Volzin en wil dit graag met u delen.
Voor mij geeft het aan dat alles wat je meemaakt in je leven met
een doel is. Ook als je op het moment dat iets gebeurt daar het
nut niet zo van inziet, kun je op een later moment in je leven iets
aan die ervaring hebben. Niet door te blijven terugkijken op hoe
het was en in het verleden te blijven leven, maar door jezelf mee
te nemen en verder te gaan. Met alles er op en er aan. De vrolijke
en de nare aspecten. Veroordeel jezelf niet, wees niet te hard
voor jezelf, maar spreek jezelf aan met compassie en mededogen.
Dan houd je het langer vol.
Rini van Dijkhuizen, Kerkelijk (jeugd)werker
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Bij de kerkdiensten:
Op zondag 6 november staan we stil bij wie gestorven zijn. We
noemen die dag de namen van gemeenteleden die ons sinds
oktober vorig jaar zijn ontvallen. De betrokken families zijn
uitgenodigd en we willen die dag graag samen met hen bij hun
geliefden stilstaan. Ook is er gelegenheid om zelf een
waxinelichtje voorin de kerk aan te steken.
Op 27 november begint de Adventstijd en beginnen we naar het
kerstfeest toe te leven. We nemen daar met elkaar vier zondagen
(en weken) de tijd voor. Kerstmorgen valt dit jaar op een zondag.
Ik hoop die morgen zelf in Wesepe voor te gaan. Dat laatste heeft
te maken met het volgende:
Een persoonlijk bericht:
Inmiddels is er meer duidelijkheid over mijn aanstaande vertrek
uit Wesepe en Olst. De kerk van Meppel heeft inmiddels een
pastorie aangekocht waar wij in mogen gaan wonen. Daarmee
komt ook de datum van afscheid in zicht, namelijk zondag 8
januari. We beginnen het nieuwe jaar dus met een afscheid.
Dat afscheid vindt plaats in een kerkdienst. Die dienst wil ik graag
houden in één gebouw met de gemeenten van Olst en Wesepe
samen. Omdat ik ooit in het kerkgebouw van Olst begonnen ben,
en Wesepe er later bij kwam, vind ik het mooi om nu in het
kerkgebouw van Wesepe mijn werkzaamheden af te sluiten.
Ik ben dus nog niet weg en ben blij dat ik met kerst en met ouden-nieuw in Olst en Wesepe kan voorgaan. In een volgend
nummer van dit kerkblad kom ik natuurlijk nog op mijn afscheid
terug.
Overlijden:
Door een misverstand heeft de volgende mededeling nog niet in
het kerkblad gestaan, waarvoor onze excuses:
Op 20 juni overleed de heer Antoni Wonink in de leeftijd van 80
jaar. Antoni woonde met zijn vrouw Jenny Sprokkelerveld 2. Na
een dienst van Woord en Gebed in de kerk is hij begraven op de
begraafplaats in Wesepe.
We wensen Jenny en iedereen die Antoni mist, heel veel sterkte
toe!
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Sterkte wensen we ook toe aan de familie en bekenden van Gerrit
Jan Dieperink. Hij overleed op 22 oktober. Op 28 oktober hebben
we hem herdacht in een dienst van Woord en Gebed in de kerk,
waarna hij begraven is op de begraafplaats in Wesepe. Gerrit
Dieperink is 79 jaar geworden en woonde met zijn vrouw
Raalterweg 41.
In het volgende nummer van dit blad zal een In Memoriam van
zijn leven worden opgenomen.
Met vriendelijke groet,
ds. Henk Jan Damstra

DIACONIE

Inzamelingsactie voor de Voedselbank in Raalte
Hallo beste mensen,
We houden op zondag 30 oktober en zondag 6 november weer
een inzamelingsactie voor de voedselbank in Raalte.
Vooral wat langer houdbare producten zouden we graag
inzamelen.
Achter in de kerk staat dan een winkelwagen waar de spullen in
kunnen.
Deze actie wordt ook weer georganiseerd door de gezamenlijke
diaconieën van Klein Salland.
Op maandag 7 november gaan we alle winkelwagens tegelijk
aanbieden bij de voedselbank.
De Diaconie
Verkoop handwerkspullen en pannenkoekenactie
De Handwerkgroep (HVD) houdt op zaterdagmiddag 12
november de jaarlijkse verkoopmiddag van de eigen gemaakte
spullen. Dat is dit jaar weer in combinatie met de
pannenkoekenactie. Van 14.00 uur tot 16.00 uur is de Beukenoot
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naast de kerk in Wesepe gezellig ingericht. Er is dan tevens de
mogelijkheid om onder het genot van een kopje koffie/thee en
eigengemaakte taart bij te praten
De creatieve handwerkvrouwen hebben weer een gevarieerde
voorraad mooie spullen gemaakt met onder meer de welbekende
Noorse sokken, knuffels, kussens, sjaals, mutsen en ga zo maar
door. De opbrengst van de verkoop is voor een nader te bepalen
goed doel.
Voor de pannenkoekenactie zijn er twee soorten pannenkoeken te
koop. Met spek (voor slechts € 1,25 per pannenkoek) en naturel
(€ 1).
Dus iedereen is welkom zaterdagmiddag 12 november in de
Beukenoot.
Samen eten
Beste Senioren van Wesepe e.o.
Zoals u hebt kunnen lezen, en gehoord, schieten de
energieprijzen omhoog, dit heeft ook gevolgen voor het Samen
Eten, en de Soosmiddagen.
Op woensdag 2 november gaan we om 12.30 uur weer Samen
Eten in “het Wapen van Wesepe”.
We gaan dan € 20 p.p. betalen voor een 3-gangen diner inclusief
een drankje.
U kunt zich opgeven tot de vrijdag ervoor bij Fineke, telf: 532247.
Het gebeurt nog steeds dat men zich NIET opgeeft voor het eten,
en toch wil aanschuiven, en dat is heel vervelend.
Er wordt gekookt voor het aantal personen wat zich heeft
opgegeven. Twijfelt u over de opgave, bel dan even!
Soosmiddag
Op woensdagmiddag 16 november om 14.30 uur in het “Wapen
van Wesepe” hebben we weer onze Soosmiddag.
U kunt deze middag de film “Mirrewinter op het platteland” van
Gert-Jan Oplaat zien.
Het verhaal speelt zich af in Markelo e.o. in de winter van 1944.
Het is een spannende en mooie film in het Twents dialect.
De kosten zijn € 12,50 p.p.
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Op woensdag 14 december a.s. is de Kerstmiddag gepland, dan
treedt op dameskoor “Eigen Wiese” uit Raalte.
Graag zien we jullie op deze datums.
Hartelijke groeten van Ton, Frank, Annie, Fineke en Erna.
Even op de koffie
‘Even op de Koffie, dat zou leuk zijn.’, zo begint Piet de
nieuwsbrief over ‘zijn’ weeshuis Noah’s Ark in Uganda, waar hij en
zijn vrouw Pia samen met vele anderen sinds 1996 bezig zijn en
waar een aantal van onze jeugdleden destijds een werkvakantie
hebben doorgebracht. Het doel is deze grotendeels weeskinderen
een toekomst te geven. Maar in Uganda heeft slechts 16 procent
van de bevolking een betaalde (formele) baan. Hij leerde zijn
kinderen onder andere om koffie te verbouwen, een product om
trots op te zijn. Er is nu een samenwerkingsverband opgezet voor
eerlijke koffie, zo worden veel families geholpen, kunnen meer
kinderen naar school en volgt een aantal kinderen een opleiding
tot barista. Om het koffiedrinken in Uganda te promoten wordt er
gestart met een koffierestaurantje. En de eerste lading koffie is in
Nederland: Riobusta Medium Roast, hele bonen of gemalen, is te
bestellen op www.nacmu.org/koffie.
Ons sponsormeisje:
Altijd aan het eind van het jaar
krijgen we een brief van ons
sponsorkind Betsaida via stichting
Kinderhulp Dominicaanse Republiek.
Zij is nog steeds erg enthousiast
over haar studie aan de universiteit
en zit nu in het derde semester. Ze
realiseert zich heel goed dat ze
straks met haar professionaliteit
niet alleen in staat is haar familie te
helpen maar ook andere mensen die
haar nodig hebben. In haar vrije tijd
vindt ze het leuk om vrienden van
school te bezoeken en naar muziek
te luisteren. We blijven haar dus nog even sponseren.
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UIT DE KERKENRAAD

Op 22 januari komt een
koor uit Laren zingen in
onze kerk. Het gaat om
het koor Deo Gratias.

Kerstbakjes
Op dinsdag 13 december gaan we kerstbakjes
maken met de dames van de bloemengroep.
Vindt u het leuk om ons te komen helpen, kom dan
ook naar De Beukenoot; ‘vele handen maken licht
werk’ en het is ook gezellig!
Als u kerstgroen uit eigen tuin hebt, wilt u dat dan
meebrengen?
We hebben het liefst kleine dennentakken, taxus of hulst. Liefst
geen coniferen.
Graag wel eerst overleg hierover met Lies den Duijf (06
12283124) omdat we anders misschien veel te veel krijgen.
We beginnen om 13.00 uur.
Tot dan, Joke Jansen en Lies den Duijf
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KERKBEHEER

Kerkbalans
De voorbereidingen voor Kerkbalans
2023 zijn inmiddels begonnen. De
actie heeft dit jaar ook als titel ‘Geef
vandaag voor de kerk van morgen’.
Voor u is dit misschien een mooi
moment om na te gaan of u uw
toezegging voor 2022 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.
Begroting 2023
De begroting voor 2023 ligt ter inzage in week 45 (14 t/m 18
november) op het adres Kikkerspad 9 in Wesepe.
Als u deze wilt inzien dan graag even een telefoontje naar Evert
van den Broek (06 23340539) voor een afspraak.
De kerkrentmeesters
Opbrengst van collecten en giften

25 sept
30 sept
2 okt
4 okt
5 okt
9 okt

Diaconie
Kerkbeheer
Gift
Diaconie
Kerkbeheer
Gift appelactie
Gift
Diaconie
Kerkbeheer
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€
€
€
€
€
€
€
€
€

67,10
58,10
25,00
38,05
40,90
50,00
50,00
97,15
90,20

16 okt

Diaconie
Kerkbeheer
Collecte

23 okt

€ 36,70
€ 28,75
€ 20,00

AGENDA

1 nov.
2 nov.
4 nov.
3 nov.
9 nov.
12 nov.

10.00 u
12.30 u
9.00 u
20.00 u
19.45 u
14.00 u

16 nov.
21 nov.
26 nov.

14.30 u
20.00 u
9.00 u

Kerkbeheer
Bonekampweg
Samen eten
Wapen van Wesepe
Ouderlingenvergadering
de Beukenoot
Diaconievergadering
de Beukenoot
Kerkenraadsvergadering
de Beukenoot
Pannenkoekenverkoop en
Handwerkspullen
de Beukenoot
Soosmiddag
Wapen van Wesepe
Redactievergadering
Kikkerspad 9
Oud papieractie1
erf fam. Niemeijer

In oktober heeft het Breed Overleg de draad weer opgepakt.
Het belangrijkste nieuwsfeit was de mededeling van ds. Damstra
dat hij een beroep heeft ontvangen van de PG Meppel. Hij heeft
dat beroep intussen aangenomen en hij zal in een dienst op 8
januari afscheid nemen van de beide gemeenten Olst en Wesepe
en natuurlijk ook van Klein Salland,
In de wetenschap dat ds. Veenstra in het voorjaar van 2023 met
emeritaat gaat, stelden we vast dat het wellicht een goed moment
is om in gezamenlijkheid naar de consequenties van het ontstaan
van deze vacatures te kijken. Ook te onderzoeken waarin we
samen kunnen optrekken.
Voor Wijhe was de verandering in de eigen gemeente natuurlijk al
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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langer bekend en was men al bezig zich daarop voor te bereiden.
In Olst en Wesepe moet dat proces natuurlijk helemaal nog vorm
krijgen.
We zijn in Klein Salland ook al langer bezig om te onderzoeken of
het mogelijk is de kerkelijke administraties meer in elkaar te
schuiven. Een plan wat er al langer ligt maar dat helaas nog geen
concrete vorm heeft gekregen.
Vanwege beide thema’s (vacatures en administratie) heeft het BO
aan de kerkenraden geadviseerd om met externe ondersteuning
hiernaar in gezamenlijkheid te kijken. Welke voordelen kunnen we
als Klein Salland nu behalen uit onze samenwerking? Dat is de
centrale vraag.
We wachten het antwoord van de kerkenraden maar even af.
Namens het Breed Overleg,
Egbert Gritter,
intussen onafhankelijk voorzitter.
Wandelen in Klein Salland
U kunt zich nog opgeven voor het wandelen op 4 november in
Raalte via email bij gerrit.visscher.heeten@gmail.com
Voor meer info: zie het vorige kerkblad.

Muziekliefhebbers opgelet!

Een bijzondere luisteravond: GELUKKIG DE MENS DIE …
Een activiteit van de V&T commissie van de Protestantse Kerk te
Olst & Roel Smit op woensdag 9 november van 19.45 tot
ongeveer 21.15 in de Bastiaan!
Inloop met koffie v.a. 19.30, de entree is gratis maar u moet wel
reserveren, zie hieronder.
Onze dorpsgenoot Roel Smit zal ons met het werk van de Franse
componist César Franck laten kennis maken. Hij zal veel
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fragmenten laten horen en daarbij als een gids duidelijk maken
wat in die fragmenten te horen is. César Franck werd 200 jaar
geleden geboren. Hij is niet super bekend bij het grote publiek.
Dat hij beter verdient kunt u bij deze luisteravond ervaren!
Roel Smit heeft sinds 2017 zijn muziekpracticum aan de Jan
Schamhartstraat in Olst. Hij geeft daar cursussen over allerlei
muzikale onderwerpen. Degenen die er iets van hebben
meegemaakt weten hoe boeiend en informatief hij kan vertellen
bij muziek. Daarnaast is Smit beiaardier en organist van beroep.
Aanmelden bij Blandine Taal het liefst via de mail,
mussettaal@kpnmail.nl
U kunt ook bellen/een sms sturen naar 06-30292520.

Voor de liefhebbers van klassieke muziek:

Avondconcert in de Nicolaaskerk Wijhe.
Zaterdag 5 november 2022

20.00 uur

Het Zwolse Strijkorkest Libero.
is een heel internationaal gezelschap bestaande uit 14 jonge
professionele musici.
Zij hebben gestudeerd aan het ArtEZ conservatorium.
Voor de pauze spelen ze 2 delen uit de Jaargetijden van Vivaldi
Na de pauze spelen ze de voorstelling “Metamorfosen”, met
danseres Aya Misaki.
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De voorstelling Metamorfosen is opgebouwd uit muziekstukken
van:
- Felix Mendelssohn; hij schreef zijn strijkers symfonie toen hij 13
jaar oud was.
- Philip Glass; de Chaconne uit zijn 3e symfonie
- Richard Strauss, een compositie die hij tijdens de 2e
wereldoorlog schreef.
Het Strijkorkest Libero neemt u mee op reis. Danseres Aya Misaki
is de verpersoonlijking van de metamorfose (verandering).
Kortom een boeiend concert, heel uniek dat dit in de mooie
Nicolaaskerk plaatsvindt.
Kaarten à € 15,00 zijn verkrijgbaar bij:
Boekhandel Primera Schippers
Bij leden van de werkgroep concerten (zie website
www.vriendennicolaas.nl)
Door overboeking van het bedrag naar onze rekening NL85
RABO 0328 5198 71 met vermelding van “toegangskaarten Libero
concert”. De kaartjes liggen dan klaar in de kerk.
Kerkdiensten in Klein Salland
Raalte
datum
6 nov.
13 nov.
20 nov.
27 nov.
4 dec.

tijd
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

voorganger
Ds. H. de Graaf - Oene
Klein Salland
Ds. R. Slaar
Ds. R. Slaar
Ds. R. Slaar

tijd
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

voorganger
Ds. J. Wiegers
Klein Salland
Ds. H.J. Damstra
Mevr. ds. I. Boersma-Prins
Ds. H.J. Damstra

tijd
19.30
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

voorganger
ds. M. Veenstra-Oving (Dankdag)
Ds. S. Sijtseman - Meppel
Ds. H.J. Damstra – Olst (Klein Salland)
Ds. M. Veenstra-Oving
Ds. M. Veenstra-Oving
Ds. M. Veenstra-Oving

Olst
datum
6 nov.
13 nov.
20 nov.
27 nov.
4 dec.
Wijhe
datum
2 nov.
6 nov.
13 nov.
20 nov.
27 nov.
4 dec.
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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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