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Voor kinderen van groep 8, doorgaans op de 2e vrijdag van de maand om 19.00 uur in De Bastiaan.
Adressen:
Kidsclub
- Willemieke van de Poel Tel. 06-43033321.
HFK-club (HutselFrutselKnutsel-club)
- Annemarie Lagendijk, Tel. 0570-563129.
- Ali Speksnijder. Tel. 0570-564028.
Jongerenclub
Houd de kerkwijzer in de gaten voor de activiteiten
voor jongeren! .
Locatie van alle clubs: meestal de Bastiaan
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A. Kinderen en jeugd in Olst
1. Kinderoppas
Voor de allerkleinsten is er tijdens de kerkdienst oppas. Dit is in de Bastiaan (naast de Dorpskerk), behalve als er een oecumenische dienst op de Boskamp is,
dan is het in de ruimte bij die RK Kerk.
Locatie: de Bastiaan.
Contactpersoon: Gert Lagendijk, ☎ 563129,
gw.l@hetnet.nl

4. Basiscatechese voor groep 7 en 8:
Vanuit het geloof, de bijbel en de kerk is er een
aantal ‘basiszaken’. Die basis is voor een deel
bekend bij jongeren, voor een deel ook niet. Daarom
is er voor jongeren van groep 7 en 8 van de
basisschool ‘basiscatechese’, op een paar middagen
in het voorjaar en in het najaar.
Ouders die hun kind daarvoor willen opgeven,
kunnen terecht bij ds. Henk Jan Damstra. De
middagen en tijden worden in overleg afgesproken,
zodat zoveel mogelijk jongeren erbij kunnen zijn.

2. Kindernevendienst
Iedere zondag (m.u.v. de schoolvakanties) hebben
de kinderen van de basisschool tijdens de kerkdienst
hun eigen viering in de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8.
In de Adventsperiode en in de 40-dagen tijd werken
we met de kinderen aan een project. Eén keer per
maand (m.u.v. de projectweken) is er werktafel voor
de groepen 6 t/m 8 en voor brugklassers. De
kinderen werken aan een tafel achterin de kerk en
maken daar opdrachten en luisteren naar de
overdenking. In juni, als de kinderen van groep 8
afscheid nemen, sluiten we het seizoen af met een
uitje.
Locatie: de Bastiaan.
Contactpersoon: Heleen Stronks, ☎ 565801,
heleen.stronks@gmail.com

B. Cursussen en groepen in Olst
1. Belijdeniscatechese:
Het is mogelijk om aan het einde van het komende
seizoen belijdenis te doen. Daarom wordt er in de
komende periode belijdeniscatechese gehouden.
Wie mee wil doen èn wie daarover nadenkt, kan zich
aanmelden bij ds. Henk Jan Damstra om concrete
afspraken te maken.
2. Gesprekskring 20 plussers
Deze gespreksgroep komt elke eerste maandag van
de maand bij elkaar in De Bastiaan.
In het nieuwe seizoen wordt door twee mensen een
bijbelgedeelte uitgezocht en voorbereid. Daar wordt
op de avond dan verder over gesproken. Er is ook
ruimte voor andere onderwerpen. Dat hangt steeds
af van waar de deelnemers behoefte aan hebben.
We beginnen de avonden om 20.00 uur.

3. Kidsclub en HFK-club (HutselFrutselKnutsel-club)
Vanaf oktober t/m mei wordt er elke maand op
vrijdagavond een gezellige avond gehouden. Samen
wordt er geluisterd naar een verhaal, een spel
gedaan, geknutseld, gekookt en nog veel meer. Het
kost € 1 per keer, waarvan € 0,50 voor een goed
doel. Aan het eind van het seizoen wordt samen
afgesproken naar welk goed doel het gespaarde
bedrag gaat. In juni of begin juli is er een gezamenlijk
clubuitje op een zaterdag.
Kidsclub
Voor kinderen van de groepen 5, 6 en 7, doorgaans
op de derde vrijdag van de maand om 19.00 uur in
De Bastiaan.
HFK-club (HutselFrutselKnutsel-club)

3. Gespreksgroep voor 40-plussers:
Deze gespreksgroep bespreekt elke keer een
bijbelgedeelte. Af en toe worden er uitstapjes naar
andere onderwerpen gemaakt. De data worden in
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overleg afgesproken, zodat we rekening kunnen
houden met ieders volle agenda.
De avonden zijn in De Bastiaan. Opgave graag bij ds.
Henk Jan Damstra.

Data:
zaterdag 20 september, 3 januari, 28 maart
Tijd:
9.00 uur
Waar:
De eerste keren in De Bastiaan, Olst
Kosten:
reiskosten eventueel bus, auto en koffie

4. Gespreksgroep voor 60-plussers:
Wie 60 jaar of ouder is, is van harte welkom op deze
gespreksgroep. Er zit geen bovengrens aan de
leeftijd. Op een doordeweekse ochtend komt deze
groep bij elkaar in De Bastiaan, het afgelopen jaar
was dat op vrijdagochtend.
Data worden net als bij een aantal andere groepen
steeds in overleg afgesproken.
Opgeven kan bij ds. Henk Jan Damstra.

D. Cursussen en groepen in Wijhe
1. MEDITATIE-MOMENTEN
De belangstelling voor christelijke meditatie is de
afgelopen jaren enorm toegenomen. Er zijn steeds
meer mensen die hier belangstelling voor tonen.
Mediteren is een oefening in openheid voor wat zich
aan je voordoet en wat in je omgaat. Er zijn
verschillende vormen van mediteren.

5. PVG De Rank
De Protestantse Vrouwengroep De Rank komt
maandelijks bij elkaar voor onderling contact. In
2014 nog op de woensdagavond, maar m.i.v. 2015
op de donderdagmiddag, meestal de eerste van de
maand.
Het bestuur nodigt een spreker of spreekster uit die
ons informeert over een maatschappelijk, kerkelijk
of cultureel onderwerp. U wordt uitgenodigd om
eens een bijeenkomst bij te wonen. De Kerkwijzer of
website PKN-Olst informeren u over de precieze
data. Hartelijk welkom!!
Voor inlichtingen en programma: Jenny van der
Steeg-Venema, secr. Tel. 560949,
steegvenema@kpnplanet.nl
Locatie: De Bastiaan

In de sfeer van Taizé
Een daarvan is het zoeken naar de stilte in de
vieringen in de sfeer van Taizé. Door een bepaalde
opzet van luisteren naar lezingen en het herhalen
van liederen groei je toe naar stilte en meditatie.
In samenwerking met de Rooms Katholieke parochie
worden er 3 vieringen in de sfeer van Taizé
georganiseerd.
Begeleiding: Verschillende leden van kerk en
parochie onder leiding van Thom Letteboer en
Martje Veenstra-Oving
Data:
24 september, 22 oktober, 26
november
Tijd: 19.00 uur - 19.30 uur
Waar: Rooms Katholieke kerk Wijhe
Kloosterbezoek
Via vorming en toerusting hebben we een aantal
jaren een kloosterbezoek in groepsverband
georganiseerd naar het Clarissenklooster in Megen.
Vorig jaar bleek hiervoor geen belangstelling.
Mocht het zo zijn dat jij/u wel belangstelling hebt
om een weekend naar een klooster te gaan, zou je
dit willen aangeven? Dan gaan we bekijken of er
voor komend seizoen nog iets te regelen valt,
eventueel in een ander klooster.
Contactpersoon: Martje Veenstra-Oving

C. Pelgrimeren
1. PELGRIMEREN GEERT GROOTEPAD
Het pelgrimeren van de afgelopen jaren willen we
uitbreiden en verplaatsen naar de zaterdag.
Daarom trekken de voorgangers van Klein Salland de
wandelschoenen aan en nodigen je uit om met hen
het Geert Grootepad te lopen. Deze tocht, in het
voetspoor van de moderne devotie loopt van
Deventer naar Zwolle. We spreiden het lopen van de
verschillende etappes (ongeveer 12 tot 15 km) over
een paar seizoenen uit. We starten elke etappe
samen en we krijgen wat woorden voor onderweg
mee.
Het is een mooie gelegenheid om samen wat te
doen en elkaar te ontmoeten! De eerste etappe
wandelen we op zaterdag 20 september. Houd het
kerkblad van september in de gaten voor meer info.
Begeleiding: Martje Veenstra-Oving en de andere
collegae van Klein Salland

Oefenen in aandachtig leven
Op vier avonden worden er oefeningen in
aandachtig leven aangereikt.
Verschillende meditatieve vormen, ook uit de
Christelijke traditie, zullen aan bod komen.
We maken o.a. gebruik van woorden, klanken,
beelden, adem en beweging om de aandacht te
richten, het lichaam te ontspannen en het denken
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tot rust te laten komen. Zo ontstaat er ruimte om de
bron van stilte te kunnen ervaren.
Begeleiding: Annelies Oosterbroek\
Data:
november
Tijd:
Plaats:

Een verhaal dat we de laaste jaren rondom misbruik
en misstanden in de kinderzorg denken te kennen,
maar hier op bijzondere wijze wordt uitgewerkt.
Judy Dench speelt de hoofdrol.
Begeleiding: Leo Geurts
Datum:
Woensdag 19 november
Tijd:
20.00 uur - 22.00 uur
Plaats:
‘t Langhuus

dinsdag 7 en 21 oktober, 4 en 11
20.00 uur – 22.00 uur
’t Langhuus

De voorlezer lijkt in eerste instantie te gaan over
een liefdesrelatie tussen een 15 jarige jongen en
de veel oudere Hanna Schmitz. Op een dag verdwijnt
ze uit zijn leven. Acht jaren gaan voorbij. Michael
studeert rechten aan een prestigieuze universiteit in
een periode dat er veel processen tegen nazi's
rondgaan. Hij komt bij toeval opnieuw zijn
voormalige geliefde tegen, maar ditmaal onder
andere omstandigheden. Hanna wordt aangeklaagd
voor gruwelijke misdaden die gepleegd zijn in een
concentratiekamp. Michael ontdekt dat ze een
opzichter in zo'n kamp was en zich had aangemeld
als lid van de SS. Naarmate het proces in zich
ontwikkelt, ontdekt hij een geheim dat het leven van
beiden zal veranderen.
Begeleiding: Leo Geurts
Datum:
12 maart 2015
Tijd:
20.00 uur - 22.00 uur
Plaats:
De Bastiaan in Olst

2. De laatste eer: “Wat wil ik bij mijn begrafenis?”
Hoewel alle mensen weten dat ze een keer zullen
overlijden, praten velen daar liever niet over. Maar
als iemand overlijdt moet vaak op stel en sprong van
alles bedacht worden: Wat moet er op de kaart?
Kiezen we voor een uitvaartplechtigheid in de kerk
of niet; en wat moet er dan allemaal gebeuren? Wie
zegt er wat, welke liederen moeten klinken ? ‘Had
vader een lievelingslied?’ Kun je ook nog wat doen?
Wat mag je zelf doen, wat moet je overlaten aan de
uitvaartondernemer? In de drie avonden zijn
bovenstaande vragen aanleiding tot gesprek.
1e avond staat centraal: wat maakt een uitvaart in
jouw ogen goed?
2e avond: waarom een kerkelijke uitvaart of niet? En
wat betekent het allemaal?
3e avond staat in het teken van informatie o.a. door
een uitvaartleid(st)er.
Bij nadrukkelijke wens van aanwezigen kan ook een
bezoek aan Crematorium Steenbrugge
georganiseerd worden (wat en hoe gebeurt daar?).

4. PELGRIMEREN GEERT GROOTEPAD
Het pelgrimeren van de afgelopen jaren willen we
uitbreiden en verplaatsen naar de zaterdag.
Daarom trekken de voorgangers van Klein Salland de
wandelschoenen aan en nodigen je uit om met hen
het Geert Grootepad te lopen. Deze tocht, in het
voetspoor van de moderne devotie loopt van
Deventer naar Zwolle. We spreiden het lopen van de
verschillende etappes (ongeveer 12 tot 15 km) over
een paar seizoenen uit. We starten elke etappe
samen en we krijgen wat woorden voor onderweg
mee.
Het is een mooie gelegenheid om samen wat te
doen en elkaar te ontmoeten! De eerste etappe
wandelen we op zaterdag 20 september. Houd het
kerkblad van september in de gaten voor meer info.

Begeleiding: Pastor L. Geurts
Data:
woensdagavond 22 oktober , 5
november , 12 november
Tijd:
20.00 uur
Plaats:
Het Klankbord, Stationsstraat 7a
Wijhe (achter de St.Jozefschool)
Opgave graag voor 14 oktober via
lgeurts@heiligelebuinus.nl of via Mariënburghstr 2
7415 BP Deventer
3. FILMS DIE ERTOE DOEN
Philomena Lee raakt als tiener in 1952 zwanger in
Ierland. Ze wordt naar een klooster gestuurd om
verzorgd te worden. Wanneer haar kind een peuter
is wordt hij door de nonnen voor adoptie naar
Amerika gestuurd. Philomena gaat de
daaropvolgende 50 jaar op zoek naar hem. Wanneer
ze Martin Sixsmith, een vermoeide, cynische
journalist, ontmoet vertrekken ze samen naar
Amerika om hem te zoeken.

Begeleiding: Martje Veenstra-Oving en de andere
collegae van Klein Salland
Data:
zaterdag 20 september, 3 januari,
28 maart
Tijd:
9.00 uur
Waar:
De eerste keren vanuit De Bastiaan,
Olst
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Kosten:

reiskosten eventueel bus,
auto en koffie

Op deze avond gaan we aan de hand van moderne
poëzie in gesprek over de grote vragen van het
leven.

Bidden met de benen / pelgrimeren
Naast de delen van het Geert Grote pad die op 3x
een zaterdag worden gelopen vindt er ook de
mogelijkheid plaats om op vrijdag 15 mei 2015 mee
te gaan met de tocht van Diepenveen naar
Windesheim in het kader van Het Moderne Devotie
festival dat van hemelvaart tot 17 mei wordt
gehouden.

Begeleiding: Els Deenen, gemeenteadviseur van
de PKN, neerlandica en theologe.
Datum:
dinsdag 13 januari
Tijd:
20.00 uur - 22.00 uur
Plaats:
’t Langhuus
7. Historie van de Christendemocraten

5. LEESKRING DOORNSE CATECHISMUS

Opgaan, blinken en verzinken. Is dat nu het doen en
laten van onze Christen-Democraten?
Dit wordt een avond die gewijd is aan de rijke
historie van de christendemocratie van ons land. In
1878 ontstond de eerste echte moderne politieke
partij. Dat was de Anti Revolutionaire Partij,
opgericht en voortgestuwd door Abraham Kuyper.
Dr. A. Kuyper, jhr. mr. A.F. de Savornin Lohman en
dr. H. Schaepman waren de mannen van het eerste
uur van de christendemocratie. Uit wat zij beoogden
ontstond in de vaderlandse samenleving wat wij
naderhand de verzuiling zijn gaan noemen. In de late
19e eeuw en in de 20e eeuw heeft deze democratie
een groot stempel gedrukt op het politieke leven in
Nederland. In de bloeitijd waren de
christendemocraten goed voor zo ongeveer 65% van
het aantal kamerzetels in de landelijke politiek. In
onze 21e eeuw komen we nauwelijks aan 15%.
Vanwaar die opgang, vanwaar toch die neergang?
Vóór de pauze maken wij een “vogelvlucht” langs de
namen en de idealen van de mannen van het eerste
uur. We maken ook kennis met de bloeitijd, het
blinken van die christen-democratie. Na de pauze
willen we discussiëren hoe het verder zal gaan. Met
enige opgedane kennis van de historie kan de
discussie heel levendig worden. Velen onder ons
dragen nog altijd deze democratie een goed hart
toe. Wie weet draagt het gesprek er een beetje toe
bij, dat die Christen-Democraten niet behoeven te
verzinken.
Al enige jaren ben ik met diverse onderwerpen in uw
midden geweest. Als afgestudeerde in de 19e
eeuwse kerkgeschiedenis heb ik altijd veel
belangstelling gehad voor het “hand in hand gaan”
van theologie en politiek.

Een verademing is het voor velen, zo bleek vorig jaar
toen we begonnen te lezen in de Doornse
Catechismus. De oude vragen uit de Heidelbergse
Catechismus opnieuw bekeken door diverse
predikanten van op Goed Gerucht. En uiteraard
opnieuw bekeken door onszelf. Het resulteerde in
levendige gesprekken die we graag willen
voortzetten, maar waarbij ook nieuwe mensen
welkom zijn.
Informatie:
Hans Schreuder, tel. 525355
Begeleiding: Ds. Martje Veenstra-Oving
Data:
woensdag 12 november, 10
december, 14 januari, 4 februari en 4 maart
Tijd:
20.00 uur - 21.45 uur.
Waar:
‘t Langhuus
Materiaal:
Doornse Catechismus/Aarnoud van
der Deijl e.a. Kampen 2010
6. Eeuwige vragen in moderne poëzie
“Eeuwige vragen”: we stellen ze allemaal. Vragen die
te maken hebben met onze menselijke
basiservaringen. Wie is de mens? En wie is God?
Geloof ik wel of niet? Wat is geluk? Wat moet je met
verdriet? Hoe om te gaan met het kwaad?
Antwoorden vinden we in onze levensbeschouwing,
in het geloof dat ons is doorgegeven van generatie
op generatie. Of niet (meer)? Die “grote verhalen”,
houden ze het? En de traditie? Wat blijft dragende
grond, en waar verschuiven onze antwoorden?
Hedendaagse gedichten zijn een neerslag van het
levensgevoel van onze tijd en cultuur. Dichters
verwoorden onze vragen, onze twijfels, ons zoeken
naar wat draagt. In poëtische taal, taal die ruimte
schept, leggen ze ons hun gedachten voor.
Gedichten kunnen ons raken, roepen herkenning op,
of juist verzet.

Begeleiding:
Datum:
Tijd:
Waar:
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dhr. C. Boon
10 februari
20.00 uur - 22.00 uur
‘t Langhuus

2e keer : Bijbels Culinair en Amish
Na het grote succes van de workshops ‘Bijbels
koken’ door de ‘kookdominee’ in het verleden, werd
het dit seizoen weer tijd voor een smakelijk en
inspirerend vervolg.

8. Kerkgeschiedenis van Nederland in de 20e eeuw
Uit de groep van het vorig seizoen kwam de wens
om weer eens een onderwerp te bespreken wat
dichterbij onze tijd ligt. En dan vooral meer de tijd na
de tweede wereldoorlog.
We gaan toch wel aan het begin van de 20e eeuw
beginnen, om een logisch, lopend verhaal te krijgen.
Ook de 1e wereldoorlog zal daar – zijdelings, omdat
Nederland neutraal was - bij betrokken worden,
omdat die tijd bepalend was voor veel
veranderingen, die doorwerken in de hele verdere
eeuw.
Voor wie al vast iets wil lezen noem ik:
Geert Mak: De eeuw van mijn vader (al eens eerder
besproken, maar het blijft een geweldig
boek voor dit onderwerp).
Agnes Amelink: De gereformeerden.
Oek de Jong: Pier en oceaan. (Deze roman gaat echt
over de tijd na de 2e wereldoorlog.)
Sietze van der Hoek: Langs de Nullijn. De twee
kanten van Nederland.( Hier komen allerlei
onderwerpen van de afgelopen jaren voorbij op een
onverwachte manier, niet zozeer als
kerkgeschiedenis.)
Begeleiding:
Data:
Tijd:
Waar:

Dit najaar verschijnt het boek “De smaak van de
Amish, keuken en cultuur” Han Wilmink bezocht de
Amish- gemeenschap in Pennsylvania en raakte
dermate geïnspireerd dat we nu maal en verhaal
proeven van de Amish, mogelijk aangevuld met
nieuwe gerechten in de stijl van Bijbels Culinair.
De vorige keren bleken de prachtige gerechten voor
de meeste deelnemers een ‘openbaring’. De
kokende dominee belooft er ook nu iets bijzonders
van te maken, volgens zijn motto: ‘Samen eten
verbindt, samen proeven hoe goed de bijbel
smaakt.’
Er wordt een hoogwaardig 5-gangenmenu bereid,
inclusief een aantal hapjes vooraf met een aperitief.
De ingrediënten zijn zo veel mogelijk van biologische
oorsprong.
De prijs is € 25,00 per persoon. Het bijpassende
wijnarrangement wordt tegen de kostprijs van € 7,50
per persoon verzorgd.
Begeleiding 2e keer:
Datum:
Tijd:

Dieneke van Hoegee
dinsdag 17 februari, 3 maart,
17 maart
20.00 uur - 22.00 uur
’t Langhuus

waar:

Han Wilmink
23 januari 2015
kokers: 16.30 uur
eters: 19.00 uur
’t Langhuus

Let op: in verband met gemaakte kosten voor
aanschaf ingrediënten en dergelijk gaan we ervanuit
dat als u zich heeft opgegeven, u ook meedoet. Mocht
blijken dat u niet kunt, dan kunt u zich tot 4 dagen
voor genoemde data afmelden. Anders zijn we
genoodzaakt om de kosten alsnog in rekening te
brengen.
Dit geldt voor zowel 21 november als 23 januari

9. SAMEN BIJBELS CULINAIR
1e keer
In de bijbel staan vele verhalen over samen eten.
Goed om dit ook in Wijhe te organiseren en samen
Bijbelse recepten uit te proberen. De eerste keer
koken we zelf met behulp van de bijbelse
kookboeken van Wina Born en Han Wilmink. Wilt u
meekoken? Dat kan vanaf 17.00 uur. Geen tijd om te
koken, maar wel graag mee-eten? Dan bent u
welkom vanaf 19.00 uur. De gemaakte kosten delen
we samen. Gaat u uit van ongeveer € 20,00 per
persoon voor eten en drinken.
Begeleiding 1e keer:
Zwanette Pol,
Klaas Jilderda,
Martje Veenstra-Oving
Datum:
21 november
Tijd:
17.00 uur - 21.30 uur
Waar:
’t Langhuus

E Overige activiteiten in Olst
1. Cantorij Olst
De cantorij verleent eenmaal per maand en op de
hoogtijdagen medewerking aan de kerkdiensten. De
repetities zijn op dinsdagavond van 19.00-20.00 uur
in de Dorpskerk. De leiding berust bij de organist,
dhr. W. de Just.
Contactpersoon: Annelies Vosselman,
☎ 0570-862690, a-vosselman@home.nl
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In de loop van de jaren hebben we ons vooral
gericht op het onderhouden van contacten met de
kerk van Halmahera, Indonesië, van Papua,
Indonesië en met de “Brotherhood”, een
Anglicaanse kloostergemeenschap in New Dehli,
India. Zo sturen we hun ieder jaar Kerst- en
Paasgroeten.
Per jaar stellen we project vast waaraan we dan in
het bijzonder in de Veertigdagentijd aandacht
besteden. Zo mogelijk nodigen we iemand uit die
ons over dat project en de achtergronden ervan iets
kan vertellen. In het najaar sluiten we het project af
in een dienst waarbij wij als werkgroep
medewerking verlenen.
Het afgelopen jaar stond een onderwijsproject in het
binnenland van Papua centraal, voor het komende
jaar zal het gaan om de renovatie van scholen van de
“Brotherhood” in New Dehli. De broeders van die
gemeenschap werken vooral onder de kastelozen,
dalits, de armsten in de Indiase samenleving.
Over onze contacten, onze projecten en over de
landelijke acties van onze kerk berichten we
regelmatig via onze rubriek in het kerkblad.
Als u meer wilt weten of mee wilt doen aan onze
werkgroep kunt u contact opnemen met Kienie
Ebbers-Huizinga, H. Droststraat 1, tel. 562176, email: wwebbers@hetnet.nl

2. Koffiedrinken na de dienst
Tweemaal per maand staan na de dienst koffie, thee
en limonade klaar in de Bastiaan. In de
zomermaanden elke week.
3. Oecumenische avondgebeden in Adventstijd en
Veertigdagentijd
In de Advents- en Veertigdagentijd zijn er ter
voorbereiding op Kerst en Pasen wekelijks korte
oecumenische avondgebeden op vrijdagavond om
19.30 uur (duur ca. een half uur) in de Dorpskerk. De
diensten kennen een sobere liturgie waarin stilte een
belangrijke rol speelt. Iedereen is daarbij van harte
welkom. De avondgebeden worden voorbereid en
uitgevoerd door leden van de rooms-katholieke en
protestantse kerken van Olst en Boskamp.
De data voor de avondgebeden in de Adventstijd zijn:
29 nov; 6-13-20 december. De data in de
Veertigdagentijd zijn: 7-14-21-28 maart en 4-11 april
en (past u op!!) Stille zaterdag 19 april. Dat
avondgebed gaat over in de Paaswake.
Contactpersoon: dhr. C. Vonk, ☎ 562147,
vonk112@hetnet.nl
4. Koffie-inloop – maandagochtend
Elke maandagochtend staat de Bastiaan van 10 uur
tot half 12 open voor ieder die behoefte heeft aan
koffie, thee of een praatje. Uw gastheer /-vrouw
staat voor u klaar. Mocht u zelf ook mee willen
werken, neem dan contact op met mw. Anneke
Doreleijers, ☎ 546301

7. Werkgroep liturgisch bloemschikken
Op hoogtijdagen Kerst/Advent, 40-dagen tijd en
Pasen, Hemelvaart, Pinksteren verzorgen we een
bloemstuk in de kerk. Daarnaast wordt wekelijks de
bos bloemen in de kerk verzorgd.
We zijn momenteel met 6 personen, die actief zijn.
Graag zouden we uitbreiding willen hebben om zo
ons werk beter te verdelen. Wie doet er mee, bedenk:
vele handen maken licht werk. We hebben ervaren
bloemschikkers in de groep en gebruiken als
uitgangspunt materiaal van het Landelijk
Dienstencentrum in Utrecht. Op de PKN Olst website
kunt u foto’s van bloemstukken zien, die we met
hoogtijdagen maken.
Contactpersoon: Thea Wiegers,
☎ 565566,
thea.wiegers@gmail.com

5. Koffie-inn
Op elke eerste woensdag van de maand geurende
koffie/thee (met iets erbij). Voor iedereen die
behoefte heeft aan gesprek, ontmoeting of een
spelletje. Er zijn luisterende oren van gastvrouwen.
Als u niet zelfstandig kunt komen, kunt u ook worden
gehaald.
Locatie: De Bastiaan
Contactpersoon: mw. M. Timmerman, ☎ 564002
(ook voor vervoer), willemtim@hetnet.nl

8.Kerk open
In de maanden juni – augustus is de Dorpskerk op
vrijdag- en zaterdagmiddagen van 13.30-16.30 uur
geopend, in de Advents- en de Veertigdagentijd op
vrijdagmiddag. Daarnaast ook op bijzondere dagen,
zoals Monumentendag, jaarmarkt, e.d. In de zomermaanden is er ook een tentoonstelling in de kerk.
Tijdens de openingstijden wordt ook altijd het van
Oeckelenorgel bespeeld. Een team van vrijwilligers

6. Werkgroep ZWO: Zending, Werelddiaconaat en
Ontwikkelingssamenwerking
Onze werkgroep heeft als doel aandacht te geven
aan onze verbondenheid met kerken en christenen
in het buitenland. Het gaat daarbij om zending, hulp
aan mensen in nood en de vragen van gerechtigheid
en vrede in de wereld.
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heet de gasten welkom. U bent ook welkom om
vrijwilliger te worden.
Contactpersoon: dhr. H. Drost, ☎564408,
j.drost@windesheim.nl
9. Samen aan tafel
Op de derde donderdag van de maand een gezellige
en smakelijke maaltijd voor gezinnen, paren en
alleen-gaanden. Ontmoeting in een ontspannen en
informele sfeer. Prima maaltijden verzorgd door een
enthousiast team van vrijwilligers.
Locatie: De Bastiaan
Contactpersonen: mw. B. Vrielink, ☎ 561864,
mw. L. van der Graft, ☎ 562119,
janloekvdgraft@hetnet.nl
en mw. A. Bijmold, ☎ 562623, alie@bijmold.nl

F. Adressen en bereikbaarheid
De Bastiaan, Kerkplein 11, Olst,
De Bron,Thorbeckestraat 11, Olst
Het Langhuus, Langstraat 27, Wijhe,

☎ 562008
☎ 565727
☎ 686840

ds. H.J. Damstra, Olst,
(vrije dag zaterdag);
damstra.schreuder@planet.nl
mw. R. van Dijk, Wijhe
(op woensdag en donderdag);
riekevandijk@pgwijhe.nl
Ds. Martje Veenstra-Oving
martjeveenstra@hotmail.com
pastor L. Geurts
lgeurts@heiligelebuinus.nl

☎ 564042

☎ 86 68 40

☎ 54 58 42
☎ 609040
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