
Welverdiend afscheid ds. Weststrate van de VEG Heerde 

Het weekend van  17 en 18 september stonden voor de Vrije Evangelische Gemeente in het licht van 

het met emeritaat gaan van haar voorganger ds. Sjaak Weststrate. Na 42 jaar te hebben gediend in 

de gemeenten Heerde, Bussum, Nijverdal  en wederom Heerde was het afscheid nemen een feit. 

Op zaterdag begon de middag met een rit in een open cabriolet door de gemeente Heerde, de 

gemeente  waar het voor ds. Weststrate allemaal begon. 

Een erehaag werd gevormd door kinderen van de gemeente die hem ontvingen met duizenden 

zeepbellen  en binnentrad onder een boog rijkelijk versiert met bloemen en een bord met de tekst 

“Dank aan de Heer , hulde aan de emeritus”  

Daarna vond de receptie  plaats in de Bovenzaal van het Kruispunt in het eigen gebouw van de 

gemeente. 

De receptie die volgde was open voor gasten uit de burgerlijke gemeente en uit de VEG zelf. Veel 

mensen hebben hier gebruik van gemaakt om de scheidende predikant en zijn vrouw de hand te 

drukken en een blijk van waardering bij hen achter te laten. 

Na 18.00uur ging de receptie over in een samenzijn van de gemeente. Het was een drukte van belang 

iets waarnaar de gemeente had uitgezien na de lange en onwerkelijk lijkende corona periode. 

 De organisatie had de gemeente opgeroepen om voor de gezamenlijke maaltijd iets voor te 

bereiden. De gemeente had hier massaal gehoor aangegeven en de tafel werd rijkelijk gevuld met 

gerechten. Zeer gevarieerd en voor iedereen keuze volop uit de door de gemeente leden thuis 

gemaakte gerechten.  Een verwijzing naar de gezamenlijke maaltijden uit de eerste christelijke 

gemeente.  

Voor het afscheid op de zondag waren vertegenwoordigers uit de burgerlijke gemeente Heerde, de 

bond van Vrije Evangelische gemeenten in Nederland  een afscheid, omliggende regio gemeenten en 

het Interkerkelijke Platvorm Heerde. De dienst werd geleid door ds. Weststrate zelf  met als thema  

“Die mij droeg op adelaarsvleugels” naar aanleiding van Deut.32:11-12. Een dienst  met centraal de 

Heer die alles mogelijk maakt en waarop wij mensen kunnen bouwen. 

De dienst werd afgesloten met een  afscheidswoord van ds. Weststrate: omzien in dankbaarheid. 

Een viertal sprekers gaven ieder op hun eigen karakteristieke manier inzicht hoe zij  hadden 

samengewerkt met ds. Weststrate. Burgemeester Wiggers ging hierbij in op de samenwerking van 

VEG met de burgerlijke  gemeente. De heer Reil  sprak namens de gezamenlijke kerken over het 

ontstaan van het IPH waar ds. Weststrate aan de wieg heeft gestaan. De heer Ytsma sprak namens 

het Comité van de Bond van Vrije Evangelische gemeente over de bestuurlijke verantwoordelijkheid 

die ds. Weststrate heeft genomen. 

De voorzitter van de kerkenraad  de heer  van Werven  ging in op de karakteristieken van ds. 

Weststrate als persoon. 

De dienst werd afgesloten met woorden van losmaking  van ds. Weststrate als predikant van de VEG 

Heerde. Deze woorden werden humoristisch ingeleid door de 92 jarige dominee Martin Nijkamp. 

Ds. Nijkamp was verbonden aan het Seminarium onder wie ook ds. Weststrate destijds zijn opleiding 

had genoten. Dezelfde predikant was het ook die ds. Weststrate ruim 40 jaar geleden aan de VEG 

Heerde verbond. Bijzondere momenten. 

De gemeente kijkt  met dankbaarheid terug op dit afscheid  maar ziet ook uit naar de komst van haar 

nieuwe predikant.  

 

 


