ANKUM 2020
Beste familieleden,
Hopelijk hebben jullie gelegenheid gehad een eerste indruk van het familieverhaal te krijgen.
Natuurlijk eerst controleren of de eigen gegevens correct zijn opgenomen en dan wat bladeren.
Ik heb al een paar bemoedigende reacties gehad.
Na het lezen over de stichter van de familie die uit de Duitse plaats Ankum komt (hoofdstuk 1, blz 10), word je wel
nieuwsgierig hoe Ankum er nu uitziet en of er nog sporen van een familie Wessel te vinden zijn.
En omdat het werk aan het familieboek van mijn kant even tot rust gekomen is, was er tijd voor wat anders: met
mijn vrouw Lony een bezoek brengen aan Ankum.

Ankum is een plaats van zo’n 8000 inwoners. Er zijn een paar bezienswaardigheden waaronder de monumentale
St Nicolaus Kirche. De eerste houten kerk dateert uit 1169. Na blikseminslag en brand is de huidige kerk met 80
meter hoge toren rond 1900 herbouwd. Het is een indrukwekkend gebouw.
Een kerkhof biedt mogelijk aanknopingspunten. Het kerkhof is tegenwoordig verplaatst van naast de kerk tot zo’n
kilometer verder. Van de oude graven is niets herkenbaars over. Het nieuwe kerkhof heeft prachtige
graven/grafstenen. Maar helaas de naam Wessel hebben we er niet kunnen vinden. Wel waren er varianten zoals:
Pellenwessel, Wesselkämper en Wesselkamp. Maar er is meer onderzoek nodig.
Mocht een familielid meer weten dan houden we ons aanbevolen. Het komt in de volgende update.
Ook persoonlijke stukjes zijn welkom.
Maar met of zonder Wessel, Ankum is de moeite waard om te bezoeken.
Groet Jan Wesseling (C5.65)
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OUDERKERK AAN DE AMSTEL 2020
Ouderkerk is natuurlijk een belangrijke plaats voor alle leden van de familie.
Op de fietstochten die mijn vrouw en ik de laatste tijd maakten, hebben we af en toe wat op de gevoelige
plaat vastgelegd.

De Sint Urbanuskerk en de Joodse Begraafplaats Beth Haim
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De Korte Brug levert altijd fotogenieke plaatjes op.
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In Ouderkerk bestaat de Sluisvaart nog steeds. Het is nu een groen buurtje geworden. Het is
onherkenbaar anders dan de Sluisvaart waar de familie Wesseling woonde en waar velen regelmatig een
bezoek aan brachten. Zie ook pagina 86 van Onze familie Wesseling

De Sluisvaart in Ouderkerk aan de Amstel anno 2020
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