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Erediensten in november
5 nov 10.00 u
12 nov 10.00 u
19 nov 10.00 u
26 nov 10.00 u
3 dec 10.00 u

Ds. H.J. Damstra (gedachtenisdienst)
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: Najaarszending
Mevr. I. Ziegelaar
Inz. der gaven: Diaconie
Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.
Ds. H.J. Damstra (m.m.v. Harmonie)
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: Bloemenfonds
Ds. R. Gosker (De Wijk)
Inz. der gaven: Eigen gemeentewerk
Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.
Ds. H.J. Damstra (1e advent)
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: Miss. Werk en kerkgroei

Na afloop van elke kerkdienst is er koffiedrinken in de
Beukenoot waarvoor elke kerkganger van harte wordt
uitgenodigd.

Wilt u alle stukken, notulen, brieven, et cetera, met betrekking tot de Protestantse
Samenwerking in Klein-Salland sturen naar: secretaris@kleinsalland.nl

Voor onderweg…
Een pelgrimslied:
Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij zal je voet niet laten wankelen, hij zal niet sluimeren, je wachter.
Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet, de wachter van Israël.
De Heer is je wachter, de Heer is de schaduw aan je rechterhand:
overdag kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden.
De Heer behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven,
De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen,
van nu tot in eeuwigheid.

Een pelgrimslied is Psalm 121: een lied van mensen onderweg.
Mensen die ergens zijn vertrokken en die ergens uitkomen, die
van alles tegenkomen. Maar niet zómaar mensen. Want iedereen
is wel onderweg, maar onderweg-zijn maakt je nog geen pelgrim.
Een pelgrim is op weg náár iets: op weg naar de plek waar God te
vinden is, op weg met een doel voor ogen.
Ik vind dat zo’n psalm heel mooi bij het leven past. We zijn op
een weg gezet en die weg gaat ergens heen. En natuurlijk kom je
onderweg veel van hetzelfde tegen. De sleur van alledag,
gebeurtenissen die zich herhalen (soms eindeloos), die maken dat
we aan doel-loosheid denken. Mensen maken met elkáár veel
mee. Het kan er warm aan toe gaan, waar vertrouwen en liefde
de boventoon voeren. Maar het kan ook steenkoud zijn:
problemen in en tussen families, leven met veel onzekerheden en
wantrouwen.
En bergen van verdriet en onzekerheid doemen bij veel mensen
op, van pijn die meegedragen wordt, van onzekerheid over de
toekomst, voor onszelf en anderen. Bergen die als een enorme
hindernis tussen vandaag en morgen in staan, waardoor je niet
goed vóóruit kunt kijken. Dáárom kijken pelgrims met de
psalmdichter naar hun bergen. En ze kijken er tegenaan en weten
niet wat ze er mee áán moeten: ‘Ik sla mijn ogen op naar de
bergen, van waar komt mijn hulp?’
Tegelijk staan bergen in de bijbel ook voor iets anders. Ze hebben
iets mysterieus, ze boezemen ontzag in, vroeger èn nu. Levend
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en dichtend in een tijd waarin je je niet op een mooie middag in
een kabelbaantje naar de top van een berg kon laten brengen,
ziet de psalmdichter de bergen als de plek waar de
ondoorgrondelijke machten wonen, waar je als mens geen vat op
hebt. Van zulke geheimzinnige machten heb je helemaal geen
goeds te verwachten, weet de dichter. Het is de Héér, bij Hèm
moet je je hulp zoeken. Niet bij één of andere naamloze bron of
macht, maar bij de God van Israël: ‘Dié houdt de wacht over je
gaan en je komen, van nu tot in eeuwigheid.’ De weg naar het
einddoel ligt onder de hoede van deze Heer.
Hoe kan dichter dat weten? Hij spreekt niet voor niets van een
‘gaan en komen’. Wij zouden zeggen: we komen ergens binnen
en vroeg of laat vertrekken we weer, in die volgorde. En zo gaat
het ook met een mensenleven: we komen in de wereld, we
worden geboren, en we gaan een keer weg, wanneer we sterven.
De dichter draait die volgorde om. Hij spreekt namelijk áchteraf.
Van te voren weet je niet wat er komen gaat, pas áchteraf kun je
terugkijken. En terugkijkend wijst de psalmdichter aan dat de
Heer de wacht houdt, dat Hij er bij was en waakte. Zo heeft hij
dat ervaren. En die ervaring deelt hij met andere pelgrims.
En wáken is béwaken. Waken is je bekommeren om wat
belangrijk is, is koesteren. Dát wordt van de Heer gezegd. We
zitten niet opgesloten in allerlei benauwende verplichtingen, maar
hebben een Bewaarder die koestert, en die met zorg en
bewogenheid de mensen vasthoudt, welke bergen er ook
opdoemen. En in dat vertrouwen zijn wij met elkaar onderweg.
ds. Henk Jan Damstra
Wel en wee:
We wensen iedereen die leeft met zorgen over hun eigen
gezondheid of die van anderen, veel sterkte toe. Dat wensen we
ook toe aan wie aan het herstellen is, soms al lange tijd. Geduld
en goede moed voor wie dat nodig heeft!
Jubileum:
Op zaterdag 30 september hield de cantorij haar jubileumconcert:
al 25 jaar bestaat zij. De avond was goed bezocht, maar het gaat
3

natuurlijk niet om de kijkcijfers. Waar het om gaat is dat de
cantorij een mooi en gevarieerd programma liet horen:
Oosterhuis, psalmen, klassiek, zelfs opwekking viel er te
beluisteren. Er is die avond, en heel wat uren van tevoren (!),
hard gewerkt om ons als hoorders iets moois ‘mee te geven’.
Cantorijleden: bedankt voor de avond en voor de afgelopen 25
jaar! En we hopen dat jullie ons als gemeente ook de komende
jaren veelzeggende (en veelzingende) liederen zullen blijven
aanleren en toezingen.
Bij de kerkdiensten in november:
Op zondag 5 november staan we stil, en worden we samen stil,
bij wie zijn overleden in het afgelopen jaar. De cantorij zal ons
deze dienst zingend bijstaan. We steken kaarsen aan de
Paaskaars aan bij het noemen van de namen, en iedereen die dat
wil mag ook zelf een kaars aansteken. Zo willen we als gemeente
samen met de betrokken families stilstaan bij wie niet meer onder
ons zijn. Wie zij voor ons waren, zij worden niet vergeten.
We gedenken:
Willemina Berendina Smale-Nieuwenhuis
Antje Johanna Olde Rechterschot-Kluinsteker
Hermina Gesina Alida ten Dam-Brinkman
Antoon Albertus Koopman
Hendrika Berendina Nieuwenhuis-Kloosterboer
Christina Bolle-Oosterkamp
Hermannus Bennink

83
92
76
91
87
88
65

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij de koffie
en thee.
Op zondag 19 november is muziekvereniging ‘de Harmonie’ gast
in de kerkdienst. Meer dan gast zelfs, want er wordt veel muziek
ten gehore gebracht. We zullen het in die dienst hebben over
‘dromen’.
Op 3 december begint de Adventstijd: de tijd van toeleven naar
kerst. Het is goed en mooi om daar een periode naar uit te kijken
en te beseffen wáár we nu eigenlijk naar uitkijken. We hebben
vier zondagen om ons op het feest voor te bereiden en ons te
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verheugen. De kleur paars is de bijpassende kleur voor de
adventstijd.
De vierde adventszondag en kerstavond vallen dit jaar overigens
op dezelfde dag, zondag 24 december. Maar daarover meer in het
volgende nummer.
Met een vriendelijke groet,
ds. Henk Jan Damstra
Een gedicht dat ik tegenkwam en de moeite van het doorgeven
waard vind:
Intensief leven wil zeggen:
blij zijn met je vader, met je moeder,
blij zijn met je man, met je vrouw,
blij zijn met je vrienden, met je buren,
blij zijn met wie je samenwerkt,
blij zijn met wie je toevallig tegenkomt,
blij zijn met wie je was en wie je bent.
Vanuit het besef dat een mens kostbaar is.
Intensief leven wil zeggen:
je vertrouwen wegschenken,
je glimlach met mensen delen,
je hand naar ze uitsteken,
je medeleven niet verbergen,
je steun en troost doorgeven,
je zorg naar anderen uitstrekken.
Vanuit het besef dat het leven kwetsbaar is.
(uit: ‘Van Harte’ door A.C. Bronswijk)
In Memoriam Hermannus Bennink (27-11-1951 tot 18-9-2017)
Verdriet, bewondering, humor, kracht, positieve instelling zijn
woorden die het leven teken(d)en van Mans Bennink. Een leven
dat intensief en met overgave geleefd is, gekenmerkt door studie
op avondscholen en cursussen en groeiende ervaring als
uitermate betrouwbare technische man in de slachterij van de
firma Jansen. Zeer betrokken bij de voetbalsport in Wesepe en
zijn woonplaats Broekland en jongensachtig speels met zijn
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brommerhobby.
En hoe geweldig dat allemaal ook moge klinken, de innerlijke
mens in zijn besten kwam tot uiting in zijn liefde voor Annie, de
kinderen en kleinkinderen. Hulpvaardigheid, zorg en zoveel
mogelijk mét en van elkaar genieten was (en zal deels blijven,
maar dan anders) de dragende kracht onder het geheel. Hoe
droevig deze ongelijke lichamelijke en geestelijke strijd ook heeft
mogen eindigen, weergaloos, sterk en stijlvol was hun aller
voorbereiding op hun afscheid van dit leven met elkaar. Eigenlijk
werd daardoor iets van de kille kracht van de dood overwonnen
en ergens werd iets van de eeuwigheid dichterbij gehaald.
Prachtmensen met pareltjes van wondertjes in het eenvoudige en
alledaagse heden.
Moge die zin, die zij op de rouwkaart hebben laten afdrukken in
zijn volle omvang en diepte bewaarheid worden:
“Het einde van een grote liefde, het begin van een dierbare
herinnering.”
D. van Doorn

UIT DE KERKENRAAD
We hebben ons onder andere bezig gehouden met
de samenstelling van de kerkenraad vanaf volgend
jaar. Zoals u weet hebben we nu twee vacatures,
een diaken en een kerkrentmeester, maar na de jaarwisseling
stopt Gert van Drie als diaken en Ton den Duijf zou stoppen als
ouderling.
Gelukkig kunnen we nu twee nieuwe ambtsdragers presenteren
namelijk diaken Cora Schensema van de Oosterenkweg en
ouderling Ans Krijt van de Haarbeltenweg. Verder heeft Ton zich
toch nog weer een jaar beschikbaar gesteld om het
ouderlingenteam aan te vullen en heeft ondergetekende een
tweede periode van vier jaar toegezegd. Op zondag 4 februari
2018 zullen Cora en Ans door Ds. Damstra in het ambt worden
bevestigd en zullen Ton en ik de ambtsperiode verlengen.
Gerrit Visscher, voorzitter
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DIACONIE
Ouderensoos Wesepe-Averlo
Op woensdag 1 november gaan we weer
samen aan tafel bij het Wapen van Wesepe. We beginnen om
12.30 uur met het eten.
De kosten voor het overheerlijke 3-gangen diner inclusief drankje
is nog steeds 10 euro! Maak er eens gebruik van, gezellig met
elkaar aan tafel en, zelf niet koken en afwassen.
Opgave tot de maandag ervoor bij Fineke Middeldorp tel: 532247.
Ook zijn er nog steeds dinerbonnen hiervoor te koop aan de
kassa, of bij Mientje Lam. Verras hiermee eens iemand op
zijn/haar verjaardag!
En op woensdag 15 november om 14.30 uur in het Wapen van
Wesepe hebben we weer onze gezellige middag.
Deze keer komt Mevr. Manenschijn van ”t Lemels Arfgoed” ons
iets vertellen over klederdrachten. En…iemand uit Wesepe komt
deze middag de kleding showen!
Dus dames en heren gooi het werk es aan de kant en schuif
gezellig aan.
Hebt u voor beide geen vervoer, dan kunt u bellen met Jan
Meuleman tel. 531519, en het wordt geregeld.
*Zet alvast woensdagmiddag 20 december in de agenda, het
belooft een hele mooie, stemmige en muzikale kerstmiddag te
worden.
Met vriendelijke groet, namens de soos, Mientje, Jan, Frank,
Fineke en Erna.
Verkoop handwerkspullen en
pannenkoekenactie
Zaterdag 11 november zijn er weer
de gecombineerde activiteiten in de
Beukenoot met de
pannenkoekenactie en de verkoop
van handwerkspullen.
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De handwerkgroep (HVD) houdt op zaterdagmiddag 11 november
van 14.00 uur tot 17.00 uur een verkoop van allerlei brei-, haaken borduurspullen in de Beukenoot. De opbrengst is voor een
goed doel. De vrouwen hebben dit jaar hard hun best gedaan om
een gevarieerd aanbod te kunnen leveren met prachtige poncho’s,
sjaals, mutsen, kussens en leuke borduurwerkjes die uitermate
geschikt zijn als kraamcadeautje. Natuurlijk zijn er ook volop
gebreide sokken. Koffie met eigengemaakt appelgebak staat
klaar.
Op zaterdag kunnen er ook pannenkoeken
worden gegeten en afgehaald in de Beukenoot
vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur tijdens de
verkoop van de handwerkgroep.
Op zondag is er na de dienst de mogelijkheid
om te genieten van deze heerlijke
pannenkoeken: naturel (1 euro) of met spek (1,25 euro).
Natuurlijk kunnen er dan ook pannenkoeken worden
meegenomen naar huis. Op zondag is de verkoop van 11.00 tot
13.00 uur. De opbrengst is nog weer bestemd voor het
jeugddiaconaat, dat ook actief meehelpt met deze actie.

STICHTING OUDEREN HUISVESTING
WESEPE
"De Brouwershof"
Beste mensen,
Denken jullie aan onze spel- en kaartmiddag op woensdag 8
november a.s. om half drie in de Brouwershof?
Ja, iedereen is welkom; ook kruisjassers en klaverjassers etc, etc.
Groeten van Jenny, Bertus en Klaasje
Helpers gevraagd voor Levende Kerststal
Met de kerstmarkt in Wesepe op 9 december willen we vanuit de
kerk in samenwerking met een aantal schoolkinderen graag een
Levende Kerststal presenteren. Dat houdt wel in dat we nog op
zoek zijn naar een bouwploeg voor het maken van het decor met
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een stal. We hebben reeds ervaren klusser Bé Noordkamp bereid
gevonden dit projectje te leiden, maar wie heeft er tijd om hem
een paar keer te helpen zodat we er samen iets moois van
kunnen maken? Voor info en opgave graag even bellen naar Jacky
van Tartwijk (06-31768816).
In dit kader zijn we ook op zoek naar een baby om tijdens de
voorstelling (2x) heel even de kribbe te bevolken. Uiteraard in het
bijzijn van de echte ouders.
We willen graag een kerststal presenteren met wat echte dieren
en het kerstverhaal dat tijdens de kerstmarkt 2x wordt uitgevoerd
door kinderen van groep 5-8. Kleding is er nog van de
zondagschool. Via school hebben we een oproep gedaan voor
kinderen die het leuk vinden om daarin mee te spelen. Het
verhaal zal door een verteller (Roel Tichelaar) op een speciaal
voor Wesepe geschreven verhaal gebracht worden waarbij ook
kleine kinderen ter plekke zo kunnen meedoen als figuranten.
We hopen op jullie medewerking om er samen iets leuks van te
kunnen maken.
Voor meer info kunt u altijd terecht bij een van de
commissieleden: Jacky van Tartwijk, Esther Wouters, Willemien
Niemeijer en Jo Jansen.
Jubileumconcert Cantorij op 30 september
Het was een feestje zoals we hoopten dat het zou worden. Dat is
eigenlijk de kortste samenvatting van het jubileum van de
cantorij dat we vierden op 30 september. Een goed gevulde kerk,
een mooi gevarieerd programma en een geweldige sfeer, wat wil
een mens nog meer.
Aan de inwendige mens was ook gedacht: koffie met koek in de
pauze (dank zij de sponsoring van de koffie door het Wapen van
Wesepe en de inzet van velen liep dat als een trein) en aan het
einde een hapje en een drankje.
Er werden veel mooi liederen en muziekstukken ten gehore
gebracht, te veel om te noemen, maar het slotstuk mag niet
onvermeld blijven. Op de muziek van Franz von Suppé had Henk
Jansen een jubileumlied geschreven dat met veel verve werd
uitgevoerd. Op veler verzoek is de tekst hieronder
geplaatst.Tevens werden drie jubilarissen, die al die 25 jaar al lid
van de cantorij zijn, in het zonnetje gezet.
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U ziet dat moment op de
foto hiernaast: met
bloemen van links naar
rechts: Corinne Ovinge (al
25 jaar de bezielende
cantor), Dinie Kloosterboer, Evert van den Broek
en Wolter Flierman.
Kortom: het was een
feestje!
Hier de tekst van het jubileumlied:
Dirigent:
Koor:
Dirigent:
Koor:
Dirigent:
Koor:
Dirigent:
Koor:
Dirigent:
Koor:
Dirigent:
Koor:
Dirigent:
Koor:
Dirigent:

Koor:
Dirigent:

Koor:
Dirigent:

Ja, wij vieren hier een feestje
Cantorij, al vijfentwintig jaar
In die tijd zijn we begonnen
Ja, Corinne kreeg dat voor elkaar
mooie liederen te zingen, dat is onze grootste wens
Yeah!!!
de gemeente begeleiden
te begeleiden
en de bloopers te vermijden
die te vermijden
nieuwe lied’ren instuderen
goed instuderen
want die willen wij graag leren
wij willen leren
Ja, zo worden diensten echt wel een feest,
Zingen, daarvan houden wij toch het meest
Heerlijk, heerlijk, ook met orgel of piano
Mooie lied’ren voor de eredienst
Heerlijk, heerlijk, ook met orgel of piano
Mooie lied’ren voor de eredienst
maar pas op, luister goed, om te horen hoe dat moet
Lieve mensen, let wel op, anders krijg je op je kop,
Trek je buik in, adem door, anders is het geen gehoor,
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,la, la, la
Cantorij, articuleer, ja dat zeg ik elke keer,
Spuug die woorden er maar uit, dat geeft echt een mooi geluid
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,la, la, la
ja Corinne, dat gaan wij doen, maar zeg ons eerst hoe of dat
moet
Jij zingt gewoon de eerste, en jij de tweede lijn,
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En jij zingt dan de derde, dan klink het al heel fijn,
En jullie zijn de bassen, de basis van het koor,
En ook tot slot tenoren, zo zingen wij in koor:
Pom, pom, pom, etc. met na de zesde keer het couplet:
Dirigent: ja, wij leren musiceren, musiceren, alle keren dat wij meedoen
aan een dienst,
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,la, la, la
Koor:
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,la, la, la (eindigt in gekrijs)
Dirigent: Ho! Stop! Dat was niet de juiste toon, dus doe het nog
een keer opnieuw zoals het hoort: la, la, la, la, etc
Koor:
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,la, la, la
Dirigent: ja, dat klopt, dit is goed, doe het nog eens opnieuw,
Zing dan nogmaals een coupletje uit de grond van jullie hart:
Koor:
pom, pom, pom, etc
Dirigent: Het is niet alleen het woord, dat in kerken wordt gehoord
Ook het zingen hoort er bij, dat maakt alle mensen blij,
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,la, la, la
Dus zing lekker met ons mee, dan is iedereen tevree
Kun je zingen, kom er bij, onze mooie Cantorij,
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,la, la, la
Slotkoor: ja wij laten van ons horen, mooie klanken in de kerk
Dat kan iedereen bekoren, zingen is ons handelsmerk
Daarvan genieten wij, wij zijn de Weseper Cantorij
En daarvan zingen wij, wij zijn de Weseper Can-to-rij!!!

KERKBEHEER
Jaarrekening 2016 en begroting 2018
De jaarrekening 2016 en de begroting voor 2018 liggen beide ter
inzage in week 46 (13 t/m 17 november) op het adres Kikkerspad
9 in Wesepe. Als u deze wilt inzien dan graag even een telefoontje
naar Evert van den Broek (531253) voor een afspraak.
Kerkbalans
De kerkrentmeesters zijn alweer begonnen met de
voorbereidingen voor de actie Kerkbalans 2018. Voor u is dit
misschien een mooi moment om na te gaan of u uw toezegging
voor 2017 al hebt betaald? Er zijn al veel giften binnengekomen,
maar mogelijk is het aan uw aandacht ontsnapt.
Alvast onze dank voor de moeite en voor uw bijdrage.
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Opbrengst appelactie
De appelactie die eind september is
gehouden heeft het mooie bedrag van
€ 1468,- opgebracht. Dit is na aftrek
van alle kosten. Alle vrijwilligers en
kopers hartelijk dank!

Opbrengst van collecten en giften

1 okt
15 okt
22 okt

Diaconie
Kerkbeheer
Diaconie
Kerkbeheer
Diaconie
Kerkbeheer

€
€
€
€
€
€

92,89
64,45
56,60
82,80
31,45
35,30

Italiaanse barokmuziek in Nicolaasconcert
‘Muziek vertolkt met sier en zwier’, schreef de Volkskrant over het
barokensemble La Cicala, dat op zondagmiddag 26 november
2017 optreedt in de Nicolaaskerk in Wesepe.
Op blokfluit (Inês d’Avena), cello (Rebecca Rosen) en klavecimbel
(Claudio Ribeiro) speelt het ensemble Italiaanse barokmuziek van
onder meer Scarlatti en Pergolesi, maar ook van minder bekende
componisten, zoals Mancini, Leo en Pullj. Een luisterfeest!
Zondag 26 november 2017 om 15.00 uur
(14.30 uur is de deur open)
Locatie: Nicolaaskerk, Ds. E. Kreikenlaan 3 in Wesepe
Kaarten verkrijgbaar aan de deur of via
www.denicolaasconcerten.nl
Entree: € 15 (inclusief consumptie)
Jubileumjaar Zang en Oratoriumvereniging Raalte
De Zang en Oratoriumvereniging Raalte viert in 2017 haar 70jarig bestaan. Hoogtepunt van dit jubileumjaar is het grote
concert op zaterdagavond 25 november om 19.30uur in de
Basiliek van de Heilige Kruisverheffing in Raalte.
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De Zang en Oratorium voert dan het meesterwerk van Georg
Friedrich Händel "The Messiah" uit.
Het koor wordt ondersteund en begeleid door 4 solisten en een
18-koppig orkest.
Verdere info: www.zov-raalte.nl
Jongeren aan zet!
Op vrijdagavond 10 november 19.00-22.00 uur in ‘t Langhuus in
Wijhe. Er zijn veel verleidingen voor tieners: drugs, gamen, dure
kleding. Waar ligt de grens? Weten tieners een juiste keuze te
maken? YMCA organiseert i.s.m. Wijz welzijn, het
jongerenpastoraat en de PKN gemeente Olst/Wijhe, een avond
met als thema “Grenzeloos.”
De volgende 6 workshops bieden we aan:
 grenzeloze liefde (loverboys/sexting)
 grenzeloos verslaafd (ex-alcoholverslaafde)
 grenzeloos muzikaal (muziek maken)
 gevlucht over grenzen (in gesprek met vluchtelingen)
 grenzeloos defense (weerbaarheid)
 grenzeloos sociaal (drama/theater).
Iedereen tussen de 12-16 jaar is welkom, er zijn geen kosten aan
verbonden. Opgeven is wel belangrijk, dit kan t/m 6 november
bij: noordoost@ymca.nl

AGENDA
1 nov
9.00 u
1 nov 12.30 u
2 nov 20.30 u
3 nov
9.00 u
3 nov 11.00 u
8 nov 14.30 u
8 nov 19.45 u
10 nov 19.00 u
11 nov 14.00 u
12 nov 11.00 u
15 nov 14.30 u
20 nov 20.00 u
25 nov
9.00 u
25 nov 19.30 u
26 nov 15.00 u

Kerkbeheer
de Beukenoot
Samen eten
Wapen van Wesepe
Diaconievergadering
de Beukenoot
Ouderlingenvergadering
de Beukenoot
Moderamen
de Beukenoot
Spel- en kaart middag
Brouwershof
Kerkenraadsvergadering
de Beukenoot
Jongeren aan zet
Langhuus Wijhe
HVD verkoop + pannenkoeken Beukenoot
Pannenkoekenverkoop
de Beukenoot
Ouderensoos
Wapen van Wesepe
Redactievergadering
Vulikerweg 2
Oud papieractie
erf fam. Niemeijer
ZOV Raalte: Messiah
Raalte
Nicolaasconcert
kerk
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Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe
PREDIKANT

Ds. H.J. Damstra
Kerkplein 11, 8121 BM Olst
damstra@pkn-olst.nl

tel 564042

KERKENRAAD

Voorzitter: Dhr. G. Visscher
tel. 0572 381823
Hademanstraat 8b, 8111 AK Heeten
gerrit@w3future.com
Scriba: H.J. Jansen,
tel 853941
Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe
scribapknwesepe@gmail.com

KERK

Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe

De BEUKENOOT
Sleutel :

Mevr. B.H. ten Have-Wilbrink (reserveren)
tel. 531237
John Wiggerman, Ds. E. Kreikenlaan 1 tel. 06-18640044
Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10
tel. 531277

KOSTER

Dhr. G. de Jong
Scholtensweg 50, 8124 AJ Wesepe
ga.dejong@hetnet.nl

ORGANIST

Mevr. C. Ovinge-Best
Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle
corinne.ovinge-best@ziggo.nl

BEGRAFENISSEN

Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin.

FINANCIËN

Kerkbeheer: Dhr. E.G. van den Broek
Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe
tel. 531253
RABO bank:
NL 67 RABO 0314517081
SKG bank:
NL 04 FVLB 0699878322
kerkbeheerwesepe@gmail.com

tel. 531255

tel. 531573

tel. 038-4655388

Diaconie: Mevr. J. van Tartwijk
M.v.Doorninckweg 13, 8124 PH Wesepe
RABO bank:
NL31 RABO 0377735442
SKG bank:
NL16 FVLB 0635807084
Jeugddiaconaat: NL23 FVLB 0635807637
diaconiewesepe@gmail.com
LEDENREGISTRATIE

C. Jansen-Suciu,
Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe
corina_jansen@yahoo.com

KINDEROPPAS

via G. Visscher, zie boven

WEBSITE:

http://wesepe.protestantsekerk.net

tel. 531686

(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)
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