
Het Beukenblad voor oktober 2016 
 

KERKBLAD 
van de 

Protestantse Gemeente Wesepe 
 

Verschijningsdatum: 26 sept. 2016  Redactie: 
      vacature 
Oplage: 450 ex.     Mevr. A. Rechterschot 
      Mevr. E. Middeldorp 
Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl   Dhr. E.G. van den Broek 
 
Kopij voor de maand november inleveren vóór 20 oktober 2016. 

 
Door een misverstand is vorige maand de bijlage waarin om de 
jaarlijkse bijdrage voor het kerkblad wordt gevraagd niet 
meegestuurd. Daarom vind u hem deze maand bij uw kerkblad. 
 
 

Erediensten in oktober 
 

2 okt 10.00 u  Ds. J.W.T. Muntendam (Epse) 

    Inz. der gaven: Kerk en Israël 

    Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb. 

9 okt 10.00 u  Mevr. I. Ziegelaar (Harmoniedienst) 

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: Jeugdwerk 

16 okt 10.00 u  Ds. D. van Doorn (Almen) 

    Inz. der gaven: Diaconie 

    Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb. 

23 okt 10.00 u  Ds. D. van Doorn (Almen) 

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: KIA Werelddiaconaat 

30 okt 10.00 u  Ds. K. Zwerver (Kl. Sallandse zondag) 

    Kliederkerk in Wijhe 

    Inz. der gaven: Diaconie 

    Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb. 

6 nov 10.00 u  Mevr. I.Ziegelaar(gedachteniszondag) 

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: KIA Najaarszending 

 

   : Kinderoppas  : Koffiedrinken  

mailto:kerkbladwesepe@live.nl
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Wat doen die mensen hier?  

 

Zondag 11 september stonden we in Raalte stil bij het tienjarig 

jubileum van de Protestantse Gemeente. Dat deden we met 

koffie, taart en een borrel, zoals dat op verjaardagen hoort. En we 

stonden daarnaast stil bij ‘gemeente-zijn’. Bij ‘erbij horen’ en hoe 

een gemeenschap je als mens kan laten groeien.  

 

Dit deden we aan de hand van de groep leerlingen die Jezus om 

zich heen verzamelde (Marcus 3:13-18). Een groep met een 

ietwat wonderlijke samenstelling… 

We weten hoe dat gaat. Je wilt graag ergens bij horen. Bij 

mensen die je liggen. Gelijkgestemden. Misschien wel mensen die 

succesvol zijn, die je netwerk kunnen versterken. Mensen die je 

graag om je heen hebt. Mensen zoeken elkaar op. Vormen een 

groep. Kameradengroepen. Vriendjes op school.  Je selecteert ze, 

onbewust en bewust.  

Jezus pakt het anders aan. Hij zet er een aantal bij elkaar die niet 

allemaal door één deur kunnen. Zo verschillend. Zo niet 

gelijkgestemd. Wat moet dat worden?  

Je hebt, Jacobus en Johannes. Ze krijgen de bijnaam: zonen van 

de donder. Het zijn twee vreselijke heethoofden. Erg impulsief.  

Je hebt Simon Petrus die een rivaal is van Johannes. Beide willen 

ze winnen en daarom Jezus laat ze samenwerken. Hij laat hen 

groeien als mens! 

Je hebt Thomas de twijfelaar. Hij gelooft en twijfelt. Stelt veel 

vragen.  

Je hebt Simon de Zeloot die belastinginners haat en je hebt 

Matteus, de belastinginner… Allemaal horen ze erbij!  

 

Jezus laat ons zien dat de christelijke gemeenschap niet een 

gemeenschap is waar alleen maar gelijkgestemde mensen in 

zitten. Er zitten mensen bij met wie je totaal niet kunt opschieten! 

Die heel anders denken dan jij.  

In onze gemeenschap hebben we de gelovige twijfelaars. We 

hebben heethoofden en strebers in ons midden.  

We vormen samen die gemeenschap rondom Jezus. En van 

sommige mensen vraag je je misschien af: wat doen die hier? 

Want je botst met ze. Je begrijpt ze niet.  

Je voelt je misschien als Simon de Zeloot en Mattheüs de 

belastinginner.  
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In een geloofsgemeenschap zitten mensen die je misschien 

helemaal niet wilt tegenkomen.  En toch…zoals Jezus zijn oog liet 

vallen op die twaalf heel verschillende mannen, zo horen wij ook 

bij elkaar rondom Jezus. 

 

We zijn een christelijke gemeente. Christelijk betekent niet dat wij 

als christenen hier zijn. Christelijk heeft te maken met de 

aanwezigheid van Christus, van Jezus in ons midden.  

Hem dienen wij. In Zijn Geest handelen wij. Hij is onze 

verbindende factor!  

 

Laten we die verbinding telkens blijven zoeken, ook in dit nieuwe 

seizoen. Als gemeente in Raalte, als gemeenten van Christus in 

Klein Salland.  

Ds. Karolien Zwerver, Raalte  
 

 

BIJ DE DIENSTEN 

 

Op 2 oktober schenken we aandacht aan de historische band 

tussen Kerk en Israel. Voorganger is Ds. Muntendam uit Epse.  

 

De dienst van 9 oktober zal door een orkest opgeluisterd 

worden. De Harmonie uit Wesepe en Sint Caecilia uit Heeten 

hadden beide een tekort aan leden. Sinds begin dit jaar repeteren 

ze samen en vormen zo weer een mooie bezetting. Ook bij 

optredens versterken beide orkesten elkaar. 

Vandaag zal dit gezamenlijke orkest het zingen van de liederen in 

onze kerk begeleiden en het zal zelf ook enige nummers ten 

gehore brengen. 

Het belooft een muzikale en feestelijke dienst te worden.  

Er zullen vast veel belangstellenden naar dit concert komen 

luisteren. En wie weet levert het nog nieuwe leden op, want die 

zijn meer dan welkom! 

Het orkest staat onder leiding van Peter Nieuwkamp en de dienst 

zal geleid worden door Irene Ziegelaar. 

 

Op 16 en 23 oktober is de voorganger Ds. Dick van Doorn uit 

Almen, tussen 1982 en 1989 was hij onze voorganger. De dienst 

van 23 oktober was al langer gepland omdat we dan het 25 jarig 

jubileum vieren van het kostersechtpaar De Jong. Toen onlangs 
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de geplande voorganger op 16 oktober uitviel was Ds. Van Doorn 

direct bereid om ook deze dienst voor zijn rekening te nemen.  

 

Op 30 oktober is de jaarlijks Klein-Sallandse kanselruil. We zijn 

erg blij dat de predikanten uit Olst, Wijhe en Raalte ons niet 

vergeten in deze vacaturetijd. Karolien Zwerver uit Raalte gaat bij 

ons voor. Ook is er deze dag de primeur van de Klein-Sallandse 

kliederkerk in Wijhe. Lees even het artikel van Jantine 

Groenewold verderop in dit blad. 

 

Op 6 november om 11.00 uur is er weer de gedachteniszondag. 

We herdenken dan de overledenen uit het afgelopen kerkelijk 

jaar. Families van overledenen krijgen hiervoor een speciale 

uitnodiging. 
 

Terugblik op de diensten in september. 

We hebben in september weer een aantal indrukwekkende 

diensten met elkaar beleefd. 

 

Op 4 september ging Ds. Zaal voor in 

een Avondmaalsviering. Tegelijkertijd 

werd er stilgestaan bij het 30-jarig 

jubileum van 

onze organiste 

Corinne 

Ovinge-Best.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de dienst speelde ze twee 

indrukwekkende stukken en na de dienst werd ze verrast door de 

Cantorij die onder leiding van Henk Jansen een vrolijke act 

opvoerde.  
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Op 11 september waren we met de Startzondag te gast bij de 

familie Ten Have in Broekland. Het was een mooie dienst onder 

leiding van 

voorganger 

Henk Dijkman 

uit Vorden.  We 

zongen letterlijk 

tussen de 

koeien en 

tijdens de 

dienst kwam er 

een (helaas 

levenloos) kalf 

ter wereld. 

 

Op 18 september was de traditionele Oosterhuis-dienst onder 

leiding van Kees Kok. De Weseper cantorij was weer aangevuld 

met diverse zangers en zangeressen uit de regio.  Het waren weer 

prachtige liederen die recent zijn geschreven door Huub 

Oosterhuis. 

 

Ook de dienst van 25 september  stond in het teken van de 

zang. Het gemengd koor Soli Deo Gloria uit Diepenveen zong 

enkele liederen in deze dienst. Op het moment van schrijven is 

deze dienst nog niet geweest, maar neemt u maar van mij aan 

dat het een fijne dienst is geworden. 

 

En alvast noteren in uw agenda: in het weekend van 19 en 20 

november vindt weer de jaarlijkse verkoop plaats door de HVD 

dames.  

Op zaterdagmiddag verkopen zij in de Beukenoot hun gebreide 

sokken, sjaals, poncho’s en andere prachtige artikelen.  Dit wordt 

weer gecombineerd met de verkoop van pannenkoeken door de 

mensen van het jeugddiaconaat.  

De jongelui die naar Oeganda zijn geweest zullen na de 

kerkdienst van 20 november een presentatie geven van hun werk 

daar.  

In het volgende kerkblad meer, maar onthoudt vast de data! 
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Van onze jeugwerker 

Voor mij zijn de zomervakantie en de kerstvakantie een soort 

ijkmomenten. Waar ben ik mee bezig? Heb ik dat op de rit? Wat 

kan er beter en hoe dan? 

Het afgelopen half jaar heeft voor mij in Klein Salland vooral in 

het teken gestaan van kennismaken en rondkijken. Een hele 

intensieve periode, waarin ik veel verschillende mensen heb leren 

kennen. Daarnaast ben ik bezig geweest met het meedraaien in 

activiteiten, waar mogelijk en heb ik nieuwe dingen geïnitieerd. 

Ook  was er ruimte om plannen te maken en vooruit te kijken 

naar dit seizoen.  

Nu is het dus tijd om de plannen concreet te maken en tot 

uitvoering te brengen. Eén van de eerste dingen die je hiervan de 

komende tijd gaat zien is de jeugdwerkposter van Klein Salland. 

Hierop staan alle activiteiten op het gebied van jeugdwerk 

genoemd en beschreven. Activiteiten die de verschillende 

gemeentes zelf organiseren, maar ook de overkoepelende 

activiteiten voor alle Klein Sallandse kinderen en jongeren. Staat 

er iets van jouw gading tussen, maar is dat in een andere 

gemeente? Waag de stap en ga eens kijken!!  

 

Kliederkerk 

Zondag 30 oktober is een Klein Sallandse Zondag en daarom 

beginnen we om 11 uur met Kliederkerk in het Langhuus in Wijhe. 

Jong en oud krijgt de gelegenheid om met elkaar het verhaal van 

Jozef de dromenuitlegger te ontdekken. We vieren onze 

ontdekkingen en we sluiten met een maaltijd af.  

 

Jozef de dromer.. Jozef die dromen uitlegt… Jozef, zoon van 

Jakob,  de hoofdpersoon in deze Kliederkerk. We kruipen in zijn 

huid om te ontdekken wie hij is en wat hij doet. Wat kunnen we 

van hem leren? Wie was hij? Wat we precies gaan doen, houden 

we nog even geheim.  

 

Leven is stap voor stap kijken hoe het loopt, plannen maken en 

telkens weer zien dat het anders uitpakt. Echt kaarsrechte lijnen 

zijn er niet te ontwaren. Zo is het leven nou eenmaal.. Dat willen 

we met Kliederkerk laten zien en samen ervaren, dat het leven 

met God niet over kaarsrechte lijnen gaat, dat het soms wat 

kliederen is en dat dat ook goed is.  
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Heb jij en/of je kind(eren) behoefte aan meer informatie vooraf, 

neem dan gerust contact op met Jantine Groenewold. Eet je graag 

mee, maar maak je gebruik van een dieet, laat het weten, we 

willen ons best doen om overal rekening mee te houden. Ook 

hiervoor zoek je contact met Jantine. 

Wil je graag meedenken en meewerken in de organisatie? Mail of 

bel ook dan gerust met Jantine.  

 

Taizé reis 

Helaas gaat de reis naar Taizé in de herfstvakantie niet door, 

vanwege een gebrek aan aanmeldingen. 

 

Groetjes, Jantine Groenewold  

tel. 06 44524281; Email: jantine@in-verbinding.eu 

 

 

 

DIACONIE 
 

 

 

 

 

Ouderensoos  Wesepe-Averlo 

 

Op woensdag 19 oktober komt Fred Dijkgraaf een film vertonen in 

het Wapen van Wesepe; de middag begint om 14.30 uur. 

De kosten zijn 10 euro per persoon. Aanmelden voor het vervoer 

kan bij Jan Wichems tel.nr. 531505. 

Tot ziens in het Wapen van Wesepe op 19 oktober. 

De sooscommissie is weer bezig met het programma voor 2017. 

De opkomst zal toch wel iets beter moeten zijn dan in de 

afgelopen periode. De groep die komt wordt wel heel erg klein. 

De kosten van de activiteit worden dan te hoog voor deze kleine 

groep. 

Dus nogmaals een oproep aan de ook wat jongere ouderen van 

Wesepe-Averlo: bezoek deze soosmiddagen ook eens. 

 

Samen eten 

We gaan weer samen eten in het Wapen van Wesepe om 12.30 

uur op woensdag 5 oktober. 



8 

Hebt u een speciaal dieet, geef dit dan aan bij opgaaf en hebt u 

problemen met het vervoer, meld dit dan ook. 

U kunt zich voor het eten en het vervoer aanmelden tot uiterlijk 3 

oktober 12.00 uur. 

Bij afmelden na 12.00 uur zijn wij genoodzaakt 10 euro in 

rekening te brengen i.v.m. de aanmelding bij het Wapen van 

Wesepe door mij (Jan Wichems tel.nr. 531505 ). 

Dit driegangendiner kost u 10 euro per persoon (inclusief 

drankje). 

U kunt iemand ook een dinerbon geven van 10 euro. U kunt uw 

buren misschien hiermee verrassen. Dit is al enkele keren tot 

volle tevredenheid gebeurd (deze zijn bij Mientje Lam te koop). 
 

commissie van de ouderensoos Wesepe-Averlo. 

 

 

Senioren reis 2016 

Ook in 2016 gingen er weer een grote groep senioren vanuit 

Diepenveen op reis. Deze keer zou de reis naar Oldenzaal in 

Twente gaan. 

We dachten in hotel “Het Landhuis”  een mooie locatie gevonden 

te hebben en op 17 juni rond half drie werden we door de bus van 

Brookhuis en chauffeur Frans opgehaald vanaf het Hof van 

Salland. Omdat de groep te groot wordt voor de Notenhof werd 

gekozen voor dit vertrekpunt. Na een kopje koffie met de 

‘uitzwaaiers” gingen 38 deelnemers op weg naar Twente. 

Daar aangekomen was er weer een kopje koffie en werden de 

kamers verdeeld. Die waren allemaal zeer ruim, licht en op 

senioren berekend en iedereen was tevreden.  

Na het voortreffelijke diner hielden we een kennismakingsrondje, 

want er waren weer een aantal nieuwe deelnemers.  

Op zondagmorgen bracht de hoteleigenaar ons met zijn minibusje 

naar de kerk van ieders keuze. De meesten van ons gingen naar 

de PKN gemeente en waren verrast door een klein jongetje dat 

gekozen werd tot “kind van de zondag”. 

Hij kreeg daartoe een mooi wit overhemdje aan met op de rug de 

print “Kind van de zondag”. 

Dit hield in dat hij mee mocht naar de consistorieruimte en bij 

binnenkomst in de kerk de kaarsen mocht aansteken en de 

predikant een hand mocht geven. Ook hielp hij mee met 

collecteren en zat tussen de kerkenraad. Een gewichtige taak dus. 
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Na de lunch stond de bus klaar om ons rond te rijden door het 

prachtige Twentse land. Het hotel bezat voor de instap van de bus 

een soort loopplank/lage trap waarop het voor iedereen mogelijk 

was om zonder problemen in te stappen. Dit was een geweldige 

voorziening en zelfs een deelneemster die meestal met de auto 

achter de bus aan moest rijden was nu in staat met bus mee te 

gaan en voelde zich zo meer bij de groep betrokken. 

Op tijd voor het diner waren we weer terug in het hotel en was de 

avond vrij om een babbeltje met elkaar te maken en/of te 

rummikuppen. 

Maandagmorgen was het werken geblazen! Het hotel had een 

gymjuf ingehuurd en vanaf onze stoel moest er gesport worden 

op muziek. U begrijpt dat dit de nodige hilariteit met zich mee 

bracht maar er werd serieus gewerkt en we mochten afsluiten 

met een dansje in de kring. Hierna kwamen enkele vrijwilligers 

van VVV Oldenzaal ons iets vertellen over de geschiedenis van de 

stad en waren er leuke souvenirtjes te koop.  

Na de lunch stond de bus weer klaar voor een tochtje richting 

Duitsland voor een bezoekje aan Nordhorn. 

Maandagavond hadden we een prachtig optreden van een 

mannenkoor waarbij we gezellig konden meezingen. 

Dinsdag vertrokken we na het ontbijt voor een tochtje door 

Duitsland en nog een stukje Twente. In Langeveen kregen we een 

heerlijke boerenlunch op de “Haarakker, een kwekerij van 

bosbessen. Met een meer dan goed gevulde maag en wat 

gezellige inkoop van lekkere bos/blauwe-bessen producten ging 

de reis weer naar Oldenzaal. S ’Avonds genoten we van heerlijke 

muziek van accordeon orkest Belzona uit Hengelo. 

Woensdag was een “vrije ”dag met bezoek van ds. Spit en enkele 

kerkenraadsleden uit Diepenveen. Na een gezellige lunch samen 

was de middag vrij te besteden. Woensdagavond verzorgde het 

Landhuis de gebruikelijke bingo waarbij weer veel leuke prijsjes te 

winnen waren. 

Op donderdag stond de boottocht over de IJssel en het Zwarte 

Water gepland. Na een prachtige tocht door het oosten van 

Salland gingen we scheep in Hattem en genoten aan boord van de 

warme maaltijd. 

Het bedoelde bezoekje aan Hasselt viel wat tegen omdat Hasselt 

nogal opgebroken was. Maar geen nood, onze attente chauffeur 

haalde ons iets eerder en maakte nog een mooi tochtje met ons. 
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Hij liet ons leuke dingen zien zoals het enorme monument voor 

Dr. Schaepman in Tubbergen. 

In de avond werd een schitterend programma gebracht door een 

operette groep en we genoten van muziek van Robert Stolz en 

Strauss. Er werd lekker meegezongen en gewiegd op mooie 

walsmuziek. 

Vrijdag was er vrije keuze uit een huifkar tocht of winkelen in 

Oldenzaal. Ook een bezoekje aan het museum of de 

Plechelmusbasiliek was een optie. De avond werd verzorgd door 

Jan, een familielid van de hoteleigenaar. Hij bracht een gevarieerd 

programma met liedjes en conference. 

Zaterdag morgen moest er vroeg ontbeten worden want de 

thuisreis stond vroeg op de planning. 

Na een veilige rit dronken we ter afsluiting nog een kopje koffie in 

het Hof van Salland en werden er adressen uitgewisseld door 

verschillende deelnemers. Nieuwe vriendschappen werden 

gesloten en oude hernieuwd. En hiermee was aan deze geslaagde 

reis weer een einde gekomen en namen we afscheid met de 

volgende zegen: 

 

“Moge de zon uw gezicht verwarmen. 

 Moge de regen zachtjes op uw akkers vallen. 

 Moge God u beschermen in de palm van zijn hand,  

 tot ons weerzien”. 

 

 Marrie Holtkamp, Joke Riemersma 

 

 

6 november 2016 - Collecte Kerk in Actie Zending: 

Werken aan vrede en verzoening in Colombia 

De Colombiaanse bevolking snakt naar vrede en rust. Ondanks 
tekenen van hoop lijden mensen al zestig jaar onder de burgeroorlog. 
Namens Kerk in Actie werkt uitgezonden medewerker Inge Landman 
mee aan het project ‘Geloven in verzoening’ van de Mennonietenkerk 

(IMCOL). Mensen die dagelijks te maken hebben met angst en 

onrecht, bestuderen onder haar leiding bijbelteksten rond 
gerechtigheid, waarheid en vergeving. Wat betekenen deze teksten in 
hun leven? Door te praten over wat ze meemaken, over relaties en 
over hun samenleving vol onderdrukking en geweld, kunnen ze een 
duidelijk standpunt bepalen. 
Op zondag 6 november collecteren we voor het zendingswerk van 

Kerk in Actie, zoals het werk van Inge Landman en IMCOL in 
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Colombia. Geeft u ook? U kunt uw bijdrage ook overmaken op 
NL89ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Najaarszending. 

   

 
 

STICHTING OUDEREN HUISVESTING 

WESEPE 

"De Brouwershof" 
 

 

 

Beste mensen 

De eerste spelmiddag is alweer geweest. De opkomst was dankzij 

het warme weer een beetje minder. 

We hopen dat wij jullie op onze volgende spelmiddag op 

woensdag 12 oktober om 14.30 uur in de Brouwershof allemaal 

weer kunnen begroeten. De koffie/thee staat voor iedereen klaar.  

Van de Brouwershof kunt U ook gebruik maken voor een 

verjaardag ,vergadering of cursussen, etc. 

Van harte welkom  

Vriendelijke groet van Jenny Wonink, Bertus Rechterschot en 

Klaasje Wieken 
 

 

 

 

KERKBEHEER 
 

 

 

        Ze zijn er weer! 

De kerkklokken zijn weer 

teruggekeerd in Wesepe! 

Woensdag 7 september 

stond er al vroeg in de 

ochtend een hoge kraan van 

het bedrijf Van Straaten 

gereed. En even later kwam 

er een oplegger met de 

herstelde klokken en de 

nieuwe luidassen. Na enige 
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voorbereidingen werden de klokken naar boven gehesen, en hoog 

in de toren door een van de galmgaten naar binnen gehaald.  

Het duurde nog enige tijd voordat de klokken goed en wel in de 

klokkenstoel waren geplaatst, de luidbomen waren aangebracht 

en de luidtouwen op de goede hoogte kwamen in de hal onder de 

toren. Rond het middag uur kon de koster voor het eerst met de 

nieuwe klokken aan de slag.  

Het luiden gebeurt nu op de meest fraaie manier om een klok te 

laten klinken. Namelijk met een rechte luidas (geen tuimelluidas 

zoals eerst) en met een vliegende klepel. Daar is wel meer 

zwaairuimte voor nodig en dat vereist dus meer kracht.  

RTV Oost was getuige van het gebeuren. 

Opnamen werden uitgezonden op 13 

september, na het nieuws van 18 uur in 

het programma ‘Mooi Overijssel’. Zoals u 

daar kon beluisteren, is het geluid van de 

kerkklokken verbeterd, het is voller en 

meer helder geworden. De koster moet 

nog wel wennen aan het zware luiden - 

maar hij heeft het overleefd, zoals blijkt. 

De koster heeft nog een maand de tijd om 

zich voor te bereiden op zijn 25-jarig 

jubileum. Dat feest gaan we vieren op 

zondag 23 oktober. Na afloop van de 

kerkdienst (waarin ds. Van Doorn 

voorgaat) gaan we naar de overkant, om in het Wapen van 

Wesepe Gerrit en Trui de Jong te feliciteren en in het zonnetje te 

zetten. Reken maar dat Gerrit de klokken die dag met veel 

uitbundigheid zal luiden! 
 

Appelaktie  

Denkt u nog even aan de appelaktie? 

In het vorig kerkblad is het uitgebreid aangekondigd: 

Op vrijdagmiddag/avond 30 september en op zaterdag 1 oktober 

zullen vrijwilligers in Wesepe en directe omgeving bij iedereen 

aanbellen en vragen appels te kopen ten bate van het onderhoud 

van de monumentale Nicolaaskerk. De klokken hangen inmiddels 

weer op hun vertrouwde plek. Een extra bijdrage vanuit de 

appelactie is dus zeer welkom, want de rekeningen stromen nu 

binnen! 
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Houd dus bij het doen van uw boodschappen rekening met de 

komst van de appelverkopers.  

Als u de appelverkopers hebt gemist, dan kunt u ook in de week 

daarna nog appels afhalen bij de familie den Duijf, Boxbergerweg 

71, (tel. 0570 532272). In Heeten kan dat door bestellen bij de 

familie Flierman (tel. 0572 380477). 

Bij voorbaat onze dank voor ieders medewerking. 

 

Opbrengst van collecten en giften 

 

 

 

21 aug Diaconie € 106,48 

 Kerkbeheer € 158,10 

28 aug Diaconie 

Zomerzending 

€ 30,85 

 Kerkbeheer € 32,55 

4 sept Diaconie € 64,00 

 Kerkbeheer € 84,60 

 Diaconie (HA) € 28,60 

11 sept Diaconie € 76,38 

 Kerkbeheer € 76,37 

18 sept Diaconie € 249,43 

 Kerkbeheer € 235,95 

 

 

AGENDA 
 

 

 

5 okt 12.30 u Samen eten   WapenvWesepe 

12 okt 14.30 u Spelmiddag        Brouwershof 

16-23 okt  Taizé reis 

19 okt 14.30 u Ouderensoos (film)  WapenvWesepe 

20 okt 20.00 u Redactievergadering       Vulikerweg 2 

29 okt v.a. 9.00 u Grote oud papieractie 

2 nov 10.00 u Kerkbeheer       de Beukenoot 

4 nov 9.00 u  Ouderlingenvergadering     de Beukenoot 

4 nov 11.00 u Moderamen       de Beukenoot 

9 nov 19.45 u Kerkenraadsvergadering     de Beukenoot 
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Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe 
 

PREDIKANT Vacature   
  
KERKENRAAD Voorzitter: Dhr. G. Visscher                       tel. 0572 381823 

Hademanstraat 8b, 8111 AK Heeten 
gerrit@w3future.com 

 Scriba: Dhr. A.J. den Duijf tel. 532272 

 Boxbergerweg 71, 8124 PA Wesepe 
 esdenduijf@hetnet.nl 
   
KERK Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe tel. 531255  
 
De BEUKENOOT Mevr. B.H. ten Have-Wilbrink (reserveren) tel. 531237 

Sleutel : 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  tel. 531573 
 ga.dejong@hetnet.nl 
 
ORGANIST Mevr. C. Ovinge-Best  

 Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle              tel. 038-4655388 
 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 
 
 Diaconie: Mevr. J. van Tartwijk 
 M.v.Doorninckweg 13, 8124 PH Wesepe  tel. 531686 
 RABO bank:  NL31 RABO 0377735442 
 SKG bank:   NL16 FVLB 0635807084 
 Jeugddiaconaat: NL23 FVLB 0635807637 
 
LEDEN- Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin. 
REGISTRATIE  
 
WEBSITE:  http://wesepe.protestantsekerk.net 

(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld) 

 
 
 

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

mailto:secretaris@kleinsalland.nl
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