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Redactie:
Vacature
Mevr. A. Rechterschot
Mevr. E. Middeldorp
Dhr. E.G. van den Broek

Kopij voor de maand mei inleveren vóór 20 april.
Eén keer per jaar wordt u gevraagd een vrijwillige bijdrage aan het
kerkblad te storten op bankrekeningnummer:
NL 84 RABO 0128 1218 66

Erediensten in april
2 apr. 10.00 u
9 apr. 10.00 u
13 apr. 19.30 u
Witte donderdag (HA)
14 apr. 19.30 u
Goede vrijdag
15 apr. 22.00 u
Paaswake

Ds. R. Heins (Zutphen)
Inz. der gaven: Diaconie
Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.
Ds. H.J. Damstra
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: Kerk in Aktie
Ds. H.J. Damstra
Inz. der gaven: Diaconie
Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.
Ds. H.J. Damstra

Ds. J. Muntendam
Inz. der gaven: Bloemenfonds
Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.
16 apr. 10.00 u
Mevr. I. Ziegelaar
Pasen
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: Jeugdwerk
23 apr. 10.00 u
Mevr. M. de Vries (Gorssel)
Inz. der gaven: Diaconie
Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.
30 apr. 10.00 u
Dhr. H. Knoop (Olst)
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: Eredienst & kerkmuziek
7 mei 10.00 u
Mevr. I. Ziegelaar
Inz. der gaven: Diaconie
Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.
Koffie, vanaf 1 april elke zondag; zie ook het artikel verderop!

‘Opgewekt Raalte’
Het was 2008 en het liep tegen Pasen. Ik
liep door het centrum van Raalte en mijn
oog viel op de vlaggen die daar hingen.
'Opgewekt Raalte", las ik.
Wow, de mensen hier zijn al druk bezig
met Pasen, prachtig!
Ik denk dat het beroepsdeformatie was.
Daar hebben dominees nog wel eens last
van. Want toen ik informeerde bij
verschillende mensen over deze vlaggen,
begrepen ze niet goed waar ik het over
had. Welke vlaggen? Op het marktplein?
Nooit opgevallen.
Ik las ‘Pasen’ en ‘nieuw leven’ in de
vlaggen die er al jarenlang 365 dagen
per jaar hangen. Het zette me aan het
denken: met welke ogen kijk je naar de
wereld om je heen? Wat kleurt jouw blik?
Wat zie jij?
De verhalen van Jezus vertellen ons iets over de blik van God. Die
wordt gekleurd door liefde voor zijn schepping, voor leven, voor
ons mensen. En hij wordt gekleurd door Zijn droom van een
wereld. Gods Koninkrijk. De wereld op zijn kop.
Waar laatsten eersten zijn. Waar onrecht is verdreven.
In de verhalen van Jezus krijgen mensen een nieuwe kans. De
beschuldigde vrouw, het dochtertje van Jaïrus en nog velen meer.
En soms denk ik: het is elke keer een klein beetje Pasen, want
hier komt ruimte voor nieuw leven, een nieuw begin!
Dat is niet altijd gemakkelijk te bespeuren in je eigen leven, dat
nieuwe begin. Soms lijk je je eerder op een doodlopende weg te
bevinden. Waar is het nieuwe begin als je werkeloos thuis zit en
het je niet lukt om nieuw werk te vinden? Waar is het nieuwe
leven als je je geliefde hebt verloren? Als je gezondheid je in de
steek laat en je je voor de rest van je leven moet aanpassen? Ik
kom mensen tegen in het pastoraat voor wie de fut eruit is.
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Mensen die verslagen zijn door de rauwheid van het leven. En je
zou willen dat het anders was. Dat de pijn weggenomen wordt.
Opgewekt Raalte. De woorden zijn een belofte.
Voordat het Pasen wordt, is er eerst Goede Vrijdag. Die twee
horen bij elkaar. Aan het kruis wordt zichtbaar hoezeer Jezus zich
verbonden heeft met de pijn van mensen. Drie dagen na het kruis
horen we van de Opstanding. God heeft de wereld, heeft jou en
mij niet de rug toegekeerd. Op paasmorgen ervaren mensen hoe
Jezus met hen mee blijft trekken, ook in die donkere dagen van
verdriet en teleurstelling. In dat alles blijft Hij dichtbij. De blik op
mensen, de blik op jou.
Gezegende Pasen!
Ds. Karolien Zwerver, Raalte

‘UIT DE PASTORIE’
Welkom
Op zondag 12 maart ben ik in de kerkdienst en bij het
koffiedrinken van harte welkom geheten in de gemeente. We
hopen op een prettige manier met elkaar op te gaan trekken als
gemeente en predikant en het is fijn dat dat met een warm
welkom in een kerkdienst gemarkeerd is. Ook op deze plek wil ik
iedereen bedanken die daar op de één of andere manier aan
meegewerkt heeft. De cantorij en Corinne hebben prachtig
gezongen en gespeeld.
En de leden van de kerkenraad en de beroepingscommissie
bedank ik voor hun vertrouwen!
Een aantal gemeenteleden uit Olst had de moeite genomen om er
bij te zijn, voor mij vertrouwde gezichten. En ook de collega’s van
Klein-Salland waren er bij op 12 maart, inclusief collega Reinier
Gosker. Van hen ontving ik een boek over heel bijzondere mensen
met heel aparte levensverhalen. Nu is ieder mens eigenlijk
bijzonder. En van ieder mens is wel een bijzonder levensverhaal
te vertellen, of dat nu lijkt op dat van anderen of niet. Maar er
zijn mensen die als uitzonderingen opvallen.
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Ik hoop de komende periode veel bijzondere, maar vooral ook
gewóne mensen te mogen ontmoeten.
De voorzitter van de kerkenraad, Gerrit Visscher, raadde bij het
begin van de kerkdienst iedereen aan om aan mij zijn en haar
naam te noemen bij het handen schudden na de dienst. En hij
beloofde dat ik dan alle namen zou onthouden. Ik moet hier
opbiechten dat dat niet helemaal gelukt is. U begrijpt dat ik me
na deze grap van de voorzitter nu wel aan het bezinnen ben op
een goede tegenzet!
Wel en wee
Verscheidene mensen hebben te maken met problemen op het
gebied van hun gezondheid. We noemen hier vier mensen.
De heer B.J. van Gelder (Scholtensweg 25) moet na een operatie
al langere tijd in het ziekenhuis in Deventer blijven. De heer J.G.
Nieuwenhuis (Velsdijk 2a) en mevrouw H.G.A. ten Dam-Brinkman
(Averbergen 1A/05) zijn weer thuis. En de heer A. Oosterkamp
(Sekkelanden 17) is geopereerd in Almelo en hij verblijft nu
tijdelijk in St. Willibrord in Boskamp.
We wensen allen die ziek zijn, wie proberen te herstellen, maar
ook wie als familie en naasten betrokken zijn bij iemand die ziek
is, heel veel sterkte toe!
Bij de diensten in april
In de Stille Week zijn er op Witte Donderdag (13 april) en Goede
Vrijdag (14 april) ’s avonds korte diensten waarin we met elkaar
stil zullen staan bij het lijden van Jezus. Op donderdag vieren we
daarbij het Avondmaal met elkaar.
Dat het licht zegeviert over het donker, komt op de avond van
Stille Zaterdag (15 april) naar voren.
En op Paasmorgen is de Veertigdagentijd, als tijd van
voorbereiding op het Paasfeest, voorbij en bezingen we de
Opstanding van Christus in alle toonaarden!
Met een vriendelijke groet,
ds. Henk Jan Damstra

4

UIT DE KERKENRAAD

Elke zondag koffie na de dienst!
Vanaf 1 april (geen grap!) gaan we na elke dienst op
zondagochtend koffiedrinken.
Vanuit diverse hoeken was deze vraag bij de
kerkenraad terecht gekomen en na enig
speurwerk is het gelukt op de groep koffiedames
uit te breiden tot 24 mensen en dat zijn niet
alleen dames! De groep Gastvrij Wesepe, zoals we
deze groep voortaan noemen, zal er voor zorgen
dat er elke week, mits er kerkdienst is, koffie
wordt geserveerd na de dienst.
U zult begrijpen dat aan deze service ook een kostenplaatje zit.
Daarom zal de blauwe olifant met aan de slurf het kaartje vrije
gift voor koffie iets nadrukkelijker rondwandelen, want hij had
zichzelf een beetje in het vergeethoekje geparkeerd.
De Kerkenraad.

KRINGWERK
Meditatie
Stel je voor dat je aan de rand van een vijver staat. Je kijkt naar
het water en ziet de golfjes die de wind maakt. Bij ieder vlaagje
rimpelt het water opnieuw, het houdt niet op. Als de wind gaat
liggen en het water rustig wordt, kun je jezelf erin weerspiegeld
zien. En als het echt stil wordt, kun je door het water heen kijken
en zie je de prachtige stenen die op de bodem liggen.
Dat water is je eigen geest en ieder windvlaagje is een gedachte.
In een niet ophoudende stroom brengt het denken de geest in
beroering. Als de geest tot rust komt, kun je dieper
gewaarworden, dan kun je zien wat zich in die geest bevindt.
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Een methode om de geest tot rust te brengen is meditatie. Het is
een zeer eenvoudige techniek: gaan zitten en je concentreren op
de ademhaling. Opkomende gedachten laten gaan, zonder je
eraan te hechten.
Meditatie is een oefening in aanwezig zijn in het hier en nu.
Het geeft rust, ontspanning en bevordert het concentratievermogen.
Mediteren is verwant aan bidden: bidden is spreken met God,
mediteren is luisteren naar God.
Meditatie is stil worden. En waar kun je dat beter doen dan in de
kerk waar de stilte van eeuwen tussen de muren hangt.
Daarom is er sinds kort een kleine groep die het wekelijks op
zaterdagavond in de kerk beoefent. Iedereen die een keer mee
wil doen is welkom. Het verplicht tot niets. We beginnen om half 8
in de Beukenoot met een kopje thee. Daarna mediteren we een
ongeveer een kwartier. Meestal zijn we om 8 uur klaar.
Misschien wel slim om van te voren even contact op te nemen,
want het kan gebeuren dat het een keer niet doorgaat en dan sta
je voor niets voor de deur.
Ans Krijt 06 247 282 27 en
Irene Ziegelaar 06 236 994 53

DIACONIE

Ouderensoos Wesepe-Averlo
We gaan weer samen eten in het Wapen van Wesepe om 12.30
uur op woensdag 12 april. Het wordt een speciaal paasdiner.
Hebt u een speciaal dieet, geef dit dan aan bij opgaaf.
Hebt u problemen met het vervoer, meld dit dan ook.
U kunt zich voor het eten en het vervoer aanmelden tot uiterlijk
10 april 12.00 uur bij Jan Wichems tel. nr. 531505.
Bij afmelden na 12.00 uur zijn wij genoodzaakt 12,50 euro in
rekening te brengen i.v.m. de aanmelding bij het Wapen van
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Wesepe. Dit drie-gangendiner kost u 12,50 euro per persoon
(inclusief drankje).
commissie van de ouderensoos Wesepe-Averlo.
Beste Senioren van Wesepe e.o.
Ook dit jaar is het ons weer gelukt om een mooie dagtocht voor u
te kunnen samenstellen. De reis is op woensdag 17 mei 2017,
vertrek om 9 uur vanaf het “Wapen van Wesepe”.
We gaan met de bus van de TCR richting Lievelde, naar
Museumboerderij “Erve Kots”. We worden daar ontvangen met
koffie en krentenbrood, vervolgens bekijken we de boerderij met
het erf, en ook is er de mogelijkheid om in het winkeltje iets te
kopen. De lunch gaan we daar ook gebruiken, er zal ons een
overheerlijke pannenkoek worden geserveerd !
Om 14 uur vertrekken we weer, en dan gaan we onder
begeleiding van een gids een mooie rondrit maken door de
Achterhoek. We zien kastelendorp Vorden met haar 8 kastelen,
heel veel natuur, boerderijen en rustieke dorpjes aan ons voorbij
gaan. In de bus krijgt u iets te drinken en een versnapering.
Als het 16 uur is stapt de gids uit en wij gaan weer richting
Wesepe.
Tegen 17 uur hopen we hier weer te zijn, en zal Timo ervoor
zorgen dat er bij hem in het “Wapen van Wesepe” een
overheerlijk afsluitend diner voor ons klaar zal staan.
Dus mensen… het belooft weer een mooie en gezellige dag te
worden. Geef u snel op en neem gezellig uw broer, zus, buurman,
buurvrouw, vriend of vriendin mee. Iedereen (dus ook de wat
“jongere” oudere) is van harte welkom.
De kosten voor deze geheel verzorgde dag zijn 50 euro !
Opgave t/m 12 mei:
- Tijdens de eetprojecten bij Mientje Lam, of bij
- Erna Albers telefoon 0570-531103, mail
alberswesepe@erveklijnevink.nl
We hopen jullie op de 17de mei te mogen begroeten.
Mochten er vragen zijn dan horen we dat graag.
Hartelijke groet, Commissie Ouderensoos Wesepe e.o.
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PS We zullen op die dag enkele reserve rollators / rolstoelen
meenemen!
Iedereen is welkom op de Paasbrunch
Het jeugddiaconaat nodigt iedereen uit voor de PAASBRUNCH
direct na de dienst op Eerste Paasdag zondag 16 april. Wij zorgen
dan net als voorgaande jaren voor diverse lekkere hapjes en
drankjes.
Er zijn GEEN kosten aan verboden en opgave is ook NIET nodig.
Iedereen is welkom. We zullen alleen de blauwe olifant weer
zichtbaar opstellen voor een eventuele vrije bijdrage, want we
hebben nog een kleine restschuld nav onze reis afgelopen jaar
naar Oeganda. We hopen dat u met velen komt.
9 april, collecte Kerk in Actie Totaal: Steun mensen met
een handicap in Myanmar
In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de
allerarmsten. Zij hebben nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs
en werk. The Leprosy Mission International-Myanmar (TLMI-M),
partnerorganisatie van Kerk in Actie, zet zich in om de toegang
tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor mensen met lepra of
een lichamelijke handicap te verbeteren. Ze geven vaktrainingen,
verstrekken microkredieten en motiveren bedrijven om
gehandicapten in dienst te nemen. Ook ondersteunt TLMI-M
mensen met een handicap bij integratie of re-integratie in hun
gemeenschap. Zowel kinderen als volwassenen kunnen bij TLMI-M
terecht voor medische zorg, zoals fysiotherapie en logopedie.
Met de collecteopbrengst steunt Kerk in Actie TLMI-M en andere
werelddiaconale projecten. Geef aan de collecte of maak uw
bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie
o.v.v. collecte Kerk in Actie Totaal.
23 april 2017, collecte Eredienst en Kerkmuziek: Geef voor
kleine, vitale gemeenten
Zowel in Nederland als op Cuba zoeken gemeenten naar nieuwe
manieren om hun kerkdiensten vorm te geven. In Nederland zijn
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sommige gemeenten zo klein geworden dat ze geen eigen
predikant meer kunnen betalen. Toch willen ze in kleine kring
blijven samenkomen rond Gods Woord. De Protestantse Kerk
ondersteunt deze kleine, maar vitale gemeenten met
materiaal voor vieringen, zoals preekschetsen en liturgieën. Op
Cuba groeien de kerken juist, ondanks tegenwerking van de
overheid. Hier hebben steeds groter wordende gemeenten
behoefte aan meer liturgische structuren en eigen kerkelijke
liederen. Het protestants oecumenisch Centrum Kairos in
Matanzas, partner van Kerk in Actie, helpt de Cubaanse kerken bij
het vormgeven van hun liturgie en het ontwikkelen van een eigen
christelijke muziekcultuur.
Steun de kerken in Nederland en Cuba. Uw bijdrage kunt u
overmaken op NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk
in Nederland o.v.v. collecte Eredienst en Kerkmuziek.

STICHTING OUDEREN HUISVESTING
WESEPE
"De Brouwershof"
Beste mensen,
De volgende spelmiddag is op woensdagmiddag 19 april a.s. om
14.30 uur in de Brouwershof. Wij hebben geruild met de
bejaardensoos . Wij verwachten nog steeds mannen en vrouwen
die een keertje komen kijken of meedoen.
Groeten van Bertus, Klaasje en Jenny

Opbrengst van collecten en giften

26 feb
5 mrt
12 mrt

Diaconie
Kerkbeheer
Diaconie (KIA)
Kerkbeheer
Diaconie
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€
€
€
€
€

27,10
40,95
58,35
44,70
112,75

Kerkbeheer
€ 129,40
Diaconie (KIA) € 47,00
Kerkbeheer
€ 109,75

19 mrt

Kerk op Schoot viering
thema: de schepping

Voor kinderen van 0 tot 5 jaar en hun ouders en of grootouders
op zondag 9 april om 11.00 uur tot uiterlijk 12.00 uur in ‘t
Langhuus in Wijhe
(het kerkelijk centrum van de Protestante gemeente Wijhe,
Langstraat 29)
Je mag je knuffel meenemen!

AGENDA
1 apr 15.00
11 apr 11.00
12 apr 12.30
19 apr 14.30
19 apr 19.45
24 apr 20.00
29 apr 10.00

u
u
u
u
u
u
u

Nicolaasconcert (Fuse)
Moderamen
Paasdiner ouderensoos
Spelmiddag SOHW
Kerkenraadsvergadering
Redactievergadering
Oud papieractie
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kerk
de Beukenoot
W.v.Wesepe
Brouwershof
de Beukenoot
Vulikerweg 2
fam. Niemeijer

Piet Hofman synodelid namens de classis Deventer
In haar vergadering van 26 januari jl. heeft de
classicale vergadering Deventer de heer P.J.
Hofman te Hellendoorn tot afgevaardigde naar
de generale synode benoemd. Op verzoek van
het moderamen stelt hij zich hieronder voor.
Mijn naam is Piet Hofman. Sinds eind 2012 ben
ik weduwnaar, ik heb 4 kinderen. Inmiddels heb
ik een nieuwe partner.
Ik ben net 70 jaar en dus al geruime tijd
gepensioneerd. Bijna 50 jaar heb ik in de bouw
gewerkt, de laatste 20 jaar als directielid.
Na mijn werkzame periode heb ik meerdere
vrijwilligersfuncties op mij genomen. Ik ben nu ruim 8 jaar diaken
bij de protestantse gemeente Hellendoorn, ruim 7 jaar preses van
de algemene kerkenraad van dezelfde gemeente, voorzitter van
het Netwerk Sociale Zekerheid / Cliëntenplatform Werk en
Inkomen van de gemeente Hellendoorn, voorzitter van de
Stichting Voedselbank Hellendoorn, voorzitter van de Cliëntenraad
van het Werkplein Twente en bestuurslid van het Hulpfonds
binnen de gemeente Hellendoorn. Ik ben blij en dankbaar dat ik
op deze wijze iets kan betekenen voor de kerk en de medemens
dichtbij en verder weg.
Begin dit jaar ben ik gevraagd om als diaken synodelid te worden
namens de classis Deventer. Na ampele overweging heb ik hier
‘ja’ tegen gezegd. Ik hoop een positieve bijdrage te kunnen
leveren aan het veranderingsproces binnen onze landelijke kerk
onder het motto ‘Kerk onderweg naar 2025’.
Piet Hofman, Erve Nijenhorst 4, 7447 MA Hellendoorn
Mail: piet.hofman47@gmail.com Tel. 0548 619837 / 0610591547
Fuse sluit seizoen Nicolaasconcerten af
In het laatste concert van dit seizoen viert De Nicolaasconcerten
haar vijfjarig bestaan nog één keer zeer uitbundig met een
optreden van Fuse. Muziekliefhebbers kennen deze veelzijdige
groep als huisband van Podium Witteman. Ook traden zij
regelmatig op bij De Wereld Draait Door en Radio 4. Wat Fuse in
Wesepe ten gehore zal brengen is een verrassing. Maar zeker is
dat deze zes musici, met de ietwat ongewone bezetting van
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strijkkwartet, contrabas en percussie, een gevarieerd programma
brengen met elementen van klassieke muziek, rock, jazz en
folkmuziek, waarin Bartók, Ravel, maar ook Frank Zappa, Nils
Frahm en Edgar Meyer hun sporen hebben nagelaten.
Mis het niet en reserveer snel! Zaterdag (!) 1 april 2017 om
15.00 uur (14.30 uur is de deur open)
Locatie: Nicolaaskerk, Ds. E. Kreikenlaan 3 in Wesepe
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de deur of via
www.denicolaasconcerten.nl
Entree: € 20 (inclusief consumptie)

Fuse
(Foto: Merlijn Doomernik)

De volgende pagina is genomen uit de Veertigdagenkalender van
Klein Salland; bij zondag 9 april staat:
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Zondag 9 april
We lezen Mattheüs 17: 1-13
Een stem uit de hemel
Jezus gaat na zes dagen, dus op de zevende dag, een hoge berg
op. De zevende dag is in de Bijbel een beslissende dag. We
worden alert gemaakt: nu gaat er wat gebeuren, let op!
De zevende dag springt er tussen uit, van tussen de andere
dagen. Zoals deze tijd, deze veertigdagentijd, er tussenuit
springt, van tussen andere tijden. Even is het anders, even wordt
de dagelijkse gang doorbroken.
De zevende dag is de dag van God.
Jezus gaat een hoge berg op. Niet iedereen mag met hem mee.
Drie leerlingen wel. Het zijn de drie die er straks ook in
Getsemané bij zullen zijn. Daar op de berg valt wat te zien èn te
horen. Mozes en Elia gaan in gesprek met Jezus, die straalt als de
zon. En een stem uit de hemel, God zelf, noemt hem ‘mijn
geliefde Zoon, Luister naar Hem’.
Het zit hem bij geloven niet in het zien, maar in het horen.
Geloven is ‘van horen zeggen’ dus. Wij zien niet zoveel. Wij zijn
niet de drie leerlingen die mee naar boven mogen. En als we erbij
waren geweest, zouden we waarschijnlijk niet eens zijn gebleven,
overweldigd door wat er te zien was.
Wat valt er te horen? Op weg naar Pasen wordt iets van Pasen
doorverteld (vers 9). Daarom heeft de tweede zondag van de
veertigdagentijd een bijzondere naam: ‘reminiscere’, de zondag
van het ‘gedenken’. Omdat we ‘gedenken’ dat Jezus is gegaan
van de berg naar Getsemané, van het licht naar de nacht.
En daarna weer naar het licht, het licht van Pasen.
Dat ‘gedenken’ heet geloof: geloof van horen zeggen.
Zonder te zien, leven wij toch in verbondenheid met God
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Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe
PREDIKANT

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

KERKENRAAD

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

tel. 0572 381823

KERK

Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe

tel. 531255

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

tel 562008

tel 853941

tel. 531573

tel. 038-4655388

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
RABO bank:
NL 67 RABO 0314517081
SKG bank:
NL 04 FVLB 0699878322
kerkbeheerwesepe@gmail.com

tel. 531253

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
diaconiewesepe@gmail.com
LEDENREGISTRATIE

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

KINDEROPPAS
WEBSITE:

via G. Visscher, zie boven
http://wesepe.protestantsekerk.net
(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)

tel 853941

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