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van de 

Protestantse Gemeente Wesepe 
 

Verschijningsdatum: 1 april 2019  Redactie: 
      Ds. H.J. Damstra 
Oplage: 415 ex.     Mevr. A. Rechterschot 
      Dhr. G. Visscher 
Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl   Dhr. E.G. van den Broek 
 
Kopij voor de maand mei inleveren vóór 23 april. 

In september wordt u gevraagd een vrijwillige bijdrage aan het kerkblad 
te storten op bankrekeningnummer: NL 84 RABO 0128 1218 66        
 

Erediensten in april 
 
7 apr 10.00 u  Mevr. I. Ziegelaar 
   Inz. der gaven: Kerkbeheer 

   Eindcollecte: KIA Zending 
14 apr 10.00 u  Ds. H.J. Damstra (Palmzondag) 
    Inz. der gaven: Jeugdwerk 
   Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb. 
18 apr 19.30 u  Ds. H.J. Damstra (Witte donderdag) 
    
19 apr 19.30 u  Ds. H.J. Damstra (Goede vrijdag) 

     
20 apr 22.00 u  Ds. R. Gosker (Paaswake) 
     
21 apr 10.00 u  Ds. R. Gosker (1e Paasdag) 
   Inz. der gaven: KIA Zending 
   Eindcollecte: Kerkbeheer 
28 apr 10.00 u  Mevr. M. de Vries 

   Inz. der gaven: Ond. Kerk. Geb. 
   Eindcollecte: Bloemenfonds 
5 mei 10.00 u  Ds. J.W.T. Muntendam 
   Inz. der gaven: KIA Noodhulp 
   Eindcollecte: Kerkbeheer 

 

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

mailto:kerkbladwesepe@live.nl
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De meester 

 

Wanneer de tv op zondagavond aanstaat, kan het zomaar 

gebeuren dat hij in beeld komt: Rembrandt van Rijn, de meester-

schilder. Dit jaar is het 350 jaar geleden dat hij overleed. En van 

grote namen is het gebruikelijk om zoveel jaar na hun geboorte of 

hun sterven aandacht aan hun leven te besteden. Op 

zondagavond schildert en tekent een groep amateurschilders 

allerlei opdrachten in de stijl van Rembrandt. En de grote vraag is 

natuurlijk: wie doet dat het beste?  

 

Er is van alles achterhaald over Rembrandts leven, wie hij was, 

wie hij schilderde, wat hij verdiende en weer uitgaf. Zelfs zijn 

stemgeluid is gereconstrueerd door Amerikaanse wetenschappers, 

maar ja: wie kan dat controleren? En dan denk ik terug aan mijn 

studententijd: dagelijks fietste ik in Leiden langs de geboorteplek 

van Rembrandt. Zijn oude geboortehuis is er niet meer. Er staat 

nu, in een smal straatje, een foeilelijk studentenhuis met alleen 

een bordje erop dat Rembrandt daar en toen geboren is. Wel 

stroomt het water van de Rijn nog steeds vlak in de buurt, 

vandaar ook zijn achternaam: ‘Van Rijn’.  

 

Op zondagavond gaat het niet speciaal over de Bijbelse 

voorstellingen die Rembrandt getekend en geschilderd heeft. 

Misschien dat dat nog komt. Over Pasen heeft hij hele mooie 

dingen gemaakt. Zo is er de tekening van het lege graf: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drie vrouwen komen een grafruimte binnen. En wij, als kijkers, 

zien hen binnenkomen. Wij zijn eigenlijk de toekijkers, zoals 

Rembrandt dat vaker doet, we zijn op een afstand erbij en kijken 



3 

toe. Wij weten dat het graf leeg is, de vrouwen nog niet. De linker 

vrouw kijkt wat naar rechts (van haar uit gezien), de rechter 

vrouw kijkt angstig naar buiten, alsof ze weg wil vluchten. Buiten 

zijn drie kruizen en de stad Jeruzalem zichtbaar. En er komen, als 

we goed kijken, twee mensen aanlopen.  

 

Het zou goed kunnen dat Rembrandt hier de Paasvertelling van 

Marcus heeft uitgebeeld. Die vertelt van drie vrouwen en bij 

Marcus is de angst en ontzetting het meest uitgesproken. De 

lofzang krijgt niet het hoogste woord, er juicht nog geen toon. 

Van een engel is niets te zien. Of is het bij Rembrandt juist de 

engel die toekijkt hoe de vrouwen binnenkomen en kijken wij 

over de schouder van de engel mee? 

 

In een andere tekening komt de Opgestane zelf in beeld, als ‘de 

tuinman’ voor wie Maria van Magdala hem houdt, en zoals 

Johannes ons vertelt: 

Jezus’ hand in het midden 

drukt hier uit: ‘hou mij niet 

vast’. Rembrandt heeft Maria 

zo afgebeeld dat ze ook 

helemaal geen moeite lijkt te 

doen om Jezus vast te 

houden. Echt vriendelijk kijkt 

hij niet. Of kijkt hij vooral 

serieus? Het graf ligt 

duidelijk achter hem, 

letterlijk en figuurlijk. Het 

gaat duidelijk om deze twee: 

andere mensen worden niet 

afgebeeld.  

 

 

In het evangelie van Johannes zijn deze woorden van Jezus niet 

zijn laatste. De laatste zijn een oproep: ‘Jij moet mij volgen’. Of 

Rembrandt die woorden ook heeft uitgebeeld, weet ik niet. 

Misschien moet een amateur uit onze tijd dat eens doen. Maar 

dan wel in de geest van de meester natuurlijk. 

 

ds. Henk Jan Damstra 
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Bij de kerkdiensten: 

Op zondag 21 april is het Pasen. Daaraan voorafgaand komen we 

op donderdag, vrijdag en zaterdag bij elkaar. Op Witte donderdag 

vieren we het Heilig Avondmaal, denkend aan de laatste maaltijd 

van Jezus met zijn leerlingen. Op Goede Vrijdag lezen we het 

lijdens-evangelie. En in de Paaswake op zaterdagavond richten we 

onze blik op het licht van Pasen. 

Iedereen is uiteraard van harte welkom om deze diensten, of een 

deel ervan, mee te maken. 

 

Overleden: 

Op 11 maart is mevrouw Aaltje Klooster-Klijn Velderman 

overleden. Zij woonde Wethouder Van Doorninckweg 10 en zij is 

92 jaar geworden. Op zaterdag 16 maart is zij begraven in 

Wesepe, na een dienst van Woord en Gebed in de kerk. Een In 

memoriam van haar leven staat in dit nummer. 

 

Thema-avond: 

Na de thema’s Verbinding en Vertrouwen komt op donderdag 25 

april het thema Verlangen aan de orde op de thema-avonden die 

dit voorjaar gehouden worden.  

Iedereen is weer van harte welkom om ook deze derde avond 

mee te maken. Als u of jij er de vorige keer of keren niet was, 

dan is dit nog een mooie kans! 

 

Met een vriendelijke groet,  

ds. Henk Jan Damstra 
 

 

In Memoriam 

Aaltje Kloosterboer - Klijn Velderman 

11 december 1926 – 11 maart 2019 

weduwe van Hermanus Johannes Kloosterboer 

 

Op 11 maart is mevrouw Aaltje Kloosterboer-Klijn Velderman 

overleden, in de leeftijd van 92 jaar. Zij woonde Wethouder van 

Doorninckweg 10.  

Op zaterdag 16 maart hebben we haar leven overdacht in een 

dienst van Woord en Gebed in de kerk, waarna zij begraven is op 

de begraafplaats in Wesepe. 
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In de kerkdienst hebben we stilgestaan bij de woorden van 

Prediker: ‘Voor alles wat gebeurt, is er een uur’. Prediker laat ons 

horen waarin we als mensen hetzelfde zijn en tegelijk horen we 

ook waarin we van elkaar verschillen. We leven immers in 

verschillende tijden, we zijn allemaal kind van onze eigen tijd. 

Tegelijk hebben we ook veel gemeenschappelijk met elkaar: we 

kijken allemaal uit naar gelukkige en mooie tijden, we proberen 

onze tijd allemaal te vullen met wat wij belangrijk vinden. En we 

hebben allemaal meegemaakt dat onze moeders ons het leven 

schonken.  

 

De tijd van leven van Aaltje Kloosterboer wordt gekenmerkt door 

zorgzaamheid en door bescheidenheid. Ze heeft méé mogen 

maken dat ze een achterkleinkind kreeg en ook geweten dat er 

één op komst is. Haar ouders heeft ze lang meegemaakt: beiden 

zijn zij bijna 100 jaar oud geworden. Ze woonden bij elkaar op de 

boerderij, werkten samen, en maakten elkaars leven mee. Op 

deze boerderij is Aaltje Kloosterboer geboren, heeft ze 92 jaar 

geleefd en is ze ook gestorven. 

 

Ze was al bijna 22 jaar weduwe, haar man overleed in 1997. Ze 

was geen prater, meer een doener. De tijd, die op de klok staat, 

werd goed in de gaten gehouden: er was altijd wel iets te doen. 

Ze heeft genoten van haar groentetuin en vooral van haar 

bloementuin, ze was er graag mee in de weer. Ze kon ook binnen 

zitten, maar dan wel handwerkend: er moest toch iets uit haar 

handen komen. 

 

Aaltje Kloosterboer was ook een gelovige vrouw. We weten haar 

nu thuis op de plek waar Gods tijd geldt. Dat dat, samen met de 

goede herinneringen, tot steun en troost mag zijn voor wie haar 

zorgzaamheid en aanwezigheid missen zullen. 

 

ds. Henk Jan Damstra 
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KRINGWERK 
 

 

 

 

Thema-avonden Verdieping: voeding voor de ziel 

Waar ben ik mee verbonden en wat verbindt mij? Wie en wat is te 

vertrouwen? En ik? Is er nog meer dan alleen huisje, boompje? 

Vragen die je aanspreken? Kom dan naar de thema-avonden (of 

één daarvan). Inmiddels zijn er al twee geweest, maar u hebt nog 

één kans. 

  

 (VERBINDING: donderdag 28 februari) 

 (VERTROUWEN: woensdag 27 maart) 

 VERLANGEN:  donderdag 25 april 

 

In de Beukenoot: Inloop 19.45  uur Aanvang 20.00 uur. 

Toegang gratis (vrije gift mag) 

Voor meer info: Ans Krijt (06-24728227), Cora Schensema, Jacky 

van Tartwijk (06-31768816) 

 

 

 

 

DIACONIE 
 

 

 

 

 
  

Eetproject 

  

Op woensdag 3 april gaan we om 12.30 uur weer samen eten in 

“het Wapen van Wesepe”. 

Verwen jezelf eens, en kom ook een keer.  

Het is altijd erg gezellig, en er kunnen best nog wat eters bij!  

Bent u nog nooit geweest. . . .dan wordt het tijd dat u ook eens 

aanschuift! 

De kosten voor dit 3-gangen diner incl. een drankje is 12.50 euro. 
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Ook zijn er nog steeds de (vernieuwde) diner / cadeaubonnen. 

Opgave tot de maandag ervoor bij Fineke, tel: 532247, geen 

vervoer, bel dan met Jan, tel: 531519  en he kump d’r an ! 

   

Paasmiddag voor senioren 

Op woensdag 17 april om 14.30 uur hebben we onze Paasmiddag 

in “het Wapen van Wesepe”. 

Deze middag wordt de bioscoopfilm “WILD” gedraaid. 

De film is gemaakt door Luc Enting en hij wordt op zijn geheel 

eigen wijze, door André van Duin aan elkaar gepraat. 

Het speelt zich af op de Veluwe, en we zien hoe de familie Vos, 

Wild Zwijn en Edelhert door de 4 seizoenen van het jaar heen 

leven. Een prachtige film met hele goede recensies.  

  

We willen graag weten hoeveel personen er op deze middag 

komen. Opgave tot vrijdag 12 april bij Fineke tel: 532247, of 

tijdens het eetproject. 

De kosten zijn 12,50 euro. 

  

Het jaarlijkse reisje 

Het jaarlijkse reisje vindt dit jaar plaats op woensdag 15 mei! 

Vanaf 9 uur staat de bus van de TCR klaar op het kerkplein, en 

we brengen dit jaar een bezoekje aan Friesland! 

Om 10.45 uur hopen we in Hemrik te zijn waar de koffie / thee en 

Friese oranjekoek voor ons klaar staan. 

We gaan naar “Stoeterij ’t Swarte Paert”, en ja u raadt het al, 

naar het prachtige, statige en majestueuze, zwarte Friese Paard! 

Een gids zal ons rondleiden, en neemt ons mee om een kijkje te 

nemen in de hengstenhouderij met de mooiste “vaderdieren”, 

stallen, museum met klederdrachten, sjezen, arrensleden, 

koetsen, rijtuigen etc. 

  

Rond 12.30 uur gebruiken we daar ook onze uitgebreide lunch.  

Er is een winkeltje waar we evt. ook nog wat souvenirs kunnen 

kopen. 

  

We blijven in de Stoeterij, waar we vanaf 14 uur kunnen kijken 

naar een dressuur demonstratie met aansluitend een kur op 

prachtige muziek. Nadien kunnen we het paard dat de show heeft 

gegeven nog even aaien, of een foto maken. Aansluitend drinken 

we nog een kop koffie / thee met een bonbon. 
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Aanvang terugreis ca. 15.45 uur, en we hopen tegen 17.30 weer 

in Wesepe te zijn. Een aansluitend diner staat dan voor ons klaar 

in “het Wapen van Wesepe”. 

  

Alles is overdekt, zonder drempels en uitstekend toegankelijk. 

De kosten voor deze dag inclusief het diner zijn 55 euro p.p. 

Mocht u een dieet hebben, uw eigen rolstoel / rollator mee willen 

nemen, laat dit dan even weten bij opgave.  

Opgave tot 6 mei, tijdens het eetproject / soos, of bij Mientje Lam 

tel: 531960. 

Betaling via de bank op NL 84 RABO 0377735361 t.a.v. 

Ouderensoos Wesepe e.o. 

Neem gerust een vriend(in), buur of kennis mee! Geef u snel op, 

want vol is vol! We hopen net als voorgaande jaren weer op een 

mooie en zonnige dag. 

  

Graag zien we u op deze activiteiten. 

Groeten van Mientje, Jan, Frank, Fineke en Erna. 

 

 

Nieuwe Paaskaars 

Onze zustergemeente Raalte had 

een leuk idee geopperd om 

gezamenlijk de Paaskaars 2019 te 

maken. Vanuit onze gemeente 

hebben Tini Lunenberg en Cora 

Schensema zich opgegeven om 

aan deze creatieve activiteit mee 

te doen. 

Zaterdagmiddag 16 maart zijn ze 

er aan begonnen, knippen 

scheuren, plakken met gekleurd 

papier een pieterpeuterig werkje 

maar het resultaat wordt mooi. 

Nog 1 middagje plakken en dan is de Paaskaars klaar. 

Nog 33 dagen en dan vieren we Pasen , het feest van de 

opstanding , het feest van nieuw leven en licht . 

Dan laten we de Paaskaars branden en gaan we samen het 

nieuwe kerkenjaar in met onze vrienden uit Raalte, Olst en Wijhe. 

Cora Schensema 
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STICHTING OUDEREN HUISVESTING 

WESEPE 

"De Brouwershof" 

 

Beste mensen, 

 

Op woensdag 10 april om 14.30 uur is er weer een spellen/ 

kaartmiddag in de Brouwershof. Bent u een “spelletjesmens”, 

kom dan eens bij ons kijken.  

U bent van harte welkom. 

  

Groet van Bertus, Klaasje en Jenny 

 

 

Opbrengst van collecten en giften 

 

 

 

24 feb Diaconie € 33,70 

 Kerkbeheer € 30,75 

3 mrt Diaconie € 109,85 

 Kerkbeheer € 156,75 

10 mrt Diaconie € 40,90 

 Kerkbeheer € 35,70 

17 mrt Diaconie € 43,95 

 Kerkbeheer € 55,90 

24 mrt Diaconie € 101,90 

 Kerkbeheer € 132,80 

 

 

AGENDA 
 

 

 

3 apr 12.30 u Samen eten       Wapen v Wesepe 

4 apr 20.00 u Diaconievergadering  de Beukenoot 

9 apr 19.30 u Kerkbeheer   de Beukenoot 

10 apr 14.30 u Spellenmiddag    Brouwershof 

10 apr 18.45 u Kerkenraadsvergadering de Beukenoot 
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12 apr 11.00 u Moderamen   de Beukenoot 

12 apr  9.00 u Ouderlingenvergadering de Beukenoot 

17 apr 14.30 u Paasmiddag       Wapen v Wesepe 

20 apr   9.00 u Oud papieractie     erf fam. Niemeijer 

23 apr 20.00 u Redactievergadering  Vulikerweg 2c 

25 apr 19.45 u Thema-avond: Verlangen de Beukenoot 

 

Pianiste Dina Ivanova in Nicolaaskerk Wesepe 

Met trots kondigen de Nicolaasconcerten aan dat de jonge (1994), 

maar beroemde Russische pianiste Dina Ivanova dit 

concertseizoen komt afsluiten. Zij won al vele prijzen, waaronder 

de derde prijs én de publieksprijs van het Liszt Concours in 

Utrecht in 2017. Het is bijzonder dat Ivanova, naast concertzalen 

in de Verenigde 

Staten, Rusland, 

Bulgarije, 

Denemarken en 

Cuba, nu de 

Nicolaaskerk in 

Wesepe aandoet. Zij 

zal hier werken ten 

gehore brengen van 

Bach, Wagner, 

Schubert, Chopin en 

Liszt. 

Mis het niet en reserveer snel! 

 

Zondag 7 april 2019 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) 

 

 

 

In deze 40 dagen tijd zijn er overal allerlei muzikale uitvoeringen 

van het passieverhaal, In Raalte wordt op 7 april de Johannes 

Passie uitgevoerd door de Zang en Oratoriumvereniging Raalte+ 

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

 

Workshop Ecologische voetafdruk 

De zorg voor het gemeenschappelijke huis vraagt de aandacht 

van iedereen. Daarom is het verheugend dat duurzaamheid en 

klimaat hoog op de agenda staan. Niet alleen bij de politiek, maar 

ook bij burgers van jong tot oud. Wilt u weten hoe u kunt 

bijdragen aan het duurzamer maken van de Aarde?  

Bent u benieuwd wat uw ecologische voetafdruk is en hoe die in 

verhouding staat met het eerlijke aarde-aandeel? Kom dan 25 

april naar de bijeenkomst waar Marjolein Tiemens-Hulscher zal 

vertellen over de ecologische voetafdruk. Aan de hand van een 

mailto:secretaris@kleinsalland.nl
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pubquiz zullen we in groepjes onderzoeken wat er allemaal van 

invloed is op de voetafdruk en hoe we die kunnen verkleinen.  

 

Datum:  donderdag 25 april 

Tijd:   20.00 – 22.00 uur 

Locatie: Gebouw de Bastiaan, Kerkplein 3, Olst 

Organisatie: Oecumenische werkgroep Olst-Boskamp en de 

commissie vorming en toerusting 

 

Marjolein Tiemens-Hulscher geeft lezingen en workshops op het 

gebied van geloof en duurzaamheid. Kijk voor een nadere 

kennismaking eens op haar website www.groengeloven.com. 

 

 

Hemelvaart projectkoor: iedereen kan meezingen! 

 

De protestantse kerk 

in Olst organiseert 

een projectkoor in de 

maand mei, op weg 

naar Hemelvaart. 

Iedereen - 

kerkganger of niet, 

ervaren zanger of 

niet - kan meedoen! 

Want zingen brengt 

ons dichterbij elkaar 

en dichterbij de 

vreugde van de ziel. Dit project is ook niet alleen bedoeld voor 

Olsternaren: we zien het ook als een Klein Salland project, zodat 

er opnieuw een plek is in Klein Salland om elkaar te ontmoeten.  

Het voordeel van een projectkoor is dat je nergens aan vast zit, 

na 4 avonden repeteren en de dienst van Hemelvaart op 30 mei 

(om 19.30 uur) gaan we weer uit elkaar, misschien verder 

zingend in je vertrouwde koor of – als de ervaring positief is 

geweest – op zoek naar een koor in je omgeving. 

Met Hemelvaart ontvangt de kerk van Olst ook nog een tiental 

pelgrims van de Spil (een plek tussen herberg en klooster). Zij 

lopen, gedreven door verlangen, in het voetspoor van de Moderne 

Devotie, in enkele dagen tussen Deventer en Zwolle. Hun 

aanwezigheid geeft altijd een extra dimensie aan deze dienst.  

http://www.groengeloven.com/
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Kortom: een vreugdevolle activiteit, enthousiast geleid door 

Carien Duursema en muzikaal begeleid door Roelof van den Berg. 

Mis het niet! De repetities zijn op dinsdag 7, 14, 21 en 28 mei van 

20.15 tot 21.45 uur (vanaf 20.00 inloop met koffie/thee in de 

Bastiaan). Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Je kan je aanmelden bij Esther Coes, 06-11012663, 

egcoes@gmail.com 

 

 

Kerkdiensten in Klein Salland 
   

 Raalte 
datum  tijd  voorganger 

7 apr  9.30 u  ds. K.M. Zwerver 
14 apr  9.30 u  ds. J.P. van Ark 
14-17 apr 19.30 u  Avondgebeden 
18 apr  19.30 u  ds. K.M. Zwerver (HA) 
19 apr  19.00 u  ds. K.M. Zwerver (Pauluskerk) 

20 apr  21.00 u  ds. Ch. Schokker 
21 apr  9.00 u  ds. K.M. Zwerver (paasontbijt) 
21 apr  11.00 u  ds. K.M. Zwerver 
28 apr  9.30 u  ds. H.E.J. de Graaf 
5 mei  9.30 u  ds N. Boonstra 
 
 Olst 

datum  tijd  voorganger 
7 apr  10.00 u  ds. H.J. Damstra 
14 apr  10.00 u  mevr. I. Ziegelaar 
18 apr  19.30 u  ds. J. Wiegers 
19 apr  19.30 u  ds. J. Wiegers 
21 apr  10.00 u  ds. H.J. Damstra 

28 apr  10.00 u  ds. W. Davelaar 
5 mei  10.00 u  Ds. A.M.H. Blanken 
 
 Wijhe 
datum  tijd  voorganger  
7 apr  9.30 u  ds. T van Beijeren  

14 apr  9.30 u  ds. M. Veenstra-Oving 

18 apr  19.30 u  ds. M. Veenstra-Oving 
19 apr  19.30 u  ds. M. Veenstra-Oving 
20 apr  21.00 u  ds. M. Veenstra-Oving 
21 apr  9.30 u  ds. M. Veenstra-Oving 
28 apr  9.30 u  ds. H. Nekeman 
5 mei  9.30 u  drs. E. Fokkema 
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Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe 
 

PREDIKANT Ds. H.J. Damstra  tel 564042 
 Kerkplein 11, 8121 BM Olst 
 damstra.schreuder@planet.nl 
   
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 tel. 531255 
 
De BEUKENOOT Mevr. B.H. ten Have-Wilbrink (reserveren) tel. 531237 
Sleutel : Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10  tel. 531277 
         06 22541865 
 
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 25 RABO 0373732457 
 kerkbeheerwesepe@gmail.com 
 
 Diaconie: Mevr. J. van Tartwijk 
 M.v.Doorninckweg 13, 8124 PH Wesepe  tel. 531686 
 RABO bank:  NL31 RABO 0377735442 
 SKG bank:   NL59 RABO 0373739702 
 diaconiewesepe@gmail.com 
 
LEDEN- Dhr. E. Hoogeboom          tel 0572-381904 

REGISTRATIE eefhoogeboom@gmail.com  
 
 
KINDEROPPAS via G. Visscher, zie boven 
 
WEBSITE:  http://wesepe.protestantsekerk.net 
 

 (kengetal: 0570, tenzij anders vermeld) 

 
 

mailto:scribapknwesepe@gmail.com
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