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Erediensten in april 2023 
 
2 apr 10.00 u  Ds. S. Hoogendijk 
   Inz. der gaven: Voedselbank 
   Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb. 
6 apr 19.30 u  Ds. R. Gosker (witte donderdag, HA)  
    Inz. der gaven: Kerkbeheer 
   Eindcollecte: Diaconie 
7 apr 19.30 u  Ds. R. Gosker (Goede vrijdag) 
8 apr 22.00 u  Ds. R. Gosker (Stille zaterdag) 
   Inz. der gaven: Ond. Kerk. Geb. 
   Eindcollecte: Jongerenwerk 
9 apr 10.00 u  Ds. E. Urban (Pasen) 
   Inz. der gaven: KIA Werelddiaconaat 
   Eindcollecte: Ond. Kerk.geb. 
16 apr 10.00 u  Ds. R. Heins 
   Inz. der gaven: Kerkbeheer 
   Eindcollecte: Diaconie 
23 apr 10.00 u  Ds. H. Diermanse 
   Inz. der gaven: Kerkbeheer 
   Eindcollecte: Diaconie 
30 apr 10.00 u  Mevr. R. van Dijkhuizen 
   Inz. der gaven: Bloemenfonds 
   Eindcollecte: Ond. Kerk.geb. 
7 mei   9.30 u Ds. D. van Doorn 
   Inz. der gaven: Kerkbeheer 
   Eindcollecte: Noodhulp missionair 
 
Elke dienst kunt u live volgen op www.kerkdienstgemist.nl 
U kunt diensten een jaar lang terugkijken vanaf een half uur na de 
dienst. 

Na elke dienst op zondagmorgen is er koffiedrinken, waarvoor 
iedere kerkganger van harte wordt uitgenodigd. 

mailto:kerkbladwesepe@live.nl
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Paasverhaal: het verdriet van Maria 
Wat een week! Alle emoties die een mens kan hebben, heb ik 
ervaren in de afgelopen tijd. Van intens verdriet tot grote 
vreugde. Ik, Maria, vertel jullie graag mijn verhaal. 

Daar zat ik dan, met al mijn verdriet. Allemaal waren wij erg 
terneer geslagen. Zijn leerlingen die intens met hem 
samenleefden en veel met hem hadden beleefd. Maria Magdalena 
die volgens mij verliefd was op mijn zoon. We zaten stil bij elkaar. 
Hier waren geen woorden voor. Jezus was dood! 

Ik weet nog zo goed dat hij geboren werd. Daar in Bethlehem. 
Josef en ik kregen geen onderdak. Eigenlijk had ik stiekem 
verwacht dat wij wel een goede slaapplaats zouden krijgen. Ik, 
die hoogzwanger was. Maar nee, ik moest mijn pasgeboren zoon 
in een kribbe leggen. In een stal bij de dieren. Toen wist ik al: dit 
is een bijzonder kind met een grote boodschap voor de wereld.  
Wat was ik blij! Ik wilde het de hele wereld wel vertellen. En weet 
je wat ik zo bijzonder vond? Dat er mensen uit verre landen bij 
ons op bezoek kwamen. Zo werd die koude stal toch een mooie, 
warme plek. Vol met fijne herinneringen.  
Al snel ging Jezus zijn eigen gang. Hij koos een aantal vrienden 
uit en daarmee trok hij rond. Ik was trots op mijn zoon. Hij deed 
zulke mooie dingen. Hij genas zieke mensen. Er werd zelfs over 
hem gezegd dat hij een meisje weer tot leven had gewekt. En hij 
vertelde verhalen waar iedereen iets van kon leren. Ja, ik heb het 

al gezegd, ik was, nee ik ben zó trots op hem. Mijn zoon. 
Wat mij zorgen baarde, was dat de Joodse priesters en Romeinse 
leiders hem het liefst weg wilden hebben. Ik voelde gewoon dat 
ze Jezus een bedreiging vonden. Ik begreep het niet. Zij zagen 
toch ook wel dat Jezus niet uit was op macht of een hoge positie? 

Ik werd bang en heb Jezus gewaarschuwd. Hij reageerde enkel 
dat hij de wil van zijn Vader uitvoerde. Dat vond ik erg moeilijk 
om te horen, maar ik kon mij er alleen maar bij neerleggen. 
Vorige week gebeurde het. Jezus werd gevangen genomen en 
veroordeeld. Niet eens door Pilatus, maar door het volk. Kruisig 

hem! Kruisig hem! Schreeuwden de mensen. Ik wilde protesteren 
en terug schreeuwen, maar ik was zo bang… ik verstijfde 
helemaal. Mijn stem was ik kwijt. Wat voelde ik mij machteloos.  
Jezus werd aan het kruis gehangen. Een afschuw om te zien. Wat 
was ik opgelucht dat er iemand was die hem in een graf legde! Nu 
kon ik de volgende dag bij hem gaan kijken. Ik vroeg of iemand 
met mij mee wilde. Zo gingen wij, de drie Maria’s, op pad.  
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We kwamen bij het graf en ik zag direct dat er iets niet klopte. De 
steen was verschoven. Behoedzaam ging ik naar binnen. Mijn 
ogen moesten even wennen aan het donker, maar toen zag ik 
het. Zijn lichaam was weg! Ik was verbijsterd: wie doet dit nu?! 

Opeens voelde ik een hand op mijn schouder en iemand zei tegen 
mij: “wees niet bang.” Hé, die woorden had ik ook gehoord van 
de engel Gabriël, toen die mij zei dat ik zwanger zou zijn. Mijn 
angst en verbazing verdwenen. Hij zei nogmaals: “wees niet 
bang.” Ik herkende mijn zoon. Hij zei: “Ik ben opgestaan uit de 

dood en ik ben nu bij mijn Vader.” 
Deze woorden stelden mij gerust. Ik was wat verdrietig omdat ik 
wist dat ik hem nooit meer zou kunnen omarmen. Ergens in mij 
voelde ik dat hij zou voortleven. Bij mij in mijn hart, én bij alle 
mensen die verhalen over hem zouden gaan vertellen. Dat wist ik 
zeker! Mijn zoon. Hij was een heel bijzonder mens, die nooit 
vergeten zal worden. Iemand die veel voor anderen zal 
betekenen. Wat een vreugde! 

 
 
 
Rini van Dijkhuizen,  
kerkelijk jeugdwerker 
 
 

 
 
 

 
 

DIACONIE 
 
 
 
 

Samen eten en Paassoos 
Beste Senioren van Wesepe en omgeving.  
Op woensdag 5 april om 14.30 uur is er een Paassoos in de 
Beukenoot. Opgave t/m de vrijdag ervoor. 
  
En op de woensdagen 16 april en 3 mei gaan we weer gezellig 
“Samen Eten” in het “Wapen van Wesepe”. 
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De tafels staan gedekt, en om 12.30 uur komt de soep op tafel. 
De kosten zijn € 20,- voor het 3-gangen diner inclusief een 
drankje. 
Graag aan- en evt. afmelden tot de vrijdag ervoor. 

Opgeven kan bij Fineke tel: 0570 532247 
We ontmoeten u graag op bovengenoemde datums. 
Hartelijke groeten van Ton, Frank, Annie, Fineke en Erna. 
 
Jaarlijkse reisje ouderen Wesepe op dinsdag 16 mei  

Beste senioren van Wesepe en omgeving, 
Hierbij willen we jullie van harte uitnodigen voor onze jaarlijkse 
dagtocht, dit keer een rondvaart  vanaf Urk. 
Op dinsdag 16 mei vertrekken we met een bus van de TCR vanaf 
het Kerkplein in Wesepe richting Urk 
De bus staat om 8.30 uur klaar. We gaan deze dag een bootreis 
maken met passagiersschip  “De Zuiderzee”.  

Om 10.30 gaan we 
inschepen, en worden we 
ontvangen met koffie / 
thee en een plaatselijke 
specialiteit “een Urker 
Dikkertje”! Om 11.00 uur 
gaan de trossen los voor 
een rondvaart langs een 

prachtig natuurgebied 
met vele eilandjes en 
watervogels. Tijdens het 

varen vertelt de schipper over het uitzicht en de geschiedenis van 
Urk. 

Om 12.30 uur krijgen we een heerlijke plate met salade, frites en 
natuurlijk vers gebakken kibbeling! 
Voor diegene die beslist geen vis lust, is er kip (bij opgave wel 
doorgeven). En als toetje vers boerenroomijs, keuze uit 3 
smaken. 

We krijgen p.p. 2 consumptiemunten die we kunnen inwisselen 
voor koffie/thee of een drankje(zonder alcohol). 
Na het eten is er een klederdrachtshow aan boord. Hopelijk is het 
die dag mooi weer zodat we ook nog even naar het dek van het 

schip kunnen 😊. 
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Om 15.30 meren we weer aan in Urk, en stappen in de bus die 
ons naar huis brengt. We hopen tegen 17.30 uur in Wesepe te 
zijn. 
De kosten voor deze dag zijn € 65,- p.p. Opgave tot 1 mei bij 

Fineke Middeldorp tel: 0570 532247 of tijdens “het Samen Eten”. 
Graag betalen via de bank op nr: NL84 RABO 0377 7353 61 
t.a.v. Stichting Ouderensoos Wesepe o.v.v. reisje 16 mei 2023  
PS: neem gezellig een kennis of familielid mee. 
Graag tot ziens op 16 mei. 

Hartelijke groeten van Ton, Frank, Annie ,Fineke en Erna. 
 
 

 
STICHTING OUDEREN HUISVESTING 

WESEPE 
"De Brouwershof" 

 
Beste mensen,  

Op 12 april a.s. is er weer een spelletjesmiddag in de 
Brouwershof, aanvang half 3. 
De koffie/thee met iets lekkers staat dan weer klaar. 
U bent van harte welkom. 
Hartelijke groet van Bertus, Klaasje en Jenny 
 

 
Voor de voedselbank 

Zondag 5 en 12 maart stonden in 
het teken van de voedselbank. 
Ook dit jaar weer een prachtige 

winkelkar vol met producten 
ingeleverd op maandag 13 maart in 
Raalte. 
Daar waren ze er erg blij mee. Ze 
moeten elke week zo’n 150 à 170 

pakketten maken voor mensen uit 
Raalte en Olst-Wijhe. 
Wij willen alle gevers dan ook 

hartelijk bedanken voor hun bijdrage. Waar een klein dorp groot 
in kan zijn. 
Vriendelijke groet, de Diaconie 
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Hulpdienst Wesepe, nog even geduld 
In het vorige kerkblad hebben we helpers opgeroepen om zich te 
melden voor de hulpdienst. Tot nu toe heeft dat te weinig reacties 
opgeleverd waardoor we nu nog niet de hulpdienst kunnen 

starten. We willen voorkomen dat het werk bij te weinig mensen 
terecht komt. 
Mocht u na het lezen van het bericht vergeten zijn om u te 
melden dan graag alsnog.  
Info via Ans Krijt 06-24728227 anskrijt@hotmail.com 

of Gerrit Visscher 06-20753695 gerrit.visscher.heeten@gmail.com 
Pas als voldoende hulp wordt aangeboden kunnen hulpadressen 
zich melden. 
 

Wil je ook een spaarput maken en meedoen met deze actie? 

Neem contact op met Rini van Dijkhuizen, 
r.vandijkhuizen@protestantsekerk.nl of 06 30618049 en dan gaan 
we samen kijken wat je allemaal kunt doen om geld in te 
zamelen.  
 

Benefietmaaltijd 9 juli 
Het duurt nog even, maar houd deze datum alvast vrij! In 
Wesepe zal er op zondag 9 juli een benefietmaaltijd worden 
gehouden. We zullen in de middag starten met een korte viering 
en iets leuks, denk aan iets van theater, voor de kinderen. 
Daarna gaan we in en om het Wapen van Wesepe een Bengaalse 
maaltijd eten, waarvan de opbrengst voor het Bangladesh-project 
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zal zijn. In de loop van deze maanden zal hierover meer verteld 
worden in het kerkblad en op de website. 
Rini van Dijkhuizen – kerkelijk jeugdwerker 
 

 
Traditionele Paasbrunch terug 
De traditionele Paasbrunch is weer in het leven geroepen na de 
coronaperiode. Na de dienst op Eerste Paasdag zondag 9 april 
nodigt de diaconie u allen uit om in de Beukenoot te genieten van 

soep en een buffet met broodjes, salades en lekkere hapjes. Er 
zijn geen kosten aan verbonden, maar een vrije gift mag in de 
speciale waterput spaarpot voor het project in Bangladesh. 
Opgave is niet nodig, iedereen is welkom. 
 
 
Postzegels, kaarten, mobieltjes en cartridges blijven 
welkom 
Al heel veel jaren leveren velen van u trouw de postzegels en 
kaarten in, die ik dan ongeveer een keer per jaar wegbreng naar 
Doetinchem. Daar neemt iemand ze dan weer mee naar de PKN in 
Utrecht om zo ten goede te komen aan het zendingswerk van 
Kerk in Actie. Vrijwilligers sorteren de postzegels en 
ansichtkaarten met veel zorg, kennis en aandacht.  
Vervolgens verhandelen ze de postzegels via verkoopadressen in 

Nederland en nationale en internationale beurzen. De ansicht- en 
geboortekaarten verkopen ze aan verzamelaars op beurzen en 
bieden ze te koop aan via websites als Marktplaats. Ook oude 
mobieltjes en cartridges zijn welkom. Via het inzamelprogramma 
van het bedrijf Eeko, ontvangt Kerk in Actie voor veel ingeleverde 

telefoons of cartridges een vergoeding. Het is zeker de moeite 
waard want in 2022 was de opbrengt € 27.633,98 (€24.429 via 
postzegels en kaarten en €3.204.30 via cartridges en mobieltjes) 
Onlangs heb ik weer een paar dozen weggebracht en ik kreeg te 
horen dat de meneer die ze wegbrengt jaloers was op zoveel 

mooie postzegels en kaarten uit Wesepe. Maar hij heeft ze netjes 
afgeleverd, heeft hij mij verzekerd.  
Blijf dus uw spullen inleveren. Dat mag gewoon zoals gebruikelijk 
achter in de kerk. Maar ik wil ook wel wat komen ophalen of u 
mag het bij mij brengen. 
Jacky van Tartwijk (06-31768816) 
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Bestemming van de collecte van de kermisdienst 2022 
Inge Wouters van het Leger des Heils stuurde ons het volgende 
bericht en foto: 

 

Dit is een foto van de 
runningteherapiegroep. 
Wij hebben dankbaar 
gebruik gemaakt van het 
collectegeld. We hebben er 

thermoshirts voor de 
cliënten van ons voor 
gekocht. Goede kleding en 
schoenen weerhouden hen 
er nog wel eens van om in 

beweging te komen. En beweging is juist nodig om het herstel 
van het goede leven te bevorderen.  
Dank voor deze bijdrage 
 

 
 

KERKBEHEER 
 

Opbrengst van collecten en giften 

 
  Datum  Diaconie  Kerkbeheer 

  
26 feb  € 46,66  € 41,60 
  5 mrt  € 35,35  € 47,00 
12 mrt  € 60,00  € 59,20 
19 mrt  € 38,30     € 39,10 
 
5 maart gift € 25,- 

 
 

AGENDA 
 
 
 

4 apr 19.15 u Kerkenraad           Beukenoot 
5 apr 14.30 u Paassoos           Beukenoot 
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9 apr 12.00 u Paasbrunch           Beukenoot 
24 apr 20.00 u Redactievergadering      Vulikerweg 2c 
12 apr 14.30 u Spelletjesmiddag        Brouwershof 
16 apr 12.30 u Samen eten           WvW 

29 apr   9.00 u Oud papieractie1         erf fam. Niemeijer 
3 mei 12.30 u Samen eten           WvW 
16 mei   8.30 u reisje naar Urk    Kerkplein 
 
 

 
 
Allereerst hierboven maar even aandacht voor het nieuw gekozen 
logo. Dat gebruiken we nu overal. Er ligt nu meer nadruk op het 
feit dat we ‘kerken van Klein Salland’ zijn en dat we het samen 
doen. 
 
Waarover hebben we het verder zoal gehad in het Breed Overleg. 
Allereerst is de vertegenwoordiging vanuit Raalte weer compleet 
met het toetreden van ambtsdrager Ali Voskuil tot het BO. 
Bovendien is Johanna Boverhuis uit Wijhe daar opnieuw 
ambtsdrager geworden omdat het toch wel wat moeilijk bleek te 
zijn om in het BO optimaal te kunnen functioneren zonder directe 
link met de kerkenraad. 
Veel tijd is gestoken in het afstemmen van de nodige zaken in 
verband met het vertrek van ds. Damstra en het aanstaande 
emeritaat van ds. Veenstra. Binnen Klein Salland is ds. Slaar dan 

nog de enige predikant en die kan natuurlijk niet alle gaten in z’n 
eentje opvullen. Daarom is er voor alle vier gemeenten een goede 
invulling geregeld voor het crisispastoraat. In het uiterste geval 
kan een beroep gedaan worden op ds. Slaar. 
Bovendien zijn, na goede onderlinge afstemming, voor de 

gemeentes Olst, Wesepe en Wijhe consulenten aangetrokken die 
tijdens de vacaturetijd ondersteuning bieden aan de kerkenraad 
en gaan toezien op het proces van invulling van de vacatures als 
we daaraan toe zijn. Ds. Slaar vervult hierin een licht 
coördinerende rol. 

                                                
1 Als u niet in staat bent het papier zelf weg te brengen, belt u dan met Jo Jansen 

(0570 532040 of 06 53737210) en het wordt bij u opgehaald. 
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Bewust wordt geschreven ‘als ‘we’ daaraan toe zijn’ omdat we in 
het proces van voorbereiding op het zoeken van kandidaten 
gezamenlijk gaan optrekken. Het uiteindelijke resultaat zal 
moeten zijn dat er profielen voor de betreffende gemeenten 

opgesteld gaan worden en we in gezamenlijkheid gaan toetsen of 
die passen in het perspectief van onze samenwerking. We willen 
graag toekomstgericht zijn en streven binnen Klein Salland naar 
een groep pastores die elkaar, vanuit de plek binnen de eigen 
gemeente, goed aanvullen en goed willen en kunnen 

samenwerken. Dat is in het belang van onze vier gemeentes. We 
hopen eind 2023 klaar te zijn met het wenselijke plaatje. 
In dit proces worden we begeleid door extern adviseur, dhr. 
Bernhard Vosselman. Hij heeft ook al wat werk verricht in Wijhe.  
In een gezamenlijke kerkenraadsvergadering op 16 mei zullen we 
een tussenbalans opmaken. 
De kerken zelf zullen de leden informeren over hoe het geregeld 
is met crisispastoraat en consulentschap. 
Tot slot. 
We hopen velen van u weer te treffen tijdens de pinksterdienst 
van 28 mei. Deze wordt nog voorbereid door ds. Veenstra en ds. 
Slaar samen.  
Egbert Gritter, voorzitter Breed Overleg 
 
 

Wandelen in Klein Salland op 14 april 
In het komend seizoen gaan we binnen Klein Salland weer 
wandelen. Op vrijdag 14 april wordt het georganiseerd door de 
Protestantse Gemeente Wesepe. 
We starten naast de kerk in de Beukenoot, Ds Kreikenlaan 3 om 

08.30 uur met koffie. De wandeling zal voor een deel over het 
stokoude landgoed Zonnenbergen gaan. De afstand is 13 km. Na 
8 km is er een koffiepauze. 
U kunt zich opgeven bij Gerrit Visscher, coördinator van de 
wandelingen (opvolger van Martje Veenstra) via email: 

gerrit.visscher.heeten@gmail.com uiterlijk 10 april. 
We hopen op een goede opkomst uit alle 4 gemeenten.  
De volgende wandeling is waarschijnlijk op vrijdag 3 november 
2023, georganiseerd door Olst. 
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Excursie Synagoge Enschede 
Op zondag 16 april 2023 is er een excursie naar de Synagoge in 

Enschede. Deze mooiste synagoge van Nederland (1928) is nog 
volop in gebruik als Joods gebedshuis. Sinds 1998 is het een 
rijksmonument, in 2000 startte een grote renovatie en na 4 jaar 
werd de synagoge opengesteld voor het publiek. De synagoge is 
van buiten een indrukwekkend geheel dankzij de koepels en de 
gevelbreedte van ruim 70 meter. De rondleiding zal langs 
verschillende zalen en klaslokalen gaan, met glas in loodramen en 
mozaïeken in 20-er jaren stijl. Het hoogtepunt is wel de grote 
sjoel met de Heilige Ark. U hoort over de geschiedenis van het 
gebouw en de mensen die er al die jaren kerken. Er is een 
giftshop in het restaurant, waar wij koffie of thee krijgen. Koek 
(koosjer) kunt u eventueel zelf kopen. 

Aanvang: 15.00 uur; aanwezig om 14.45 uur.  
Locatie: Synagoge Enschede, Prinsestraat 14 in Enschede. 
Kosten: € 6,00 per persoon. 
Opgave: uiterlijk vrijdag 31 maart 2023.  
Toegang voor rolstoel is niet mogelijk zonder tillen. 

Aanmelden kan via e-mail: activiteiten@pknraalte.nl. 
 
Lenteconcert Deventer Symfonisch Orkest op zaterdag 29 
april 
Het jubilerende Deventer Symfonisch Orkest (in 2021 honderd 

jaar springlevend!) komt met veel plezier een mooi lenteconcert 
geven in de Plaskerk te Raalte op zaterdagavond 29 april 2023. 
Zij spelen een gevarieerd en luchtig, licht klassiek programma 
met voor ieder wat wils. Het orkest staat onder leiding van 
dirigent Alike Jonkman. 
Aanvang is 19.30 uur, de kerk is open vanaf 19.00 uur. Een 
kaartje kost € 8,00. De kaartverkoop vindt plaats in het Annahuis 
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in Raalte (ter plekke te betalen), of u kunt zich van tevoren 
aanmelden via e-mail (activiteiten@pknraalte.nl), betaling kan 
dan bij de ingang.  
U bent van harte welkom om dit concert in de Plaskerk bij te 

wonen. 

 
     
Brillante Quartet in de 
Nicolaaskerk Wijhe 

In onze concerten bieden we 
graag ook ruimte aan jong 
talent. Dankzij de goede 
contacten met ArtEZ lukt dat nu 
ook het komende koffieconcert 
weer. 
Zondag 2 april komen 4 jonge 

musici naar Wijhe die sinds enige tijd een strijkkwartet vormen. 
Het zijn: 
-  Eider Armendariz Cividian,  viool 
- Tristán Savoye Matamoros, viool 
- Adrián Abad Antoñanzas,    altviool 
- Aymara Gosen,                  cello 

 
 

De Nicolaaskerk krijgt de primeur. 
Na een jaar met elkaar oefenen en 
ontwikkelen zijn ze nu zover dat ze 
een uitvoering tijdens ons 
koffieconcert kunnen laten horen. 

En ze komen met een uitdagend 
programma: 
 

Het Strijkkwartet No. 4 van Joseph Haydn (1732-1809) en 
Het Strijkkwartet “American" van Antonín Dvořák (1841-1904) 

 
De leden van Brillante Quartet hebben verschillende 
achtergronden. Ze hebben allen zowel orkest-ervaring als 
solistische ervaring. Ze laten ons graag delen in hun plezier om 
samen muziek te maken.  
Het koffieconcert op zondag 2 april begint om 11.45 uur. Inloop 
vanaf 11.30 uur 
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De toegang is vrij. Na afloop kunt u uw waardering laten blijken in 
de uitgangscollecte. 
 

Kerkdiensten in Klein Salland 
   
 Raalte 
 
datum tijd voorganger 
2 apr   9.30 u ds. R. Slaar 
3-5 apr 19.30 u avondgebeden door werkgroep 
6 apr 19.30 u ds. R. Slaar (HA)  
7 apr 19.30 u ds. R. Slaar 
8 apr 21.00 u ds. R. Slaar 
9 apr   9.30 u ds. R. Slaar 
16 apr 10.00 u ds. J.P van Ark (Wapenveld) 
23 apr 10.00 u ds. R. Slaar 
30 apr 10.00 u ds. J.A. Wegerif (Nijverdal) 
7 mei   9.30 u dhr. G. van Vulpen (Zwolle) 
 
 Olst 
 
datum  tijd voorganger 
2 apr  10.00 u ds. E. Urban 
6 apr 19.30 u ds. H. Nekeman (HA)  
7 apr 19.30 u ds. H. Nekeman 
8 apr 20.30 u ds. H. Nekeman 
9 apr 10.00 u ds. M. Visser 
16 apr 10.00 u ds. H. van Boggelen 
23 apr 10.00 u ds. C. Bochanen 
30 apr 10.00 u ds. I. de Zwart 
7 mei   9.30 u ds. H. Eldering-Schendel 
 
 Wijhe 
 
datum  tijd voorganger  
2 apr  10.00 u ds. M. Veenstra-Oving 
6 apr 19.30 u ds. M. Veenstra-Oving (HA)  
7 apr 19.30 u ds. M. Veenstra-Oving 
8 apr 21.00 u ds. M. Veenstra-Oving 
9 apr 10.00 u ds. M. Veenstra-Oving 
16 apr 10.00 u ds. M. Veenstra-Oving 
23 apr 10.00 u ds. M. Veenstra-Oving (afscheid) 
30 apr 10.00 u ds. B. Nobel (IJhorst) 
7 mei   9.30 u mevr. J. Luten (Zuidwolde) 
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Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe 

 
PREDIKANT vacature 

    
KERKENRAAD Voorzitter: H.J. Jansen,   tel 853941 

   Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe  
   hjansen3511@gmail.com 

   Scriba: Ans Krijt          tel 06 24728227 
   Haarbeltenweg 2, 8124 PW Wesepe 

   scribapknwesepe@gmail.com    
 

KERK Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe tel. 531255 
 

De BEUKENOOT Dhr. A. Nijland(reserveren)                          06 50213256 
Sleutel : Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10  tel. 531277 

         06 22541865 
 

KOSTER Dhr. G. de Jong 
 Weseperenkweg 2, 8124 PZ Wesepe  tel. 531573 

 ga.dejong@hetnet.nl 

 
ORGANIST Mevr. C. Ovinge-Best 

 Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle            tel. 06 28690154 
 corinne.ovinge-best@ziggo.nl 

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

BEGRAAFPLAATS IBAN: NL64 RABO 0373 7450 44 
 

FINANCIËN Kerkbeheer:  Dhr. E.G. van den Broek 
 Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe     tel 06 23340539 

 Kerkbalans:  NL74 RABO 0373 7429 24 
 Collectes etc.: NL25 RABO 0373 7324 57 

 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 06-21593651 
REGISTRATIE eefhoogeboom@gmail.com  

 
 

KINDEROPPAS via G. Visscher,           tel 06 20753695 
 

WEBSITE:  http://wesepe.protestantsekerk.net 
 

 (kengetal: 0570, tenzij anders vermeld) 

 
 

mailto:scribapknwesepe@gmail.com
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