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Erediensten in december 

2 dec 10.00 u  1e advent * Ds. H.J. Damstra (HA) 

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: Missionair werk 

9 dec 10.00 u  2e advent * Ds. J. Muntendam 

     Inz. der gaven: Diaconie 

    Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb. 

16 dec 10.00 u  3e advent * Ds. R. Heins 

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: Pastoraat 

23 dec 10.00 u  4e advent * Ds. D. van Doorn 

    Inz. der gaven: Diaconie 

    Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb. 

24 dec 22.00 u  Kerstnacht Mevr. I. Ziegelaar  (mmv Cantorij) 

    Inz. der gaven: Diaconie 

    Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb. 

25 dec 10.00 u  1e kerstdag*Ds. H.J. Damstra 

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: Kinderen in de knel 

30 dec 17.00 u  oudjaar Ds. H.J. Damstra 

    Inz. der gaven: Bloemenfonds 

    Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb. 

6 jan 10.00 u         * Ds. D. van Doorn 

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: Diaconie 

 

 *) Na afloop van deze kerkdienst is er koffiedrinken in de 

 Beukenoot waarvoor elke kerkganger van harte wordt 

 uitgenodigd. 

mailto:kerkbladwesepe@live.nl
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DE LAATSTE DINGEN       

 

De laatste dingen van het kalenderjaar 2018 zijn aangebroken. 

Dat brengt iets van weemoed met zich mee. We sluiten iets af. 

We zien de (eigen) tijdelijkheid  onder ogen en volgen daarbij  de 

weg naar binnen waar de ‘laatste’ dingen worden afgehecht.  

Overal zie ik het om mij heen: net als dieren kruipen mensen nu 

het liefst hun huizen in. Daar is het warm, licht en behaaglijk. En 

hopelijk veilig genoeg om de uitnodiging tot bezinning tot je te 

nemen.  

 

Zo worden hier en daar in huiskamers en in (kerk)zaaltjes 

gesprekken gevoerd en gedachten gedeeld al dan niet rond de 

bijbel. Was de maand november de maand van gedenken en 

vergankelijkheid, in december blikken we vooruit: we verwachten 

Gods komen onder ons met Kerst. En Kerst betekent Christus. We 

verwachten heel concreet: Gods komen tot ons in Christus. Maar 

laten we het ook eens omdraaien: Heeft God ook nog iets van óns 

te verwachten?  

 

Hier volgen een aantal punten om op zo’n donkere avond eens 

over na te denken. 

Een aantal dingen die God niet zal vragen op die ene dag – aan 

het eind van ons leven: 

 

*Hij zal niet vragen hoeveel vierkante meter je huis was. Hij zal 

vragen hoeveel mensen je hebt verwelkomd in jouw huis. 

 

*God zal niet vragen hoe hoog je laatste salaris was. Hij zal 

vragen wat je dreef en wat je voor de ander op je werkvloer hebt 

betekend. 

 

*Hij zal niet vragen welke titel je functie had. Hij zal vragen of je 

je werk met voldoening hebt uitgevoerd naar de je gegeven 

talenten. 

 

*God vraagt niet hoeveel vrienden je hebt gehad. Hij vraagt voor 

wie jij een vriend bent geweest. 

 

*God vraagt je niet naar huidskleur, sekse of geaardheid. Hij 

vraagt je naar de inhoud van je karakter. 
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*Hij vraagt niet hoe sterk je was in perioden dat het minder ging. 

Wel hoe je je zwakheden en moeilijkheden hebt kunnen 

(ver)dragen.  Wat en wie hebben jou mogen helpen? En wie heb 

jij later hiermee mogen helpen? 

 

*God vraagt niet hoe goed je het hebt getroffen in deze wereld, in 

je eigen leven, in je eigen kerk. Wel of je voldoende hebt gedeeld  

en de verdeeldheid bent tegen gegaan. 

I 

 

Een gezegend uiteinde & een goed begin! 

 

ds. Henriëtte de Graaf 

Protestantse Gemeente Raalte 

 

 

 

 

Bij de kerkdiensten 

Terugblikkend op november roep ik nog even bij u de dienst van 

4 november in herinnering. In die dienst hebben we de 

gestorvenen van onze gemeente herdacht. Dertien mensen zijn 

het afgelopen jaar overleden, hun namen zijn genoemd en bij 

elke naam is een kaars ontstoken. Ik vond het heel bijzonder dat 

de kaarsen allemaal door families werden aangestoken. Daarna 

hebben heel veel mensen een eigen waxinelichtje aan de 

Paaskaars aangestoken en op het glas van de gebroken spiegels 

neergezet. Dat glas is het symbool van de gebrokenheid van deze 

wereld. Veel mensen gaven aan het fijn te vinden om zo met 

elkaar, in verbondenheid, stil te staan bij onze gestorven 

geliefden. 

 

De komende maand richten we ons op de tijd van advent en 

kerst. In de kerkdiensten zal sprake zijn van verwachting, van 

uitzien naar en van toeleven naar het feest van de komst van 

Christus. In speciale kerstdiensten komen we bij elkaar. En in de 

adventsdiensten worden in lezingen en liederen lijnen getrokken 

naar het kerstfeest.  
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In een tv-programma werd een paar weken geleden de vraag 

gesteld wat op dit moment het meest populaire bijbelverhaal is. 

Verteld werd dat dat het kerstverhaal is. Er zal wel onderzoek 

naar gedaan zijn, maar ook zonder zo’n onderzoek had ik die 

uitkomst wel verwacht, en niet alleen voor Nederland. Het verhaal 

van hoop en toekomst boeit (gelukkig nog altijd heel veel) 

mensen en is belangrijk om elkaar telkens weer te vertellen en 

met elkaar in alle toonaarden te bezingen. 

 

Overigens vond ik het aardig om eens te horen welke verhalen 

nog meer genoemd werden in de zogenaamde ‘top-vijf van 

favoriete bijbelverhalen’. Die top-vijf is overigens wat 

overzichtelijker dan de top-2000 van liedjes die we binnenkort 

weer kunnen beluisteren. De top-vijf van populaire bijbelverhalen 

bestaat uit: het kerstverhaal, Noach en zijn ark, David en Goliath, 

Mozes in z’n biezen mandje en de barmhartige Samaritaan. Het 

zijn verhalen waarin nogal wat geweld voorkomt, twee keer staat 

water centraal en gelukkig dat barmhartigheid nog steeds hoog 

scoort! Het verhaal van de barmhartige Samaritaan wordt in onze 

kerk niet voor niets in de kerkramen afgebeeld. Ik ben eigenlijk 

ook wel benieuwd hoe het verhaal op één van de andere 

kerkramen, dat van de verloren zoon, het in de peilingen gedaan 

heeft. 

 

Zo’n peiling zegt verder niet zoveel natuurlijk. Een bekende 

zanger vertelde in het betreffende tv-programma dat hij David en 

Goliath zo’n mooi verhaal vindt. Het zou namelijk zo mooi laten 

zien ‘hoe belangrijk zelfvertrouwen is’. Nu is zelfvertrouwen 

inderdaad heel belangrijk, maar juist dit bijbelverhaal wil volgens 

mij onder meer laten zien dat een teveel aan zelfvertrouwen (en 

dat heeft Goliath) fout uitpakt. Het is maar hoe je naar zo’n 

verhaal kijkt en luistert. 

 

Eigenlijk is die vraag naar het meest populaire verhaal niet 

helemaal goed gekozen. De bijbelverhalen zijn namelijk geen 

concurrenten van elkaar (wie is de mooiste?), maar ze vullen 

elkaar aan. Samen werpen ze een licht op wat er over God, de 

mens en het leven gezegd kan worden. Het ene verhaal legt net 

weer een andere nadruk dan het andere, maar ze horen bij 

elkaar. Vandaar dat we in de adventstijd verschillende verhalen 
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lezen, die samen het kerstevangelie toe-lichten en be-lichten. Om 

daarmee weer een heel nieuw jaar tegemoet te gaan! 

 

Rouwgroep: 

Op donderdag 29 november bent u tussen 9.45 uur en 11.00 uur 

van harte welkom in De Beukenoot. Er is dan gelegenheid voor 

mensen met ervaringen van rouw en verlies om elkaar te 

ontmoeten. Iedereen die langs wil komen, is welkom. 

 

Wel en wee: 

Een aantal gemeenteleden heeft in de afgelopen periode 

(herhaaldelijk) in het ziekenhuis gelegen of kreeg te maken met 

ziekte en andere tegenslagen. Pijn, verdriet en zorgen beheersen 

bij diverse mensen en hun families het leven. We wensen hen ook 

op deze plek veel sterkte (en geduld) toe! Dat wensen we ook toe 

aan wie al langer met problemen te maken heeft en bij wie de 

situatie vooralsnog onveranderd blijft. 

 

Wie een jubileum of iets bijzonders te vieren had, of binnenkort 

heeft, wensen we alle goeds en veel geluk toe! 

 

 

Tot slot: 

Een gebed voor de adventstijd, deze keer van Sytze de Vries: 
(uit ‘Het rijk alleen’, uitgeverij Meinema) 

 

U danken wij, goede God,  

om het stralende licht dat ons wenkt, 

om de luister van uw liefde. 

Al overweldigen ons soms de vragen,  

al moeten wij heftig meedeinen  

op alles wat stroomt, 

weest U ons baken. 

 

Al bent U onzichtbaar, onspeurbaar, 

al zwijgt voor ons de hemel in alle talen - 

open onze ogen  

voor het licht van uw woord: 

dat wij daarbij onze weg vinden. 
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Wek in ons de volharding  

U niet los te laten,  

U niet te vergeten,  

aan U niet te twijfelen en te wanhopen. 

 

Wek in ons de volharding 

ten einde toe te lopen, 

en al wat ons leven kan troosten  

te zoeken bij U. 

 

Leer ons de hoop te omhelzen 

die het hart versterkt, 

de geest verlicht,  

de gewonde ziel geneest.  

Amen. 

 

U en jullie hiermee goede decemberweken toewensend, 

ds. Henk Jan Damstra 
 
 
In memoriam Anton Nijenhuis 

Op dinsdag  is Anton Nijenhuis onverwachts op 77 jarige leeftijd 

overleden. Hij had weliswaar gezondheidsproblemen maar niet 

zodanig dat zo’n abrupt einde van zijn leven te voorzien was.  

Het leven van Anton is begonnen op 18 juli 1941. Hij was het 

derde kind in het gezin van de melkboer op de Bathemse enk. 

Na de lagere school leerde hij het vak van timmerman op de 

technische school. Hij kreeg een paar baantjes als krullenjongen 

tot hij een aanstelling kreeg bij de stichting IJssellandschap. Bij 

het herstellen van de oude boerderijen bleek zijn veelzijdigheid en 

vakmanschap. 

Op de kermis in Bathmen leerde hij Marietje Roeterdink kennen. 

Na vijf jaar verkering trouwden ze en trokken in een oude 

boerderij in de buurt van de Oude Molen. Daar werd hun zoon 

Erik geboren. Later werd het gezin uitgebreid met een tweede 

zoon: Wilco. In 1974 betrok het jonge gezin de boerderij aan de 

Boxbergerweg.  

Met de ene zoon deelde hij de liefde voor voetbal en met de 

andere de liefde voor het timmervak. 

Nadat hij gestopt was met werken, bleef hij actief klussen. Voor 

zichzelf en voor anderen. 
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Er waren intussen vier kleinkinderen gekomen voor wie hij een 

hele verzameling speelgoed in elkaar knutselde. Ook was hij druk 

met zijn moestuin. Er bleef ook nog genoeg tijd over voor 

fietstochtjes en busreizen met Marietje. 

Anton hield van tradities: sinterklaas, het paasvuur, oud en 

nieuw, en vooral paaseieren verstoppen. 

Hij behield graag de regie, hij kon moeilijk iets uit handen geven. 

Tot op het laatst de regie hem ontviel en hij zijn leven uit handen 

moest geven. Het is zo snel gegaan, dat hij het zelf waarschijnlijk 

niet geweten heeft. 

Het leven zal nooit meer hetzelfde zijn.  

Nu moet Marietje verder zonder hem met wie ze meer dan 50 jaar 

zo verknocht is geweest en die er altijd voor haar was. 

De jongens moeten hun vader missen, de kleinkinderen hun opa. 

Hun onderlinge verbondenheid en hun liefde voor elkaar zal hen 

dragen door deze moeilijke tijd. 

 
Irene Ziegelaar 
 

 

 

 

UIT DE KERKENRAAD 
 

Kerstboom 

Wie heeft er of weet er een kerstboom voor in de kerk? Groot 

formaat. Tips zijn welkom bij A. Grotentraast, tel. 531816. 

 

 

 

DIACONIE 
 

 

Kerstmarkt: Verhaal met boodschap 

 

Tijdens de kerstmarkt in Wesepe op zaterdag 8 december wordt 

er voor de kinderen in de kerk twee maal een boeiend verhaal 

verteld. Let op een oude man met een rugzak die rondloopt op de 

markt en volg hem.   

Hij zal de kinderen meenemen de kerk in en daar een bijzonder 

verhaal vertellen in het kader van de kerst en met een 
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boodschap. Nadien is er voor iedereen warme chocolademelk met 

een kniepertje.  Alles in de sfeer van Kerst waarbij  de kerststal 

bij de kerk niet zal ontbreken. Het eerste verhaal is om 16.30 uur 

en duurt ongeveer tien minuten, het tweede gaat van start om 

18.30 uur. Mis het niet… 

 

Eetproject 

Woensdag 5 december op de verjaardag van Sinterklaas ,gaan we 

om 12.30 uur weer samen eten in het Wapen van Wesepe. 

De Pieten zijn natuurlijk erg druk die dag, maar wie weet, komt er 

nog iemand gluren?…………,vol verwachting klopt ons hart……..! 

De kosten zijn 10 euro voor dit 3-gangen diner inclusief een 

drankje naar keuze. 

Maar.....m.i.v. 2019 gaan de prijzen omhoog, dus ook het eten. 

De prijs wordt verhoogd met 2.50 euro! 

Opgave tot de maandag ervoor bij Fineke tel: 532247. 

Geen vervoer? Bel dan met Jan, tel: 531519 en hij komt eran! 

  

Kerstmiddag 

Dit jaar is de Kerstmiddag voor Senioren op woensdagmiddag 19 

december. In het Wapen van Wesepe om 14.30 uur. 

Kinderkoor “de Vrolijke Noot “ uit Broekland zal bekende, en 

minder bekende kerstliederen voor, en met ons gaan zingen. 

Het zijn 20 kinderen van de basisschool, en ze worden muzikaal 

begeleid door Lidy Boksebeld. 

Het wordt vast een gezellige middag, en een kerstverhaal zal niet 

ontbreken. 

U komt toch ook? 

De kosten voor deze middag zijn 12.50 euro. 

Graag tot 12 december opgeven bij Mientje Lam tel: 531960, of 

tijdens het eetproject. En na een telefoontje komt Jan u halen, 

mocht u geen vervoer hebben.  We zien u natuurlijk graag op 

beide datums. Wij wensen jullie allen fijne feestdagen en een 

voorspoedig 2019 toe. 

Hartelijke groeten van Mientje, Jan, Frank, Fineke en Erna. 
  
Kerstbakjes  

Op dinsdag 18 december gaan we kerstbakjes maken met de 

dames van de bloemengroep. 

Vindt u het leuk om ons te komen helpen, kom dan ook naar De 

Beukenoot; ‘vele handen maken licht werk’ en het is ook gezellig!  
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Als u kerstgroen uit eigen tuin hebt, wilt u dat dan 

meebrengen? 

We hebben het liefst kleine dennentakken, taxus of 

hulst. Liefst geen coniferen. Graag wel eerst 

overleg hierover met Marjan ten Have (531307), 

omdat we anders misschien veel te veel krijgen. 

We beginnen om 13.00 uur.  

Tot dan, Elly van den Broek 

 
 

 

STICHTING OUDEREN HUISVESTING 

WESEPE 

"De Brouwershof" 

 

Beste mensen, 

Woensdag 12 december is alweer de laatste spelletjesmiddag van 

dit jaar om 14.30 uur in de Brouwershof. We hopen dan, na een 

paar spelletjes, er een gezellig “Kerst-samenzijn” van te maken. 

Helaas overleed, geheel onverwachts, onze trouwe bezoeker, de 

heer A. Nieuwenhuis, samen hebben wij hem herdacht.  

Mevrouw Koldewee verraste ons met een traktatie i.v.m. haar 

90ste verjaardag. 

Tot 12 december! 

Klaasje, Bertus en Jenny 
 
 

Kerstmarkt Wesepe 

Zaterdag 8 december wordt er van 15.00 uur – 19.00 uur weer 

een kerstmarkt georganiseerd in en om Het Wapen van Wesepe. 

Naast dat u kunt genieten van alle mooie, lekkere en vaak 

zelfgemaakte producten op de markt, zal dit jaar ook de prachtig 

verlichte kerk worden opengesteld!! In de kerk zullen 

verschillende optredens ten gehore worden gebracht:  

 

15.30 uur Wereldkoor Diepenveen 

16.30 uur Kerstverhaal voor de kinderen 

17.00 uur Wijhes mannenkoor 

18.30 uur Kerstverhaal voor de kinderen 

(wijzigingen voorbehouden) 

 

Kom, luister en geniet! 
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KERKBEHEER 
 

 

 

Jaarrekening 2017 en begroting 2019 

De jaarrekening over 2017 en de begroting voor 2019 liggen 

beide ter inzage in week 49 (3 t/m 7 december) op het adres 

Kikkerspad 9 in Wesepe.  

Als u deze wilt inzien dan graag even een telefoontje naar Evert 

van den Broek (06 23340539) voor een afspraak. 

 

Eindejaarscollecte  

U vindt in dit kerkblad een gele bijlage waarin de 

eindejaarscollecte wordt toegelicht. Bovendien is ook een envelop 

bijgevoegd waarin u uw bijdrage voor de eindejaarscollecte kunt 

deponeren. Deze eindejaarscollecte wordt door de 

kerkbladbezorger bij u opgehaald. Mocht hij of zij u niet thuis 

getroffen hebben dan kunt u het zakje ook in de collectezak doen 

of aan een kerkenraadslid geven. Met uw gift aan de 

eindejaarcollecte 2018 draagt u bij aan een gemeente die omziet 

naar elkaar en naar mensen in de buurt!  

Uw bijdrage komt geheel ten goede aan onze eigen gemeente. 

Hebt u vragen of opmerkingen over deze collecte of over de 

bestemming, neemt u dan contact op met één van de 

kerkenraadsleden. Als kerkenraad danken wij u bij voorbaat heel 

hartelijk voor uw betrokkenheid en steun! 

Willen de kerkbladbezorgers de zakjes op woensdag 2 januari 

vanaf 19.30 u inleveren in het jeugdgebouw?  

De kerkrentmeesters 

 

 

2019  

 
De voorbereidingen voor Kerkbalans 2019 zijn in volle gang. De 

start van de actie wordt ingeluid op zaterdag 19 januari om 13.00 

uur. Inmiddels is het inluiden een grote landelijke activiteit 

geworden, waar steeds meer kerken aan mee doen. Bij ons zal 
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het inluiden gebeuren met medewerking van  de Wesepenaar van 

het jaar John Wiggerman. 

Na 19 januari kunt u de mensen die de enveloppen brengen aan 

de deur verwachten. Op maandag 4 februari kunnen de 

opgehaalde toezeggingen vanaf 19.30 uur ingeleverd worden en 

dan wordt aan het einde van de avond ook de voorlopige 

eindstand bekendgemaakt. De lopers krijgen nog persoonlijk 

bericht over deze data. Wij vertrouwen erop dat u ook deze keer 

de Protestantse Gemeente Wesepe financieel zult willen 

ondersteunen.  

Wij kunnen niet zonder uw bijdrage!  

De kerkrentmeesters  

 

Opbrengst van collecten en giften 

 

 

28 okt Diaconie € 210,20 

 Kerkbeheer € 160,65 

4 nov Diaconie € 172,50 

 Kerkbeheer € 206,52 

11 nov Diaconie €  44,60 

 Kerkbeheer €  39,50 

18 nov Diaconie €  46,85 

 Kerkbeheer €  53,05 

 

 

AGENDA 
 

 

 

5 dec 12.30 u Samen eten   Wapen van Wesepe 

8 dec 15.00-19.00 u Kerstmarkt         kerk/dorpsplein 

12 dec   9.00 u Kerkbeheer   de Beukenoot 

12 dec 14.30 u Spelletjesmiddag    Brouwershof 

13 dec 20.00 u Diaconievergadering  de Beukenoot 

14 dec   9.00 u Ouderlingenvergadering de Beukenoot 

17 dec 20.00 u Redactievergadering           Vulikerweg 2c 

18 dec 13.00 u Kerstbakjes maken  de Beukenoot 

19 dec 14.30 u Kerstmiddag senioren Wapen van Wesepe  

19 dec 19.45 u Kerkenraadsvergadering de Beukenoot 
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20 dec 20.00 u Kerstconcert Germania     kerk 

29 dec   9.00 u Oud papieractie1     erf fam. Niemeijer 

 

Sfeervol Kerstconcert in de Dorpskerk 

Op donderdag 20 december is er in de Dorpskerk een sfeervol 

kerstconcert, verzorgd door het mannenkoor Germania uit 

Heeten. Het koor bestaat uit plm 30 zangers en het staat onder 

leiding van dirigente Marjon Ruiter. De muzikale begeleiding is in 

handen van toetsenist Robert Jansen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op het programma staan een aantal gevarieerde kerstliederen uit 

binnen- en buitenland die meerstemmig worden uitgevoerd. 

Zowel kerkelijke als commerciële kerstliederen worden ten gehore 

gebracht. In de pauze en na afloop wordt er koffie en glühwein 

geschonken. Het concert begint om 8 uur en de toegang is gratis, 

maar na afloop is er wel een collecte voor de gemaakte kosten. 

 

 

 

 

Kerkdiensten in Klein Salland 
   
 Raalte 
datum  tijd voorganger 

2 dec  10.00 u ds. K.M. Zwerver 

9 dec  10.00 u ds. H.E.J. de Graaf 
16 dec  10.00 u ds. K.M. Zwerver (HA) 
23 dec  10.00 u ds. J.W.T. Muntendam 
24 dec  18.30 u Kinderkerstfeest 

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

Albers (531103) en het wordt bij u opgehaald. 
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24 dec  20.15 u ds. K.M. Zwerver 
24 dec  22.00 u ds. K.M. Zwerver 

25 dec  10.00 u ds. K.M. Zwerver 
30 dec  10.00 u ds. J.A. Wegerif 
31 dec  19.30 u ds. K.M. Zwerver 
 
 Olst 

datum  tijd voorganger 
2 dec  10.00 u ds W. Davelaar 
9 dec  10.00 u ds. H.J. Damstra 
16 dec  10.00 u ds. I. de Zwart 
16 dec  19.00 u kerstzangdienst 
23 dec  10.00 u ds. H.J. van der Steeg 

24 dec  22.30 u ds. H.J. Damstra 

25 dec  10.00 u ds. J. Wiegers 
30 dec  10.00 u ds. A.R. Roodenburg 
31 dec  19.30 u ds. H.J. Damstra 
 
 Wijhe 
datum  tijd voorganger  

2 dec 10.00 u ds. M. Veenstra-Oving 
9 dec 10.00 u ds. M. Veenstra-Oving 
16 dec 10.00 u mvr. W. Doornenbal (Kampen) 
23 dec 10.00 u ds. M. Veenstra-Oving 
24 dec 22.30 u ds. M. Veenstra-Oving 
25 dec 10.00 u ds. M. Veenstra-Oving 

25 dec 10.00 u mw L. van Geenen (kerstviering Elshof) 

30 dec  10.00 u ds. P. Vroegindeweij (Ermelo) 
31 dec 19.30 u ds. M. Veenstra-Oving  
 
 
 
 

De redactie van het kerkblad 

wenst iedereen 

fijne kerstdagen 

en een gelukkig 2019 
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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 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 
 diaconiewesepe@gmail.com 
 

LEDEN- Dhr. E.G. van den Broek       tel 531253 
REGISTRATIE kerkbeheerwesepe@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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