
KERKBLAD voor februari 
van de 

Protestantse Gemeente Wesepe 
 

Verschijningsdatum: 30 januari 2017  Redactie: 
      Vacature 
Oplage: 430 ex.     Mevr. A. Rechterschot 
      Mevr. E. Middeldorp 
Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl   Dhr. E.G. van den Broek 
 
Kopij voor de maand maart inleveren vóór 20 februari. 

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 februari 
 

5 feb 10.00 u  Ds. J.W.T. Muntendam (Epse) 

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: Werelddiaconaat 

12 feb 10.00 u  Ds. D.van Doorn (Almen) 

     Inz. der gaven: Diaconie 

    Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb. 

19 feb 10.00 u  Mevr. I. Ziegelaar 

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: Diaconie 

26 feb 10.00 u  Dr. G.C. van der Kamp (Delft)  

    Inz. der gaven: Diaconie 

    Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb. 

3 mrt 12.00 u  Ds. R. Gosker (De Wijk) 

    Huwelijksdienst 

5 mrt 10.00 u  Ds. D.van Doorn (Almen) 

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: KIA: 40 dagen 

 

   : Koffiedrinken 

 

 

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

mailto:kerkbladwesepe@live.nl
mailto:secretaris@kleinsalland.nl
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Geloof is geen vanzelfsprekendheid meer 

 

In gesprekken met ouders en grootouders die zelf gelovig en 

betrokken bij de kerk zijn kun je nog al eens horen dat er veel 

verdriet is als hun kinderen niet of niet meer naar de kerk gaan 

en hun kleinkinderen niet worden gedoopt.  

Er zijn opa's en oma's die "spelenderwijs" gelegenheden 

aangrijpen om aan hun kleinkinderen te vertellen over hun geloof 

in Jezus. Bijvoorbeeld wanneer er gebeden wordt voor het eten, 

bij het bezoeken van een kerkdienst of het lezen in een 

kinderbijbel.   

Een opa leest zijn kleinzoon bij het bezoek rond de kerst over het 

kindje Jezus in de kribbe. Zijn kleinzoon reageert met: "Mijn papa 

en mama geloven niet in God".  

Een opmerking die de opa pijn deed, maar hij liet er niets van 

merken.  

Niet altijd gaan volwassen kinderen respectvol om met het geloof 

en de kerkelijke betrokkenheid van hun ouders. Sommigen vinden 

het heel normaal dat ze een andere weg kunnen gaan ten aanzien 

van geloof en kerk dan hun ouders. En dat is terecht! Niet terecht 

is het wanneer ouders te pas en te onpas "snerende" 

opmerkingen moeten incasseren van hun kinderen over hun 

keuzes. 

We komen gelukkig ook situaties tegen waar het anders 

kan. Jonge ouders die bewust hun kinderen laten dopen. Ouders 

voelen aan dat het opvoeden van een kind grote verantwoorde-

lijkheden met zich meebrengt.  

Als de ouders zelf gelovig zijn, gunnen ze de kracht van het geloof 

ook aan hun kinderen. Vanaf het allereerste begin geven ze aan 

hun kinderen een denkbeeldig rugzakje mee. Dat 

rugzakje vullen ze met geloof, hoop en liefde. De combinatie van 

geloof, hoop en liefde maakt een mens innerlijk sterk. Hoe 

weldadig is het voor jonge mensen als ze dit kunnen "proeven" bij 

mensen met wie ze te maken hebben. Als levend Godsvertrouwen 

wordt ervaren bij mensen om hen heen stimuleert en inspireert 

dat. Immers: woorden wekken, voorbeelden trekken.  

Wat ze er echter later zelf mee doen, dat moeten ze zelf weten. 

Ouders en grootouders kunnen niet meer doen dan zelf het goede 

voorbeeld te geven, en voor te leven wat ze zelf echt belangrijk 

vinden.  

Deze goede basis moet door het kind zelf "handen en voeten" 

http://www.brigida.nl/spnG025.html
http://www.brigida.nl/spnG025.html
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worden gegeven. Hoe het ook zit, de verantwoordelijkheid om 

respectvol en zorgvuldig met elkaar om te gaan ligt aan beide 

kanten! 

Hartelijke groeten! 

 

Ds. Günter Brandorff 

 

 

BIJ DE DIENSTEN 
 

Welkomstdienst ds. Henk Jan Damstra op 12 maart  

In het vorige kerkblad konden we nog net melden dat er een 

principe-overeenkomst tot stand was gekomen met de 

Kerkenraad van Olst over detachering van ds. Damstra.  

De gemeente van Wesepe wil haar nieuwe voorganger graag 

uitgebreid welkom heten. Dat gebeurt op zondag 12 maart om 

10.00 uur. Het wordt een feestelijke dienst waarbij ook de 

cantorij zal meewerken. Het officiële begin van ds. Damstra is op 

1 maart en op die datum zal hij meedoen aan de kerkenraads-

vergadering. Daarmee komt dan echt een einde aan de vacante 

periode die voor Wesepe dan 9 maanden heeft geduurd. In het 

volgende kerkblad zal ds. Damstra zichzelf uitgebreid aan u 

voorstellen.  

Gerrit Visscher, voorzitter kerkenraad.  

 

Huwelijksdienst 

Op vrijdag 3 maart om 12.00 uur zal in onze kerk het huwelijk 

worden ingezegend van Annemarie Kinnegim en Harold 

Logtenberg. De dienst zal worden geleid door Ds. Gosker uit De 

Wijk.  

 

 

In Memoriam 

Na een periode van afnemende gezondheid is op 6 december 

2016 een eind gekomen aan het leven van Minie Smale–

Nieuwenhuis. Zij is 83 jaar geworden en was de weduwe van 

Jan Smale. Minie laat drie zoons, drie schoondochters en acht 

kleinkinderen achter. 

Haar leven was werkzaamheid, zorg en liefde en ze was tot het 

laatst toe betrokken bij alles wat haar dierbaar was. Als iets Minie 

getypeerd heeft, zijn dat wel haar handen. Handen die altijd bezig 
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waren, altijd aan het werk, altijd iets aan het maken. Maar ook 

handen, die konden strelen en troosten. 

Van jongs af aan had ze geleerd hard te werken: eerst in haar 

ouderlijk huis in Averlo en later toen ze zelf boerin was. Naast de 

liefdevolle zorg voor de drie zoons, zorgde ze voor het vee, de 

huishouding, de administratie, slachten, koken, bakken en 

braden. En Minie deed het allemaal met een opgewekt gezicht. 

Ze kreeg pas wat tijd voor zichzelf toen zij en Jan het huis aan de 

Wildbaan betrokken. Nu pas bleek hoe creatief ze was. Naast het 

werk in de tuin, besteedde ze veel tijd aan breien, borduren, 

quilten. Ook werd ze voorzitter van de Plattelandsvrouwen 

waarvoor ze graag reisjes en fietstochtjes organiseerde. 

Intussen was ze grootmoeder geworden en ze genoot van de 

kleinkinderen die graag bij haar kwamen. 

Een groot verlies was het toen Jan in 2008 plotseling kwam te 

overlijden, maar gelukkig waren de kinderen en kleinkinderen er 

met wie ze haar liefde delen kon. De laatste jaren van haar leven 

woonde Mini aan de Meulemanskamp, waar ze het erg naar haar 

zin had, omdat ze nu wat meer onder de mensen kwam. Het moet 

verdrietig voor haar geweest zijn dat ze de laatste jaren haar 

handen niet meer zo kon gebruiken als ze dat wilde.  

In de dienst op 12 december waarin haar leven herdacht werd, 

vertelden de kleinkinderen over hun oma. Daarna hoorden we het 

Loflied op de sterke vrouw uit het boek Spreuken en het leek wel 

of koning Salomo dat speciaal voor Mini geschreven had: Haar 

man vertrouwt op haar, ze maakt de mooiste dekens, ze staat al 

op als het nog donker is, onvermoeibaar is ze in de weer, haar 

handen strekt zij uit naar de behoeftigen, haar kinderen prijzen 

haar….   

Nadat haar naam werd opgedragen aan God, werd er gezongen 

over het aarzelende licht van de nieuwe dageraad. 

Na de dienst werd Mini begeleid naar haar laatste rustplaats aan 

de Zonnenbergerweg. Mini zal een lege plek achterlaten bij allen 

die van haar hielden, maar de herinnering aan haar zal 

gekoesterd worden:  

 

Je handen hebben voor ons gewerkt,  

je hart heeft voor ons geklopt,  

je ogen hebben ons tot ’t laatst gezocht. 
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UIT DE KERKENRAAD 
 

 

 

 

Een volgende stap met Klein Salland 

 

Na twee jaar van een eerste vrijblijvende kennismaking en 

geregeld overleg tussen de vier partners hadden de kerkenraden 

van onze Klein Sallandse kerken het gevoel dat we inmiddels toe 

zijn aan een volgende stap: onze goede voornemens om samen te 

werken omzetten in een besluit om dat ook echt te gaan doen in 

de toekomst. Dat besluit om verder te gaan met de 

samenwerking is in december genomen en getekend door 

vertegenwoordigers van de vier kerkenraden. Hoe die 

samenwerking er precies uit kan zien gaan we dit komende jaar 

verder onderzoeken.  

Er zijn wel een paar uitgangspunten op papier gezet: 

 

1. Elke kerk zal uiteraard zijn eigen identiteit bewaren, dus 

geen opgelegde uitgangspunten voor samenwerking. 

2. Misschien kan er in de toekomst een streekgemeente 

ontstaan, maar dat hoeft niet. Gaandeweg moet de 

samenwerking vorm krijgen. 

3. Elke gemeente houdt een eigen dominee (voltijd of 

deeltijd) die gezichtsbepalend is voor de eigen gemeente. 

4. We proberen door de samenwerking op termijn kosten te 

besparen door meer zaken gezamenlijk te doen. Dat zal 

nodig zijn om maximaal rendement te halen uit onze 

schaarser wordende middelen. 

5. Dat betekent dat we misschien projecten gezamenlijk 

kunnen uitvoeren, dat we tijdens de vakantieperiode 

misschien niet elke zondag dienst in alle vier kerken 

hoeven te houden, enz. 

6. De vier kerkenraden hebben de taak om alle 

gemeenteleden goed en duidelijk te informeren over alle 

aspecten van de samenwerking, zodat iedereen weet wat 

de voortgang is en hoe de samenwerking vorm krijgt. 

7. De kerkenraden moeten het voortouw nemen in het 

oppakken en vormgeven van verdere samenwerking, 
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rekening houdend met de verscheidenheid van de vier 

kerken. We stellen geen einddoel wat al bij voorbaat 

vastligt. 

8. Alle vier kerken zullen volledig transparant zijn naar elkaar 

toe en elkaar inzage geven in alle cijfers. 

9. De intentieverklaring van 5 februari 2014 moet binnenkort 

worden omgezet in een formeel besluit tot samenwerking. 

10. Er komt een Breed Overleg Klein Salland, met twee 

vertegenwoordigers van elke kerkenraad, en één van de 

predikanten. Deze groep gaat voorstellen doen voor het 

verder uitwerken van de samenwerking. 

11. We zoeken ondersteuning van een externe deskundige (via 

de PKN) om het proces verder vorm te geven. 

 

Dit voornemen werd op 8 december 2016 ondertekend door de 

volgende vertegenwoordigers van de vier kerkenraden: 

 

Gemeente Olst:    

  Andries de Maaker, vrz  en  Ina Middeldorp, scriba, 

Gemeente Raalte:  

  Egbert Gritter, vrz   en  Jan Brinkhuis, vrz cvk, 

Gemeente Wesepe:  

  Gerrit Visscher, vrz,  en  Henk Jansen, lid cvk 

Gemeente Wijhe:  

  Wiebren ten Dam, vrz,  en  Johanna Boverhuis, scriba 

 

We hopen op een vruchtbare samenwerking, en we houden u 

uiteraard op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen! 

Gerrit Visscher 

Voorzitter kerkenraad 

 

 

Afscheid! 

Na een jaar jeugdwerk in Klein Salland is het tijd om afscheid te 

nemen van de vier gemeentes. In dit jaar heb ik me ingezet om 

kinderen, jongeren en vrijwilligers in het jeugdwerk in Klein 

Salland te leren kennen en samen te bouwen aan een goed 

jeugdwerkklimaat in vier verschillende gemeentes. In dit jaar heb 

ik veel mensen leren kennen die allemaal met liefde en passie 

werken met kinderen en jongeren.  
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Samen hebben we met kinderen en jongeren Sirkelslag gespeeld 

en Kliederkerk van de grond af opgebouwd. Maar daarnaast 

hebben we in de verschillende plaatsen samen mooie dingen 

neergezet. In Raalte startten we met “Feestje in de kerk”.  In 

Wijhe zijn we aan het kijken hoe Veilig Jeugdwerk er in deze 

gemeente uitziet. In Olst zaten we bij elkaar en vatten we ons 

beleid samen in één a4tje. En in Wesepe hadden we voor het 

eerst in tijden een jeugddienst om de jongeren van het 

jeugddiaconaat uit te zwaaien op hun reis naar Uganda.  

Ik hoop dat ik in de afgelopen 12 maanden vrijwilligers heb 

geïnspireerd en gemotiveerd om zich met hart en ziel in te zetten 

voor kinderen en jongeren. Ik heb me in ieder geval met hart en 

ziel ingezet om dit jaar het jeugdwerk in Klein Salland te 

stimuleren.  

Dank jullie wel voor een mooi jaar! Dank jullie wel voor de fijne 

samenwerking! 

Misschien tot ziens! 

 

Jantine Groenewold 

 

 

 

DIACONIE 
 

 

 

 

Ouderensoos Wesepe-Averlo 

 

Samen eten 

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

uur op woensdag 1 februari. 

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 30 januari 12.00 uur 

bij Jan Wichems tel. nr. 531505. 

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. 

Dit drie-gangendiner kost u 10 euro per persoon (inclusief 

drankje). 
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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. 

 

Bingo 

Op woensdagmiddag 15 februari gaan we enkele rondjes bingo 

spelen. Het vindt plaats in het Wapen van Wesepe bij de kerk en 

het begint om 14.30 uur. De kosten zijn 10 euro per persoon. 

Tot ziens in het Wapen van Wesepe op 15 februari. 

Graag een betere opkomst. 

 

commissie van de ouderensoos Wesepe-Averlo. 

 

 
 

STICHTING OUDEREN HUISVESTING 

WESEPE 

"De Brouwershof" 
 

 

Beste mensen,  

We hebben in het nieuwe jaar weer een fijne spellenmiddag 

gehad met veel inzet. De volgend spellenmiddag is op 

woensdagmiddag 8 februari a.s. om 14.30 uur in de 

Brouwershof. We hopen op jullie aller komst. Nieuwe mensen zijn 

van harte welkom. Kom eens een middag kijken of meedoen. 

Bij deze even de komende datums van het komende jaar. 

Woensdag 8 februari- 8 maart- 19 april- 10 mei- 

14 juni-  zomerstop  13 september- 11 oktober- 

8 november en  13 december 2017 . 

Noteer deze datums alvast in uw agenda of op de kalender. 

 

Vriendelijke groet, Jenny-Bertus-Klaasje 

 

 

Bloemengroep 

Op maandag 13 februari om 20.00 uur komt de bloemengroep bij 

elkaar in de Beukenoot. We nemen dan het jaarprogramma 2017 

door. De dames van de groep hebben al een uitnodiging voor 

deze avond gehad. Als u denkt: die bloemengroep is dat 

misschien iets voor mij? Schroom dan niet en kom gerust eens 
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kijken. U bent van harte welkom! Als u wilt weten wat de 

bloemengroep precies inhoudt, belt u dan even met 

ondergetekende (531253).  

Elly van den Broek  

  
 

 

 

 

KERKBEHEER 
 

 

 

Eindejaarscollecte 

De eindejaarscollecte heeft ongeveer € 2211,15 opgebracht. Uw 

gift komt geheel ten goede aan onze eigen gemeente. 

Hartelijk dank hiervoor aan de lopers, die de zakjes hebben 

opgehaald en natuurlijk ook aan de gevers.  

 

 

KERKBALANS 2017 
Op 21 januari om klokslag 13.00 

uur werd de Aktie Kerkbalans 

ingeluid door de wesepenaar van 

het jaar Joke Brouwer en de 

voorzitter van de kerkenraad Gerrit 

Visscher. Daarbij waren vrijwel alle 

lopers aanwezig. Na het inluiden 

werd er koffie gedronken en 

kregen de lopers hun ‘pakketje’ 

met enveloppen. Ze gaan daarmee 

op pad en zullen bij u aan de deur 

komen om de enveloppe af te 

geven. Dan is het woord aan u! U 

kunt de antwoordstrook in de 

bijgesloten antwoordenveloppe 

doen, liefst al voordat de 

kerkbalansvrijwilliger weer bij u aanbelt. Daarmee helpt u de 

vrijwilliger bij het werk dat hij of zij, ondanks de winterse koude 

en duisternis, belangeloos voor onze gemeente uitvoert. De 

slotavond is op maandag 6 februari. Legt u de enveloppe met de 
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antwoordstrook alvast klaar? De kerk is van uw gift afhankelijk. 

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw medewerking en uw 

gift!  

 

De kerkrentmeesters 

 

 

Volkstuinen 

Er zijn nog altijd volkstuintjes te huur bij de kerk. Wat is er 

lekkerder dan de groenten te eten die je net daarvoor zelf uit je 

eigen tuintje hebt geoogst? Heerlijk, en … het mes snijdt aan 

twee kanten: niets is meer relaxt dan het werken in de tuin. Zo 

eet je gezond en ben je ook gezond bezig. 

En voor de prijs hoeft u het niet te laten. Het kost u maar € 12,00 

per are (100 m²). Er zijn nog volkstuintjes beschikbaar. Dus 

schroom niet, meld u aan bij Gerrit Middeldorp (0570 531655). 

Hij kan u ook alle verdere inlichtingen verschaffen. 

De bijeenkomst waarop de volkstuinhouders de bijdrage kunnen 

betalen is op maandag 13 februari van 19.00 tot 19.15 u in de 

Beukenoot. Dan kunnen aspirant-tuinders zich ook opgeven voor 

een tuintje. 

 

 

Opbrengst van collecten en giften 

 

 

 

24 dec Diaconie € 108,94 

 Ond. Kerk. Geb. € 125,11 

25 dec Bloemenfonds €   73,25 

 Kerkbeheer €   83,42 

31 dec Kerkbeheer €   88,55 

8 jan Missionair werk €   47,75 

 Kerkbeheer €   47,56 

15 jan KIA catechese €   24,13 

 Ond. Kerk. Geb. €   23,50 

22 jan Oecumene €   69,90 

 Kerkbeheer €   91,40 
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Rommelmarkt gaat niet door 

U bent gewend op deze plek een eerste aankondiging te lezen 

over de rommelmarkt. Dat gaat deze keer anders. Het comité van 

de rommelmarkt heeft moeten besluiten om geen rommelmarkt 

meer te organiseren. Verschillende redenen hebben tot dit besluit 

geleid. Het is een beslissing met pijn in het hart, omdat we het 

altijd als een geweldige happening hebben ervaren. Maar ja, één 

keer moet de laatste zijn.  

We hebben ons besluit aan de kerkenraad meegedeeld en 

daarmee is voor ons dit boek gesloten. U zult uw overbodige 

spullen dus elders moeten slijten, maar er blijven nog 

rommelmarkten genoeg over in de omgeving en anders is er nog 

Het Goed.  

Iedereen die ons in al die jaren heeft geholpen bedanken we 

hartelijk voor hun inzet; het was telkens een feestje! 

Lies en Ton den Duijf 

Elly en Evert van den Broek 

 

 

 

AGENDA 
 

 

 

1 feb 12.30 u Samen eten ouderensoos   W.v.Wesepe 

6 feb 19.30 u Slotavond Kerkbalans de Beukenoot 

8 feb 14.30 u Spelmiddag SOHW    Brouwershof 

13 feb 19.00 u Betalen volkstuin  de Beukenoot 

13 feb 20.00 u Bloemengroep  de Beukenoot 

14 feb   9.00 u Ouderlingenvergadering de Beukenoot 

14 feb 11.00 u Moderamen   de Beukenoot 

15 feb   9.00 u Kerkbeheer   de Beukenoot 

15 feb 14.30 u Bingo ouderensoos   W.v.Wesepe 

16 feb 20.30 u Diaconievergadering  de Beukenoot 

20 feb 20.00 u Redactievergadering   Vulikerweg 2 

25 feb   9.00 u Oud papieractie          fam. Niemeijer 

26 feb 15.00 u Nicolaasconcert       kerk 

1 mrt 19.45 u Kerkenraadsvergadering de Beukenoot 
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Dank 

Na een paar dagen ziekenhuis voor een knieoperatie mocht ik 

gelukkig weer naar huis. Binnen een dag kwam ouderling Ton den 

Duijf op bezoek met een mooi bloemstuk in de hand. Rode rozen 

met een kaartje Van harte beterschap namens Protestantse Kerk 

Wesepe. Zoals altijd hadden we met elkaar weer een aangenaam 

gesprek over van alles. Dat was goed thuiskomen!   

Gerard Thijs  

 

Frans Hals kwartet in Nicolaaskerk Wesepe 

 

Vier jonge musici – 

verenigd in het Frans Hals 

kwartet - verzorgen op 

zondagmiddag 26 februari 

a.s. een indrukwekkend 

concert in Wesepe.  

De naam van de groep 

verwijst naar de vrolijkheid 

en kleurrijkheid van de 

schilderijen van Frans Hals, 

maar de musici zijn bovenal 

zeer getalenteerd.  

Met twee violen (Elise Besemer en Gioia Kuipers), een cello (Kalle 

de Bie) en een altviool (Robin van Gemeren) brengt het kwartet 

werken ten gehore van Beethoven, Sjostakovitsj en de 

Nederlandse componist Bosmans. De musici geven steeds een 

korte toelichting op de stukken. 

26 februari 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: € 15 (inclusief consumptie). Kinderen jonger dan 12 jaar 

mogen gratis komen luisteren en kijken. 

Storm 

De speelfilm STORM. Letters van vuur, is vanaf 19 januari 2017 te 

zien in de Nederlandse en later ook de Vlaamse bioscopen. Deze 

familiefilm gaat over een jongen een meisje die leven in de 

beginperiode van de Reformatie en daar een spannend avontuur 

meemaken.  
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De familiefilm is gesitueerd in de Lage Landen tijdens de 

beginjaren van de Reformatie en vertelt het verhaal van drukker 

Klaas Voeten, die door de Inquisitie wordt betrapt tijdens het 

drukken van een belangrijke brief van Martin Luther en tot de 

brandstapel wordt veroordeeld. Zijn zoon Storm wordt ongewild 

het middelpunt van de jacht op deze brief. Geholpen door 

Marieke, een katholiek weesmeisje dat in de ondergrondse 

tunnels van de stad woont, moet Storm in een race tegen de klok 

zijn vader zien te redden van de dood op de brandstapel. 
 
 
Zaterdag 7 januari: 500 jaar Protestantisme 

Op zaterdag 7 januari was het begin van de activiteiten in het kader van 

500 jaar Protestantisme in de provincie Overijssel. Het was een 
manifestatie in Deventer waar een aantal Wesepenaren bij aanwezig 
waren. Een geweldig inspirerende en leuke start van alle acties in 
Overijssel. Hieronder een kleine impressie.  

 
Naast ds. Karin van den Broeke 

(preses van de synode) staan van 
links naar rechts: 
Anastatius Veluanus(ca 1550) 
Lebuïnus (8e eeuw) 
Geert Groote (ca 1370) 
 

 

 
 
 
Het zingen van het aanvangslied in 

de Lebuïnuskerk 
 
 
 

 

 
Eén van de workshops:  
een zeer indrukwekkende 
vertolking van het leven van Etty 
Hillesum door de Vocal groep 
Choral
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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: 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 : 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 
 diaconiewesepe@gmail.com 

 
LEDEN- C. Jansen-Suciu,  
REGISTRATIE Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe     tel 853941 
 corina_jansen@yahoo.com  
 
WEBSITE:  http://wesepe.protestantsekerk.net 

 
KINDEROPPAS via G. Visscher,  zie boven 

(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld) 

mailto:scribapknwesepe@gmail.com
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