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Erediensten in februari
3 feb
10 feb
17 feb
24 feb
3 mrt

10.00 u in Raalte

Ds. M. Veenstra-Oving
(Kl. Salland zondag)
9.30 u
Vertrek bij de kerk
10.00 u
Ds. A. Rooze (Tilburg)
Inz. der gaven: Ond. Kerk. Geb.
Eindcollecte: Catechese en educatie
10.00 u Doopdienst Ds. H.J. Damstra
Inz. der gaven: KIA Noodhulp
Eindcollecte: Kerkbeheer
10.00 u
Ds. J.W.T. Muntendam (Epse)
Inz. der gaven: Ond. Kerk. Geb.
Eindcollecte: Missionair werk
10.00 u Doopdienst Ds. M. Veenstra-Oving
Inz. der gaven: Diaconie
Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.
Na afloop van elke kerkdienst in Wesepe is er koffiedrinken
in de Beukenoot waarvoor elke kerkganger van harte
wordt uitgenodigd.

PIONIEREN…..OM HET VUUR VAN HET GELOOF
BRANDENDE TE HOUDEN
Vlak voor de kerst kwam het onderzoek uit van het Sociaal en
Cultureel Planbureau over ‘Christenen in Nederland’. Daaruit blijkt
dat de secularisatie snel gaat. Steeds minder mensen in
Nederland zijn lid van een kerk.
Het roept de vraag op wat dat betekent voor de kerk en ons eigen
geloofsleven? Want de kerken in Olst, Raalte, Wesepe en Wijhe
zijn plaatsen van geloven. Daar wordt al eeuwen gedoopt,
Avondmaal gevierd, getrouwd en gerouwd. En komen we bij
elkaar voor viering, ontmoeting, verdieping, bezinning en om ons
geloof te voeden.
Het resultaat van het onderzoek is niet nieuw. Als kerken weten
we dat we al jaren in de marge van de samenleving leven. Bij
onze Rooms-Katholieke medegelovigen was daarop de reactie dat
parochies werden samengevoegd, kerken gesloten en pastores
grotere gebieden onder hun hoede kregen. Om zo kosten te
besparen en voor de toekomst plaatsen van geloven te behouden.
Ook de Protestantse kerken bleven niet stilzitten. Naast het
stimuleren van onderlinge samenwerking werd onder andere geld
uitgetrokken voor nieuwe pioniersplekken. Creatieve vormen van
kerkzijn voor mensen die niet (meer) naar een kerk gaan. Die
pioniersplekken hebben als uitgangspunt: een netwerk of
gemeenschap te vormen waar mensen kunnen ontdekken dat God
liefde is en nabij wil zijn, zonder het op te dringen.
Als ik dat lees over pionieren, dan denk ik: zijn niet alle kerken en
daarmee hun pastores en vrijwilligers aan het pionieren? Zelf
ervaar ik het wel zo als predikant. In Wijhe, maar ook in de vorige
gemeenten, evenals indertijd als kerkelijk (jeugd)werker. Steeds
weer zoeken naar verbinding met kerkleden, jong en oud, maar
ook over kerkmuren heen. De gemeenschap waar je woont en om
als kerk in de wereld te staan. Het gaat om kijken naar wat goed
gaat, dat verder uitwerken of aanpassen. En zoeken naar nieuwe
en andere activiteiten die passen bij de tijdgeest. Ik denk aan de
Escaperoom in Raalte, de kerstmarkt in Wesepe waar de kerk bij
betrokken is, de Italiaanse en andere maaltijden in Olst, de
kerstwandeling en de Top 2000 viering in Wijhe.
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Maar ook het samenwerkingsverband Klein Salland. Met vallen en
opstaan, proberen we te pionieren, nieuwe ideeën te ontwikkelen
om samen te werken. Wij pionieren wat af. En soms kun je je
afvragen, ook gelet op de uitslag van bovengenoemd onderzoek:
‘Waarom doen we dat eigenlijk nog?’ Dat doen we volgens mij,
omdat we graag willen dat het vuur van het geloof hier blijft
branden. Gods liefde en nabijheid die we zelf ervaren willen
doorgeven ook aan nieuwe generaties.
Wat betreft het onderzoek? Ik ben realistisch, maar leef meer van
de hoop dan de vrees. Alleen het zal niet vanzelf gaan. Hopelijk
mag Gods Geest ons inspireren om door te gaan met pionieren,
om zo het vuur van het geloof brandende te houden.

Ds. Martje Veenstra-Oving, Wijhe

BIJ DE DIENSTEN
De vorige keer konden we u al blij meedelen dat de kerkenraad
aanvulling heeft ontvangen. In de dienst van 27 januari zijn Dick
Stegeman als ouderling-kerkrentmeester, en Bep BrilNieuwenhuis en Tini Lunenberg-Bos bevestigd als diakenen.
Jammer dat we afscheid moesten nemen van twee ambtsdragers,
Erna Middeldorp-Jalink en Ton den Duijf. Gelukkig dat Rikie
Noordkamp-Middeldorp als ouderling blijft en Jo Jansen als
ouderling-kerkrentmeester.
Voor de dienst op 3 februari is het plan nog onveranderd. Die dag
houden we een klein-sallandse zondag, maar daarvoor moeten we
naar Raalte deze keer. Ds. Martje Veenstra gaat voor.
Op 17 februari wordt er gedoopt: Lis Maria Cato, dochter van
Annemarie en Harold Logtenberg, en zusje van Sem en Mees. De
familie Logtenberg woont Middelerstraat 4.
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We zijn blij om Lis als dopeling in ons midden te mogen
ontvangen!
Twee weken later, op 3 maart, wordt er weer gedoopt: Femke,
dochter van Marjolein Versteeg en Bertin Gielink, en zusje van
Milou. Zij wonen Kistenmaker 14.
Ook Femke heten van harte welkom in ons midden. Vanwege een
bijzondere binding van de doopouders met ds. Martje Veenstra
gaat zij in deze dienst voor.
Overleden:
Op 20 december is overleden mevrouw Hermina Van het SpijkerNoordkamp in de leeftijd van 95 jaar. Zij woonde in
verzorgingstehuis St. Willibrord in Boskamp.
Op woensdag 27 december heeft de crematie plaatsgevonden in
Nijverdal.
Iedereen die haar missen zullen, wensen we sterkte en troost toe,
van God en van de goede herinneringen.
Studie:
Ik herhaal hier nog even wat ik de vorige keer ook al gemeld heb:
in de periode van 30 januari tot en met 2 februari ben ik voor een
cursus weg. De collega’s van klein-salland vervangen mij deze
dagen: Raalte de eerste twee en Wijhe de andere twee. Ik ben
verplicht om een aantal cursussen te volgen en dit is daar één
van. Ik hoop uiteraard dat ook deze cursus iets positiefs bijdraagt
aan het werk in de gemeente.
Met een vriendelijke groet,
ds. Henk Jan Damstra
In memoriam Hermina van het Spijker – Noordkamp
Hermina Noordkamp werd samen met haar tweelingzus geboren
op 3 september 1923 in Oxe, gemeente Diepenveen.
In 1944 trouwde ze met Hendrik Jan van het Spijker uit Wesepe
en ze gingen wonen hier tegenover de kerk.
Later verhuisde het gezin naar een huis aan de Scholtensweg
tegenover de school. Mine was betrokken bij zowel de kerk als de
school: Ze zong mee in het toenmalige kerkkoor, tot haar stem
het liet afweten. En ze kwam heel vaak op school om er schoon te
maken en ze ging mee met de kinderen op de Texelreizen.
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Tot haar grote verdriet heeft Mine twee maal een kind verloren
tijdens de bevalling. Groot was dan ook haar vreugde toen ze
haar dochter Tonnie het leven mocht schenken.
In 2010 verhuisde het echtpaar van het Spijker naar de
Meulemanskamp. Kort daarop kwam Hendrik Jan te overlijden.
Het leven van Mine werd nu erg eenzaam. Behalve haar man
miste ze ook aanspraak van mensen om haar heen.
Door de artrose werd het lopen steeds moeilijker en handwerken
wat ze altijd graag had gedaan, lukte ook niet meer.
Haar laatste jaren heeft Mine doorgebracht in St. Willibrord in
Boskamp.
Langzaam ging haar gezondheid verder achteruit tot ze op 20
december overleden is op 95 jarige leeftijd.
Op 27 december is ze gecremeerd in het crematorium te
Nijverdal.
Moge God haar in zijn liefde opnemen.
Irene Ziegelaar

UIT DE KERKENRAAD

De kerkenraad compleet
In het vorige kerkblad konden we melden dat we twee nieuwe
kerkenraadsleden hadden gevonden namelijk Bep Bril en Dick
Stegeman. Inmiddels hebben we ook Tini Lunenberg-Bos van de
Raalterweg bereid gevonden om de diaconie te versterken.
Daarmee is de kerkenraad compleet.
De nieuwe kerkenraadsleden werden in de dienst van 27 januari
bevestigd; Jo Jansen en Rikie Noordkamp werden herbevestigd en
we namen afscheid van Erna Middeldorp en Ton den Duijf.
Voor de duidelijkheid nog even de nieuwe samenstelling.
Diaconie:
Tini Lunenberg, Bep Bril, Cora Schensema, Anton
Grotentraast (vz)
Kerkrentmeesters: Betsie ten Have, Dick Stegeman, Jo Jansen,
Henk Jansen (vz)
Ouderlingen: Ans Krijt, Rikie Noordkamp, Gerrit Visscher,
Louise Trompert (vz)
De predikant Henk Jan Damstra is formeel geen lid van de
kerkenraad maar woont wel de vergaderingen bij. Tijdens de
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eerste vergadering worden voorzitter en scriba gekozen of
herkozen.
Gerrit Visscher, voorzitter.

KRINGWERK
Thema-avonden voor iedereen: Verdieping
Op een ongedwongen manier met elkaar in
gesprek gaan over thema’s die ertoe doen, dat is de uitdaging in
een reeks thema-avonden met als doel verdieping van zin- en
betekenisgeving.
Daarom organiseren we drie thema-avonden voor allerlei
geïnteresseerden (man/vrouw, oud/jong, Sallander/import) in
Wesepe en wijde omgeving.
In de uitwisseling leren de aanwezigen zichzelf dieper kennen en
vinden wellicht onbekende voeding voor de ziel. Harm Knoop zal
daarbij zorgen voor de begeleiding. Elke avond heeft een eigen
thema en begint om 20.00 uur met een inloop vanaf 19.45 uur in
de Beukenoot.
De thema’s zijn:
1. VERBINDING
donderdag 28 februari
2. VERTROUWEN
woensdag 27 maart
3. VERLANGEN
donderdag 25 april
Iedereen is welkom op alle avonden of op één ervan. Er zijn geen
kosten aan verbonden. Er wordt gezorgd voor thee, koffie een
hapje en een drankje.
We hopen jullie belangstelling te hebben gewekt.
Ans Krijt, Cora Schensema en Jacky van Tartwijk

DIACONIE
Bloemengroep
Op maandag 11 februari om 20.00 uur komt
de bloemengroep bij elkaar in de Beukenoot. We nemen dan het
jaarprogramma 2019 door. De dames van de groep hebben al een
uitnodiging voor deze avond gehad.
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Als u denkt: die bloemengroep is dat misschien iets voor mij?
Schroom dan niet en kom gerust eens kijken. U bent van harte
welkom! Als u wilt weten wat de bloemengroep precies inhoudt,
belt u dan even met ondergetekende.
Elly van den Broek (531253)
Eetproject:
Op woensdag 6 februari gaan we om 12.30 uur weer samen eten
in het Wapen van Wesepe. Schuift u als senior ook een keer aan?
En wanneer ben je eigenlijk “senior” ? Heel makkelijk, als je
pensioen hebt .
En daar zijn er heel veel van in Wesepe e.o.!
Het is altijd erg gezellig, en zo komt u onder het genot van een
diner weer even in contact met de mede dorpsgenoten.
Wist u dat het samen eten in juni a.s. alweer 10 jaar bestaat?
De kosten voor een 3-gangen diner incl. een drankje zijn 12.50
euro.
Opgave tot de maandag ervoor bij Fineke tel: 532247, en voor
eventueel vervoer kunt u bellen met Jan: 531519.
Soos
Op woensdagmiddag 20 februari om 14.30 uur gaan we samen
Bingo spelen in het Wapen van Wesepe.
We zullen ervoor zorgen dat er weer leuke prijsjes zijn.
Hopelijk wordt het een drukke en gezellige middag.
De kosten zijn 10 euro. Voor eventueel vervoer kunt u bellen met
Jan.
Tenslotte: het bezoekersaantal van de soos loopt de laatste tijd
jammer genoeg terug .
Kom eens gezellig samen met partner, buur-vrouw/man, vriend
(in) naar deze middagen.
Wat is er de komende maanden te doen?
Op woensdag
6 februari
Bingo
zaterdag
23 maart
50-jarig jubileum van de Soos
woensdag
17 april
Paasmiddag
woensdag
15 mei
Busreis
Graag tot ziens bij het eten en de soos.
Hartelijke groeten van Mientje, Jan, Frank, Fineke en Erna.
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STICHTING OUDEREN HUISVESTING
WESEPE
"De Brouwershof"
Beste mensen,
De eerstvolgende spellenmiddag is op woensdag 13 februari
14.30 uur in de Brouwershof.
We maken er weer een gezellige middag van.
U bent van harte welkom.
Groet van Bertus, Klaasje en Jenny
Hallo kerkradioabonnee's
Op zondag 3 februari brengen we een bezoek aan de kerk in
Raalte. Raalte zit niet op jullie keuzemenu, dus gaan we de dienst
opnemen en afdraaien 's middags om 17.00 uur.
Raalte is wel aangesloten op Kerkdienst gemist, dus kunnen
mensen, die geen kerkradio hebben via de computer de dienst
ook beluisteren.
Verder hopen we dat u de komende tijd weer probleemloos naar
uw kerkradio kunt luisteren.

KERKBEHEER
Eindejaarscollecte
De eindejaarscollecte heeft € 2098,- opgebracht.
Dat is iets minder dan de opbrengst van vorig jaar, maar hiermee
zijn de kerkrentmeesters toch heel tevreden. Zoals u weet komt
uw gift geheel ten goede aan onze eigen gemeente.
Hartelijk dank aan de lopers, die de zakjes hebben opgehaald en
natuurlijk ook aan de gevers.
Aktie kerkbalans ingeluid
Op 19 januari om klokslag 13.00 uur werd de Aktie Kerkbalans
ingeluid door de Wesepenaar van het jaar John Wiggerman en de
voorzitter van de kerkenraad Gerrit Visscher. Daarbij waren
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veel van de lopers aanwezig. Het luiden gebeurde met veel
enthousiasme en op het geluid kwamen nog meer
kerkbalanslopers af.
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 4 februari.
Legt u de enveloppe met de antwoordstrook alvast klaar? De kerk
is volledig van uw gift afhankelijk. Bij sommige mensen is er nog
het idee dat de kerk geld ontvangt van het rijk; die tijd ligt heel
ver achter ons. Wij moeten zoals dat heet onze eigen broek
ophouden, dus we zijn erg blij met uw gaven.
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 eten en … niets is meer relaxt
dan het werken in de tuin. Het mes snijdt aan meerdere kanten:
je eet gezond, je bent gezond bezig én je spaart een sportschool
uit!
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.
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De bijeenkomst waarop de volkstuinhouders de bijdrage kunnen
betalen is op maandag 11 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

23 dec
24 dec
Gift
M
25 dec
Gift
..
30 dec
Gift
6 jan

G

13 jan
20 jan

Diaconie
Kerkbeheer
Diaconie
Kerkbeheer
Bloemenfonds
Diaconie
Kerkbeheer
Bloemenfonds
Diaconie
Kerkbeheer
Bloemenfonds
Diaconie
Kerkbeheer
Diaconie
Kerkbeheer
Diaconie
Kerkbeheer

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

46,23
48,05
140,77
154,78
50,00
73,70
73,90
20,00
47,55
54,10
5,00
38,35
49,15
42,40
52,30
58,90
65,90

AGENDA

3 feb
4 feb
6 feb
11 feb
11 feb
13 feb
17 feb
18 feb

17.00
19.30
12.30
19.00
20.00
14.30
15.00
20.00

u
u
u
u
u
u
u
u

Uitzending kerkdienst Raalte
Inleveren Kerkbalans
de Beukenoot
Samen eten
Wapen van Wesepe
Betalen volkstuinen
de Beukenoot
Bloemengroep
de Beukenoot
Spellenmiddag SOHW
Brouwershof
Nicolaasconcert
kerk
Redactievergadering
Vulikerweg 2c
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20
21
22
23
27
27

feb 14.30 u
feb 20.00 u
feb 9.00 u
feb 9.00 u
feb 9.00 u
feb 19.45 u

Soos: Bingo
Wapen van Wesepe
Diaconievergadering
de Beukenoot
Ouderlingenvergadering
de Beukenoot
Oud papieractie1
erf fam. Niemeijer
Kerkbeheer
de Beukenoot
Kerkenraadsvergadering
de Beukenoot

Emotioneel Nicolaasconcert met Russische muziek
In een poëtisch en dramatisch programma neemt het Brackman
Trio de concertbezoeker mee door de grootsheid van de Russische
muziek.
Het Brackman Trio – Tim
Brackman (viool), Kalle
de Bie (cello) en Sean
Morgan-Rooney (piano) –
werkt in dit concert
samen met de NoorsRussische sopraan
Elizaveta Agrafenina.
Voor de pauze zingt zij
een serie liefdesgedichten
van Alexander Blok die
Shostakovich op muziek heeft gezet. Tragisch en verdrietig, maar
betoverend mooi en emotioneel. Na de pauze staat muziek van de
componist Pyotr Ilyich Tchaikovsky centraal.
Zondag 17 februari 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: € 15 (inclusief consumptie)

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

Gezamenlijke Collectes Diaconie Klein Salland

Dit jaar hebben de diaconieën van Klein Salland besloten om de
collectes op de Klein Sallandse zondagen te bestemmen voor een
gezamenlijk doel. Dat wordt Bayeux in Brazilië.
Vorig jaar bezochten de Wijhese gemeenteleden Hans en Sijtske
Stuut deze regio om de familie van hun adoptiezoon te bezoeken.
Ruim 40 jaar geleden gingen ze naar deze streek vanwege de
adoptie van hun kinderen Babette en Sjoerd Jan (Jorge). Ze
logeerden toen bij de Nederlandse Zusters van Liefde. Ook nu
weer bezochten ze de Zusters, en zagen Hans en Sijtske een
project in Bayeux.
Een veilige plek voor kinderen.
Toen de zusters hier jaren
geleden kwamen wonen merkten
zij al heel snel dat de buurt
onveilig was door geweld en
criminaliteit. Veel kinderen en
jongeren snoven lijm of
gebruikten crack. Het was voor
de zusters duidelijk dat die
kinderen van de straat moesten.
Samen met mensen uit de buurt
werd de stichting Het centrum Dom Helder Camara opgericht. De
onderwijzeressen worden ondersteund door vrijwilligers omdat in
de klassen ook kinderen zitten met een beperking. ’s Morgens
gaat de ene helft van de leerlingen naar school, ’s middags de
andere helft. Als de kinderen niet in de klas zitten wordt er sport
en spel aangeboden om ze van de straat te houden. Naast de
school is een hal gebouwd, want in de tropen kun je overdag niet
buiten spelen. Het is te heet of er is overvloedige regenval.
Kinderen van 6 tot 17 jaar krijgen voetbaltraining, judoles,
muziek, capoeira (braziliaanse dans), creatieve werkvormen of
huiswerkbegeleiding.
Het gemeenschapscentrum.
Een andere groot probleem in de wijk is dat er veel ouderen zijn,
die eenzaam en depressief zijn. Een gemeenschapscentrum werd
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gebouw. Het huis voor mensen van de derde leeftijd. Er is een
alfabetiseringsproject en in de ochtend is er gymnastiek. Verder
zijn er gespreksgroepen en handwerkgroepen Elke dag wordt er
een warme maaltijd gekookt.
Het doel van deze collecte is het onderhoud van de gebouwen. De
gebouwen moeten worden geschilderd om schade te voorkomen
en er moet noodzakelijk onderhoud worden gepleegd. Er is een
bedrag begroot van € 5163,00. Dat geld is er niet. Maar als het
onderhoud niet gedaan wordt dan stopt op den duur dit
belangrijke werk.
Uw gift kunt u geven in de collectes van de Klein Sallandse
zondagen, of overmaken op NL03RABO0373042019 t.n.v. ZWO
Werelddiaconaat Wijhe, onder vermelding van project Brazilië. Bij
voorbaat hartelijk dank voor uw gift!
Kerkdiensten in Klein Salland
Raalte
datum
3 feb
10 feb
17 feb
24 feb
3 mrt

tijd
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

u
u
u
u
u

voorganger
Ds. M. Veenstra-Oving (Kl. Sallanddienst)
Ds. K.M. Zwerver
Ds. K. van der Kamp
Ds. H.E.J. de Graaf
Ds. K.M. Zwerver

Olst
datum
3 feb

tijd
10.00 u

10 feb
17 feb
24 feb
3 mrt

10.00
10.00
10.00
10.00

u
u
u
u

voorganger
Ds. H.E.J. de Graaf (Kl. Salland dienst,
m.m.v. cantorij)
Ds. H.J. Damstra
Ds. C. de Gooijer
Ds. H. Marsman
Ds R.W. Heins

Wijhe
datum
tijd
voorganger
3 feb in Raalte 10.00 u
Ds. M. Veenstra-Oving (Kl. Salland dienst)
10 feb
10.00 u
Ds. M. Veenstra-Oving
17 feb
10.00 u
Ds. M. Veenstra-Oving (doopdienst
24 feb
10.00 u
Ds. R. Gosker
3 mrt
10.00 u
Ds. J. Woltinge
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Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe
PREDIKANT

Ds. H.J. Damstra
Kerkplein 11, 8121 BM Olst
damstra.schreuder@planet.nl

tel 564042

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)
Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10

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

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

tel 853941

tel. 531573

tel. 038-4655388

Diaconie: Mevr. J. van Tartwijk
M.v.Doorninckweg 13, 8124 PH Wesepe
RABO bank:
NL31 RABO 0377735442
SKG bank:
NL16 FVLB 0635807084
Jeugddiaconaat: NL23 FVLB 0635807637
diaconiewesepe@gmail.com
LEDENREGISTRATIE

E.G. van den Broek
kerkbeheerwesepe@gmail.com

KINDEROPPAS

via G. Visscher, zie boven

WEBSITE:

http://wesepe.protestantsekerk.net

tel. 531237
tel. 531277
06 22541865

tel. 531686

tel. 531253

(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)
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