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Erediensten in februari
Kerk Wesepe ook in lock down
Na de verlenging van de lock down in januari heeft de kerkenraad
helaas moeten besluiten dat ook in de kerk van Wesepe geen
diensten zullen worden gehouden in deze periode.
Vanuit de kerk in Olst zullen online-diensten via
kerkdienstgemist.nl worden aangeboden voor Olst en Wesepe. De
diensten uit Olst worden ook doorgegeven via de kerkradio. De
voorgangers in de diensten in Olst staan vermeld achterin dit
kerkblad. Meer info hierover op onze website.
De Kerkenraad
Onder voorbehoud de diensten vanaf 21 feb.:
21 feb 10.00 u
28 feb 10.00 u
7 mrt 10.00 u

Mevr. I. Ziegelaar
Inz. der gaven: Diaconie
Eindcollecte: Ond. Kerk. Gebouwen
Ds. D. van Doorn
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: Diaconie(voorjrszending)
Pastor A. van Herwijnen
Inz. der gaven: Diaconie
Eindcollecte: Ond. Kerk. Gebouwen

Er is voorlopig geen koffiedrinken in de Beukenoot.

Het begin van iets nieuws
Soms ben je toe aan iets nieuws. Een nieuwe gemeente
bijvoorbeeld. Dat is voor mij Raalte geworden, een mooie plek die
voor mij en ons nog veel nieuws biedt om te ontdekken. Al duurt
het door de restricties op dit moment wat langer om het te
ontdekken, we komen er wel.
Soms ben je toe aan iets nieuws. Een nieuw jaar bijvoorbeeld.
Nou, misschien is het op het moment dat dit gelezen wordt al
helemaal niet meer zo nieuw, toch biedt ook een nieuw jaar weer
nieuwe kansen. Soms is het goed om iets ouds achter je te laten
en je op het nieuwe te richten. Wat dat is? Vul zelf maar in.
Soms ben je toe aan iets nieuws. Een nieuwe president
bijvoorbeeld. Na het tumultueuze afscheid van de oude president
van Amerika is haast iedereen wel toe aan een nieuwe, hopenlijk
wat minder pretentieuze president. Hoe dan ook, het kan alleen
maar beter worden. Joe, go for it!
Soms ben je toe aan iets nieuws. Een nieuw normaal
bijvoorbeeld. De les uit deze tijd is wel dat “normaal” een gek
woord is, want hoe veranderlijk is wat jij normaal vindt?
“Normaal” verandert blijkbaar met de situatie mee waarin we ons
bevinden. Nou, laat ik dan dit zeggen: na deze tijd van kille
afstand ben ik toe aan een “normaal” waarbinnen er weer ruimte
is voor ontmoeting, nabijheid en warmte.
Soms ben je toe aan iets nieuws. Een nieuwe God bijvoorbeeld. Is
dat dan geen blasfemie? Hoe zit het dan met die oude God?
Goede vraag: is jouw God oud? Of nieuw? Ja, de Bijbel is oud, en
die verhaalt van God. Die God is nog steeds God. Maar, maakt
Hem dat oud? Het was een Roomse theoloog die over God sprak
als de God die ieder ogenblik nieuw is. Dat is overigens ook al
weer bijna 40 jaar geleden. Hoe nieuw is jouw God?
“God maakt alles nieuw”, horen we bijna helemaal aan het einde
van de oude Bijbel: “Zie, ik maak alle dingen nieuw”. Elke dag is
bij God een oud en nieuw. Wat geweest is is oud, wat nu is, is
nieuw, en... wat zal zijn, zal zijn: que sera sera.
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Elk ogenblik nieuw... met die belofte begint het geloof elk
ogenblik weer: dat kind in de kribbe was het begin van iets
nieuws, zijn plaatsvervangend lijden was het begin van iets
nieuws, zijn blijvende aanwezigheid is nog steeds het begin van
iets nieuws.
Als jij en de Ander elkaar vinden, is dat altijd het begin van iets
nieuws!
Houd moed, heb lief!
Ds. Richard Slaar

Bij de diensten
We zijn inmiddels met elkaar in Nederland in een nog strengere
lockdown dan eerst beland, inclusief een heuse avondklok. Ik had
voor de corona-crisis nog nooit van dat hele woord lockdown
gehoord en een avondklok ken ik alleen uit de verhalen over
andere tijden. Nu horen en lezen we er dagelijks van en
ondervinden zoveel mensen er de gevolgen van.
Ook in de kerk ontkomen we niet aan maatregelen. En eerlijk
gezegd: het went niet, om geen diensten te kunnen houden in
Wesepe en ook niet om geen kerkgangers in de kerk in Olst te
hebben. En nu is daar ook nog het dringende advies bij gekomen
om ook niet meer met een klein groepje mensen in de kerk te
zingen. Wie de online-kerkdiensten volgt, weet dat onze organiste
Corinne nu niet alleen het orgel bespeelt, maar ook de liederen
zingt. Zij is de enige die nu voorlopig in de kerk mag zingen. En
zingen kán Corinne, dus we zijn blij met deze tijdelijke oplossing.
Ik ben ook heel blij dat er een begin met het vaccineren is
gemaakt. Hopelijk geeft dat ons straks weer ruimere
mogelijkheden. Ons geduld wordt wel op de proef gesteld. We
moeten ons maar vasthouden aan die ons inmiddels vertrouwde
woorden ‘houd moed en heb lief’.
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Het liefst zou ik natuurlijk hier iets schrijven over wat er te doen
is in de komende tijd. Dat moment komt wel, het duurt alleen nog
even. Positief vind ik dat we op 14 februari een klein-sallandse
kerkdienst hebben gepland. We hebben als predikanten tegen
elkaar gezegd: waarom zouden we die zondag niet samen in één
kerk de dienst houden? Dat gaan we doen vanuit de kerk in
Raalte, zonder kerkgangers maar wel met drie voorgangers. Te
midden van de narigheid van deze crisis, vind ik het wel heel
mooi om zo samen op te kunnen trekken.
Zondag 21 februari is de eerste zondag van de veertigdagentijd,
die periode van zes zondagen naar de Stille week en Pasen toe.
Een periode om eens goed stil te staan en na te denken over wat
echt belangrijk is in het leven, over wie en wat belangrijk voor je
is en over wat geloof daar voor plek in heeft. Om zo toe te leven
naar het feest van Pasen, dat door alles heen een bijzonder geluid
laat horen: God heeft het eerste èn het laatste woord!
Marijke de Bruijn verwoordde de veertig dagen naar Pasen in dit
lied:
Veertig dagen nog tot Pasen
tot de winter is gegaan
en het lengen van de dagen
kou en duister gaan verjagen
en het leven op zal staan.
Veertig dagen, weken, jaren,
wachten, weten en ervaren
dat iets nieuws, verandering
met vreugde en moeite samenging.
Veertig weken duurt het groeien
van het ongeboren kind
in de warme schoot van moeder
tot het klaar is om te komen,
volheid is, en nieuw begin.
Veertig dagen, weken, jaren….
Veertig jaren van een leven
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zijn naar mensenmaat een tijd
om te leren en te delen
wat met moeite werd verkregen,
daardoor worden mensen vrij.
Veertig dagen, weken, jaren….
Veertig dagen nog tot Pasen,
soms een tocht door de woestijn,
om te leren en te vragen
hoe je duister kunt verjagen,
om met Pasen klaar te zijn.
Veertig dagen, weken, jaren…
Ik wens op deze plek iedereen sterkte, goede moed en heel
veel liefde toe!
ds. Henk Jan Damstra
Net voor sluiting van de redactie kregen we het droevige bericht
van het overlijden van mevrouw Dina Muskee-Koopman,
Klompenmaker 15. Ze overleed in het Hospice te Raalte op 25
januari, twee dagen voor haar 98ste verjaardag. In het volgende
kerkblad staan we stil bij haar leven.
We vroegen Ds. van Doorn om een In Memoriam te sturen over
Dinie Abrahams, maar het kwam net te laat voor het vorige
kerkblad, daarom nu alsnog:
In Memoriam
Dinie Abrahams-Bruin, 6 november 1937 – 19 november 2020
“Vasthouden is in liefde loslaten”.
Na een leven van eenvoud hartelijkheid, zorgzaamheid en liefde is
rustig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, trotse
oma en “oude” oma Berendina Hendrika Abrahams-Bruin op 19
november te Heeten.
Zo meldde de familie het overlijden van Dinie, na jarenlange
liefdevolle en geduldige mantelzorg door Herman bijgestaan door
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zijn kinderen en de allerlaatste periode op Stevenserf te Heeten.
Ze mocht 83 jaar worden.
Wat een geluk dat je – wonend op het platteland – rond je huis zo
veel ruimte hebt om belangstellenden via het erf de gelegenheid
te kunnen bieden om op een stijlvolle manier een laatste groet te
kunnen brengen, waarbij de kist van Dinie zorgvuldig in de loods
opgesteld stond. In min of meer besloten (corona) kring heeft de
afscheids- en dankdienst in de dorpskerk plaatsgevonden op 24
november waarna haar lichaam ter aarde besteld is op de
kerkelijke begraafplaats.
Ze kwam van over de IJssel (Nijbroek) maar op de dansvloer in
Colmschate werd ze door Herman met belangstelling en met
overslaand hartritme gadegeslagen als “die grote blonde meid”.
Door iemand anders werd hij nog gewaarschuwd met iets in de
trant van “Wil ie ongelukken begoan?” Maar niks hoor, het werd
een humorvolle verkeringstijd (samen op fietsvakantie, maar wel
gescheiden slapen!) Ze trouwden op 3 juli 1962 en het werd een
dubbel en dwars feest! En… voor haar was het mooiste plekje op
de hele aarde Zonnenbergen 13 en 13a, aan een kronkelpad en
midden in de kleurrijke beboste natuur; haar wereld en meer had
ze eigenlijk niet nodig.
Werken werd aanpakken met vreugde, alles wat er op een
boerderij te doen was, lol maken met de kinderen en de vriendjes
en vriendinnetjes die meekwamen en later natuurlijk ook met de
kleinkinderen. Maar stil kon ze ook genieten van de honden en
poezen en vooral hun laatste hond Bas die haar grote “skattie”
was en bleef.
Samen hebben we de dienst voorbereid. Natuurlijk vloeide er een
enkele traan, maar het zal niemand verbazen dat we ook met
plezier herinneringen en ervaringen naar boven haalden. En dat
alles kwam terug in de dienst. Bewogenheid om het afscheid.
Vandaar dat we stil hebben gestaan bij Johannes 14:1-7, een
gedeelte dat o.a. getuigt van bijbelse mensenkennis, n.l. hoe
moeilijk het is om afscheid voor altijd te nemen. Maar daarnaast
ook 1 Corinthe 13, het zgn. loflied op de liefde. Meer dan liefde
heet kon niet, oftewel in alle eenvoud, zorg, hartelijkheid en
aanpakken, met overgave leven in het “nu”, zoals ook Dinie altijd
een vrouw van het nu was en in ons geheugen ook blijven zal.
Een leven omzoomd door een kring van licht door 9 kaarsen en
mooie pianomuziek door haar klein- (en achterklein-) kinderen.
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Beste Herman, deze dienst was een soort oogst van al hetgene
dat jullie in alle eenvoud en vreugde gezaaid hebben!
Dick van Doorn

UIT DE KERKENRAAD

-Ook de kerkenraad heeft te maken met de regels rond lockdown
en avondklok. Dus zijn er geen vergaderingen geweest. De
diverse colleges houden wel onderling contact en zullen indien
nodig de nodige besluiten nemen. Voorlopig duurt het tot 9
februari, maar op 14 februari is de Klein Sallandse dienst uit
Raalte, dus we hopen op 21 februari weer dienst in Wesepe te
houden.
-We zijn erg blij dat we tijdens de lockdown samen met de kerk
van Olst daar gezamenlijke online-diensten mogen houden.
Dankzij de kerkrentmeesters kunnen we deze diensten ook
doorzetten naar de kerkradioabonnees. Kijk op
www.kerkdienstgemist.nl en dan naar Olst. Het gaat daarbij om
de volgende diensten:
31 jan Onlinedienst uit Olst met Ds. Damstra
7 feb Onlinedienst uit Olst met Ds. Heins
14 feb Onlinedienst uit Raalte met Ds. Slaar, Damstra, Veenstra
Vanaf 21 februari diensten in Wesepe, tenzij de lockdown
verlengd wordt.
-Verder zijn we aan het nadenken, uitzoeken, vergelijken over
een camerasysteem in onze kerk. Via diverse kanten is er bij ons
op aangedrongen om hier werk van te maken. Ook buiten
coronatijd en buiten kerkdiensten zal dit zijn waarde hebben.
Daarbij gaat het niet alleen om de materialen, maar ook om de
bemensing van camera en geluidsopnameapparatuur. Wilt u
helpen hiermee? Hoe meer handjes hoe beter.
-We realiseren ons dat dit hele moeilijke tijden zijn voor onze
gemeente en voor veel gemeenteleden en we hebben onze hoop
gevestigd op het landelijke vaccinatieprogramma. In het volgende
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kerkblad zullen we uitleggen hoe we omgaan met kerkbezoek
tijdens de vaccinatieperiode. Ook daarbij volgen we de richtlijnen
van de PKN.
De coronaperiode is een lange donkere nacht, maar er gloort licht
aan de horizon. Maar we moeten ons wel realiseren dat het
laatste uur van de nacht, tijdens het licht worden, vaak het
koudst is…..
WE MOGEN ELKAAR NIET AANRAKEN
MAAR WE ZULLEN ELKAAR NOOIT LOSLATEN!
Gerrit Visscher, voorzitter
Website Protestantse Gemeente Wesepe
Dankzij webmaster Dick Stegeman is onze website weer een stuk
actueler geworden. We doen ons uiterste best om zeker in deze
coronatijd de gemeente te voorzien van actuele informatie.
Hebt u geen computer, schroom niet om anderen, die bv een
smartphone hebben te vragen om het even voor u op te zoeken.
Mocht u zelf met uw smartphone op bezoek zijn bij mensen die
het niet hebben, deel het dan even.
Op de site staan opnames van de Cantorij, kersttoespraak van de
dominee, nieuwjaarstoespraak van de voorzitter en allerlei
nieuwtjes over Oudejaarscollecte, kerkbalans etc.
Coronaregels kerkdiensten
De PKN heeft op haar website een aantal adviezen gegeven hoe
kerkdiensten kunnen worden gehouden. Op dit moment wordt
geadviseerd om gedurende de lockdown alleen online
kerkdiensten te houden. We volgen in Wesepe deze adviezen.
Vanaf 21 februari hopen we weer diensten met maximaal 30
mensen exclusief medewerkers te mogen houden.
Vanaf 1 december is in openbare binnenruimtes een mondkapje
verplicht. We volgen ook deze regels. Als je zit in de bank mag
het mondkapje af.
Aanmelden kerkdiensten
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De overheid geeft toestemming voor kerkdiensten onder
voorwaarde van reservering.
Dit geldt ook voor eventuele begrafenisdiensten.
Aanmelden kan dan tot ’s avonds voor de dienst, uiterlijk 18.00
uur. Aanmelden kan als volgt:
Mail naar kerkbezoekwesepe@gmail.com
Bel of app naar 06-20753695 (Gerrit Visscher).
Vermeld wel duidelijk met hoeveel personen u komt.
U krijgt bericht terug of u geplaatst kunt worden.
Mocht u niet helemaal fit zijn dan komt u niet.
In dat geval graag afmelden uiterlijk een uur voor de dienst.

Van de jeugdwerker
Terugblik op de kinderkerstviering
Een week voordat de kinderkerstviering
zou plaatsvinden kondigde de minister een
echte lockdown aan. Helaas het leek weer
niet door te kunnen gaan. We hebben met
z’n allen heel hard nagedacht en zijn aan
de gang gegaan: we hebben de
kinderkerstviering coronaproof gemaakt.
We hebben alle kinderen thuis een tasje
gebracht met knutselspulletjes en
verschillende opdrachten erbij. Ik heb een
filmpje opgenomen met een inleiding,
kerstverhaal en afsluiting. Dit hebben we
op de website geplaatst. Mocht u het
gemist hebben, dan is het nog
terug te zien op:
http://wesepe.protestantsekerk.net
Ouders en kinderen waren erg
enthousiast en zijn thuis met elkaar
aan de slag gegaan, zoals u kunt
zien op de foto hier links en op die
op de volgende pagina.
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Komende maand
En nu? Nog steeds kunnen we niet met veel mensen bij elkaar
zijn om te vieren. Daarom ben ik alweer iets voor thuis aan het
voorbereiden. Op zondag 7 maart komt er weer iets voor de
kinderen en jongeren, wat zij thuis kunnen doen. Of misschien
wel in interactie met elkaar via Zoom of zo. Jullie krijgen hier nog
bericht over. Als je op de hoogte gehouden wilt worden, laat het
dan even weten aan mij.
Mocht er iets in de kerk kunnen, dan doen we dat natuurlijk! Ik
denk aan een filmmiddag, een “geloven is leuk”-middag of een
speurtocht in de kerk. En voor de ouders misschien een keer een
gespreksavond. Mochten er ideeën zijn voor een thema, dan hoor
ik ze graag! Goed, enthousiasme genoeg en hopelijk kan ik in de
komende periode iets van deze dingen ten uitvoer brengen en
jullie allemaal echt ontmoeten.
Houd moed, heb lief,
Rini van Dijkhuizen, kerkelijk werker i.o.
r.vandijkhuizen@protestantsekerk.nl 06-30618049
SOHW "De Brouwershof"
Beste mensen,
De spelletjesmiddag van februari kan weer niet doorgaan.
Jammer, maar helaas.
Zodra wij weer bij elkaar mogen komen zullen we dit vermelden
in dit Beukenblad.
Wij wensen U veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Hartelijke groet van Bertus, Klaasje en Jenny
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KERKBEHEER
Gezocht: Iemand voor de schoonmaak
Wie wil ons uit de brand helpen ??
Na het stoppen van Marian ten Have zijn we nog steeds op zoek
naar iemand voor de schoonmaak van de Beukenoot en de Kerk.
Het gaat om ongeveer twee uur in de week en er staat een
vergoeding tegenover.
Voor inlichtingen kunt U contact opnemen met:
Betsie ten Have 0570-531237
Eindejaarscollecte 2020
Op woensdag 6 januari was het de jaarlijkse telavond van de
eindejaarscollecte. Vanwege de coronamaatregelen moest dit op
een andere manier plaatsvinden. Alle lopers werden op
verschillende tijden uitgenodigd in de Beukenoot. Helaas
kon het gebruikelijke kopje koffie ook niet geschonken
worden. Als dank kregen de lopers een zakje met een
kleinigheid mee.
Vanwege de corona waren er ook al bedragen via de
bank overgemaakt en ook enveloppen in de brievenbus
bij de kerk bezorgd.
De eindstand van de collecte isgeworden: € 2844,95.
Vergeleken met vorig jaar is dit maar liefst € 590,71 hoger!
Een verrassend en heel mooi bedrag dat dit jaar is opgehaald.
Namens de Kerkrentmeesters willen we iedereen heel erg hartelijk
danken.

2021
Tijdens het drukken van dit kerkblad is de actie Kerkbalans 2021
in volle gang. Ondanks de coronabeperkingen hebben we gelukkig
genoeg vrijwilligers kunnen vinden die de enveloppen wegbrengen
en ophalen. Hulde aan deze vrijwilligers die het elk jaar toch maar
weer opbrengen om door weer en wind deze klus te klaren.
De start van de actie was op zaterdag 16 januari. Het einde is op
zaterdag 30 januari. Dan worden de Kerkbalans-tassen weer
opgehaald bij de lopers.
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Op 1 februari maandag(-middag i.v.m. de lockdown) worden de
toezeggingen geteld door de kerkrentmeesters. Geen Bingo dit
jaar helaas, maar hopelijk is alles volgend jaar weer als vanouds.
De voorlopige eindstand zal vinden zijn op de website en
afgekondigd worden in de kerkdienst op zondag 7 februari.
Wij vertrouwen erop dat u ook deze keer de Protestantse
Gemeente Wesepe financieel zult willen ondersteunen.
Onze kerk kan niet zonder uw bijdrage!
De kerkrentmeesters

Opbrengst van collecten en giften
De afgelopen periode zijn geen erediensten geweest in Wesepe.
Collectegiften kunt u overmaken naar Diaconie en
Kerkrentmeesters. Voor de juiste banknummers, zie de Colofoon
achter in dit blad. Ontvangen giften:
Giften per bank
24 okt, W
24 nov, B
8 dec, K
8 dec, B
13 dec, N
22 jan, W
Giften per kas
10 dec, F
15 jan, S

Diaconie
Diaconie
Kerkbeheer
Diaconie
Diaconie
Bloemenfonds

€
€
€
€
€
€

50,50,25,25,10,20,-

Bloemenfonds
Bloemenfonds

€ 10,€ 30

AGENDA
Alle genoemde activiteiten gaan door afhankelijk
van de coronarestricties. Voor recent nieuws
hierover, zie de website.
1 feb 13.30 u
17 feb 19.30 u
18 feb 20.00 u
19 feb 9.00 u

Tellen Kerkbalans toezeggingen
Kerkbeheer
de Beukenoot
Diaconievergadering
de Beukenoot
Ouderlingenvergadering
de Beukenoot
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22 feb 20.00 u
24 feb 19.45 u
27 feb 9.00 u

Redactievergadering
Vulikerweg 2c
Kerkenraadsvergadering
de Beukenoot
Oud papieractie1
erf fam. Niemeijer

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

Kerkdiensten in Klein Salland
Raalte
datum
7 feb
14 feb

tijd
10.00 u
10.00 u

21 feb
28 feb
7 mrt

10.00 u
10.00 u
10.00 u

voorganger
Ds. R. Slaar
Ds. Slaar, Damstra, Veenstra-Oving
Klein Sallandse dienst
Ds. R. Slaar
Ds. J.G. Zomer, Staphorst
Ds. R. Slaar

Olst
datum
7 feb
14 feb

tijd
voorganger
10.00 u
Ds. R. Heins (Zutphen)
10.00 u
Ds. Slaar, Damstra, Veenstra-Oving
Klein Sallandse dienst in Raalte
10.00 u
Ds. H.J. Damstra
10.00 u
Mevr. Ds. M. Bassa
10.00 u
Mevr. I. Ziegelaar

21 feb
28 feb
7 mrt
Wijhe
datum
7 feb
14 feb
21 feb
24 feb
28 feb
7 mrt

tijd
voorganger
10.00 u
Ds. M. Veenstra-Oving
10.00 u
Ds. Slaar, Damstra, Veenstra-Oving
Klein Sallandse dienst in Raalte
10.00 u
Ds. M. Veenstra-Oving
19.00 u
Taizé-viering
10.00 u
Ds. R. Gosker (De Wijk)
10.00 u
Ds. M. Veenstra-Oving

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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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
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

De BEUKENOOT
Sleutel :

Mevr. B.H. ten Have-Wilbrink (reserveren)
Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10

KOSTER

Dhr. G. de Jong
Weseperenkweg 2, 8124 PZ 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
Kerkbalans:
NL74 RABO 0373 7429 24
Kerkblad:
NL84 RABO 0128 1218 66
Algemeen:
NL67 RABO 0314 5170 81
kerkbeheerwesepe@gmail.com

tel. 531255

tel. 531573

tel. 038-4655388

Diaconie: Mevr. J. van Tartwijk
M.v.Doorninckweg 13, 8124 PH Wesepe
RABO bank:
NL31 RABO 0377735442
SKG bank:
NL59 RABO 0373739702
diaconiewesepe@gmail.com
LEDENREGISTRATIE

Dhr. E. Hoogeboom
eefhoogeboom@gmail.com

KINDEROPPAS

via G. Visscher, zie boven

WEBSITE:

http://wesepe.protestantsekerk.net

tel. 531237
tel. 531277
06 22541865

tel. 531253

tel. 531686

tel 06-21593651

(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)
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