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KERKBLAD 

van de 
Protestantse Gemeente Wesepe 

 

Verschijningsdatum: 31 januari 2022  Redactie: 
      Ds. H.J. Damstra 
Oplage: 395 ex.     Mevr. A. Rechterschot 
      Dhr. G. Visscher 
Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl   Dhr. E.G. van den Broek 
 
Kopij voor de maand maart inleveren vóór 21 februari. 

Eén keer per jaar (in september) wordt u gevraagd een vrijwillige 
bijdrage aan het kerkblad te storten op IBAN: NL67 RABO 0314 5170 81. 
 

Erediensten in februari 
 

6 febr 10.00 u  Ds. M. Veenstra (Olst komt hier) 

    Inz. der gaven: KS Bangladesh 

    Eindcollecte: Onderhoud Kerk.geb. 

13 febr10.00 u  Ds. D. van Doorn 

     Inz. der gaven: KIA Nepal 

    Eindcollecte: Kerkbeheer 

20 febr10.00 u  Ds. H.J. Damstra 

    Inz. der gaven: Bloemenfonds 

    Eindcollecte: Onderhoud Kerk.geb. 

27 febr10.00 u  Ds. D. van Doorn 

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: Diaconie 

6 mrt 10.00 u  R. van Dijkhuizen 

    Inz. der gaven: KIA Ruwanda 

    Eindcollecte: Onderhoud Kerk.geb. 

  

 

 
Zolang de anderhalve-meter-regel geldt is er helaas geen koffiedrinken. 

Elke dienst kunt u live volgen op www.kerkdienstgemist.nl 
U kunt diensten een jaar lang terugkijken vanaf een half uur na de 
dienst. 

 

mailto:kerkbladwesepe@live.nl


3 

DE WIJN IS OP! 

 
Bekende woorden uit het Johannesevangelie over de bruiloft in 

Kana. Deze lezing stond 16 januari op het oecumenisch 

leesrooster. Tijdens de voorbereiding op die dienst kwam bij mij 

de vraag boven of de wijn in Nederland ook op is? Dit had te 

maken met wat ik die week hoorde en las.  

 

Diverse keren hoorde ik dat we nu al bijna (alles opgeteld) een 

jaar in een lockdown leven. En het leek alsof de mensen het 

gevoel hadden dat hen daarmee een jaar was afgenomen. Veel 

wordt uitgesteld of in kleine kring gevierd. Jongeren die studie, 

sport en omgaan met elkaar missen. Ouderen die beperkt bezoek 

krijgen. Zo missen we allemaal wel iets. 

Ik las ook over een arts die schreef over het ongeduld, agressie 

en eisen van patiënten van deze tijd. Een ‘u vraagt, wij draaien’ 

concept, waarbij we op onze wenken moeten worden bediend! En 

ook over die grote supermarktketen die daarin meegaat en binnen 

10 minuten de boodschappen thuis kan bezorgen. 

 

Ik vroeg me af of zo’n overbekend Bijbelverhaal ons in deze tijd in 

Klein Salland dan nog iets te zeggen heeft? 

 

Daar wat over nadenkend zag ik ineens die 6 lege vaten voor me. 

Waarom 6? En geen 7, want dat is toch het getal van de volheid? 

Dan is het leven goed! Ik vermoed dat Johannes bewust schrijft 

over 6 vaten. Om aan te geven dat het leven nog niet volledig en 

goed is. We willen dat wel graag, maar er lopen veel breuklijnen 

vanaf de schepping door het leven tot op de dag van vandaag. 

Dat de vaten leeg zijn versterkt die gedachte en heeft misschien 

ook te maken met de leegheid in ons eigen leven en bestaan nu. 

Onze westerse cultuur is immers steeds meer gericht op nog 

sneller en beter resultaat en vooral ook op bevrediging van eigen 

behoeften. Maar hoe lang houden we dat vol? Wanneer komt het 

moment dat we ons realiseren dat het vaak allemaal lege 

behoeften zijn? Alleen maar water! 

 

Zou Johannes met die 6 lege vaten misschien ook willen 

aangeven, dat je de feestvreugde niet zomaar moet laten 

verstoren? Ook niet door alle tegenvallers die we allemaal kennen 

in ons leven. Als het niet gaat zoals we het zelf voor ogen hebben 
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of graag willen, je niet meteen God, de kerk, de regering of wie 

dan ook de schuld moet geven. Het leven is gewoon niet altijd 

een feest! Soms is de levenskracht even weg, door dingen die ons 

overkomen. Daar moeten we als mensen mee leren omgaan en 

oefenen in geduld. Ook in deze tijd, waarbij ik mij realiseer dat 

het ene verdriet groter is dan het andere. 

Maar dat soms, net als toen, in het alledaagse leven water weer 

wijn wordt. Door de liefde van Christus te zoeken en je daarmee 

te vullen. Die liefde wil bemoedigen, geeft toekomstperspectief.  

Daar hebben we elkaar, ook Klein Salland Breed, voor nodig om 

af en toe van die wijn te proeven!     

    

Ds. Martje Veenstra-Oving 

 

 
 
 
 
 
 
 

UIT DE PASTORIE 
 

Overleden: 

De heer Arend Jacob Jalink overleed op 9 januari. Hij is 96 jaar 

geworden en woonde Scholtensweg 45. Op 15 januari hebben we 

zijn leven herdacht in een dienst van Woord en Gebed. Er was 

helaas geen mogelijkheid om iedereen die er bij wilde zijn, in de 

kerk te ontvangen. De dienst was gelukkig ook online te volgen 

en mee te beleven. Aansluitend aan de dienst is Arend Jalink 

begraven op de begraafplaats van Wesepe. 

Een In Memoriam van zijn leven staat elders in dit blad. 
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Bij de diensten: 

Op zondag 6 februari houden we onze Kleinsallandse 

voorjaarsdienst. Die dag is de gemeente van Olst welkom in 

Wesepe, voorganger is ds. Martje Veenstra. We hebben ook voor 

deze dienst afgesproken dat we in de verschillende kerken 

dezelfde liederen zingen en dezelfde Bijbellezing aanhouden. 

 

Op zondag 20 februari vinden er een paar wisselingen in de 

kerkenraad plaats. Die wisselingen doen we niet in een 

vergadering, maar tijdens een kerkdienst. Betsie ten Have-

Wilbrink neemt die dag afscheid van het College van 

kerkrentmeesters. Ook op deze plek willen we onze waardering 

voor al het werk dat Betsie gedaan heeft, alvast uitspreken! 

Betsie wordt (gelukkig) opgevolgd door Arnold Nijland. In 

september waren we voor de startzondag te gast bij Arnold 

Nijland en Kitty van Veen aan de Bonekampweg. We zijn blij 

Arnold de 20e in de kerkenraad te mogen verwelkomen. 

 

Bij de ouderlingen nemen we die zondag afscheid van Gerrit 

Visscher. Net als Betsie zullen we ook Gerrit hard missen en ook 

hem bedanken we van harte voor alle inspanningen in de 

afgelopen jaren! Ans Krijt-Panhuis wordt herbevestigd als 

ouderling, fijn dat zij na haar eerste termijn bereid is om 

ouderling te blijven. Bij de diakenen zal Anton Grotentraast 

worden herbevestigd voor een nieuwe periode. We zijn blij dat 

Ans en Anton hun taken in de kerkenraad in de komende periode 

willen voortzetten! 

 

Hopelijk mogen we die dag een grote groep kerkgangers 

verwelkomen om deze wisseling van ambtsdragers mee te 

maken. 

 

Alle goeds voor ieder,  

met vriendelijke groet, 

ds. Henk Jan Damstra 
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In Memoriam 

Arend Jacob Jalink 

1 juli 1925 – 9 januari 2022 

Sinds 10 juni 2014 weduwnaar van Anna Jalink-Lenderink 

 

Op zondag 9 januari overleed de heer Arend Jacob Jalink in de 

leeftijd van 96 jaar. Hij woonde Scholtensweg 45. Sinds juni 2014 

was Arend weduwnaar van Anna Lenderink. 

Op zaterdag 15 januari hebben we zijn leven herdacht in een 

dienst van Woord en Gebed in de kerk, waarna Arend Jalink 

begraven is op de begraafplaats in Wesepe. 

 

Arend was ons oudste gemeentelid. Daarom was hij in september 

2020 betrokken bij de onthulling van het oorlogsmonument naast 

de kerk. Hij wist zich van die periode nog veel te herinneren. 

Geboren in 1925 heeft hij de tijd van oorlog en bezetting heel 

bewust meegemaakt. Na de bevrijding werd hij uitgezonden naar 

Nederlands-Indië. Die periode heeft zijn leven lang een diepe 

indruk achter gelaten. Toen hij terug kwam was die tijdsperiode 

geen gespreksonderwerp. Pas toen hij kleinkinderen kreeg, begon 

hij over die periode te praten. 

 

Arend was actief in verschillende besturen. Bij de brandweer was 

hij commandant. En in het kerkelijk werk maakte hij twaalf jaar 

deel uit van de kerkenraad. Als scriba zijn heel wat notulen door 

hem geschreven, in zijn tijd werden die nog niet op de computer 

gemaakt. De kerk was hem vertrouwd, lange tijd door er op 

zondagmorgen te zijn, later door te luisteren naar de kerkradio.   

 

Er is veel werk door zijn handen gegaan en gedaan. Daarom is in 

de kerkdienst psalm 90 gelezen en gezongen, dat zo mooi eindigt 

met ‘Heer, onze God, bevestig het werk van onze handen, het 

werk van onze handen, bevestig dat.’ De dichter vraagt God 

daarin dat het leven door God gezien wordt, dat het bij Hem een 

plek krijgt. Zodat niet de herinnering uitsterft, op den duur, als 

niemand ons nog gekend heeft en zodat het leven niet afloopt in 

de dood maar wij opgevangen worden in de handen van God.  

 

We wensen iedereen die Arend Jalink missen zal, heel veel sterkte 

toe en ook de troost van veel goede herinneringen. 

ds. Henk Jan Damstra 
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UIT DE KERKENRAAD 
 

 

 

 

- We bespreken de coronasituatie. Als de horeca weer open 

mag dan mogen we weer kerkgangers ontvangen, dit als 

resultaat van het overleg binnen Klein Salland.  

- We hebben nu een app-groep binnen de kerkenraad 

waardoor we nog sneller kunnen communiceren.  

- Binnen Klein Salland hebben we afgesproken dat we de 

aanvangstijden van kerkdiensten gelijk trekken. Voor alle 

gemeenten geldt nu 09.30 uur in mei, juni, juli, augustus. 

- De diaconie heeft metalen 

bekertjes aangeschaft voor de 

Avondmaalsviering. We hopen 

dat we weer om de tafel mogen 

zitten maar dan zullen we de 

wijn serveren in deze 

bekertjes. 

- De bezinningsochtend voor de 

kerkenraad in januari is niet 

doorgegaan, een nieuwe datum 

wordt nog vastgesteld. 

- De gezamenlijke 

kerkenraadsvergadering in 

Raalte voor alle Klein Sallandse 

kerkenraden is niet 

doorgegaan, het is nu vastgesteld voor 7 maart. De 

classispredikant Klaas van der Kamp zal hierbij aanwezig 

zijn. 

- Op 20 februari is de wisseling van de kerkenraad. We 

nemen afscheid van Betsie ten Have (10 jaar) en Gerrit 

Visscher (8 jaar). We zijn blij dat we Arnold Nijland als 

nieuw kerkenraadslid mogen verwelkomen.  

 

 

Aanmelden kerkdiensten 

Volgens de laatste richtlijnen mogen we wel kerkdiensten houden 

maar moeten kerkgangers op anderhalve meter afstand van 
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elkaar zitten. Het maximum aantal is 50 dus reserveren is niet 

nodig. Behalve op 6 februari als Olst op bezoek zoekt, dan is 

aanmelden verplicht. 

Stuur een mail naar kerkbezoekwesepe@gmail.com of bel of app 

naar Gerrit Visscher 06-20753695. 

Kijk voor het laatste nieuws over beperkingen op onze website, 

ook kun je een kerkenraadslid bellen, zie colofon achter in het 

kerkblad. 

 

 

 
 

STICHTING OUDEREN HUISVESTING 

WESEPE 

"De Brouwershof" 
 
 
 

Beste mensen, 

Het is de bedoeling om woensdag 9 februari a.s. half drie de 

spelletjesmiddag weer op te starten in de Brouwershof. 

De koffie / thee met iets lekkers staat voor jullie allen klaar. 

  

Groetjes Bertus Klaasje en Jenny 
 
 

 

 

 

KERKBEHEER 
 

 

 

Eindejaarscollecte 2021 

Op woensdag 6 januari was het de jaarlijkse telavond van de 

eindejaarscollecte. Vanwege de coronamaatregelen moest dit ook 

dit jaar op een andere manier plaatsvinden. Alle lopers werden op 

verschillende tijden uitgenodigd in de Beukenoot. Helaas kon dus 

het gebruikelijke kopje koffie ook niet geschonken worden. Als 

dank kregen de lopers een zakje met twee oliebollen mee. 

Vanwege de corona waren er ook al bedragen via de bank 

overgemaakt en ook enveloppen in de brievenbus bij de kerk 
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bezorgd. 

De eindstand van de collecte is geworden: € 2260,12. 

Vergeleken met vorig jaar is dit minder maar toen was de 

opbrengst ook erg hoog. 

De kerkrentmeesters zijn heel tevreden met dit bedrag. Ze 

danken alle gevers en de ophalers van de enveloppen van harte 

hiervoor. 

 

 

 

2022  
 

Tijdens het maken van dit kerkblad is de actie Kerkbalans 2022 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 15 januari. Het einde is op 

zaterdag 29 januari. Dan worden de Kerkbalans-tassen weer 

opgehaald bij de lopers.  

Meteen op die middag worden de toezeggingen geteld door de 

kerkrentmeesters. Weer geen Bingo dit jaar helaas, maar hopelijk 

is alles volgend jaar weer als vanouds. 

De voorlopige eindstand zal te vinden zijn op de website en 

afgekondigd worden in de kerkdienst op zondag 30 januari of –als 

het tellen op zaterdag niet af komt- op zondag 6 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 er geen erediensten geweest in 

Wesepe. Collectegiften kunt u overmaken naar Diaconie en 

Kerkrentmeesters. Voor de juiste banknummers, zie het colofon 

achter in dit kerkblad.  
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Via de bank ontvangen collectes voor kerkbeheer: 

12 dec  € 10,- 

25 dec  €   5,-  

26 dec  € 25,- 

9 jan  € 50,- 

9 jan  € 15,- 

17 jan  € 20,- 

17 jan  € 50,- 

 

 

 

AGENDA 
 

 

 

9 febr  14.30 u Spelletjesmiddag  De Brouwershof 

16 febr 19.00 u Kerkbeheer   de Beukenoot 

17 febr 20.00 u Diaconievergadering de Beukenoot 

18 febr     9.00 u Ouderlingenvergadering de Beukenoot 

21 febr 20.00 u Redactievergadering Kikkerspad 9 

23 febr 19.45 u Kerkenraadsvergadering de Beukenoot 

27 febr     9.00 u Oud papieractie1     erf fam. Niemeijer 

 

 

Wie komt ons team versterken ??? 

 

Lijkt het je leuk om tijdens een dienst de camera's in de kerk te 

bedienen en/of presentaties te maken? 

Informeer dan eens of dit ook iets voor jou is. Het is echt niet 

moeilijk. 

Neem gerust eens contact met mij op: 

Dick Stegeman 

d.a.stegeman@hccnet.nl 

06-83657770

 
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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De vorige keer is aangegeven hoe het Breed Overleg (het 

overlegplatform van Klein Salland met vanuit elke kerk een 

tweetal vertegenwoordigers) is samengesteld. Normaal gesproken 

vergaderen we minimaal vier keer per jaar en telkens op een plek 

in één van de vier gemeenten. Jammer genoeg is dat in de 

afgelopen tijd door corona niet zo frequent geweest als we zouden 

willen.  

In dat overleg komen verschillende onderwerpen aan de orde en 

dan wordt na uitwisseling van standpunten een unaniem 

gedragen advies uitgebracht aan kerkenraden.  

Als we niet bij elkaar konden komen was het alternatief of een 

keer overslaan of online met elkaar overleggen. 

Er is en wordt door het Breed Overleg telkens ook geadviseerd 

met betrekking tot de coronamaatregelen. We hebben daarbij als 

uitgangspunt geformuleerd dat we zoveel mogelijk solidair zijn 

met de cultuursector en de horecaondernemers. De ruimte die zij 

krijgen is medebepalend voor onze adviezen aan de kerkenraden. 

We zoeken als protestantse gemeenten immers ook voortdurend 

de verbinding met ons eigen dorp! 

 

Eind vorig jaar is geadviseerd betreffende het aanvangstijdstip 

van kerkdiensten. Dat verschilde nogal en soms was er op een 

Klein Salland zondag daarover wat verwarring. We hebben toen 

een advies aan de kerkenraden uitgebracht om dit te stroomlijnen 

en na wat inschikken van een ieder is er een besluit genomen 

door de kerkenraden.  

Vanaf heden geldt er een zomertijd van mei tot en met augustus. 

De diensten beginnen dan om 9.30 uur.  

In de wintertijd van september tot en met april is de aanvangstijd 

10.00 uur.  

Een mooi compromis. 

 

Op 11 januari zouden we een gezamenlijke kerkenraad hebben 

met als gast de classispredikant ds. Klaas van der Kamp. Dat kon 

gezien de lockdown niet doorgaan. De vergadering is nu gepland 
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voor 3 maart. We hopen dat we elkaar dan weer echt kunnen 

ontmoeten. 

Over verloop en uitkomsten van die vergadering zullen we in de 

kerkbladen berichten. 

 

Namens de leden van het Breed Overleg en de vier kerkenraden, 

Egbert Gritter, voorzitter 

 

 

Klein Sallandse collecten voor Delhi in India 

In 2022 staan er weer Klein Sallandse zondagen op het 

programma. In die vieringen gaat de collecte van alle vier de 

kerken naar hetzelfde doel. In 2022 is dat de Delhi Brotherhood 

Society in India (DBS). Dominee Jaap Wiegers is tijdens zijn 

studieverlof in 2005 naar India gegaan om zich daar te verdiepen 

in de Dalit-theologie. In India leeft de Dalit bevolkingsgroep, die 

de ‘onaanraakbaren’ worden genoemd. Jaap kwam terecht in een 

klooster in Delhi en kwam daar in aanraking met het werk van de 

DBS. Deze organisatie werkt veel met de Dalits. De DBS is een 

christelijke organisatie, die oorspronkelijk uit Engeland 

(Cambridge) is overgewaaid, op het Anglicaans is gestoeld, en in 

tal van landen actief is. Er zijn 5 monniken, een aantal broeders 

en een groot aantal personeelsleden. Een van de monniken, 

Monodeep Daniel, is een paar keer in Olst op bezoek geweest. 

Jaap en Thea Wiegers zijn diverse keren in Delhi geweest en 

hopen dat het nog eens mogelijk is.  

Opleiding is het hoofddoel van de DBS. Zo zijn er de 

Deenabandhu scholen (Deenabandhu betekent: Vrienden van de 

armen). Er wordt aan ca. 250 kinderen les gegeven. Men streeft 

ernaar om onderwijs te geven dat vergelijkbaar is met het niveau 

van de privéscholen. Dat geeft deze kinderen een goede 

ondergrond. Daardoor kunnen zij uit diverse vervolgopleidingen 

kiezen. Ook biedt men bijscholing aan, aan jonge mensen die al 

werken en zich verder willen bekwamen. Het is tevens een veilige 

plaats voor kinderen van sex-werkers. Die kinderen kunnen dan 

tijdens de drukste werktijden terecht bij de DBS, bekend onder de 

naam Nav Nirman Community Study Centre. Ze krijgen dan te 

eten, begeleiding bij hun huiswerk, medische zorg en een 

luisterend oor.  

Voor straatkinderen is er een nachtopvang (voor 15 à 20 

jongens). Ze krijgen te eten en een slaapplaats. Er is medische 
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zorg en mogelijkheid voor sport en spel. De DBS zorgt voor 

stageplekken, bv. in een garage. Hun leven krijgt weer structuur. 

Een aantal van hen keert weer terug naar hun dorp. Zo ook 

Shazad, een 16-jarige jongen. Hij had al vele jaren gewerkt als 

‘boy’, liep weg en werd opgevangen door de DBS.  

De Klein Sallandse collectes in 2022 worden specifiek besteed aan 

opvang, levensonderhoud en medische zorg voor opgevangen 

vrouwen uit achterstandsgroepen. Het betreft oudere 

(zwerf)vrouwen in de stad (waarbij opgemerkt moet worden dat 

Delhi meer inwoners dan heel Nederland heeft). 

Van harte aanbevolen! 

 

Gezamenlijke diaconieën Klein Salland 

 

 

Pelgrimeren 

Op vrijdagmorgen 11 maart trekken we Klein Salland Breed weer 

de wandelschoenen aan. 

Deze keer voor een tocht ‘over de rivier’. Ongeveer 14 kilometer. 

Start in ’t Langhuus om 8.45 uur. We  beginnen met een kop 

koffie, een verhaal en gaan vervolgens aan de wandel. 

 

Opgave bij Martje Veenstra (martjeveenstra@hotmail.com) 

 

 
 

Kerkdiensten in Klein Salland 
   
 Raalte 
Datum tijd voorganger 
6 febr 10.00 u naar Wijhe 

13 febr 10.00 u ds. R. Slaar 
20 febr 10.00 u ds. J. Wiegers, Olst 
27 febr 10.00 u ds. J.W.T. Mundendam, Epse 
6 mrt 10.00 u ds. R. Slaar 
 

            Olst 
datum tijd voorganger 

6 febr 10.00 u naar Wesepe 
13 febr 10.00 u ds. H.J. Damstra m.m.v. Simpel4 
20 febr 10.00 u ds. E. Urban, Zwolle  
27 febr 10.00 u ds. H. Hekeman, Olst 
 

mailto:martjeveenstra@hotmail.com
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           Wijhe 
datum tijd voorganger  

6 febr 10.00 u ds. R. Slaar 
13 febr 10.00 u ds. M. Veenstra-Oving 
20 febr 10.00 u ds. I. Boersma-Prins, Wapenveld  
27 febr 10.00 u ds. F. Buitink, Heino 
6 mrt 10.00 u DS. M. Veenstra-Oving 

 
 
 
 
 

Nationaal Gebed voor vrede en verbinding 

 

Gebed: Maak ons één 

  

God van licht en liefde, 

 

Uit alle volken en culturen,  

waarover de ster van Bethlehem schijnt, 

verzamelt U een gemeente, 

die het licht van Christus zoekt en doorgeeft.  

 

Bewaar ons bij de vlam van het evangelie, 

ook nu in Libanon de duisternis om zich heen grijpt  

in de vorm van onrecht, armoede, en geweld, 

zodat ons huis en ons land niet meer veilig zijn.  

 

Maak ons één rondom Uw tafel, 

waar uw genade ons verwarmt, 

waar we steun vinden bij elkaar, 

en nieuwe ruimte ontstaat voor anderen.  

  

Amen. 

  

- Wilbert van Saane, door Kerk in Actie uitgezonden naar Libanon
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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 
 Weseperenkweg 2, 8124 PZ 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. 
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 
 Algemeen:  NL67 RABO 0314 5170 81 
 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, zie boven 
 
WEBSITE:  http://wesepe.protestantsekerk.net 
 

 (kengetal: 0570, tenzij anders vermeld) 

mailto:scribapknwesepe@gmail.com
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