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Erediensten in januari
6 jan.

10.00 u

13 jan. 10.00 u
20 jan. 10.00 u

27 jan. 10.00 u

3 febr. 10.00 u

Mevr. I. Ziegelaar
Nieuwjaarsdienst
Inz. der gaven: Bloemenfonds
Eindcollecte: Kerkbeheer
Ds. R. Heins
Inz. der gaven: Onderh.Kerk.Geb.
Eindcollecte: Diaconie
Ds. v. Doorn/G. Pieper
Oecumenische dienst met Heeten
Inz. der gaven: Oecumene
Eindcollecte: Kerkbeheer
Ds. H.J. Damstra
Bevestiging ambtsdragers
Inz. der gaven: Onderh.Kerk.Geb.
Eindcollecte: Jeugdwerk
Klein Salland zondag in Raalte
Ds. M. Veenstra

Na afloop van elke kerkdienst is er koffiedrinken in de
Beukenoot waarvoor elke kerkganger van harte wordt
uitgenodigd.
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Zorg voor de ziel in 2019
Stel je voor dat je elke dag € 86.400,- kreeg. Je mag het
opmaken aan zaken die jij wilt. Je kunt het dorp inlopen en gaan
winkelen. Lekker gaan dineren. Je kunt uitgaan, met vakantie. Je
kunt het weggeven aan goede doelen. Het is van jou. Wat je wilt.
Je kunt het allemaal doen, want de volgende dag heb je opnieuw
dit bedrag op je bankrekening staan.
Wat zou jij doen?
We krijgen elke dag 86.400 seconden. We krijgen elke dag tijd
van leven. Voor veel mensen staat een deel van de tijd al vast.
Met zorg voor kinderen, met werk. Met woon-werkverkeer. Met
zorg voor ouders, een uurtje sporten. Huishouden,
vrijwilligerswerk, uitgaan met vrienden, familie of je geliefde. En
daarnaast is er nog zoiets als ‘me-time’. Tijd voor jezelf die je
invult met iets waar je energie van krijgt, met dingen die niet
moeten. Je gaat zitten met dat ene boek, of dat ene tijdschrift. Je
gaat een eindje wandelen of racefietsen.
Er ligt een nieuw jaar voor ons. 2019 Alweer! Een jaar met elke
dag een nieuwe voorraad van 86.400 seconden. Mijn voorstel is
om dit jaar niet zo vaak te roepen dat je het druk hebt of dat je
druk bent. Als je naar Jezus kijkt dan lijkt Hij daar ook niet zoveel
mee te hebben. Hij staat zelf voortdurend onder druk en lijkt
geen pauze te nemen. Maar zich er echt druk over maken? Nee
dat doet hij niet.
We lezen over paniek over eten, maar Jezus vraagt zich af waar
iedereen zich zo druk over maakt. Hij vraagt hoeveel eten er is en
deelt vijf broden en twee vissen met 5000 mensen.
Er steekt een grote storm op terwijl hij met zijn vrienden in een
boot op het water is, maar hij maakt zich niet druk. Hij slaapt. Als
zijn vrienden zich druk maken over het feit dat de boot wel eens
kan vergaan, is Hij verbaasd dat ze hem wakker moeten maken.
En Hij legt de zee stil.
Als ik naar de Bijbelse verhalen kijk, ontmoet ik daarin een Jezus
die zorgt voor de ziel van mensen. Die vol liefde deelt met
anderen. Die heelt en recht wil maken wat krom is.
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Het is krom dat we ons zoveel zorgen maken over hoe de dingen
horen te gaan. Natuurlijk is het fijn dat dingen soepel verlopen en
dat het gaat zoals het moet, maar het is niet het meest
belangrijke. Dat is de voeding voor je ziel. Dat gaat volgens Jezus
voor alles.
Heb je een volle agenda? Heb je een hoop werk te doen in je
baan, aan jezelf, in huis? Nee, het verdwijnt niet vanzelf. En
toch… neem die momenten van stilte, staar naar de sterrenhemel,
relativeer jezelf. Waardeer wat je ervaart.
Hoeveel van die 86.400 seconden neem jij om tot rust te komen?
De boel die gedaan wordt, loopt niet weg, maar je werkt nu
eenmaal veel beter met een rustige ziel.
Een gezegend 2019!
Ds. Karolien Zwerver - Raalte
Overleden:
We leven mee met het gezin van Hennie Tielbeke. Hij is op 20
november overleden, in de leeftijd van 51 jaar. Hij woonde
Middelerstraat 27. Op 26 november is zijn leven herdacht in de H.
Marcellinuskerk in Broekland, waarna de crematie in besloten
kring heeft plaatsgevonden.
We wensen zijn vrouw Mieke en hun kinderen Charlotte, Anouk en
Kevin heel veel sterkte en kracht toe, en medeleven van wie hen
omringen.
Bij de kerkdiensten:
De eerste zondag in het nieuwe jaar valt op 6 januari. We zijn dan
in de gelegenheid om elkaar het beste voor 2019 toe te wensen.
Ik hoop dat veel mensen van die gelegenheid gebruik zullen
maken.
Op 20 januari houden we in de kerk van Wesepe een
oecumenische dienst. Voorgangers zijn ds. van Doorn en
mevrouw Pieper. Deze zondag valt in de week van de Eenheid. Op
veel plekken worden dan oecumenische diensten gehouden: een
goede gelegenheid om elkaar als protestanten en katholieken te
ontmoeten.
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De dienst van 27 januari staat in het teken van wisseling van
ambtsdragers. Twee mensen zullen worden bevestigd: Dick
Stegeman wordt bevestigd in het ambt van ouderling, hij zal als
ouderling-kerkrentmeester mee gaan doen in het college van
kerkrentmeesters. Bep Bril-Nieuwenhuis wordt bevestigd in het
ambt van diaken. Beiden zijn van harte welkom!
Twee kerkenraadsleden worden herbevestigd: Rikie NoordkampMiddeldorp als ouderling en als ouderling(-kerkrentmeester) Jo
Jansen. We mogen dus nog wat langer van hun tijd en
capaciteiten gebruik maken. Fijn dat twee mensen mee gaan
doen en er twee aanblijven.
En van twee mensen nemen we afscheid: diaken Erna
Middeldorp-Jalink en ouderling Ton den Duijf. We zijn Erna en Ton
heel erkentelijk voor hun werk en grote inzet van de afgelopen
jaren!
Op 3 februari is er ook iets anders dan anders: die dag is er weer
een kleinsallandse dienst in de vier kerken. Voor deze zondag is
afgesproken dat de gemeente van Wesepe naar de kerk van
Raalte gaat, ds. Martje Veenstra gaat daar dan voor.
De volgende keer zal trouwens op 19 mei zijn, en dan blijft
Wesepe gewoon in Wesepe.
Bijzondere verjaardag:
Op 23 januari hoopt de heer Hendrikus Bolink 100 jaar te mogen
worden. We willen ook op deze plek hem daar van harte mee
feliciteren! Hij is ons oudste gemeentelid en dus de enige die zich
een eeuw oud mag noemen. De heer Bolink woont in
Woonzorgcentrum Sint Willibrord in Boskamp, zijn kamernummer
is 23. We wensen hem een mooie verjaardag toe!
Studie:
In de periode van 31 januari tot en met 3 februari ben ik voor een
cursus weg. We hebben in kleinsallands verband afgesproken dat
de collega’s van Raalte mij de eerste twee dagen vervangen en
die van Wijhe de andere twee. Mocht het nodig zijn, dan weet u
met wie u contact kunt opnemen.
Ik wens u en jullie allen een goed 2019!
Met een vriendelijke groet, ds. Henk Jan Damstra
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In Memoriam Albert Bakker
Albert is geboren op 10 september 1944 in het Twentse Losser als
oudste van en gezin met drie jongens. Na de middelbare school
studeerde hij werktuigbouwkunde en ging in 1970 werken bij
Olivetti kantoormachines in Deventer. Daarvoor had hij Alie
Rouwendal ontmoet en ze trouwden in 1970 waarna ze vijf jaar
in Deventer hebben gewoond. In 1975 gingen ze in Broekland
wonen waar in 1978 dochter Linda werd geboren en in 1980 de
tweeling Lotte en Thomas.
Albert was een echte technicus met twee rechterhanden. Hij
kluste veel op allerlei technische vlakken en maakte ook
speelgoed. Zelfs beelden van spekstenen werden met
enthousiasme door Albert gemaakt. Na zijn vroegpensionering in
2005 wijdde hij zich aan zijn hobby’s waaronder de bouw van een
Burton op het onderstel van een Citroen 2CV.
Hij was trots op zijn kinderen en aangetrouwde kinderen Adriaan,
Martijn en Jessica en later ook op de kleinkinderen Juul, Ot, Sen,
Fin, Liv en de bonuskleinkinderen Jim en Semma.
Drie jaar geleden kwamen de eerste medische problemen, daar
kon hij nog redelijk mee overweg. Een jaar geleden werd hij
geopereerd aan darmkanker waarna hij steeds moeilijker kon
praten doordat progressieve afasie bij hem werd vastgesteld, een
ziekte die hem steeds meer in zijn macht kreeg. Tot het laatst toe
kon hij thuis verpleegd worden waarna Alie hem moest loslaten
op 29 november, twee dagen na hun 48e trouwdag. Hij is 74 jaar
geworden. De geboorte van het laatste kleinkind heeft hij vijf
weken voor zijn overlijden nog kunnen meemaken. Op woensdag
5 december is volgens zijn wens in besloten kring afscheid van
hem genomen in het crematorium. We wensen Alie en de
kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

UIT DE KERKENRAAD

Allereerst willen we melden dat we twee nieuwe kerkenraadsleden
hebben gevonden. De heer Dick Stegeman van de Westrikstraat
wordt ouderling-kerkrentmeester en mevrouw Bep BrilNieuwenhuis van de Spekhoekweg in Heeten wordt diaken. We
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zijn nog op zoek naar een tweede diaken, mogelijk lukt dat nog
voor 27 januari. We zullen u in dat geval inlichten via de
kerkelijke mededelingen.
We zijn erg verheugd met de twee nieuwe mensen en we hopen
dat ze net als de andere kerkenraadsleden veel genoegen en
waardering zullen ondervinden bij hun werk. Ook zijn we blij dat
ouderling Rikie Noordkamp-Middeldorp en ouderlingkerkrentmeester Jo Jansen hebben toegezegd om hun periode te
willen verlengen. We nemen wel afscheid van Erna MiddeldorpJalink en van Ton den Duijf. Beiden hebben vele jaren dienst
gedaan als resp. diaken en ouderling. Een woord van dank is
zeker ook hier op zijn plaats.
Verder heeft de kerkenraad het jaarrooster voor 2019
vastgesteld. De belangrijkste wijziging is dat de kerkdiensten in
de maanden juni, juli en augustus om half tien zullen beginnen.
We lopen dan gelijk met de traditie in Olst die dit ook hebben.
Ook Wijhe en Raalte hebben zomerse diensten om half tien, maar
daar loopt het gelijk met het tijdverzetten in maart en oktober,
dus daar hebben ze een langere periode van half tien. Verder
gaan we in 2019 op bezoek in Diepenveen, Olst, Wijhe en Raalte,
terwijl Heeten en Diepenveen al toegezegd hebben om ons een
bezoek te brengen. We verwachten weer een mooi kerkelijk jaar
en hopen vele kerkgangers te mogen ontvangen.
Gerrit Visscher, voorzitter

DIACONIE

H.V.D.
24 November had de H.V.D. weer een verkoop van de gemaakte
handwerken. We hebben weer goed verkocht en hebben geld
kunnen schenken aan een goed doel. We proberen elk jaar weer
aan een ander doel een gift te schenken en dat is elk jaar nog
weer gelukt.
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Van het aantal kastanjes raden die in een fles zaten, is ook weer
goed gebruikgemaakt. Het aantal was 345. Mevr. Dijkman uit
Broekland zat er met 350 het dichtst bij! De hoofdprijs was een
prachtig kerststuk, gemaakt en geschonken door mevr. Klein
Koerkamp uit Heeten.
De dames van de H.V.D. gaan weer aan de slag voor de volgende
verkoop. We hopen dat we dan weer net zo’n goede opkomst
krijgen als deze keer!
Allen een gezond en goed 2019 toegewenst.
De dames van de H.V.D.
Mooie opbrengst Pannenkoekenactie
De pannenkoekenactie heeft in totaal een mooi bedrag van € 368
opgeleverd met dank aan velen die hun steentje daaraan hebben
bijgedragen. Het beslag hebben we gemaakt bij en met Joke en
Arjan Dieperink
in Averlo.
Vervolgens had
Manny
Brinkman weer
diverse
baksters bereid
gevonden een
hele stapel
pannenkoeken
te bakken. Ook
zijn we dank
verschuldigd
aan de sponsoren: de melk hebben we gekregen van Herman en
Fineke Middeldorp. De eieren werden geschonken door Anton en
Gerda Grotentraast en Slagerij Harmsen uit Diepenveen
sponseerde het kwaliteitsvolle spek voor een groot gedeelte. In
samenwerking met de ZWO (Zendingscommissie
Werelddiaconaat) heeft de diaconie besloten dat de
pannenkoekenactie dit jaar ten goede komt aan de kinderen.
Daarvoor is samenwerking gezocht met de kerstmarkt om zo een
mooi verhaal voor kinderen ten gehore te brengen.
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Kinderen luisteren aandachtig naar verhalen met een
boodschap
Met veel enthousiasme heeft Martje Veenstra tijdens de
kerstmarkt twee keer een boeiend verhaal ten gehore gebracht.
Verkleed als zwerver met een rugzak ging ze op zoek naar de

kinderen die haar in groten getale volgden naar de kerk. Daar
vertelde ze het verhaal van de steensoep. De kinderen wisten dit
te waarderen, mochten een steen uitzoeken en werden
getrakteerd op chocolademelk en een kniepertje dat speciaal door
een aantal vrouwen op de originele wijze was gemaakt. Ook het
tweede verhaal waarbij Martje de rol van Babousjka had
aangenomen mocht op veel kinderlijke belangstelling rekenen en
was ook zeker de moeite waard.
Martje wilde in het kader van de samenwerking Klein Salland
geen vergoeding. Zij schonk haar deel aan een goed doel. Omdat
we met aftrek van wat kosten nog een groot bedrag over hadden
van de pannenkoekenactie is ook dit bedrag naar dat goede doel
gegaan. Het betreft een oud catechisant uit de vorige gemeente
van Martje. Zij werkt in Zuid Soedan en heeft daar een soort
PABO opgezet om docenten op te leiden waarin vrede en de liefde
van God voorop staan. Zij werkt via de stichting Open Doors.
Ondanks de oorlog weet ze toch steeds weer studenten te krijgen.
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Zelf leeft ze bijna van de wind, want alles gaat naar haar project
in Zuid Soedan.
Kerkradio
Naar aanleiding van de vele storingen bij de uitzendingen van de
kerkradio heeft de diaconie besloten de abonnees een
tegemoetkoming in de kosten van het abonnement te verlenen
van 20 euro. Hebt u het abonnement al betaald, dan wordt dit
geld teruggestort op uw rekening. Hebt u nog niet betaald dan
mag u de 20 euro aftrekken van het abonnementsgeld. Wij hopen
dat de storingen nu opgelost zijn, en bieden u nogmaals onze
excuses aan.
Eetproject
Net bekomen van het vuurwerk en de oliebollen gaan we op
woensdag 2 januari om 12.30 uur weer samen eten in het Wapen
van Wesepe.
De kosten voor het 3-gangen diner zijn nu 12.50 euro.
Opgave tot de maandag ervoor bij Fineke tel: 532247, en voor
vervoer kunt u bellen met Jan tel: 531519.
Komt u ook 1 keer in de maand gezellig mee-eten? De drempel is
nog steeds erg laag!
Soosmiddag
Op woensdag 16 januari gaan we samen proosten op het nieuwe
jaar!
We starten om 14.30 uur met koffie en thee, en een oliebol zal
niet ontbreken.
En die middag zal Hans Wolters ons mooie plaatjes en filmpjes
laten zien. Met o.a. een film over de IJsvogel waar hij een prijs
mee heeft gewonnen, en opnames van de bekendste koe van
Nederland: Koe Hermien. Zij zwierf vorig jaar enkele weken rond
in de bossen tussen Lettele en Okkenbroek en haalde hiermee de
pers. Ze was te zien op tv, en op de radio werd er vaak over
gesproken.
Nieuwsgierig geworden? Dan bent u welkom op deze middag in
het Wapen van Wesepe.
En nog 2 datums om alvast te noteren op uw nieuwe kalender:
- Zaterdag 23 maart: feestje ter gelegenheid 50-jarig bestaan
van de soos
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- Woensdag 15 mei: het jaarlijkse reisje is inmiddels al vast
gelegd. We houden er nog even de spanning in, waar de reis dit
jaar naar toe zal gaan.
We zien jullie graag op onze activiteiten.
Hartelijke groeten van Mientje, Jan, Frank, Fineke en Erna
STICHTING OUDEREN HUISVESTING
WESEPE
"De Brouwershof"
Beste mensen,
De eerste spellenmiddag in het nieuwe jaar is op woensdag 9
januari 14.30 uur in de Brouwershof.
Wilt u eens komen kijken? U bent van harte welkom.
Hartelijke groet,
Klaasje, Bertus en Jenny

KERKBEHEER

19 januari: Inluiden KERKBALANS 2019
Kerkbalans 2019 is de jaarlijkse landelijke geldwerfactie van de
kerken in Nederland. Dit jaar start de actie op zaterdag 19
januari.
Net als vorig jaar zullen dan om 13.00 uur op heel veel plaatsen
in het hele land de kerkklokken luiden.
Wesepe doet ook mee aan deze inluidactie. Eén klok zal geluid
worden door de Wesepenaar van het jaar John Wiggerman. Gerrit
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Visscher, de voorzitter van de kerkenraad, luidt de andere klok.
Zij laten zien hoe dorp en kerk met elkaar vervlochten zijn.
Iedereen kan zich aangesproken weten door de
actie Kerkbalans.
Direct na het luiden van de klokken ontvangen de lopers de
enveloppen met Kerkbalans papieren. Zij zullen in de twee weken
na 19 januari de enveloppen af komen leveren bij de adressen
van hun lijst. Op de slotavond van maandag 4 februari komen ze
terug met informatie over de toegezegde bedragen. Aan het eind
van de avond kan het voorlopig totaal aan toezeggingen worden
vastgesteld.
Wat zal de opbrengst in 2019 zijn? We hopen dat u gul zult geven
zodat onze gemeente er weer een jaar tegenaan kan.
Gift voor kerkbeheer
Op zaterdag 24 november was de verkoop van
handwerkspulletjes die gemaakt waren door de dames van de
HVD. Een deel van de opbrengst van die middag wordt gebruikt
voor de aanschaf van nieuw materiaal en een deel wordt
geschonken aan een goed doel. Tot verrassing van de
kerkrentmeesters was deze keer het goede doel de kerk. De
dames vonden dat. omdat ze altijd gebruik maakten van de
Beukenoot, ze nu maar eens iets terug moesten doen. En kregen
we maar liefst € 250,- als gift voor kerkbeheer.
Dames, onze hartelijke dank!
De kerkrentmeesters
Opbrengst van collecten en giften

25 nov
2 dec
9 dec
16 dec

Diaconie
Kerkbeheer
Diaconie
Kerkbeheer
Avondmaal
Diaconie
Kerkbeheer
Diaconie
Kerkbeheer
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€
€
€
€
€
€
€
€
€

27,05
26,35
49,10
57,25
38,70
33,90
36,40
63,60
76,95

AGENDA
2 jan
13 jan
16 jan
16 jan
17 jan
18 jan
23 jan
21 jan
26 jan

12.30 u
15.00 u
10.00 u
14.30 u
20.30 u
9.00 u
19.45 u
20.00 u
10.00 u

Samen eten
Wapen van Wesepe
Nicolaasconcert
Nicolaaskerk
Kerkbeheer
de Beukenoot
Ouderensoos
Wapen van Wesepe
Diaconievergadering
de Beukenoot
Ouderlingenvergadering
de Beukenoot
Kerkenraadsvergadering
de Beukenoot
Redactievergadering
Kikkerspad 9
Oud papieractie1
erf fam. Niemeijer

Tango in Nicolaaskerk: muziek die ontroert
De Nicolaasconcerten luidt het nieuwe jaar in met tangomuziek.
Het Roffa Tango Trio - vorig jaar ook te gast bij Podium Witteman
- laat zich inspireren door twee steden: Rotterdam, de rauwe
stad waar ontwikkeling centraal staat, en natuurlijk Buenos Aires,
de stad waar de Tango is geworteld. Die inspiratie resulteert in
muziek die ontroert. Naast eigen composities, spelen Anke
Steenbeke (piano), Simone van der Weerden (bandoneon) en
Alexander Vocking (contrabas) onder andere werken van Piazolla,
Schissi, Otero en Beytelmann.
Zondag 13 januari 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

Kerkdiensten in Klein Salland
Raalte
datum
tijd
6 jan
10.30 u
13 jan
20 jan
20 jan

10.00 u
10.00 u
19.00 u

27 jan
3 febr

10.00 u
10.00 u

Olst
datum
tijd
1 jan
10.30 u
6 jan
13 jan
20 jan
27 jan
3 febr

10.30
10.00
10.00
10.00
10.00

u
u
u
u
u

Wijhe
datum
tijd
6 jan
10.00 u
13 jan
20 jan

10.00 u
10.00 u

27 jan

10.00 u

3 febr

10.00 u

voorganger
ds. K.M. Zwerver (nieuwjaarsdienst,
koffie vooraf)
ds. H.E.J. de Graaf
ds. K.M. Zwerver (Avondmaal)
ds. K.M. Zwerver (Zondag van de
eenheid, dienst in de Plaskerk)
ds. E.R. Jonker
ds. M. Veenstra (Klein Salland dienst)
voorganger
ds. J. Wiegers (nieuwjaarsdienst, vooraf
koffiedrinken)
ds. H.J. Damstra
ds. H.J. Damstra (Heilig Avondmaal)
ds. H.J. Damstra (Oecumenische dienst)
ds. C. Bochanen
Ds. H. de Graaf (Klein Salland dienst)
voorganger
ds. Martje Veenstra-Oving (Top 2000
dienst Cantorij ImPress)
ds. Siebe Sijtsema (Meppel)
ds. Martje Veenstra-Oving (Oec.
Boerhaar, Cantorij + RK koor)
ds. Martje Veenstra-Oving
(Avondmaal kind, Kkoor)
ds. Martje Veenstra-Oving (Klein
Salland dienst)
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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
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. 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:
NL16 FVLB 0635807084
Jeugddiaconaat: NL23 FVLB 0635807637
diaconiewesepe@gmail.com
LEDENREGISTRATIE

Dhr. 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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