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KERKBLAD 

van de 
Protestantse Gemeente Wesepe 

 

Verschijningsdatum: 21 december 2021 Redactie: 
      Ds. H.J. Damstra 
Oplage: 380 ex.     Mevr. A. Rechterschot 
      Dhr. G. Visscher 
Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl   Dhr. E.G. van den Broek 
 
Kopij voor de maand februari inleveren vóór 25 januari 2021. 

Eén keer per jaar wordt u gevraagd een vrijwillige bijdrage aan het 
kerkblad te storten. Voor bankrekeningnummer zie colofon achterin het 

kerkblad. 
 

Erediensten in januari 
 

Kerk Wesepe ook in lock down 

Na de mededeling van de premier op 14 december 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. 

Er wordt nog nagedacht over alternatieven in Wesepe. Daar 

kunnen we nu nog geen mededelingen over doen. 

Meer info hierover op onze website. 
 

De Kerkenraad 

 

 

 

24 jan. 10.00 u  Ds. H.J. Damstra 

    Inz. der gaven: Missionair werk 

    Eindcollecte: Kerkbeheer 

31 jan. 10.00 u  Ds. J. Muntendam 

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: KIA Jongerenbeheer 

7 febr. 10.00 u  Ds. H.J. Damstra 

    Inz. der gaven: KIA Bangladesh 

    Eindcollecte: Ond.kerk.geb. 

 
 Er is voorlopig geen koffiedrinken in de Beukenoot. 

mailto:kerkbladwesepe@live.nl
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Het nieuwe jaar 

 

Zoals met elke jaarwisseling vangt er een nieuw jaar aan, het 

oude wordt achtergelaten, soms met memorabele gedachten, 

maar meestal kijkt de mens vooruit. 

Misschien is deze gedachte wel sterker dan andere jaren, zo is 

mijn gedachte. In het afgelopen jaar werden we overvallen door 

de gevolgen van het coronavirus, die wel of niet aan den lijve is 

ondervonden. Naast gezondheid, maatschappelijke, sociale en 

economische gevolgen is het leven van velen veranderd. Niet 

alleen in Nederland, maar wereldwijd. 

 

Toch kunnen we niet zonder het terugkijken verder, al willen we 

graag uit deze impasse. 

De onrust, onzekerheden, verdriet en pijn brengen ons bij wat 

belangrijk en waardevol is in het leven. En dat is niet alleen het 

financiële aspect, maar vooral de verbinding met elkaar: weten 

dat je niet alleen staat, dat we samen kijken naar mogelijkheden, 

samen de weg gaan en omzien naar waar hulp en aandacht nodig 

is. Het is zaak de toekomst voor ogen te houden. 

 

In het leven kent elk mens dit, levensfasen die door elke 

gebeurtenis veranderen. Een geboorte, nieuw leven, verlies van 

leven, baan, scheiding, ouderdom etc.  In deze cyclus kent ieder 

mens zingevings- en geloofsvragen; wat is de betekenis van het 

leven, welke waarde geef de mens aan zijn of haar leven, hoe 

verhoud je je met tegenslagen, ziekte en lijden? 

Want niet bij ieder mens verloopt dit volgens het boekje, zoals 

ook de volgende uitdrukking al laat zien: “Van het concert des 

leven krijgt niemand een program.” 

 

Gelukkig zien we dat mensen ook flexibel en creatief zijn en naar 

mogelijkheden zoeken.  

Het stilstaan en thuis werken-blijven brengt veelal nieuwe 

gedachten en keuzes. 

Om zo met moed en vertrouwen verder gaan, niet verlamd te 

raken en in het donker te blijven, maar reiken naar het Licht dat 

straalt en dit ook mogen toelaten in ons leven. 

Het geloof mogen omarmen, ons mogen warmen en koesteren in 

geloof, hoop en liefde. Liefde door de Schepper, aan ons gegeven. 
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En dat brengt mij terug naar het thema van dit artikel. Niet 

zomaar gekozen, maar bewust want het nieuwe jaar verandert. 

Zo ook voor mij en mijn man waarin we een nieuwe fase ingaan. 

Mijn werkzaamheden binnen de PG Wijhe beëindig ik per 1 

februari 2021, waar ik zes jaar met liefde en in verbinding met 

jullie vorm mocht geven aan de geloofsbeleving en groei van deze 

gemeente. In het pastoraat, de vieringen, uitvaarten, de 

werkzaamheden in Klein Salland, het contact en de band die ik 

met jullie heb, zijn mij dierbaar en zal ik zeker koesteren. 

Mijn dank voor het vertrouwen en liefde die mij door jullie is 

geschonken. 

 

Er ontstaat zo een nieuw jaar, een nieuw begin.  

 

Vrijheid en ruimte: 

 

Vrij zijn is buiten 

zo voelt voor mij vakantie 

tijd voor reflectie 

 

Buiten is anders 

niet door mij gedirigeerd 

ook niet door anderen 

 

Ik voel de Schepper 

die alles in handen houdt 

tot op het raarste 

 

Niet als noodlot 

dat ieder buitenspel zet 

maar als meespeler 

 

Houd moed en heb lief 

beweging die gaande houdt 

In Gods liefde 

 

Vrij zijn is binnen 

in heen en weer met buiten 

op zoek naar ruimte 
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Want daar bouw ik op 

en velen doen dat met mij 

toekomst voor ogen 

 

Tot in de hemel 

hier en nu Gods gebied 

toekomst voor ogen  

(bron:PKN) 

 

Hartelijke groet, adieu en tot weerziens. 

Uit het oog is niet uit het hart. 

 

Kerkelijk werker: Lenie van Geenen  

PG Wijhe. 

  

 

UIT DE PASTORIE 

 

Zeggen dat het afgelopen jaar een bijzonder en een ongekend 

vreemd jaar is geweest, is een open deur. We weten allemaal wat 

voor jaar we nu bijna achter ons hebben liggen. Wat kunnen we 

blij zijn met het vooruitzicht dat er inmiddels vaccins ontwikkeld 

zijn om ons te beschermen en dat we daar in het nieuwe jaar 

gebruik van kunnen maken.  

 

We kunnen stilstaan bij wat er allemaal niet kon in 2020. Dat was 

een heleboel. Gelukkig konden er in de kerk ook dingen wèl. De 

meeste kerkdiensten zijn bijvoorbeeld wel doorgegaan, in Wesepe 

of anders samen met Olst. We missen natuurlijk het zingen, we 

moeten ons netjes aanmelden en samen koffie drinken is er niet 

bij, maar toch. Vergaderingen zijn doorgegaan, soms op digitale 

wijze zodat we elkaar toch konden spreken. Namens de 

kerkenraad heeft iedereen een groet ontvangen die hoop uitdrukt. 

Hoop hebben we gewoon broodnodig. 

 

Daarom ben ik zo blij dat we tegen het einde van het jaar kerst 

vieren. Kerst is het feest dat hoop wil verspreiden. De geboorte 

van een kind is in zichzelf al hoopvol, nieuw leven heeft toekomst 

in zich, houdt een belofte in. Kerst als het feest dat God zelf in dit 

kind de aarde beroert, dat Hij van zich laat horen en zich zelfs 

laat zien in Bethlehem, dat is een duidelijk teken van boven, een 
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teken van hoop dat niet alles hetzelfde zal blijven, dat 

verandering mogelijk is, dat God zijn wereld niet loslaat. Zijn 

naam is niet voor niets ‘God met ons’, Immanuël. 

 

Een kind is ter wereld gekomen, 

wie weet van hoe hoge komaf, 

om het menselijk leven te delen, 

de weg van de wieg tot het graf. 

 

Een kind ter wereld gekomen, 

een mens die het licht heeft gezien, 

begeeft zich geheel in het donker, 

met alle gevolgen van dien. 

 

Een kind is ter wereld gekomen 

en trekt door zijn lijden en strijd 

voor onze verwonderde ogen 

een lichtstreep van God door de tijd. 

 

Ik wens iedereen goede kerstdagen en een hoopvol 2021. Houd 

moed en heb lief, ook in 2021! 

 

Met een vriendelijke groet,  

ds. Henk Jan Damstra 

 

Nationale Top-2000: 

 

Op de website van de Protestantse kerk Nederland wordt de 

nationale Top-2000 aangekondigd. Die informatie geef ik hier 

graag door. Op de zondag direct na kerst worden vijftien 

popsongs vol hoop en licht gespeeld door de band Major 

Seventh en zijn er verbindende teksten tussen de muziek door. 

Elk jaar wordt in meer dan honderd kerken een Top-2000 

gehouden. Dit jaar kan dat niet. Daarom is er nu een waar 

iedereen naar kan luisteren. 

 

‘Popmuziek past prima in de kerk, omdat daarin dezelfde 

levensvragen klinken, over zin en onzin, over donker en licht, 

over vervreemding en verbinding, over haat en liefde. Afgelopen 

jaren vulden kerken zich met mensen van binnen en buiten, 

gelovigen en twijfelaars, allemaal met liefde voor muziek. Om te 
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luisteren en geraakt te worden, om mee te zingen en te dansen. 

Dit jaar kan dat niet of nauwelijks. We zitten noodgedwongen 

thuis. Maar je mee laten voeren kan nog steeds, net zoals 

zingen en dansen in je eigen huis.’ 

 

Of dat laatste ook gebeurt, weet ik natuurlijk niet, maar kijken 

en luisteren kan altijd, naar www.Top2000kerkdienst.nl, op 

zondag 27 december dus, om 19.30 uur. En natuurlijk kan er 

van tevoren gestemd worden op favoriete liedjes. 

 

ds. Henk Jan Damstra 
 

 

In Memoriam 

 

Berendina Hendrika Abrahams-Bruin 

6-11-1937 - 19-11-2020 

echtgenote van Herman Abrahams 

 

Dini Bruin werd geboren in Nijbroek aan de Zeedijk. Ze groeide op 

samen met haar tweelingbroer Johan en nog drie broers en een 

zus. Vooral de band met haar tweelingbroer is altijd bijzonder 

gebleven. 

In 1957 ontmoette ze op een dansavond in Colmschate Herman 

Abrahams. In de stromende regen bracht Herman haar naar huis, 

maar hij mocht niet verder dan de brug in Terwolde.  

Het bleef niet bij die ontmoeting want in 1962 trouwden ze en 

kwamen te wonen naast de boerderij van Herman’s ouders aan de 

Zonnenberg in Heeten. Daar heeft ze 58 jaar gewoond en ze 

voelde zich helemaal thuis tussen de weilanden en de bospercelen 

van de Zonnenbergen.  

Ze kregen samen drie kinderen Tonnie, Albert en Jannie en 

runden samen de boerderij.  

Groot was de klap toen in 1998 de hele veestapel moest worden 

geruimd omdat het bedrijf was getroffen door de gekke 

koeienziekte BSE. Maar ze zaten niet bij de pakken neer en 

bouwden een geheel nieuwe veestapel op. Voor beiden gold dat 

de humor hen altijd overeind heeft gehouden.  

Ze genoot intens van de kinderen en kleinkinderen vooral die van 

Albert die naast hen opgroeiden. 

Drie jaar geleden werd haar geheugen langzamerhand waziger en 

http://www.top2000kerkdienst.nl/
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Herman moest steeds meer bijspringen tot afgelopen zomer. Het 

ging niet meer en Dini werd opgenomen op de Stevenserf in 

Heeten waar ze op 19 november na een liefdevolle verzorging 

toch nog vrij onverwachts overleed.  

Op dinsdag 24 november hebben we haar na een dienst van 

Woord en Gebed begraven op de begraafplaats aan de 

Zonnenbergerweg. 

 

 

UIT DE KERKENRAAD 
 

 

 

 

- Op 4 december kwamen basisschoolleerlingen een boom 

planten bij het monument, zie hiervoor apart artikel. 

We zijn blij dat we ondanks Corona het Project 75 jaar 

Bevrijding vóór de jaarwisseling kunnen afsluiten.  

- De begroting van de kerkrentmeesters en van de diaconie 

voor 2021 wordt behandeld en goedgekeurd. Beide 

colleges plannen een eindresultaat van bijna € 0. 

- Op dinsdag 15 december wordt de kerstboom geplaatst. 

Ondanks alle beperkingen willen we geen concessies doen 

aan de kerstbeleving. 

 

WE MOGEN ELKAAR NIET AANRAKEN, 

MAAR WE ZULLEN ELKAAR NOOIT LOSLATEN! 

 

 

Project 75 jaar bevrijding afgerond  

Op vrijdag 4 december liepen de kinderen van groep 7/8 van de 

A. Bosschool in kolonne naar de kerk waar ze werden opgewacht 

door Betsie ten Have, Arend Jalink, Ton den Duif en Gerrit 

Visscher.  

“Wat komen jullie hier doen?” was de eerste vraag.  

Vervolgens vertelden ze alles over de esdoorn, die klaar lag, over 

de Canadese vlag en over de oorlogsjaren. Ze waren dus goed 

voorbereid. Eén kind vertelde trots: “De oma van mijn moeder 

heeft de oorlog nog meegemaakt.”  

Ook rekenen konden ze goed, want toen we wezen op Arend 

Jalink (95) rekenden ze precies uit hoe oud hij was toen de oorlog 
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begon: 14 jaar, dus nauwelijks ouder dan zij zelf. 

 

We liepen eerst naar de grote beuk, die 160 jaar geleden werd 

geplant, misschien wel door schoolkinderen in… juist: 1860. “Toen 

was de opa van Jalink nog niet geboren. Bomen worden dus veel 

ouder dan mensen. 

En nu aan het werk!” 

Fa De Colm had ’s ochtends de boom afgeleverd met steunpalen 

en steunbanden. Ton den Duif had het gat al gegraven, het zand 

lag er nog naast. De sterkste jongens tilden de boom op en zetten 

hem in het gat waarna alle kinderen en de leerkrachten om de 

beurt een schep zand in het gat gooiden. Ton lette goed op of het 

zand goed verdeeld werd.  

Vervolgens stampten alle kinderen het zand goed aan en klaar 

was de klus. Arend Jalink keek goedkeurend toe. 

Ton wilde later de palen en banden aanbrengen. 

De kinderen beloofden dat ze de komende tachtig jaar goed 

zouden opletten of de boom wel goed door zou groeien.  

“Want het is jullie boom, de school heeft hem betaald!” 

 

“Zijn jullie nu klaar?”  

Vragende blikken……. 

“De kerk van 700 jaar oud is ontzettend blij dat er een boom bij 

gekomen is. Want bomen blijven veel langer dan mensen! 

En wat doet een kerk die blij is?”  

Na een paar seconden stilte riep er één: Klokken luiden!  
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Even later hingen ze in de touwen en beierden de klokken over 

het dorp. Ook meester Wouter mocht klokluiden. 

Tot slot had Betsie voor iedereen als dank nog een mandarijn. 

Een boom, een vrucht die oranje is, symbolischer kon bijna niet. 

Arend Jalink constateerde met trots: “Ze wisten veel over de 

oorlog…” 

Meester Wouter wilde overbuurman Arend na Corona uitnodigen 

om in de klas te komen vertellen over de oorlog en over Indië. 
 

Coronaregels kerkdiensten 

Tot en met 19 januari worden er in onze kerk geen kerkdiensten 

gehouden. We gaan er op dit moment van uit dat we op 24 

januari weer kunnen starten met de kerkdiensten zoals we dat 

voor de lock down deden. Dat betekent maximaal 30 mensen 

exclusief medewerkers in de kerkdienst. Het dragen van een 

mondkapje is verplicht, als je in de bank zit mag het mondkapje 

af. Vooraf aanmelden voor een dienst is verplicht. 

Dit geldt ook voor eventuele begrafenisdiensten.  

Aanmelden kan dan tot ’s avonds voor de dienst, uiterlijk 18.00 

uur en 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. 

 

 
 

STICHTING OUDEREN HUISVESTING 

WESEPE 

"De Brouwershof" 
 

 

Beste mensen,                                   

Onze gezellige kerstmiddag kon geen doorgang vinden en ook in 

januari kunnen we nog niet bij elkaar komen. Jammer. Als 

aardigheidje bezorgen wij u dezer dagen een plantje. Wij hopen 

dat u hiervan zult genieten en wensen iedereen een fijne Kerst en 

alle goeds voor 2021.  

Hartelijke groet van Bertus, Klaasje en Jenny 

mailto:kerkbezoekwesepe@gmail.com
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KERKBEHEER 
 

 

 

 

2021  
 

Inluiden gaat niet door 

De voorbereidingen voor Kerkbalans 2020 zijn in volle gang. De 

start van de actie is op zaterdag 16 januari. Ook hier wordt 

vanwege de coronaregels een andere procedure gevolgd.  

De tassen met daarin de enveloppen worden op die dag bij de 

lopers thuis gebracht. Daarbij wordt –indien mogelijk- meteen 

een afspraak gemaakt voor het ophalen van de tas. 

Dat betekent dus dat het inluiden van de actie dit jaar niet 

doorgaat. 

 

Rondbrengen enveloppen 

Vanaf 16 januari kunt u de mensen die de enveloppen brengen 

dus aan de deur verwachten. Bij het toezeggingsformulier is ook 

nu weer een toelichting gevoegd. Daarin staat onder andere de 

vraag of u betalen wil met automatische incasso. Dat is voor u 

makkelijk en voor ons scheelt het veel administratief werk. 

Volgens de planning zijn op 30 januari alle tassen weer bij de 

lopers opgehaald. De traditionele telavond met Bingo kan helaas 

ook vanwege Corona niet doorgaan, maar er zal wel op maandag 

1 februari geteld worden. Aan het einde van die avond zal de 

voorlopige eindstand dan bekend zijn en zal dan te vinden zijn op 

de website en afgekondigd worden in de kerkdienst op zondag 7 

februari. De lopers krijgen nog persoonlijk bericht over deze 

nieuwe en hopelijk éénmalige aanpak.  

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  
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Begroting voor 2021 

Hieronder ziet u een beknopt overzicht van de begroting voor 

2021. 

 

Inkomsten:    Uitgaven: 

Baten onr. zaken€ 22.120,- Kerkgebouwen   € 19.050,- 

Rentebaten     €   3.000,- Pastoraat     € 44.500,- 

Kerkbalans     € 46.000,- Kerkdiensten    €   5.500,- 

Ov. Inkomsten   €   8.500,- Ov. verplichtingen € 16.200,- 

Subsidies     €   9.250,- Admin/contr.kosten €   7.800,- 

Inc. Baten     €   4.500,- 

 

Totaal ink.:      €93.370,-Totaal uitg.:  €93.050,- 

 

Resultaat € 320,- 

 

Toelichting  

De opbrengst van Kerkbalans zal waarschijnlijk minder zijn dan 

voorgaande jaren. Het bedrag daarvoor is daarom naar beneden 

bijgesteld. Door overlijden zijn er minder mensen die bijdragen en 

er komen vrijwel geen nieuwe bijdragers bij.  

Er zijn in 2021 geen grote extra posten op de planning. De 

kozijnen van het kerkgebouw zullen worden geschilderd en de 

loszittende stenen van de fundering zullen worden vastgezet en 

opnieuw gestuct. Gelukkig krijgen we voor het onderhoud van de 

kerk rijkssubsidie in het kader de BRIM-regeling. We zijn blij dat 

de begroting met een klein positief resultaat kan worden 

afgesloten.  

 

Eindejaarscollecte  

In het kerkblad van december is een envelop voor de 

eindejaarsbijdrage gevoegd. 

In normale omstandigheden wordt deze envelop bij u opgehaald 

door de kerkbladbezorger. Het kan zijn dat de kerkbladbezorger 

de envelop niet ophaalt vanwege de aangescherpte coronaregels. 

Zou u hem dan in de brievenbus bij de kerk willen deponeren? U 

kunt hem ook in de brievenbus van een kerkenraadslid doen. Als 

dat allemaal niet lukt dan kunt u ook uw bijdrage overmaken naar 

IBAN NL25 RABO 0373 7324 57 onder vermelding van 

eindejaarscollecte.  

De kerkbladbezorgers hebben een brief ontvangen waarin het 
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inlevertijdstip staat vermeld op woensdag 6 januari. Het inleveren 

gebeurt helaas niet zoals gewoonlijk met koffiedrinken en 

oliebollen, maar volgens een tijdschema. Ook dit is in verband 

met de coronaregels. We vragen de kerkbladbezorgers deze tijden 

in acht te nemen.  

Hopelijk is dit alleen maar dit jaar nodig. 

 

De kerkrentmeesters 

 

Opbrengst van collecten en giften 

 

29 nov Diaconie € 51,90 

 Kerkbeheer € 43,80 

  6 dec Diaconie € 41,72 

 Kerkbeheer € 44,45 

13 dec Diaconie € 41,15 

 Kerkbeheer € 45,90 

ontvangen via 

ds. Damstra 

 

Bloemenfonds 

 

€ 20,00 

  

 

AGENDA 
 

 

 

  2 jan   9.00 u Oud papieractie    erf fam. Niemeijer 

  6 jan tijdschema Inleveren eindejaarscollecte 

12 jan 19.30 u Kerkbeheer   de Beukenoot 

14 jan 20.00 u Diaconievergadering  de Beukenoot 

15 jan   9.00 u Ouderlingenvergadering de Beukenoot 

16 jan   Begin kerkbalans 

20 jan 19.45 u Kerkenraadsvergadering de Beukenoot 

25 jan 20.00 u Redactievergadering      Kikkerspad 9 

30 jan   Einde kerkbalans 

30 jan   9.00 u Oud papieractie1     erf fam. Niemeijer 

1 febr   Telavond Kerkbalans 

 
1 Als u niet in staat bent het papier zelf weg te brengen, belt u dan met Jo Jansen 

(532030) 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 voorganger 

3 jan  10.30 u ds. R. Slaar (Nieuwjaarsdienst) 
10 jan  10.00 u ds. R. Slaar 
17 jan  10.00 u ds. J.W.T. Muntendam 

24 jan  10.00 u ds. R. Slaar 
24 jan  19.00 u ds. R. Slaar (zondag van de eenheid) 
31 jan  10.00 u ds. R. Slaar (Avondmaal) 

7 febr  10.00 u ds. R. Slaar 
 
 Olst 
datum  tijd voorganger 
1 jan  10.00 u Ds. J. Wiegers (Ochtendgebed) 
3 jan  10.00 u Ds. H. Nekeman 
10 jan  10.00 u Ds. H.J. Damstra 

17 jan  10.00 u Ds. H.J. Damstra 
24 jan  10.00 u Ds. E. Urban 

7 febr  10.00 u Ds. R. Heins 
 
 Wijhe 
datum  tijd voorganger 
3 jan  10.00 u ds. M. Veenstra-Oving (Top 2000 dienst) 

10 jan  10.00 u L. van Geenen/ds. M. Veenstra-Oving 
   (afscheid Lenie) 
17 jan  10.00 u ds. M. Veenstra-Oving (Avondmaal) 
20 jan  19.00 u Taïzéviering 
24 jan  10.00 u ds. M. Veenstra-Oving (Oec. Viering) 
31 jan  10.00 u ds. Valk 

7 feb  10.00 u ds. M. Veenstra-Oving  

   (Rock-Solidclub/jongeren) 
 

mailto:secretaris@kleinsalland.nl
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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. 
 
FINANCIËN Kerkbeheer:  Dhr. E.G. van den Broek 
 Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe tel. 531253 
 Kerkbalans:  NL74 RABO 0373 7429 24 
 Kerkblad:  NL84 RABO 0128 1218 66 
 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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