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Erediensten in juli en augustus 
5 juli 9.30 u   Mevr. I. Ziegelaar 

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 
    Eindcollecte: KIA werelddiaconaat 
12 juli 9.30 u   Ds. R. Gosker (de Wijk) 
    Inz. der gaven: Kerkbeheer 
    Eindcollecte: Diaconie: dorpskerken 
19 juli 9.30 u   Ds.H.J. Damstra 

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 
    Eindcollecte: Diaconie 
26 juli 9.30 u   Mevr. M.R. de Vries-Schot (Gorssel)  

    Inz. der gaven: Diaconie 
    Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb. 
2 aug 9.30 u  in Olst Ds. M. Veenstra-Oving (Kl. Sall. dienst) 
NB: Alleen voor Olstenaren, volgen via kerkdienst gemist of kerkradio 

9 aug 9.30 u   Ds.A. Fuhrmann (Oldenzaal) 
    Inz. der gaven: Kerkbeheer 
    Eindcollecte: Diaconie 
16 aug 9.30 u   Mevr. I. Ziegelaar 
    Inz. der gaven: KIA zending 
    Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb. 
23 aug 9.30 u   Ds. C. Schokker (Gorssel) 

    Inz. der gaven: Bloemenfonds 
    Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb. 

30 aug 9.30.u   Ds. R. Gosker (de Wijk) 
    Inz. der gaven: Kerkbeheer 
    Eindcollecte: Diaconie 
6 sep 10.00 u   Ds.H.J. Damstra (Startzondag) 

    NB: dienst is in de kerk; onthulling 
    van het oorlogsmonument. 
 Er is voorlopig geen koffiedrinken in de Beukenoot. 

mailto:kerkbladwesepe@live.nl
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Zomer-vakantie-tijd 

 

Tijd om uit te rusten- tijd van bezinning- tijd van ….. 

In deze tijd met de aankomende zomer zijn wij mensen veelal 

bezig met op vakantie te gaan of uitstapjes te plannen. 

Werkzaamheden, verplicht of vrijwillig, raken even op de 

achtergrond. Toch is dit jaar de zomer voor veel mensen met de 

crisis van het coronavirus een andere beleving geworden. 

Eind mei was ik een week vrij en verbleven we een aantal dagen 

in Friesland waar we toch een bijzondere manier van vrijheid 

hebben ervaren. Vrijheid op een andere manier ervaren maakte 

dat we nieuwe mogelijkheden zagen van vakantie houden. 

 

De vrijheid om onbezorgd te kunnen genieten wordt nu 

tenietgedaan door de maatregelen om het virus in toom te 

houden. Deze maatregelen laten ons ook zien dat we met minder 

kunnen leven. Zijn de vele vliegreizen wel noodzakelijk? Het 

brengt mensen en het virus in beweging om zich te verspreiden. 

Minder kerosine en andere uitlaatgassen laten ons zien dat de 

natuur minder wordt belast. 

Natuurlijk blijft het afstand houden en niet aanraken. Nabij zijn en 

knuffelen zijn de meest belangrijke elementen die we missen. En 

dat maakt dat we zoeken naar welke weg we moeten 

bewandelen. 

Nu de horeca, musea, scholen, kerken langzaamaan versoepelen 

is het zeker nodig om de juiste balans te vinden.  

 

En wat is dan de juiste weg? 

Wat is wijsheid? Een verhaal n.a.v. het Bijbelgedeelte uit Lucas 

6:46-49, het gaat over zien, luisteren en dan handelen. 

"Een man wilde een huis bouwen. Maar voordat hij dat ging doen, 

ging hij een goede plek uitzoeken. Het moest een goed huis 

worden, heel stevig. Hij vond een plek op een rots. De man moest 

heel veel werk doen voor zijn huis. Eerst groef hij diep in de 

bodem, tot hij helemaal bij de rotsen was. Hij legde een 

fundament aan. Daarna ging hij verder bouwen. Hij zocht de 

beste stenen uit. Het werd een prachtig huis, dat alles zou 

overleven. 

De man kreeg nu ook een buurman, maar die had gezien hoeveel 

werk dat was. Dat huis op de rotsen bouwen was hem te veel 

werk. Weet je wat, dacht hij, ik kan net zo'n mooi huis bouwen en 
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veel sneller! Ik zet hem gewoon op het zand, dat gaat veel 

sneller. Terwijl de man aan het bouwen was kwam de buurman 

uit het rotshuis even kijken. Hij waarschuwde nog: "Als er een 

storm komt, dan is jouw huis niet zo stevig. Denk je dat het blijft 

staan?" 

De man moest toen lachen. "Let maar op buurman, mijn huis 

wordt net zo mooi als het jouwe!" zei hij. 

De huizen waren klaar en de mannen woonden er met veel 

plezier. In de zomer was het heerlijk weer. Toen werd het herfst 

en het begon te regenen. Op een dag dat niemand het verwachtte 

brak er een enorm noodweer los. Donkere wolken schoven voor 

de zon en het begon te regenen en te waaien. De rivieren 

overstroomden en de golven sloegen tegen het huis. Het was 

werkelijk een storm. 

De man die zijn huis op het zand had gebouwd, zag nu pas hoe 

dom hij was geweest. Al het zand spoelde weg en zijn huis zakte 

scheef. De muren begonnen te scheuren. Nog net op tijd kon de 

man naar buiten vluchten. Toen stortte het huis in. Hij keek naar 

het huis op de rotsen, het stond er nog net zo. 

"Als je op Mij vertrouwt en doet wat Ik zeg, dan lijk je op de man 

op de rots. Als er dan moeilijkheden komen ben je sterk. Dan 

hoef je niet bang te zijn, want ik zal je altijd helpen." Zo sloot 

Jezus zijn verhaal af. 

Wijsheid en liefde, het fundament van ons bestaan. 

Goede zomer gewenst, 

 

 

 

Lenie van Geenen 

Kerkelijk werker PG Wijhe 
 
 
 

 

Bij de diensten in juli en augustus: 

Na een lange periode, voor sommige mensen zelfs een heel lange 

periode (mensen noemen zichzelf niet voor niets ‘corona-moe’), is 

er nu meer ruimte om dingen te gaan doen. Ook in de kerk gaan 

we dat merken. Om weer kerkdiensten te mogen houden, moeten 

we ons aan allerlei regels houden. Als dat goed is voor de 

veiligheid van anderen en van onszelf, dan willen we dat 
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natuurlijk ook. Het is al heel mooi dat er weer wat kan, al zijn de 

beperkingen fors. 

Gerrit Visscher geeft in een apart artikel in dit kerkblad aan wat 

onze mogelijkheden en beperkingen zijn. Er is een protocol 

uitgedacht, waarbij rekening gehouden wordt met de landelijke 

richtlijnen. 

In de zomerperiode gaan een aantal goede bekenden voor in de 

diensten. Fijn dat ze bij ons komen!  

 

Vanuit de gemeente: 

Op dinsdag 9 juni is mevrouw Hendrika Martina Preuter-Mulderij 

overleden. Zij is 75 jaar geworden. Zij woonde lange tijd 

Hollinksweg 9 in Heeten, de laatste maanden van haar leven 

woonde ze in Het Averbergen. 

Op 17 juni heeft de crematie in kleine kring plaatsgevonden in 

Diepenveen, na een dienst van Woord en Gebed in het 

crematorium. Een In Memoriam van haar leven staat in dit 

nummer. 

 

Een aantal gemeenteleden moest worden opgenomen in het 

ziekenhuis of krijgt daar in de komende tijd mee te maken. Een 

periode van wachten of van herstellen kan zo lang duren. We 

wensen wie het betreft, heel sterkte en geduld toe! 

 

Met een vriendelijke groet,  

ds. Henk Jan Damstra 

 

In Memoriam 

Hendrika Martina Preuter-Mulderij, 5 september 1944–9 juni 2020 

weduwe van Dirk Jan Preuter 

 

Op 9 juni is overleden mevrouw Hendrika Martina Preuter-Mulderij 

in de leeftijd van 75 jaar. Hennie Preuter woonde sinds vorig jaar 

in Het Averbergen. Voor ze daar naar toe ging woonde ze aan de 

Hollinksweg 9 in Heeten. 

Op 17 juni hebben we haar leven in kleine kring herdacht in het 

crematorium in Diepenveen. 

Hennie Preuter was van jongs af aan gewend aan het leven op de 

boerderij, geboren als jongste in een gezin met vier dochters. 

Toen ze trouwde, kwam ze met Jan op de boerderij van zijn 
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ouders wonen. Ze heeft heel veel en hard gewerkt, en dat kon je 

wel aan haar zien. 

Ze was altijd een heel bescheiden mens. Ze vroeg geen ruimte 

voor zichzelf en eiste die zeker niet op. Eigenlijk cijferde ze 

zichzelf weg. 

Zij heeft gelukkig ook kunnen genieten. Haar kinderen en 

kleinkinderen waren voor haar héél belangrijk. Ze hebben heel 

veel voor haar betekend. Bloemen gaven haar iets moois in het 

leven, ze was er altijd blij mee. En ook dieren, kalfjes, honden, 

paarden, pony’s, hadden voor haar een speciale betekenis. Toen 

ze in Het Averbergen woonde, kreeg ze zelfs nog een keer bezoek 

van een pony (met een begeleidster) op haar kamer. Dat 

waardeerde ze zeer. Ze is daar komen wonen in de periode dat 

haar man Jan vorig jaar ziek werd. Toen hij overleed, is zij er 

blijven wonen. 

In de dienst hebben we een psalm gelezen over de bijzondere 

betekenis die God voor ons en wij voor hem hebben. Voor de 

dichter van de psalm is het een troostrijke gedachte, dát God er 

is, dat er naast ons Iemand is die met ons meegaat, die belang in 

ons stelt, die ons hoog heeft zitten. Een God die ons zó de moeite 

waard vindt dat Hij ons niet uit het oog verliest en ons dóór en 

dóór kent. Zo moet hij er voor Hennie Preuter in haar leven 

geweest zijn en hopelijk heeft zij daar iets van vertrouwen, kracht 

en moed in kunnen vinden.  

We wensen haar kinderen en kleinkinderen, en anderen die haar 

missen zullen, heel veel sterkte toe, en het vertrouwen dat we 

haar opgenomen mogen weten in Gods oneindige liefde. 

Ds. Henk Jan Damstra 

 

 

25 jaar 

In de kerkdienst op zondag14 juni werd ik verrast door de 

voorzitters van de kerkenraden van Olst en Wesepe, Willemieke 

en Gerrit. Zij feliciteerden mij met mijn ambtsjubileum. Op 11 

juni was het inderdaad 25 jaar geleden dat ik als predikant ‘in het 

ambt bevestigd’ ben, zoals dat officieel heet. 

Als extra verrassing werd ik digitaal toegesproken door Marleen, 

uit onze vorige gemeente Heinkenszand, en stond er buiten na 

afloop van de dienst een hele groep mensen om me op gepaste 

afstand te feliciteren. Kortom: heel bijzonder om mee te maken! 
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Tegen mensen die een jubileum vieren, zeg ik wel eens dat het 

een mooi moment is om even stil te staan en terug te blikken op 

wat er allemaal geweest is. Dat doe ik nu dan ook zelf even. 

 

Toen ik in juni 1995 begon, was ik bijna 26. Ik denk dat ik toen 

toch even de jongste dominee van Nederland geweest ben. Die 

eerste jaren werkte ik niet alléén, maar was ik samen met mijn 

vrouw Corike predikant. De taken hadden we met elkaar 

verdeeld. Zo hebben we zes jaar samengewerkt tot Corike 

vanwege haar gezondheid moest stoppen en ik haar deel van het 

gemeentewerk overnam. Dat was een grote verandering. Een 

volgende verandering kwam toen we naar Olst verhuisden. En in 

2017 kwam er weer een verandering toen ik ook predikant werd 

in Wesepe. 

 

Je maakt als predikant veel mee, je hoort en ziet veel. Het is heel 

bijzonder om van allerlei mensen het vertrouwen en de 

gelegenheid te krijgen om mee te mogen leven. Er gebeuren 

moeilijke dingen, je leeft mee in omstandigheden van mensen die 

je als predikant niet onberoerd laten. En er zijn de vrolijke dingen 

waar je naar uitkijkt en later met plezier op terug kunt kijken.  

Een van de psalmen raadt ons aan om onze dagen te tellen. 

Dagen zijn overzichtelijker dan jaren. Als ik de dagen van die 25 

jaar optel kom ik aan ruim 9100 dagen. Veel van die dagen waren 

plezierig en gaven voldoening. Er waren dagen waarop ik als 

predikant moest omschakelen, omdat het ene gesprek over rouw 

en veel verdriet ging en het volgende in het teken stond van een 

blij huwelijksjubileum. ‘Je zou er zeker wel een boek over kunnen 

schrijven?’ vroeg iemand me. Nou, dat denk ik zelf ook wel. 

Alleen zou dat vanwege het ambtsgeheim wat lastig zijn, want 

wat je ziet en hoort als predikant wordt niet doorverteld, ook niet 

in een boek. Een aantal dingen die je doet, zijn heel duidelijk 

zichtbaar. En vele zijn niet zo zichtbaar, omdat ze plaatsvinden in 

de ‘binnenkamer’.  

 

Veel namen en gezichten, situaties, kerkdiensten en 

vergaderingen hebben de dagen van die 25 jaar gekleurd en veel 

daarvan zullen me bijblijven. Zo schiet me het gezicht te binnen 

van iemand die me ooit toevertrouwde hoe trots ze was op haar 

man die jaren daarvoor de Tien Geboden op grote houten panelen 

in de kerk van haar geboortedorp had gerestaureerd. Ik denk ook 
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aan het groepje ouders dat toch maar mooi bereid was om in 

nachtkleding tijdens een kerkdienst mee te doen aan een 

toneelstukje rond het afscheid van hun kinderen van de 

nevendienst.  

Ongelukjes waren er ook en dat begon al op de eerste dag. 

Tijdens de intrededienst wilde ik vol goede moed de preekstoel 

opgaan, maar struikelde ik halverwege de trap onwennig over 

mijn nieuwe toga. In de dienst waarin we afscheid namen van de 

(gereformeerde) Eben-Haëzerkerk gebeurde dat me in Olst nog 

een keer. Ik hoop steeds maar dat de derde keer uitblijft.  

 

Vertederd herinner ik me hoe onze oudste dochter voor de eerste 

keer naar de nevendienst ging en voor het oog van iedereen voor 

in de kerk even bij me langs kwam om een afscheidskusje te 

geven. En ik denk nog wel eens terug aan die keer dat ik bij de 

balie van een verzorgingstehuis voor taxichauffeur werd 

aangezien (daar heb ik wel eens over geschreven) en er de 

nodige beroering ontstond toen dat weer rechtgezet moest 

worden.  

Door Marleen, die me op 14 juni op video toesprak, werd ik ooit 

uitgenodigd om tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst haar 

nieuwe auto in het dorp even uit te proberen. Buiten had het 

gesneeuwd, het was echt glad. Al slippend en glibberend zijn we 

toch weer heelhuids bij de kerk aangekomen voor het tweede 

kopje koffie.  

 

Naast deze voorvallen, moet ik denken aan alle collega’s en 

vrijwilligers met wie ik in de loop van de afgelopen 25 jaar te 

maken kreeg, en die elk op hun eigen manier bij het kerkenwerk 

en het geloof betrokken zijn geweest. Ik denk aan gesprekken 

waarin naar voren kwam hoe mensen in het leven staan, welke 

verwachtingen er leven en hoe hun verleden eruit ziet, waarin het 

belang van of het gemis aan geloof benoemd werd en waarin 

gesproken werd over het verleden en over de toekomst van 

geloven en van de kerken.  

En ik wil, tot slot, iedereen bedanken die via een kaartje, praatje, 

mailtje of op een andere manier even van zich heeft laten horen. 

Leuk om mee te maken! 

 

Een hartelijke groet, 

ds. Henk Jan Damstra 
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UIT DE KERKENRAAD 
 

 

 

 

Aanmelden kerkdiensten 

De overheid geeft toestemming voor kerkdiensten onder 

voorwaarde van reservering. Dat betekent dat u zich moet 

aanmelden tot uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur. Mochten er te 

veel aanmeldingen zijn dan krijgt u hiervan uiterlijk zaterdag 

12.00 uur bericht. 

 

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. 

 

Mocht u niet helemaal fit zijn dan komt u niet. 

In dat geval graag afmelden uiterlijk 08.30 uur. 

In juli en augustus beginnen de diensten om 09.30 uur 

 

 

Werkplan kerkbezoek 

 

1. We vragen echtparen om minstens 15 minuten van te 

voren te komen. Individuele personen komen 10 minuten 

van te voren, als de klok begint te luiden. 

2. De hele kerk is eenrichtingsverkeer. Onder de toren naar 

binnen en via de Beukenoot weer naar buiten. 

3. De deuren van de kerk staan open, zodat bezoekers geen 

deurkrukken hoeven vast te pakken. Onder de toren 

ontsmet u uw handen. 
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4. U wordt ontvangen door de gastheer, die zal vragen of u 

gezond bent en u een plaats toewijzen. Er is beperkt keuze 

in zitplaatsen. Gezinsleden mogen bij elkaar zitten. 

5. Zolang het effect van zingen nog niet bekend is mogen 

gemeenteleden niet zingen. De zang wordt verzorgd door 

zangers die achter de avondmaalstafel staan. Kerkgangers 

kunnen via het liedboek meelezen en met gesloten lippen 

meeneuriën. Graag uw eigen liedboek mee te nemen. 

Indien nodig kunt u een liedboek van de kerk gebruiken, 

die kunt u na afloop in de bank laten liggen. 

6. Na de zegen gaat iedereen weer zitten. Mensen verlaten de 

kerk op aanwijzingen van de gastheer. 

7. Er wordt alleen een collecte gehouden bij de uitgang. De 

collectebus staat op een tafeltje voor de kansel. De 

opbrengst wordt gelijk verdeeld tussen diaconie en kerk. 

8. De toiletten kunnen niet gebruikt worden. 

9. Na de dienst is er geen koffiedrinken. 

10. Ook buiten de kerk houdt u 1,5 m afstand. 

11. Na elke dienst wordt de kerk schoongemaakt. 

 

Onthulling Oorlogsherinnering 

In het kerkblad van maart las u al over de onthulling van een 

oorlogsherinnering naast de kerk. Dit zou gebeuren op 12 april ter 

gelegenheid van 75 jaar bevrijding. Dit kon niet doorgaan door de 

Coronacrisis maar dat gaat nu gebeuren op zondag 6 september. 

Hopelijk kunnen Dina Muskee en Arend Jalink dan alsnog 

meehelpen het monument te onthullen.  

 

 

Klein Sallandse Zondag 

Op zondag 2 augustus wordt de Klein Sallandse zomerdienst 

gehouden. Dit keer in de kerk van Olst. Maar door de 1,5 m 

maatregelen kunnen alleen de kerkgangers uit Olst deze dienst 

bijwonen. De gemeenteleden uit Wijhe, Raalte en Wesepe kunnen 

de dienst uit Olst volgen op kerkdienstgemist.nl. We zullen de 

dienst wel uitzenden via de Weseper kerkradio.  

Aanvang 09.30 uur. 
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DIACONIE 
 

 

 

 

Ouderensoos  Wesepe e.o. 

  

Het is nog steeds erg jammer dat we elkaar niet kunnen 

ontmoeten bij ons “maandelijks eten“. 

Zo gauw we dit weer kunnen opstarten hoort u van ons. 

Hetzelfde geldt voor de soosmiddagen, die anders in september 

weer van start zouden gaan. 

We hadden het reisje van mei uitgesteld naar 16 september a.s. 

maar dit hebben we opnieuw uitgesteld. 

Met de TCR hebben we een nieuwe afspraak gemaakt voor 19 mei 

2021! 

De bestemming voor deze dag blijft hetzelfde. 

Hopelijk is dan alles weer een beetje bij het oude, en kunnen we 

als iedereen gezond blijft er weer een mooie dag van maken. 

Dus ik zou zeggen noteer het vast.  

Voor jullie allen de hartelijke groeten, en blijf gezond. 

Namens de Soos: Mientje, Jan, Frank, Mieke, Fineke en Erna. 
 

 
 

STICHTING OUDEREN HUISVESTING 

WESEPE 

 

"De Brouwershof" 

 

Beste mensen, 

Toch is er alweer een maand voorbij sinds ons laatste stukje in dit 

kerkblad. Nu gaan we met vakantie. Dus nog even volhouden en 

dan hopen we 9 september(als het mogelijk is) weer bij elkaar te 

komen in de Brouwershof. 

 

Vriendelijke groet van Bertus, Klaasje en Jenny  
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Dit mondkapje helpt.. 

Tijdens activiteiten  met kinderen in het weeshuis Noa’s Ark in 

Uganda worden mondkapjes gemaakt. Die zijn onder het motto 

DIT KAPJE HELPT te bestellen. Twee mondkampjes kosten 15 

euro en 2,50 verzendkosten of een vrije gift. Zo helpt u Noa’s Ark 

aan extra inkomsten waarvan beschermende middelen gekocht 

kunnen worden. De mondkapjes zijn aan de buitenkant afgewerkt 

in een vrolijke Afrikaanse stof en aan de binnenzijde een tweede 

laag puur katoen. De mondkapjes zijn wasbaar en moeten 

gestreken worden. Bestellen kan via de website 

(www.nacmu.org/mondkapjes) per e-mail: 

wmcwelten@gmail.com of telefonisch 06-20547477 (Wilma 

Welten) 

 

 

Hoe gaat het in Uganda: 

Hoewel Corona nog niet echt is toegeslagen in Uganda zijn de 

gevolgen van de maatregels wel heel schrijnend. Nu gaan mensen 

dood van honger, sterven bij een bevalling of van malaria omdat 

ze niet naar een kliniek of ziekenhuis toe mogen. Doen ze dat wel 

lopen ze risico gearresteerd te worden of ter plekke een pak slaag 

krijgen met een stok. Omdat eten uitdelen streng verboden is in 

corona tijd is het weeshuis gestopt met huisbezoeken dat alles 

leidt tot trieste situaties.  Op het weeshuis zorgt de eigen  farm 

gelukkig voor wat voedsel en is er een grote voorraad. Maar geen 

inkomen, te weinig eten, hoge prijzen en een sprinkhanenplaag 

geven veel zorgen. 

 

 

 

 

KERKBEHEER 
 

 

 

Schone kerk 

Op dinsdagmorgen 16 juni kwamen 7 dames met emmer en 

poetsdoek naar ‘de Beukenoot’. Er is hard gewerkt en samen 

hebben we lekker koffie gedronken (1,5 m). Weer gezellig 

bijkletsen, na heftige Corona periode.  
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Nu is alles weer een beetje geluwd en gaat op zondag 5 juli de 

kerkdienst (aangepast) in de kerk weer beginnen. 

‘De Beukenoot’ en de kerk zijn in ieder geval keurig gepoetst. 

U bent van harte welkom.  

Hartelijk dank dames!! 

Namens de kerkrentmeesters, 

Betsie ten Have 

 

 

 

 

Opbrengst van collecten en giften 

 

 

Gift via bank, 31-5 N Kerkbeheer € 100,- 

Gift via bank, 7-5  W Kerkbeheer €   50,- 

Gift via bank, 20-4 V Kerkbeheer € 100,- 

 

 

 

Dank……! 

Nu na twee maanden is het stof van onze verhuizing zo’n beetje 

neergedwarreld en hebben we ons aardig geïnstalleerd in Wijhe. 

We werden aangenaam verrast door de vele wenskaartjes en zelfs 

bloemen die we mochten ontvangen uit ons oude dorp. We willen 

ieder daar heel hartelijk voor danken. 

Het is goed te ervaren dat er met ons meegeleefd wordt en dat 

we niet vergeten worden. 

Zo zullen wij de mensen uit Wesepe niet vergeten. 

Want, zoals op een van de kaartjes geschreven stond: we zullen 

altijd Wesepenaren blijven! 

Het blijft vreemd dat het uitzicht op de ijsbaan nu verruild is voor 

dat op de Wijhese kerk.  

Maar dat zal zeker wel wennen, want de torenklok herinnert ons 

elk half uur aan zijn bestaan. 

Helaas is het nog niet mogelijk geweest daar een dienst bij te 

wonen.  
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Voorlopig blijf ik trouwens ingeschreven in Wesepe. Dus ik zal 

zeker nog weleens in de Weseper kerk aangetroffen worden en 

het zal fijn zijn veel oude bekenden daar weer te ontmoeten! 

 

Hartelijke groet 

David van der Linden 

Irene Ziegelaar 

 

 
  

AGENDA 
 

 

 

25 juni 20.00 u Diaconievergadering  de Beukenoot 

26 juni   9.00 u Ouderlingenvergadering de Beukenoot 

1 juli 19.45 u Kerkenraadsvergadering de Beukenoot 

25 juli   9.00 u Oud papieractie1     erf fam. Niemeijer 

24 aug 20.00 u Redactievergadering  Vulikerweg 2c 

25 aug 19.30 u Kerkbeheer   de Beukenoot 

29 aug   9.00 u 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 
   
Zolang de Corona maatregelen van kracht zijn worden de kerkdiensten in 

de andere gemeenten niet vermeld. 

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

(06 53737210) en het wordt bij u opgehaald. 

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       of  06-20753695 
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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