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KERKBLAD 

van de 
Protestantse Gemeente Wesepe 

 

Verschijningsdatum: 28 juni 2021  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 september inleveren vóór 23 augustus. 

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 juli en augustus 
4 juli   9.30 u  Ds. R. Heins 

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: KIA Kwetsbare kinderen 

11 juli   9.30 u  Mevr. I. Ziegelaar 

     Inz. der gaven: Diaconie 

    Eindcollecte: Onderhoud kerk.geb. 

18 juli   9.30 u  Ds. D. van Doorn 

    Inz. der gaven: Diaconie 

    Eindcollecte: Kerkbeheer 

25 juli   9.30 u  Klein Salland dienst in Olst 

    Ds. M. Veenstra-Oving 

1 aug   9.30 u  Klein Salland dienst in Wijhe  

    Ds. M. Veenstra-Oving 

8 aug   9.30 u  Mevr. I. Ziegelaar 

    Inz. der gaven: Diaconie 

    Eindcollecte: Onderhoud kerk.geb. 

15 aug   9.30 u  Ds. R. Gosker 

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: Diaconie 

22 aug  11.00 u  Kermisdienst 

    Rini van Dijkhuizen, Godelieve Pieper 

29 aug   9.30 u  Ds. H. Diemanse 

    Inz. der gaven: Diaconie 

    Eindcollecte: Kerkbeheer 
 

Na afloop van elke kerkdienst is er koffiedrinken in de Beukenoot 
waarvoor elke kerkganger van harte wordt uitgenodigd. 

mailto:kerkbladwesepe@live.nl
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Startzondag 

Nu de coronapandemie bijna ten einde is durven we weer te 

denken aan een startzondag op locatie zoals we dat gewend zijn. 

We zijn heel blij dat we op zondag 5 september te gast zijn bij de 

familie Nijland aan de Bonekampweg. in het volgende kerkblad 

meer hier over. 

 

 

 

 

 

Beste mensen,  

Sinds september 2020 ben ik, Rini van 

Dijkhuizen, kerkelijk jeugdwerker (i.o.) in 

Wijhe en Wesepe. Ik studeer HBO-theologie in 

Zwolle aan de Hogeschool Windesheim en 

komend jaar ga ik mijn laatste jaar in. Ik 

verwacht volgend jaar rond deze tijd af te 

studeren. Ik hou van schrijven en daarom 

schrijf ik met veel plezier deze keer de 

overdenking. 

 

Vakantie, Chagall 

De zomervakantie staat voor de deur, de wereld gaat weer wat 

meer open en ook de zon laat zich steeds vaker zien. Heeft u al 

plannen? Dit jaar blijf ik met mijn man en dochter (9 jaar) in 

Nederland. We gaan lekker kamperen in Limburg. Toen ik op de 

basisschool zat, gingen wij bijna elke zomervakantie naar 

Frankrijk. Daar bezochten we veel kerken en kathedralen. In bijna 

elke kerk kon je ansichtkaarten kopen en ik probeerde altijd een 

roosvenster te bemachtigen. Deze kaarten heb ik in een fotoboek 

verzameld. Dit boek heeft een prominente plek op mijn 

studeerkamer.  

Op een keer waren wij in de Cathedraal van Reims en ik zag de 

ramen van Chagall. Ik werd direct geraakt door de mooie 

sprekende kleuren. Wat er precies op stond wist ik niet, maar ik 

kocht een ansichtkaart van dit raam. Een paar weken geleden, 

ruim 30 jaar later, kreeg ik voor mijn HBO-opleiding Theologie 

een opdracht om in een minuut of 20 een beeldmeditatie te 

schrijven. Direct kwam de herinnering aan dit raam van Chagall 

bij mij naar boven. Ik heb mijn ansichtkaart erbij gepakt, heb de 
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afbeelding goed bekeken en tot mij door laten dringen. Daarna 

ben ik vlug gaan schrijven. 

Beeldmeditatie bij een raam van Chagall 

 

 

Liefde 

 

Gods liefde 

De liefde van jou voor je kind 

Op de vlucht, je kind redden 

Waar moet ik heen?  

Waar ben ik veilig? 

Als mijn kind het maar goed 

heeft! 

 

Je wilt zo graag 

Kun je het?  

Je kind beschermen 

Beschermen tegen ieder kwaad 

en onrecht 

Je kind alle liefde geven die je 

hebt 

Zou het genoeg zijn? 

Voor nu? Voor later?  

 

 

 

 

Machteloosheid 

Angst voor het onbekende  

Niet wetend wat er komt 

Maar nu, nu kun je je kind nog in je armen nemen  

Je geborgen weten onder de vleugels van God 

Engelen waken over je, of je nu wilt of niet 

 

Ik krijg kracht 

Kracht om door te gaan 

Kracht om te zorgen voor mijn kind 

Waar zou ik zijn zonder God? 

 

Rini van Dijkhuizen, kerkelijk jeugdwerker (i.o.) Wijhe en Wesepe 
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UIT DE PASTORIE 

In de komende tijd krijgen we na een lange periode van 

beperkingen steeds meer mogelijkheden. Hoe dat zich vertaalt 

naar de kerkdiensten, is nu nog niet te zeggen. Wat er straks 

weer wel mag en wat nog niet, moet in de komende weken nog 

blijken. Nu allerlei verruimingen plaatsvinden, hopen we natuurlijk 

dat dat onze kerkdiensten ook zal veranderen.  

 

Terugkijkend op de afgelopen periode is het fijn om te zien dat we 

op zondag 20 juni konden stilstaan bij wie zijn overleden in de 

periode van oktober 2019 tot oktober 2020. In november kon dat 

stilstaan niet doorgaan. Het was mooi om dat nu met veel 

mensen, familieleden en gemeenteleden, wel te kunnen doen. 

Een aantal overledenen is die dag niet genoemd. Zij zullen, zo is 

met de familie overlegd, genoemd worden in de dienst van begin 

november dit jaar, wanneer de gemeenteleden genoemd worden 

die na 1 oktober 2020 zijn overleden. 

  

 
 

In juli en augustus zijn er twee diensten die we, net als andere 

jaren, met de kerken van klein-salland houden. Op 25 juli is 

Wesepe in Olst welkom en kan de dienst ook digitaal gevolgd 

worden via kerkdienstgemist.nl. Voor wie naar de kerk wil komen: 

aanmelden kan bij de heer Dirk Visser (dhvisser@live.nl) of per 

telefoon (06-15684522). 

De week erna is er een gezamenlijke dienst van de vier kerken, in 

Wijhe, en aanmelden voor die dienst kan bij mevrouw Johanna 
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Boverhuis-Alberts (pgwijhe8@pgwijhe.nl). Ook deze dienst is 

digitaal mee te maken op kerkdienstgemist.nl. 

Bovendien is er op 22 augustus een dienst in de kermistent, die 

begint om 11.00 uur. 

 

Op 4 juli is er voor de kinderen vanaf 6 jaar een leuke activiteit in 

De Beukenoot, onder leiding van Rini. Zij brengt die in dit blad 

ook zelf, en dan wat uitgebreider, onder de aandacht.  

 

En op zondag 5 september starten we met het nieuwe seizoen. 

Hopelijk wordt dat een seizoen met veel ontmoetingen en 

gesprekken.  

 

Hopelijk kunnen we in het nieuwe seizoen, of al eerder, weer 

samen gaan zingen. De dichter Sytze de Vries geeft in het eerste 

lied in zijn nieuwe liedbundel ‘Op vleugels’ heel mooi het belang 

van zingen aan: 

 

‘Als geloven vleugels krijgt 

op de wiekslag van een lied, 

al ons denken overstijgt, 

reikhalst naar een verschiet, 

blijf dan, God, al stokt ons spreken, 

in ons lied het licht ontsteken: 

waar wij zingen, dooft het niet! 

 

Is ons lied een brandend vuur 

dat van hartstocht klinken moet, 

waar uw Geest de adem stuurt 

zoals lucht de vlammen voedt, 

blijf ons dan de adem geven 

die doet zingen van een leven 

met het keervers ‘God is goed’.’ 

 

Vervanging: 

Vanwege mijn vakantie van 1 t/m 22 augustus kunt u in 

voorkomende situaties een beroep doen op een collega van 

elders. Aanspreekpunt voor de gemeente is onze voorzitter, Gerrit 

Visscher. 

 

Met een vriendelijke groet, ds. Henk Jan Damstra 
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In Memoriam Klaas Noordhoek 

Ruim tien jaar geleden sloten Ineke en Klaas Noordhoek uit 

Schalkhaar zich aan bij onze Cantorij. Daarvoor hadden ze al een 

paar keer meegedaan met het Oosterhuis-project. De sfeer in 

Wesepe sprak hen dermate aan dat ze vaker bij ons wilden 

zingen. In die tien jaren hebben we genoten van de zang en de 

muzikale kwaliteiten van het paar. Langzaam werd de gezondheid 

van Klaas minder en op 3 juni is hij op 88-jarige leeftijd 

overleden. We zullen Klaas missen als zanger en als vriend. We 

wensen Ineke en de kinderen veel sterkte toe in de komende tijd. 

 

 

UIT DE KERKENRAAD 
 

 

 

 

- We hebben de jaarrekening van de kerkrentmeesters en 

van de diaconie behandeld. Beide zijn door de Kerkenraad 

goedgekeurd.  

Ze worden zoals vereist uiterlijk 15 juni doorgestuurd naar 

de kerkclassis om zo te voldoen aan de ANBI regels. 

- De offerte betreffende de camera’s en beamers voor de 

kerk zijn binnen en worden besproken. Na een duidelijke 

toelichting door de kerkrentmeesters wordt het 

goedgekeurd door de kerkenraad. 

De kerkrentmeesters zorgen nu voor realisatie. Hopelijk 

kunnen we ergens in september live. 

- Nu de corona-maatregelen voor de horeca versoepeld zijn 

mogen we ook weer koffiedrinken op anderhalve meter na 

de diensten. Gelukkig zijn de koffieschenk(st)ers volgens 

het rooster nog beschikbaar hiervoor. 

 

 

 

Aanmelden kerkdiensten 

Op de persconferentie van 18 juni heeft de regering een aantal 

versoepelingen aangekondigd. Wat dit exact betekent voor onze 

gemeente is nu nog niet duidelijk. We wachten de adviezen af van 

de PKN. 

Vanaf 5 juni mogen we weer 60 mensen ontvangen in onze kerk 
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mits ze op anderhalve meter kunnen zitten. Bij ons kan dat, maar 

registratie is wel verplicht en de gezondheidscheck ook, dus blijft 

aanmelden verplicht. Samenzang wordt nog afgeraden. 

Maar mocht het toch wijzigen dan wordt er een mail rondgestuurd 

met de mededeling dat diensten stoppen. Ook worden sommige 

gemeenteleden hierover telefonisch ingelicht.  

Mocht u ook graag een mail of een telefoontje willen dan kunt u 

dat aangeven via onderstaand mailadres of telefoonnummer.  

Dit geldt ook voor eventuele begrafenisdiensten.  

Aanmelden 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. 

 

 

 

 

DIACONIE 
 

 

 

 

 

Beste senioren van Wesepe e.o. 

Eindelijk kunnen we weer eens komen met een leuk bericht, we 

gaan een busreisje maken!! 

Op woensdagmiddag 18 augustus staat er een bus van de TCR 

klaar om met ons een Heidetocht over de Veluwe te gaan maken. 

Onderweg stapt er een gids in, die ons tijdens onze bustocht 

uitleg geeft over de historie, de natuur en het wild. De rondrit zal 

gaan langs de bloeiende heidevelden zoals de Tongerenseheide, 

Elspeterheide, Noordheide en de Asselseheide. U komt ook langs 

Hoog Soeren. Er wordt ook het e.e.a. verteld over de 

mailto:kerkbezoekwesepe@gmail.com
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Kroondomeinen. Rond 15 uur is er een koffie/theestop met gebak 

bij “De Hoeve van Nunspeet” in Nunspeet.  

De bus staat om 12.45 uur klaar bij “het Wapen van Wesepe” en 

om 13 uur vertrekken we, en tegen 17.15 uur zijn we weer thuis. 

De kosten zijn 25 euro p.p. graag contant en gepast betalen bij 

het instappen. U kunt zich  tot 1 augustus opgeven bij Mientje 

Lam tel: 0570 -531960.  Dus…geef je snel op, en neem gezellig 

iemand mee.  

Het is verstandig om een mondkapje mee te nemen. Het is nu 

nog niet helemaal duidelijk of het tegen die tijd nog verplicht is. 

 

Soosmiddagen en Samen Eten 

We hopen in september weer te starten met het Samen Eten en 

de Soosmiddagen. 

U kunt zich alvast opgeven voor het eten bij Fineke Middeldorp  

tel: 532247. 

 

Graag tot ziens, en blijf gezond.      . 

Een hartelijke groet van, Mientje, Jan, Frank, Fineke en Erna. 

 

 

JEUGDWERK 

 

Uitnodiging voor alle kinderen vanaf 6 jaar  

 

4 juli 2021: film BinnensteBuiten 16.00 – 18.30 uur 

 

In het vorige kerkblad stond het al aangekondigd. Nu weten we 

zeker dat het door kan gaan!  

Een leuke middag voor alle kinderen 6+. Samen gaan we naar de 

film kijken. De filmmiddag sluiten we af door na te praten en 

samen lekker friet te eten!  

Welke emoties ken je al? En kun je daar een voorbeeld van 

geven? Lastig hè? 

Na het kijken van deze film, ken je in ieder geval 5 emoties! 

Het verhaal: Een elfjarig meisje Riley moet verhuizen omdat haar 

vader een nieuwe baan krijgt aan de andere kant van het land. 

Dat betekent een nieuw huis, een nieuwe school en nieuwe 

vriendjes en vriendinnetjes proberen te maken. Ze heeft heimwee 

en is verdrietig. In het hoofd van Riley maken we kennis met de 

vijf emoties die in het Hoofdkwartier afwisselend het 
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controlepaneel bedienen en we zien hoe al die emoties onze 

herinneringen en persoonlijkheid kleuren. 

Zin in een gezellige filmmiddag? Kom dan op 4 juli om 16.00 uur 

naar de Beukenoot! Neem gerust een vriendje of vriendinnetje 

mee.  

Meer informatie bij Rini (kerkelijk werker i.o.)  

r.vandijkhuizen@protestantsekerk.nl of 06-30618049 

 

Propedeuse gehaald! 

Op 31 mei j.l. was het zover! Ik kon eindelijk mijn propedeuse 

HBO theologie ophalen. Al eerder wist ik dat ik deze had gehaald, 

maar nu pas kon ik ondertekenen, omdat we weer op de 

hogeschool mochten komen. En wat bleek? Ik was cum laude 

geslaagd. Mijn plan is om volgend jaar rond deze tijd af te 

studeren, want het grootste deel van mijn studie zit er op. Ik ben 

al aan het nadenken over een scriptieonderwerp. Het is nog niet 

helemaal helder voor mij, maar ik wil graag iets met gekleurdheid 

en vrouwen binnen de PKN. Daarnaast ga ik verder met pastorale 

gespreksvoering en enige beleidsvakken afronden.  

Hartelijke groeten,  

Rini van Dijkhuizen, kerkelijk jeugdwerker (i.o.) 

 

 

Oosterhuisdienst in september 

 

Vooraankondiging 

Ook dit jaar wordt er weer een kerkdienst aan de liederen van 

Huub Oosterhuis gewijd.  

Afgelopen jaren heeft een gelegenheidscantorij, samengesteld uit 

de cantorij van Wesepe en personen uit de regio, aan deze dienst 

meegewerkt. Ook nu is dat het geval, zij het dat we met een 

kleinere cantorij werken vanwege de coronabeperkingen (die 

tegen die tijd hopelijk wel opgelost zullen zijn). 

Uiteraard wordt de dienst georganiseerd onder voorbehoud van 

eventuele nieuwe beperkingen. In het geval dat de pandemie 

weer de kop opsteekt zou hij kunnen worden afgeblazen. Maar 

daar gaan we op dit ogenblik niet van uit. Houd u daarom wel 

onze website in de gaten (http://wesepe.protestantsekerk.net) en 

de afkondigingen hierover in de kerk. 

http://wesepe.protestantsekerk.net/
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Het zingen van de liederen zal gebeuren onder leiding van 

Corinne Ovinge-Best. De muzikale begeleiding is in handen van 

Marijn Siero, terwijl de dienst wordt geleid door Kees Kok.  

Het thema van de dienst zal zijn: “En weer zingen”, een heel 

toepasselijk thema nadat we zo lang niet hebben kunnen zingen. 

Wij verheugen ons hierop en nodigen u van harte uit om deel te 

nemen aan deze kerkdienst.  

Tijd: 19 september, 15.00 uur 
 
 

 

 

 

KERKBEHEER 
 

 

 

PG Wesepe gaat online 

In navolging van vele andere kerken gaat Wesepe ook digitaal 

met Kerk-TV. Mede door diverse verzoeken vanuit onze gemeente 

hebben we besloten om ook onze kerkdiensten op internet via 

Kerkdienstgemist aan te bieden. Hierdoor zal het straks mogelijk 

zijn om de diensten via internet te bekijken; rechtstreeks of op 

een later tijdstip. Via een computer, laptop, tablet of telefoon 

kunt U de dienst dan volgen.  

Ook begrafenissen kunnen uitgezonden worden waarbij men ook 

kan kiezen om het alleen toegankelijk te maken voor kijkers via 

een wachtwoord. Dit uiteraard in overleg met de familie.  

De voorbereidingen zijn al gestart. De firma Schaapsound, die ook 

onze geluidsapparatuur beheert, is begonnen met het uitwerken 

van de installatie. In de kerk zullen 2 camera’s geplaatst worden; 

halverwege de kerk aan elke zijkant één. Hierdoor kunnen we de 

diensten goed in beeld krijgen. 

De bediening van de camera’s gebeurt draadloos via een I-Pad. 

Ook bleek er grote behoefte te zijn aan een groot scherm waarop 

o.a. presentaties, liedteksten, muziekopnames of foto’s getoond 

kunnen worden. Vooral bij themadiensten (o.a. Klein Salland) en 

begrafenissen kan dit een goede en mooie aanvulling van de 

dienst zijn.  

Op dit moment zijn we samen met de firma Schaapsound nog aan 

het bekijken wat de beste oplossing is in onze kerk. Mede 
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vanwege de lengte van de kerk en het invallend zonlicht hebben 

we de keuze uit een beamer met een afrolscherm of een groot 

display (beeldscherm). 

In de komende weken gaan we bekijken hoe we het verder gaan 

organiseren.  

 

Mocht U vragen hebben of wilt u graag mee helpen met o.a. de 

installatie of de presentaties; schroom niet en neem contact met 

ons op. 

 

Namens de Kerkrentmeesters, 

Dick Stegeman 

06-83657770 

d.a.stegeman@hccnet.nl 

 

 

 

Opbrengst van collecten en giften 

 

 

30 mei Diaconie € 56,00 

 Kerkbeheer € 46,40 

  6 juni Diaconie € 56,00 

 Kerkbeheer € 42,40 

13 juni Diaconie € 33,00 

 Kerkbeheer € 35,90 

20 juni Diaconie € 70,22 

 Kerkbeheer € 90,40 

 

Giften per bank: 

14 mei  S € 50,- 

30 mei  N € 100,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:d.a.stegeman@hccnet.nl
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AGENDA 
 

 

 

31 juli   9.00 u Oud papieractie1     erf fam. Niemeijer 

23 aug 20.00 u Redactievergadering  Vulikerweg 2c 

25 aug   9.00 u Ouderlingenvergadering de Beukenoot 

25 aug 19.00 u Kerkbeheer   de Beukenoot 

26 aug 20.00 u Diaconievergadering  de Beukenoot 

28 aug   9.00 u Oud papieractie            erf fam. Niemeijer 

1 sept 19.45 u Kerkenraadsvergadering de Beukenoot 

 

Doeboek Kliederkerk Thuis ZOMER 
 

Bestel gratis Kliederkerk Thuis ZOMER. Een nieuw doeboek voor 

jong en oud! Met elkaar ga je op creatieve ontdekkingsreis door 

het verhaal van Naäman. Het doeboek staat vol met leuke 

spelletjes, creatieve opdrachten en kliederige knutsels. 

De zomer komt eraan. Vakantie, ijsjes eten en lekker zwemmen. 

In het zwembad, de zee of misschien wel in een rivier in de buurt. 

Naäman kreeg de opdracht om te baden in een rivier, maar daar 

had hij helemaal geen zin in! Benieuwd naar zijn verhaal? Ga mee 

op reis. Waarschuwing: je gaat wel vies worden!  

Doen, maken, praten, lezen 

In het doeboek kom je de volgende onderdelen tegen: 

- Doen: kom uit je luie stoel en ga aan de slag! 

- Maken: creativiteit voor jong en oud. 

- Praten: er zijn geen goede of foute antwoorden, maar vragen 

waarover iedereen wat te zeggen heeft. 

- Lezen: dit is hoe het verhaal in de Bijbel in Gewone Taal staat 

Sommige opdrachten kun je alleen doen, maar voor de meeste 

vragen en opdrachten heb je elkaar nodig. Gebruik dit boekje 

eens voor een familiemoment, na het eten of op zondagmiddag. 

Of bijvoorbeeld tijdens een logeerpartij of vakantie.  

Verder kan je de opdrachten allemaal thuis doen.  

Kijk op: https://protestantsekerk.nl/nieuws/doeboek-kliederkerk-

thuis-zomer/ 

 
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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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 

4 juli  09.30 u ds. R. Slaar 
11 juli  09.30 u dhr. G. van Vulpen, Zwolle 
18 juli  10.00 u ds. J. Wiegers, Olst 

25 juli  09.30 u in Olst, ds. M. Veenstra-Oving 
1 aug  09.30 u in Wijhe, ds. M. Veenstra-Oving 
8 aug  09.30 u ds. R. Slaar 

15 aug  09.30 u ds. R. Slaar 
22 aug  09.30 u ds. E. Fokkema, Twello 
29 aug  10.00 u Stöppelhaene, ds. R. Slaar 
 Olst 
datum  tijd voorganger 
4 juli  09.30 u ds. H. Nekeman 
11 juli  09.30 u ds. W. Davelaar 

18 juli  09.30 u ds. M.J. Boersma  
25 juli  09.30 u in Olst, ds. M. Veenstra-Oving 

1 aug  09.30 u in Wijhe, ds. M. Veenstra-Oving 
8 aug  09.30 u drs. H.J. Boon 
15 aug  09.30 u mevr. I. Ziegelaar 
22 aug  09.30 u ds. J. Woltinge 
29 aug  09.30 u ds. R. Gosker 

 
 Wijhe 
datum  tijd voorganger  
4 juli  09.30 u ds. Martje Veenstra-Oving 
11 juli  09.30 u ds. Martje Veenstra-Oving 
18 juli  09.30 u ds. R. Gosker, De Wijk  

25 juli  09.30 u in Olst, ds. Martje Veenstra-Oving 

1 aug  09.30 u ds. Martje Veenstra-Oving 
8 aug  09.30 u ds. S. Sijtsema 
15 aug  09.30 u ds. L. Schokker, Gorssel 
22 aug  09.30 u ds. L. de Gier, Dokkum 
29 aug  09.30 u ds. Martje Veenstra-Oving 

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. 
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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