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Erediensten in maart
3 mrt

10.00 u

10 mrt

10.00 u

17 mrt

10.00 u

24 mrt

15.00 u

31 mrt

10.00 u

7 apr

10.00 u

Ds. M. Veenstra
Doopdienst
Inz. der gaven: Diaconie
Eindcollecte: Ond.Kerk.Gebouwen
Ds. R. Gosker
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: KIA Voorjaarszending
Ds. D. v. Doorn
Inz. der gaven: KIA binnenl.diaconaat
Eindcollecte: Ond.Kerk.Gebouwen
Ds. Kees Kok
Oosterhuisdienst
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: KIA kinderen in de knel
Ds. H.J. Damstra
Inz. der gaven: Missionair
Eindcollecte: KIA Zending
Mevr. I. Ziegelaar
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: KIA zending

Na afloop van elke kerkdienst is er koffiedrinken in de
Beukenoot waarvoor elke kerkganger van harte wordt
uitgenodigd.
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LEVENSVRAGEN
Onlangs las ik een artikel waarin het gebruik van de smartphone
en andere social media werd besproken.
Het gebruik wordt nogal eens negatief belicht door mensen.
Het is niet dat ik nu reclame ga maken voor deze digitale
communicatie-ontwikkeling.
Een veel gehoorde opmerking is dat mensen in gezelschap
alleen oog voor dat ‘schermpje’ hebben en de omgeving op een
tweede lijn zet.
Of het gesprek wordt via twitter, whats-app of facebook gevoerd.
Dat dit nu zo’n positieve ontwikkeling is, is nog maar de vraag.
Als een dergelijke communicatie vervanging wordt voor een
persoonlijk gesprek of ontmoeting, dan is er wel wat mis in onze
samenleving.
Soms zijn mensen zich niet meer bewust van deze ontwikkeling,
die grote gevolgen kan hebben. De balans is weleens zoek en dan
kan er een soort verslaving ontstaan.
Toch zie ik ook een mooie ontwikkeling van dit digitale tijdperk en
wijs ik mensen wel eens op de vele mogelijkheden die een tablet
of smartphone kan bieden.
Het delen van foto’s met (klein)kinderen, vakantiefoto’s of de
‘kerkuitzending gemist’ via PC of Tablet, elk uur van de dag te
volgen.
Zo zie ik zelf ook het voordeel om mensen sneller via mail van
info te voorzien.
Of om met een (klein)kind in het buitenland te skypen.
Ik gebruik regelmatig mijn bijbel-app om teksten op te zoeken in
een andere bijbelvertaling.
Elke morgen lees ik een (bijbel)tekst ter overdenking om de dag
mee te beginnen of in een gesprek met de ander te delen. Het
voegt iets toe in een kerkdienst of gespreksgroep een foto of
filmpje te gebruiken, waarin het onderwerp wordt belicht.
Dit brengt mij ook bij de app van de PKN in de veertigdagentijd.
Natuurlijk is de papieren versie van de 40-dagentijdkalender á 1
euro via www.kerkinactie.nl/40dagentijdkalender te bestellen.
Deze kalender is er om elke dag bewust om te gaan met wat wij
ontvangen en mogen delen.
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De vastentijd begint 6 maart. De tijd van bezinning roept ons op
om bewust te leven.
Ik schrijf niet voor niets over dit onderwerp en roep dan ook op:
‘Wie doet er mee’?
Vele voorbeelden zijn er: 40 dagen geen koffie of alcohol drinken,
de zondag uitgezonderd.
Of de whats-appjes of andere berichten om te zetten in
persoonlijke ontmoetingen of gesprekken van face-to-face. Het
geld en tijd wat hier aan wordt besteed kan dan aan een goed
doel worden gegeven.
Het digitale tijdperk heeft zijn voor- en nadelen, maar werkelijke
ontmoeting of gesprek geeft meer weer wat de ander voelt en
beleeft.
Mensen zijn geen mooie schermpjes of robotten, maar tastbare,
kwetsbare, wonderlijke levendige wezens.
Het gaat er om elkaar te zien, werkelijk te zien en te erkennen.
Voor de Joodse filosoof Emmanuel Levinas is ontmoeting
aanwezig in het gelaat van de ander.
Door het gelaat van je medemens mogen we God en elkaar
ontmoeten.
Hoe fijn zou het zijn om in deze tijd, maar eigenlijk altijd, tijd te
maken voor de medemens en in zorg en aandacht met elkaar te
leven.
Tja, levensvragen worden zo levenslessen.
Hartelijke groet,
Lenie van Geenen, kerkelijk werker
PG Wijhe
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BIJ DE DIENSTEN
Op 27 januari zong Yosina Roemajauw tijdens de kerkdienst
waarin er ambtsdragers bij kwamen, afscheid namen en
aanbleven. We hebben genoten van haar stem en van wát ze
zong. Dat ze kwam zingen, was in december (toen de kopij moest
worden ingeleverd) nog niet bekend, vandaar dat het niet
vermeld was. Een welkome verrassing dus. We hopen dat Yosina
vaker komt!
Op zondag 3 maart wordt Femke gedoopt. Femke is de dochter
van Marjolein Versteeg en Bertin Gielink, en het zusje van Milou.
We zijn blij haar als dopeling te mogen verwelkomen!
Pasen valt laat dit jaar, op 21 april. Later kan bijna niet, Pasen
valt namelijk op z’n laatst op 25 april. 22 maart is trouwens de
vroegste mogelijkheid. Er is een speciale berekening voor om de
Paasdatum uit te rekenen: het is altijd Pasen op de eerste zondag
na de eerste volle maan na het begin van de lente op 21 maart.
Het is wat gemakkelijker om er even de agenda bij te pakken en
de juiste datum van Pasen gewoon maar op te zoeken. Er zit een
heel verhaal achter waarom dat zo is. Als ik het goed begrepen
heb, heeft dat te maken met politiek en kerkelijk gedoe in het
verre verleden.
Dat Pasen op 21 april gevierd wordt, betekent dat we dit jaar op
zondag 10 maart beginnen met de ‘veertigdagentijd’, die tijd van
voorbereiden en toeleven naar Pasen toe. Veertig dagen bepalen
ons bij de wereld waar we deel van zijn, bij het leven dat we
leiden, en ook bij wat Pasen nu eigenlijk voor ons betekent. Een
tijd om goed te gebruiken dus.
De jaarlijkse ‘Oosterhuisdienst’ valt in die veertigdagentijd. Deze
dienst hoort er inmiddels helemaal bij en is een begrip geworden,
ook voor mensen van buiten. Omdat de dienst pas ’s middags om
15.00 uur begint, hebben we ’s morgens ‘vrij’. Of, en zo kun je
het ook stellen, dan zijn we in de gelegenheid om op een andere
plek naar de kerk te gaan. Hopelijk mag de dienst rondom
liederen van Huub Oosterhuis zich weer in een grote
belangstelling verheugen!
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Avonden om aandacht voor te vragen:
We krijgen de gelegenheid om de komende tijd op drie avonden
met belangrijke thema’s aan de slag te gaan: Verbinding,
Vertrouwen en Verlangen. Die onderwerpen zijn in ons gewone
leven van levensbelang, ze zijn de basis van geluk en een goed
leven.
Op een andere plek in dit blad, en ook al de vorige keer, kunt u er
meer over lezen.
Overleden:
Op donderdag 14 februari is de heer Hendrik van de Kraats
overleden, in de leeftijd van 86 jaar. Hij was tot april vorig jaar lid
van onze gemeente en woonde tot dan toe aan de Wethouder Van
Doorninckweg. Vorig jaar is hij verhuisd naar Woonzorglocatie St.
Willibrord in Boskamp. Op donderdag 21 februari heeft de
begrafenis op de begraafplaats in Wesepe plaatsgevonden. We
wensen wie hem missen zullen en voor wie hij deel van hun leven
was, sterkte toe!
Wel en wee:
Dat we als mensen kwetsbaar zijn, merken we vooral als ziekte
en gezondheidsproblemen dichtbij komen. Een aantal mensen
heeft zelf zulke problemen of er is iemand in hun kring van
naasten die veel meemaakt. Dat zij zich gesteund en gesterkt
mogen weten door mensen om hen heen en door onze Heer.
Met een vriendelijke groet,
ds. Henk Jan Damstra
Oosterhuisdienst
Op zondag 24 maart 2019 om 15.00 uur zal in de Protestantse
kerk van Wesepe de inmiddels traditionele Oosterhuisdienst plaats
vinden. In deze dienst zullen liederen van de bekende dichter en
theoloog Huub Oosterhuis worden gezongen. Aan de dienst zal
worden meegewerkt door een koor samengesteld uit de cantorij
van onze gemeente aangevuld met zangers uit de regio – in totaal
ongeveer 30 personen.
De cantorij zal worden gedirigeerd en begeleid door Corinne
Ovinge-Best.
Voor liefhebbers van de liederen van Huub Oosterhuis is deze
dienst een absolute must.
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KRINGWERK

Thema-avonden voor iedereen: Verdieping
Op een ongedwongen manier met elkaar in gesprek gaan over
thema’s die ertoe doen, dat is de uitdaging in een reeks themaavonden met als doel verdieping van zin- en betekenisgeving.
Daarom organiseren we drie thema-avonden voor allerlei
geïnteresseerden (man/vrouw, oud/jong, Sallander/import) in
Wesepe en wijde omgeving.
In de uitwisseling leren de aanwezigen zichzelf dieper kennen en
vinden wellicht onbekende voeding voor de ziel. Harm Knoop zal
daarbij zorgen voor de begeleiding. Elke avond heeft een eigen
thema en begint om 20.00 uur met een inloop vanaf 19.45 uur in
de Beukenoot.
De thema’s zijn:
1. VERBINDING donderdag 28 februari
2. VERTROUWEN woensdag 27 maart
3. VERLANGEN donderdag 25 april
Iedereen is welkom op alle avonden of op één ervan. Er zijn geen
kosten aan verbonden. Er wordt gezorgd voor thee, koffie een
hapje en een drankje.
We hopen jullie belangstelling te hebben gewekt.
Ans Krijt, Cora Schensema en Jacky van Tartwijk

DIACONIE
Eetproject
Woensdagmiddag 6 maart gaan we om 12.30
uur weer samen eten in het Wapen van Wesepe.
Het is altijd erg gezellig. Nog nooit geweest? Schuif ook eens
gezellig aan!
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De kosten voor het 3-gangen diner inclusief een drankje is 12.50
euro.
Opgave tot de maandag ervoor bij Fineke, telefoon: 532247.
Geen vervoer, bel dan met Jan, telefoon: 531519.
Soos 1969 - 2019
Op 14 maart a.s. is het 50 jaar geleden dat de “Ouderensoos
Wesepe en omgeving” is opgericht.
Dit heuglijke feit willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
U bent allen van harte welkom om dit samen met ons te komen
vieren op zaterdagmiddag 23 maart a.s. om 14.30 uur in het
Wapen van Wesepe.
Het Deventer Salonorkest “Abraham Gezien” zorgt deze middag
voor de muzikale omlijsting!
Graag tot ziens op de 23ste.
Hartelijke groeten,
Bestuur Ouderensoos Wesepe e.o.

KERKBEHEER

De Kerk en de Beukenoot zijn er om te gebruiken!
In ons beleidsplan staat dat we kerk voor het hele dorp willen
zijn. Dat geldt niet alleen voor de geestelijke ondersteuning, maar
zeker ook voor het gebruik van de gebouwen:
Op zondag is er de kerkdienst in de kerk, zijn er op gezette tijden
de Nicolaasconcerten en het optreden van koren. Er worden af en
toe huwelijken gesloten. En dat zijn niet alleen kerkelijke
huwelijken, ook burgerlijke huwelijken worden er wel afgesloten.
Wat wil je met Het Wapen van Wesepe aan de overkant voor het
vervolg…
In de zomermaanden is er op donderdag Open Kerk, voor gasten
van buiten, maar ook voor de dorpsbewoners die alles eens rustig
willen bekijken of even rustig willen zitten en soms luisteren naar
het mooie orgel.
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De Beukenoot is er om te vergaderen. HVD dames hebben er hun
bijeenkomsten. De pedicure heeft er haar zitting en
maandagmorgen wordt er altijd bloed geprikt.
Als u ook belangstelling heeft om gebruik te maken van de kerk of
de Beukenoot, dan horen wij het graag. Voor inlichtingen:
Betsie ten Have tel. 0570-531237; j.ten.have9@kpnplanet.nl
Kerkbalans 2019: Begroting gehaald
Op maandag 4 februari is de actie Kerkbalans in onze gemeente
afgesloten. Op deze avond werd weer een bingo gehouden voor
de vrijwilligers die de enveloppen hadden weggebracht en
opgehaald. Al voor half 8 kwamen de eerste lopers de enveloppen
met de toezeggingen afleveren. Velen van hen bleven om bingo te
spelen en de uitslag van de eerste telling mee te maken. Het
werd een erg gezellige avond met veel bijpraten en
de bekende partijtjes bingo met mooie prijzen. Terwijl de lopers
genoten van de gezelligheid werden in een andere kamer de
toezeggingen geteld. Aan het eind van de avond kon de
voorlopige eindstand worden bekendgemaakt. Dat bedrag lag
onder het begrote bedrag, maar er was nog een lijst niet
ingeleverd en er ‘druppelen’ meestal nog wat giften na.
Dat betekent dat op dit moment het mooie bedrag van
€ 50.863,30 is toegezegd. En dat ligt vlak onder de begroting
(€ 51.000). Zodat we kunnen zeggen dat de begroting gehaald is.
Waarmee de kerkrentmeesters blij en tevreden zijn.
We danken iedereen voor hun toegezegde bijdrage en natuurlijk
ook alle vrijwilligers voor hun altijd weer trouwe inzet.
De kerkrentmeesters
Opbrengst van collecten en giften

27 jan.
10 febr.
17 febr.

Diaconie Jeugdwerk
Kerkbeheer
Diaconie Educatie
Kerkbeheer
Diaconie Noodhulp
Kerkbeheer
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€
€
€
€
€
€

102,90
170,54
28,55
33,40
91,95
70,70

AGENDA

6 mrt
23 mrt
25 mrt
27 mrt
30 mrt

12.30
14.30
20.00
19.45
10.00

u
u
u
u
u

Samen eten
Ouderensoos
Redactievergadering
Thema-avond
Oud papieractie1

Wapen van Wesepe
Wapen van Wesepe
Kikkerspad 9
De Beukenoot
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

EEN AARDAPPEL OM TE DELEN
Op Biddag voor gewas en arbeid (13 maart) of de zondagen
rondom Biddag delen de gezamenlijke diaconieën van Klein
Salland pootaardappelen uit na de kerkdienst.
Iedere aanwezige krijgt een pootaardappel om deze in de tuin te
poten.
Geen tuin? Geen probleem, een grote bloempot gevuld met grond
kan ook prima dienst doen.
Waarom de diaconieën dit doen en ze vooral ook hopen dat u de
aardappel poot?
Een aardappel maakt meer aardappels en als het goed is kunnen
de aardappelen eind augustus/begin september worden
gerooid/geoogst.
Het is de bedoeling dat u de aardappelen op startzondag
meeneemt naar de kerk.
Vervolgens zorgen de diaconieën dat deze bij de voedselbank
komen.

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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Maar … het kan ook zo zijn dat u na de oogst denkt: nou ik wil dit
aardappeltje ook zelf wel even proberen.
Ook dat is geen probleem, dan haalt u toch gewoon een zakje
aardappelen uit de winkel en neemt deze mee op startzondag.
Delen hoeft niet zo moeilijk te zijn, als we er allemaal maar aan
mee willen werken.
En zelf een aardappel poten en de groei en bloei volgen leert ons
misschien ook weer dat we niet alles zelf in de hand hebben.
Maar zelf ook afhankelijk zijn van o.a. de natuur.
De gezamenlijke diaconieën Klein Salland
Dialectdienst op 10 maart 2019 in de Nicolaaskärke in
Wieje
De maand maart is al jarenlang de maand van het dialect!
Op zondagavond 10 maart kunt u genieten van een kärkdienst in
dialect in de Nicolaaskerk in Wijhe.
We beginnen om 19.00 uur en het thema is: Wat kies je?
De voorbereidingsgroep vindt dat er in deze tijd overweldigend
veel keuzes zijn. Zeker voor kinderen en jongvolwassenen. Dat
maakt het leven niet altijd overzichtelijk.
Keuzes kunnen levensbepalend zijn. En kies je nog voor geloof?
Deze dienst is voorbereid door een aantal enthousiaste
gemeenteleden die het dialect een warm hart toedragen.
Alle teksten, liederen en de overweging zijn in het Sallands ”plat”
omgezet. De liederen worden muzikaal begeleid door organist
Roelof v.d. Berg en trompettist Maaik Meiberg.
Komt u ook op deze bijzondere avond? Ook als u niet gewend
bent in Wieje in de Kärke te komen bent u van harte welkom!
Na afloop is er in de Nicolaaskärke koffie “um noa te proat’n”.
Uitvoering Johannes Passion in Raalte
Na de succesvolle uitvoering van het meesterwerk van Georg
Friedrich Händel "de Messiah" in november 2017 heeft de Zang en
Oratoriumvereniging Raalte opnieuw een groot werk op het
repertoire staan.
Op zondagavond 7 april om 19.30 uur zal in de Basiliek van de
Heilige Kruisverheffing te Raalte de Johannes Passion van Johan
Sebastiaan Bach worden uitgevoerd.
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Het concert staat onder leiding van dirigent Sander van den
Houten en wordt ondersteund door 4 uitstekende solisten Martha
Bosch sopraan, Dave ten Kate altus, Adrian Fernandes tenor en
Bert van de Wetering bas. Het 60-koppig koor, inclusief
gastzangers, zal muzikaal worden ondersteund door het uit 18
personen bestaande begeleidingsorkest "Strijklicht". Carl Visser
bespeelt het orgel.
Halverwege het concert zal er een pauze zijn waar alle bezoekers
een kopje koffie/thee krijgen aangeboden bij hotel de Zwaan.
De kaartverkoop is vanaf 15 maart bij bloemisterij Passie-Flora,
bij de leden van het koor en op 7 april vanaf 18.45 uur bij de
ingang van de basiliek.
Voor meer info zie: zov-raalte.nl
Hemelvaart projectkoor: houdt u van zingen? Noteer vast
deze data!
In de dienst van Hemelvaart op 30 mei in de Dorpskerk in Olst,
aanvang 19.30 uur, willen we met een projectkoor de pelgrims
van de Spil* die Olst aan doen, verwelkomen en deze bijzondere
feest samen vieren. Iedereen - gelovige of niet, ervaren zanger of
niet - kan meedoen! Want zingen brengt ons dichterbij elkaar en
dichterbij de vreugde van de ziel. Wij repeteren op dinsdag 7, 14,
21, 28 mei 2019 van 20.15 tot 21.45 in de Bastiaan. Carien
Duursema (verbonden aan de pkn Wijhe) zal onze enthousiaste
dirigente zijn. Er zijn geen kosten aan verbonden en voor koffie
en thee wordt gezorgd.
U kunt zich alvast opgeven bij Blandine Taal,
mussettaal@kpnmail.nl, 06-30292520.
* de Spil is een retraitecentrum en omschrijft zich als een plek
tussen herberg en klooster.
Kijk ook op www.retraitecentrum.nl
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Kerkdiensten in Klein Salland
Raalte
datum
tijd
3 mrt
10.00
10 mrt
10.00
17 mrt
10.00
24 mrt
19.00
31 mrt
10.00
7 april
10.00

u
u
u
u
u
u

voorganger
ds. K.M. Zwerver (Gezinsdienst)
ds. K.M. Zwerver
ds. H.E.J. de Graaf
ds. H.E.J. de Graaf
ds. K.M. Zwerver
ds. K.M. Zwerver

Olst
datum
3 mrt
10 mrt
17 mrt
24 mrt
31 mrt
7 april

u
u
u
u
u
u

voorganger
ds. R.W. Heins
ds. H.J. van der Steeg
ds. H.J. Damstra (Heilig Avondmaal)
ds. H.J. Damstra (kerkschooldienst)
Mevr. Ds. L.E. Bassa
ds. H.J. Damstra

u
u
u
u
u
u

voorganger
ds. J. Woltinge Zwolle
ds. Martje Veenstra-Oving
mw. R. van Dijk-Veenstra Hoogeveen
ds. Martje Veenstra-Oving (Cantorij)
ds. Martje Veenstra-Oving (Wmkoor)
ds. T. van Beijeren B H Roden

tijd
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Wijhe
datum
tijd
3 mrt
10.00
10 mrt
10.00
17 mrt
10.00
24 mrt
10.00
31 mrt
10.00
7 april
10.00

Bak een nieuwe taart op
zondag
De Veertigdagentijd zijn de
veertig dagen voor Pasen.
Startend op Aswoensdag zijn
het eigenlijk 46 dagen. De
zondagen tellen niet mee: de
zondag is namelijk een
feestdag. En bij feest hoort
taart.
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Op de website van Kerk in actie (https://www.kerkinactie.nl/komin-actie/acties/bak-een-nieuwe-taart) vindt u voor iedere zondag
in de 40dagentijd een wereld(s)recept van een - voor velen ‘nieuwe’ taart. Om te vieren dat het zondag is en dat we nieuw
begin mogen maken. Leuk voor bij de koffie of thee, thuis of in de
kerk.

U vroeg mijn handen
U vroeg mijn handen, opdat U ze kunt gebruiken voor uw doel.
Ik bood ze aan, eventjes, maar trok ze terug, want het werk was
moeilijk.
U vroeg mijn mond om een stem tegen ongerechtigheid te laten
horen.
Ik gaf slechts mijn fluistering, uit vrees om zelf beschuldigd te
worden.
U vroeg mijn ogen om de pijn van de armoede te zien.
Ik sloot ze, want ik wilde niet zien.
U vroeg mijn leven, opdat U via mij zou kunnen werken.
Ik gaf maar een klein stukje, zodat ik niet te betrokken kon
raken.
Heer, vergeef mij als ik U dien uit egoïsme,
alleen wanneer het mij uitkomt,
Alleen op die plekken waar het veilig is,
En alleen met diegenen die het mij makkelijk maken om U te
dienen.
Vader, vergeef mij, maak mij nieuw,
Zend mij uit als een bruikbaar instrument,
Opdat ik de betekenis van uw kruis serieus mag nemen.
Joe Seremane, Zuid-Afrika
Uit: Bron van Leven
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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 25 RABO 0373732457
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:
NL59 RABO 0373739702
diaconiewesepe@gmail.com
LEDENREGISTRATIE

Dhr. E. Hoogeboom
eefhoogeboom@gmail.com

KINDEROPPAS

via G. Visscher, zie boven

WEBSITE:

http://wesepe.protestantsekerk.net

tel. 531237
tel. 531277
06 22541865

tel. 531686

tel 0572-381904

(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)
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