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Erediensten in maart
1 mrt 10.00 u
8 mrt 10.00 u
15 mrt 10.00 u
22 mrt 10.00 u
29 mrt 10.00 u
5 apr 10.00 u

Mevr. I. Ziegelaar
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: Voorjaarszending
Dhr. H. Knoop
Inz. der gaven: Diaconie
Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.
Ds. J.W.T Muntendam
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: KIA Noodhulp
Ds. H.J. Damstra
Inz. der gaven: Diaconie
Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.
Ds. R. Heins
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: KIA Binnenlands diac.
Ds. D. van Doorn
Inz. der gaven: Diac. Jeugdwerk JOP
Eindcollecte: Kerkbeheer

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

Een koffiepraatje
Een tijdje geleden raakte ik in gesprek met een groepje mensen
aan een koffietafel over hoe het nu toch zit met onze kalender.
We hebben immers wel een christelijke jaartelling, maar de
namen van de maanden klinken helemaal niet zo christelijk.
Om met die jaartelling te beginnen: wij rekenen inderdaad met
zoveel jaar vóór of ná Christus. Andere godsdiensten en culturen
hebben weer een andere jaartelling. Volgens de Islamitische leven
we bijna in 1400, volgens de Chinese zijn we op weg naar 2800
en in de Joodse jaartelling zijn we zelfs bijna aanbeland in het
jaar 5800.
De wetenschap rekent liever met lichtjaren dan met gewone
jaren. Om een voorbeeld te geven: een onlangs ontdekte planeet
die op onze aarde schijnt te lijken, staat honderd lichtjaren ver
weg. Het licht doet er dus honderd jaar over om ons te bereiken.
Met de auto zouden wij daar wel een miljard jaar over doen. Ik
kan me bij zulke getallen eigenlijk maar weinig voorstellen.
Onze Westerse jaartelling gaat terug op de geboorte van Christus.
Een geleerde is ooit gaan rekenen wanneer Jezus geboren zou
zijn. Daar kwam een jaartelling uit tevoorschijn en die is in
gebruik genomen. Onze christelijke jaartelling werd dus niet
meteen met het eerste kerstfeest, maar pas veel later ‘geboren’.
Ze is ook niet helemaal nauwkeurig trouwens. Koning Herodes
bijvoorbeeld stierf in onze jaartelling al een paar jaar ‘voor
Christus’, terwijl juist hij rond Jezus’ geboorte een (niet zo’n
mooie) rol speelde. Goed rekenen is een kunst apart.
Het jaar nul heeft trouwens in onze jaartelling geen plaats en
heeft ook nooit bestaan. Iets kan volgens ons wel ‘uit het jaar nul’
zijn, ik gebruik de uitdrukking zelf regelmatig, maar dat jaar is er
dus nooit geweest.
De twaalf maanden in een Middeleeuwse tekening staan in de
figuur op de volgende pagina:
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Dan die kalender van ons. We
beginnen elk nieuw jaar in
januari, we kunnen het ons niet
anders voorstellen. In de tijd
voordat Jezus geboren werd,
begon het jaar niet in januari
maar in maart. Maart was een
heel logisch begin: het begin
van de lente, groei en bloei
komt op gang, de winter is
voorbij. Maart is vernoemd naar
een oorlogsgod: Mars, de
‘vader’ van de stichter van de
stad Rome. Vaders moet je in
ere houden, dus die eerste
maand van het jaar werd
speciaal naar hem vernoemd.
Voordat het nieuwe jaar in maart aanbrak, sloot het oude jaar af
met de maand februari, vernoemd naar de godin van de reinheid
en zuiverheid. Die laatste maand was heel geschikt om boete te
doen, om zo het oude jaar goed af te sluiten en op een goede
manier het nieuwe jaar in te kunnen gaan.
April dankt zijn naam aan maart: april is de ‘tweede’ maand, na
maart, en dus niet vernoemd. Mei en juni zijn dat wel: de namen
van de godin van de groei (Maia) en de vrouw van de oppergod
(Juno) nemen we nog steeds in de mond. Hoewel de kerk
eeuwenlang graag een flink stempel op het dagelijks leven heeft
gedrukt, zijn die niet-christelijke namen van de maanden nooit
aangepast.
Welke namen waren er gekozen als de kerk de maanden wel van
nieuwe namen had (kunnen) voorzien? Misschien een onderwerp
van gesprek voor bij de koffie? Wordt vervolgd!
ds. Henk Jan Damstra

Bij de kerkdiensten in maart
Op 12 april vieren we Pasen. De zes zondagen voor die 12e april
vormen de Veertigdagentijd. Zondag 1 maart is dus de eerste in
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een rij van dagen waarop we toeleven naar het feest van de
Opstanding. In de diensten komen bijzondere en kleurrijke
bijbelverhalen aan de orde, gericht op de weg naar het Paasfeest
toe. Veertig is in de bijbel niet voor niets het getal dat met
verwachting en nieuw leven te maken heeft. Na veertig (dagen,
weken of jaren) gebeurt er iets goeds en moois. En de tijd die
daaraan voorafgaat kun je gebruiken om stil te staan bij wat je
belangrijk vindt en waar je naar uitkijkt.
Overleden:
Op maandag 3 februari overleed de heer Jan Nieuwenhuis in de
leeftijd van 93 jaar. Hij woonde in het Weijtendaal. Op zaterdag 8
februari heeft de begrafenis plaatsgevonden op de begraafplaats
in Wesepe, na een dienst van Woord en Gebed in het Wapen van
Wesepe.
Allen die met dankbaarheid terugkijken op zijn leven en hem
missen zullen, wensen we troost toe!
Met een vriendelijke groet,
ds. Henk Jan Damstra
In Memoriam
Jan Gerrit Nieuwenhuis
22 mei 1926 – 3 februari 2020
weduwnaar van Hendrika Berendina Nieuwenhuis-Kloosterboer
Op maandag 3 februari overleed de heer Jan Gerrit Nieuwenhuis.
Hij is 93 jaar geworden. De laatste jaren woonde hij in het
Weijtendaal, eerder woonde hij met zijn vrouw Hennie aan de
Velsdijk.
Op zaterdag 8 februari hebben we zijn leven herdacht in een
dienst van Woord en Gebed in het Wapen, waarna hij begraven is
op de begraafplaats in Wesepe.
Jan Nieuwenhuis en zijn vrouw Hennie waren 66 jaar getrouwd
toen zij in juni 2017 overleed. Niet lang daarna verhuisde Jan
naar het Weijtendaal. Daar keek hij altijd uit naar de maandag,
want dan ging hij mee om kalveren weg te brengen. Dieren waren
belangrijk in zijn leven. Hij handelde er jarenlang in en deed zijn
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best om dieren die iets mankeerden weer in goede conditie te
krijgen en door te verkopen.
Hij kende veel mensen, veel mensen kenden hem. Als handelaar
en voetballiefhebber kwam hij met veel mensen in aanraking. Hij
was veel van huis, vond het ook heerlijk om wat rond te rijden in
de auto of op de fiets. Samen met Hennie genoot hij van het
samen op vakantie gaan.
Zij kregen drie kinderen: Gerrit, Wim en Willemien. Willemien is
hun ontvallen, dat was heel moeilijk. Er kwamen kleinkinderen en
achterkleinkinderen, die waren heel belangrijk voor hen.
Psalm 90 geeft woorden aan het geloof en benoemt het belang
van God voor elke generatie: ‘Van geslacht op geslacht bent U
een toevlucht geweest.’ Ieder mens is een kind van zijn en haar
tijd, maar ook van ouders en voorouders. Je bent op allerlei
manieren verbonden met wie er vóór je al waren en je bouwt
verder op wat anderen op de één of andere manier al hebben
opgebouwd. Een ‘toevlucht’ is iemand hebben bij wie je terecht
kunt om op adem te komen, om rust te vinden in het hart, om
verdriet uit te spreken en troost te zoeken. Iemand bij wie je
wordt opgevangen, wanneer je uit het leven wegvalt.
Weten we Jan Nieuwenhuis thuis bij Hem. Dat wie hem missen
zullen, troost vinden bij die gedachte en bij alle goede
herinneringen die ze met zich meegedragen.
ds. Henk Jan Damstra

UIT DE KERKENRAAD

-

Binnen Klein Salland wordt er weer een gezamenlijke
paaskaars gemaakt. Onze diaconie gaat dit coördineren.
Ons kerkorgel is succesvol gedemonteerd voor een
onderhoudsbeurt bij de orgelbouwer in Heerde. Intussen
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gebruiken we in de diensten het kistorgel van mevrouw
Broekhuizen.
De kerkenraadsleden zorgen weer voor kleine presentjes
om als prijsjes te dienen bij de Bingo op de slotavond van
Kerkbalans.
We besluiten om de zondagsdienst van 19 april niet door
te laten gaan omdat op zaterdagavond 18 april in Heeten
een oecumenische dienst wordt gehouden ter gelegenheid
van het 100-jarig bestaan van de fanfare Sint Caecilia. Dit
omdat ook de Weseper Harmonie hierbij betrokken is.
Momenteel wordt er gewerkt aan een gezamenlijke website
voor heel Klein Salland. Onze webmaster Dick Stegeman
volgt het op de voet en zal zonodig zorgen voor de juiste
doorverbinding.

Uit de pers:
Uitkomsten peiling Actie Kerkbalans 2020 bekend gemaakt
Hieronder volgt een persbericht van de PKN.
Kerkleden vinden naar elkaar
omzien, gastvrij zijn en
inspirerende vieringen de
belangrijkste waarden van de
lokale kerk.
Actieve kerkgangers van
protestantse- en katholieke
achtergrond kiezen ‘naar elkaar
omzien’ als de belangrijkste
meerwaarde van hun
plaatselijke kerk of parochie. Vlak daarna volgt ‘gastvrij en open
zijn voor gasten’ en op drie staat ‘inspirerende vieringen’. Dat
blijkt vandaag uit de peiling van Actie Kerkbalans 2020, waarbij
respondenten dertien waarden van de lokale kerk een cijfer
konden geven.
“Het sociale aspect van kerkzijn wordt hoog gewaardeerd door
kerkgangers. De kerk is een gemeenschap waarin mensen zich
met elkaar verbonden weten, waar ze het fijn vinden dat er
aandacht voor elkaar is, ook als iemand bijvoorbeeld door ziekte
lange tijd niet kan komen. Een ander aspect van kerkzijn dat
wordt gewaardeerd is de geloofsbeleving: waarden als de
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ontmoeting met God, en inspirerende vieringen scoren ook hoog.
Het zijn juist deze aspecten die een kerk onderscheiden van
andere organisaties,” aldus Anna Kruse, woordvoerder Actie
Kerkbalans.
“Met de peiling willen we iedereen aan het denken zetten over de
meerwaarde van de
lokale kerk,” aldus
Kruse. Als
belangrijkste
waarde komt naar
voren naar elkaar
omzien, meteen
gevolgd door
gastvrij zijn. Op drie
komt inspirerende
vieringen, gevolgd
door aandacht voor kinderen en tieners met op vijf ruimte voor
ontmoeting met en aanraking door God. Met een uitsplitsing naar
katholieken en protestanten waarderen de eersten de waarden
gerelateerd aan de geloofsbeleving het hoogst terwijl de
protestanten de sociale kant van kerkzijn het belangrijkst vinden.
De deelnemers werd ook gevraagd welke waarden zij het meest
van toepassing vinden op de eigen kerk. Het vieren van
sacramenten komt dan op 1, Levensgebeurtenissen vieren en
delen op 2, Ontmoeting met God op 3, Lezen en uitleg van de
Bijbel op 4 en Gastvrij zijn op 5. Hier scoren de waarden voor
geloofsbeleving gemiddeld hoger dan de waarden voor
gemeenschap.
Voor het eerst werd de peiling gehouden onder breed publiek,
1.403 actieve kerk-/parochiebezoekers vulden de online enquête
in. Anna Kruse: “Ongeveer de helft van de respondenten was
katholiek, de andere helft protestants. We spreken van actieve
kerkgangers: 75% van de deelnemers bezoekt al langer dan elf
jaar naar zijn/haar kerk en 81% doet vrijwilligerswerk.”
Actie Kerkbalans is de grootste landelijke fondsenwerfactie in
Nederland. De plaatselijke kerken van de Rooms-Katholieke Kerk,
de Protestante Kerk in Nederland, de Evangelische
Broedergemeente en de Oud-Katholieke Kerk vragen in de
actieweken van 18 januari tot 4 februari 2020 al hun leden om
een bijdrage voor de eigen kerk.
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DIACONIE

Eetproject
Op woensdag 4 maart kunnen we weer gaan genieten van een
heerlijk 3-gangen diner incl. een drankje voor € 12,50.
Om 12.30 uur staan in “het Wapen van Wesepe” de tafels gedekt,
en kunt u weer aanschuiven.
U kunt zich opgeven tot de maandag ervoor bij Fineke tel.:
532247. Hebt u een dieet, dan kunt u dit ook vermelden.
Geen vervoer, Jan komt u graag ophalen tel: 531519.
Soosmiddag
Op woensdagmiddag 18 maart komt Frans Jansen uit Olst ons iets
vertellen, en laten zien uit zijn museum “Oud Keukengerei”.
Misschien roepen deze spullen nog vele mooie en oude
herinneringen bij ons op. We laten ons verrassen.
De middag begint om 14.30 uur in “het Wapen van Wesepe”.
Reisje
Dit vindt plaats op woensdag 20 mei.
Noteer het alvast in de agenda of op de kalender.
Na overleg met de TCR, hebben we besloten om die dag het
volgende te gaan doen:
We gaan voor de middag naar “Landgoed Kaamps” te Deurningen
waar we de kaasboerderij van de fam. Nijland bezoeken.
Daar gebruiken we ook een uitgebreide lunch.
In de middag vertrekken we richting Ootmarsum waar we een
bezoek brengen aan” Hotmarks Glasblazerij en Artshop”.
Terug in Wesepe staat er bij “het Wapen van Wesepe” een diner
op ons te wachten.
In het volgende kerkblad meer hierover.
Graag begroeten we jullie op deze activiteiten, u bent allen van
harte welkom.
Vriendelijke groeten van Mientje, Jan, Frank, Mieke, Fineke en
Erna.
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ZEO
Zaterdag 1 februari hebben we carnaval gevierd in de Beukenoot.
Iedereen kwam mooi verkleed zodat het direct gezellig was.
Jan Niemeijer was onze disjockey. Iedereen kon meezingen.
De carnavalsvereniging uit Broekland was met de prins en twee
hofdames en leden van de raad van elf aanwezig wat door de
aanwezigen zeer op prijs werd gesteld.
Iedereen deed volop mee met de polonaise inclusief de mensen in
de rolstoel. Na een hapje en een drankje ging iedereen zeer
tevreden huiswaarts
Het was een prachtige middag.

STICHTING OUDEREN HUISVESTING
WESEPE
"De Brouwershof"

Beste mensen,
Woensdag 11 maart a.s. is weer onze spelletjesmiddag in de
Brouwershof. Aanvang 14.30 uur.
We maken er weer een gezellige middag van.
U bent van harte welkom!
Hartelijke groet van Bertus, Klaasje en Jenny.

KERKBEHEER

Kerkbalans 2020
Op maandag 3 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
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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.
De eindstand kwam wat lager uit dan het bedrag waarop in de
begroting was gerekend.
De eindstand op de telavond was € 47.196,70. Inmiddels is de
stand nog opgelopen tot ongeveer € 47.500,-.
Het was te verwachten dat de eindstand lager uit zou komen. We
hebben in het afgelopen jaar te maken gehad met veel
sterfgevallen. Het ledenaantal van de gemeente neemt dus af en
daarmee de opbrengst van Kerkbalans.
Toch zijn de kerkrentmeesters -gegeven deze omstandighedentevreden met het resultaat. We kunnen het komende jaar met
vertrouwen tegemoet zien.
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

Op 26 jan en 2 feb is er geen dienst geweest in Wesepe.
9 feb
16 feb

Diaconie
Kerkbeheer
Diac Kerk in Actie
Kerkbeheer
H. Avondmaal
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€ 119,04
€ 149,65
€ 54,80
€ 41,30
€ 35,00

AGENDA
4 mrt 12.30 u
11 mrt 14.30 u
18 mrt 14.30 u
23 mrt 20.00 u
28 mrt 9.00 u
1 apr 19.30 u
2 apr 20.00 u
3 apr
9.00 u
8 apr 19.45 u

Samen eten
Wapen van Wesepe
Spelletjesmiddag
Brouwershof
Soosmiddag
Wapen van Wesepe
Redactievergadering
Vulikerweg 2c
Oud papieractie1
erf fam. Niemeijer
Kerkbeheer
de Beukenoot
Diaconievergadering
de Beukenoot
Ouderlingenvergadering
de Beukenoot
Kerkenraadsvergadering
de Beukenoot

Einde Nicolaasconcerten
Het bestuur van De Nicolaas Concerten in
Wesepe heeft besloten dat het seizoen 2019–
2020 haar laatste seizoen zal zijn.
Met veel plezier en genoegen kijken we terug op de afgelopen
jaren waarin we vanaf 2012 jonge, veelbelovende artiesten een
podium hebben gegeven.
De prachtige eeuwenoude Nicolaaskerk met haar unieke akoestiek
bleek een geweldige locatie voor onze musici, maar ook voor de
vele muziekliefhebbers die we hebben mogen verwelkomen.
Er is een aantal redenen voor dit besluit van het bestuur. De druk
op de organisatie is gaande de jaren toegenomen. Er valt veel te
regelen en alles moet stipt op tijd klaar zijn. We hebben dit met
veel enthousiasme en inzet gedaan. Het vinden van nieuwe
bestuursleden met de verschillende benodigde disciplines valt niet
mee. Met de tendens dat de deelname aan het vrijwilligerswerk
geleidelijk aan afneemt, hebben wij ook te maken.
In veel omringende dorpen en plaatsen zijn ook tal van
initiatieven van de grond gekomen om concerten te organiseren.
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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Er is veel keus, concurrentie zo u wilt. We hebben dan ook
moeten vaststellen dat ons bezoekersaantal terugloopt.
Vanzelfsprekend heeft dit zijn weerslag op onze financiële situatie.
Dankzij onze zakelijke en particuliere sponsors en substantiële
bijdragen van het Prins Bernhard Fonds en van de Rabobank
hebben we het lang kunnen volhouden.
De afgelopen tien jaren hebben we veertig mooie en soms zelfs
topconcerten kunnen organiseren. We kijken er met veel
voldoening op terug!
In het lopende seizoen hebben we nog één mooi concert voor u
tegoed. We hopen op uw komst en verwelkomen u graag.
Bestuur
De Nicolaas Concerten

Tussentijds afgetreden
bestuursleden

Elly Thijs
Gerard Thijs
Wilma Eskes
Elise Schouten
Jim van der Zanden
Hans van Zaaijen

Henk Heikamp
Mariette Koenraadt
Else Fleurke
Helga Bonsink
Albert Albers
Gosse Jongstra

Wilt u alle stukken, notulen, brieven, et cetera, met betrekking tot de Protestantse
Samenwerking in Klein-Salland sturen naar: secretaris@kleinsalland.nl

Dialectdienst 22 maart 2020 in de Nicolaaskärke in Wieje
Zondagavond 22 maart begint om 19.00 uur een kärkdienst in
dialect met als thema: Vriejheid.
De voorbereidingsgroepheeft dit thema gekozen vanwege
ondermeer de actualiteit. We vieren 75 jaar vrijheid en vrijheid
van meningsuiting houdt ons vaak bezig. Heb je de vrijheid om te
leven en te werken zoals jij verkiest? En voel jij je vrij om
bijvoorbeeld te zeggen dat geloof een rol in je leven speelt?
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Vrijheid is een boeiend onderwerp, de voorbereidingsgroep is
enthousiast. Trompettist Maaik Meiberg en organist Johannes
Dijkstra doen graag mee en de groep Impress doet er alles aan
om met hun muzikale inbreng een mooie bijdrage te leveren.
Uiteraard in dialect.
U kunt een dienst verwachten waarin alle onderdelen in het
Sallan’s ‘plat’ zijn omgezet.
Voel je vrij om mee te vieren in deze dienst! Ook als je niet
gewend bent in Wieje in de kärke te komen ben je van harte
welkom.
Na afloop is er in de Nicolaaskärke koffie “um eff’n noa te proat’n’.
Kerkdiensten in Klein Salland
Raalte
datum
1 mrt
8 mrt
15 mrt
22 mrt
29 mrt
5 apr

tijd
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

u
u
u
u
u
u

tijd
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

u
u
u
u
u
u

voorganger
ds. R. Gosker
ds. A. de Vries
ds. H.E.J. de Graaf
ds. K. van der Kamp
ds. J.W.T. Muntendam
ds. S. v.d. Zee

Olst
datum
1 mrt
8 mrt
15 mrt
22 mrt
29 mrt
5 apr

voorganger
ds. H.J. van der Steeg
Mw. ds. I. de Zwart
ds. H.J. Damstra
ds. E.S Klein Kranenburg
ds. H.J. Damstra
ds. H.J. Damstra

Wijhe
datum
1 mrt
8 mrt
11 mrt
15 mrt
22 mrt
29 mrt
5 apr

tijd
voorganger
10.00 u
ds. M. Veenstra-Oving
10.00 u
ds. M. Veenstra-Oving
19.00 u
ds. M. Veenstra-Oving (bidstond)
10.00 u
ds. M. Veenstra-Oving
19.00 u
dialectdienst (zie hierboven)
9.30 u
Mw. L. van Geenen
9.30 u
ds. M. Veenstra-Oving
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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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