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KERKBLAD 

van de 
Protestantse Gemeente Wesepe 

 

Verschijningsdatum: 1 maart 2021  Redactie: 
      Ds. H.J. Damstra 
Oplage: 405 ex.     Mevr. A. Rechterschot 
      Dhr. G. Visscher 
Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl   Dhr. E.G. van den Broek 
 
Kopij voor de maand april inleveren vóór 22 maart 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 maart 
Op 23 februari heeft de regering de lock down verlengd tot 15 

maart. Dus gaan we tot die datum geen diensten houden. 

Wel worden er op diverse fronten versoepelingen mogelijk. We 

houden de adviezen van de PKN goed in de gaten. 

Voor Olst en Wesepe zullen tijdens de lock down gecombineerde 

online diensten worden gehouden in de kerk van Olst, die worden 

ook aangeboden via onze kerkradio.  

Zie achterin voor de diensten in Olst. 
 

Onder voorbehoud de diensten vanaf 21 maart: 

21 mrt 10.00 u  Ds. C. Schokker 

    Inz. der gaven: Diaconie 

    Eindcollecte: Kerkbeheer 

28 mrt 10.00 u  Ds. R. Gosker - Palmzondag 

     Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: Diaconie 

1 april 19.30 u  Ds. J. Muntendam – 

Witte donderdag HA 

2 april 19.30 u  Ds. J. Muntendam - Goede vrijdag 

3 april 22.00 u  Ds. J. Muntendam - Stille zaterdag 

4 april 10.00 u  Ds. H.J. Damstra - Pasen 

    Inz. der gaven: KIA kansarme  

kinderen 

    Eindcollecte: Ond.kerk.gebouwen 

  
 Er is voorlopig geen koffiedrinken in de Beukenoot. 

mailto:kerkbladwesepe@live.nl
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OP WEG NAAR PASEN, het feest van ons leven! 

 

Wanneer de verschillende kerkbladen in maart in onze kerkelijke 

gemeenten binnen ‘Klein Salland’ verschijnen zitten we, binnen de 

ruimte van de zondagse kerkelijke vieringen, midden in de 40 

dagentijd. We richten ons deze periode op wat er straks zal gaan 

gebeuren in Jeruzalem, richten ons op Pasen! Ik hoef velen van u 

allang niet meer te vertellen dat het getal 40 niet zomaar een 

getal is. 40 dagen lang op weg naar Pasen, tijd van voorbereiding, 

zoals Mozes 40 dagen en nachten vastte op de berg Sinaï, voordat 

hij de leefregels van God ontving. Zoals Elia, op weg naar de berg 

Horeb, 40 dagen en nachten in de woestijn verbleef, alvorens hij 

een Godservaring had. En, zoals het volk Israël na de uittocht 40 

jaar lang door de woestijn trok, voordat ze het beloofde land 

binnen kon gaan. 40 dagen en nachten onderweg om daar te 

kunnen komen waar het ‘goed toeven’  is, waar sprake kan zijn 

van echte ontmoeting, van thuiskomen uit de ballingschap, bij de 

bron van je bestaan. Blijkbaar is er voorbereiding voor nodig, 

voordat daar sprake van kan zijn, zoals de bijbelschrijvers ons op 

alle fronten proberen duidelijk te maken; 40 dagen en nachten; 

40 jaar, kortom een leven lang, steeds opnieuw. We hebben 

blijkbaar tijd nodig, tijd om na te denken en je af te vragen wat 

de goede weg en de juiste keuzen voor jou en soms voor ons 

allen kunnen zijn, willen we thuiskomen bij onszelf; bij hen met 

wie we leven en … bij Hem die we God hebben leren noemen; 

willen we bevrijding kunnen ervaren, opstanding kunnen vieren. 

En die tijd zullen we, zowel individueel als kerkelijke 

gemeenschappen, steeds opnieuw nodig hebben, want u en ik 

weten maar al te goed dat het altijd, als het om geloof en 

zingeving gaat, altijd zien … soms even is, zoals zo overduidelijk 

ook te ontdekken valt in de weg van bijvoorbeeld Mozes, Elia en 

ook Jezus zelf! Zo is, ieder jaar opnieuw de 40 dagentijd tijd van 

voorbereiding, dat willen alle evangelisten en al die verhalen uit 

Marcus en Johannes dit jaar, op weg naar Pasen, ons duidelijk 

maken. We hebben ze ieder jaar, ook in dit zo complexe jaar 

2021, zo nodig, een leven lang, om te leren omgaan met onszelf, 

met wie je bent, met je zoektocht naar de bronnen in je bestaan; 

en die zoektocht is nooit ten einde, is nooit voltooide tijd, is altijd 

opnieuw gaan van uittocht naar doortocht, naar een totaal ander 

zijn en ervaren. Jezus zelf heeft midden in dat krachtenveld 

gestaan, en daarom lezen we de getuigenissen van de 
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bijbelschrijvers ieder jaar opnieuw om, hopelijk steeds weer, 

geïnspireerd op weg gezet te worden naar Jeruzalem, naar Pasen, 

het FEEST VAN ONS LEVEN! 

 

Ds. Chienus Schokker, PG Wijhe 
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UIT DE PASTORIE 

 

Een jaar lang zitten we inmiddels in corona-tijd. Ik hoor van een 

aantal gemeenteleden dat ze hun eerste vaccin gekregen hebben. 

Dat geeft in ieder geval moed. We laten voorlopig de vlag met 

‘Houd moed en heb lief’ nog maar mooi hangen bij de kerk. We 

hebben die oproep nog steeds nodig. De beperkingen zijn 

voorlopig nog niet van de baan, ook niet voor de kerken. Ik 

verwacht dat we voorlopig geen diensten in Wesepe kunnen 

houden en dat diensten rond een begrafenis of crematie alleen 

met een heel beperkt aantal mensen mag plaatsvinden. 

 

Positief zijn de toezeggingen voor kerkbalans van dit jaar. Fijn dat 

er een groter bedrag is toegezegd dan waar in de begroting 

rekening mee gehouden is en dat het bedrag ook hoger is dan 

vorig jaar. Daar kunnen we met elkaar alleen maar blij mee zijn. 

 

Met plezier kijken we als voorgangers van klein-salland terug op 

de dienst van zondag 14 februari. Met drie dominees in één dienst 

in één kerk, wanneer maak je dat nou mee? Het gezamenlijk 

gesprek dat we in de dienst hadden, in plaats van een preek, ging 

over de genezing van een melaatse man. Jammer dat we het kort 

moesten houden, er was nog zo veel meer over te zeggen. Maar 

goed, de dienst wilden we ook weer niet te lang laten duren. En 

wij waren als voorgangers blij met de ruimte en de gelegenheid 

om samen een kerkdienst te houden.  

Tijdens de lockdown zal de Weseper kerk elke woensdagochtend 

van 10.00 tot 11.00 uur open zijn voor gebed en het opsteken 

van een kaarsje. 

Voor de jeugd gaat een aantal dingen gelukkig in deze tijd wel 

door. Rini, onze jeugdwerker, heeft voor 7 maart een en ander 

georganiseerd. Zij schrijft daar zelf over in dit blad. Die dag gaat 

collega Van Doorn (als één van mijn voorgangers in Wesepe) voor 

in de kerkdienst. Hij doet dat dan wel in de kerk in Olst. 

 

Tot slot een gedicht voor onderweg in deze Veertigdagentijd: 

 

‘Wie in Gods schaduw wonen wil,  

en bij Hem schuilt, gerust en stil, 

wie als een vriend op Hem vertrouwt, 

wie Hij zo in zijn hoede houdt, 
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zingt in het donker van de nacht: 

U bent de morgen die ik wacht, 

het licht, het leven, dat mij draagt, 

U, de omarming die mij draagt.’ 

 

(van Sytze de Vries, uit: ‘Tegen het donker’) 

 

Overleden: 

Op maandag 25 januari is mevrouw Alberta Gerritdina Muskee-

Koopman overleden, in de leeftijd van bijna 98 jaar. Zij was ons 

oudste gemeentelid in Wesepe en woonde Klompenmaker 15. 

Er is in besloten kring van haar afscheid genomen op maandag 1 

februari. Zij is die dag begraven op de begraafplaats in Wesepe. 

 

En op zaterdag 13 februari is overleden mevrouw Gerritdina 

Johanna (Zus) Hekkert-Flierman. Zij is bijna 92 jaar geworden en 

woonde in De Hartkamp.  

Op vrijdag 19 februari is haar leven herdacht in een dienst van 

Woord en Gebed in de kerk. De begrafenis heeft daarna op de 

begraafplaats in Wesepe plaatsgevonden. 

 

We wensen alle betrokkenen in hun gemis kracht toe. 

 

Met een vriendelijke groet, 

ds. Henk Jan Damstra 

 

 

In Memoriam 

Albertha Gerritdina (Dina) Muskee-Koopman 

27 januari 1923 – 25januari 2021 

Weduwe van Jan Muskee 

 

Dina Koopman werd geboren in Wesepe in een boerderijtje 

tegenover de kerk. Ze was de oudste van een gezin van vijf. Haar 

vader Eppe Koopman had een timmerbedrijf, een winkeltje en een 

cafeetje. Al snel verhuisde het gezin naar de Scholtensweg. Na 

haar schooltijd ging ze in betrekking bij het gezin Maandag. Daar 

hielp ze in de huishouding en af en toe in de schilderswinkel.  

Tegen het einde van de oorlog kreeg ze kennis aan Jan Muskee, 

een Drent, die opgroeide in Heeten. Maar Jan moest begin 1947 

als dienstplichtig militair naar Indië. Dit duurde bijna 4 jaar want 
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pas in het najaar van 1950 kwam hij terug. Na hun huwelijk 

woonden ze eerst aan de Raalterweg en later buiten het dorp op 

de Bathmense enk. Daar werden de kinderen Gerrit, Eppe en Jan 

geboren. Nadat ze weer naar Wesepe verhuisden zijn nog Henk 

en Anita geboren. Dina was een zorgzame vrouw die veel tijd in 

haar gezin stak. Ze liep vaak op een drafje om toch maar niks aan 

het toeval over te laten.  

Door het werk van Jan woonde het gezin ook nog 14 jaar in 

Deventer, maar Wesepe bleef toch trekken. Nadat Jan met de 

VUT ging woonden ze nog even in Olst maar al snel konden ze 

naar het huis aan de Averdijkstraat. Helaas overleed Jan al op 67-

jarige leeftijd, maar Dina liet zich niet uit het veld slaan. Haar 

motto werd: Niet klagen maar dragen. Ze toonde zelfstandigheid, 

bleef altijd opgewekt en sloot zich aan bij veel verenigingen en 

groepen. Later toen ze er zelf niet heen kon, werd ze gehaald 

door dorpsgenoten want ze wilde er wel bij horen.  

Toen ze ouder werd ging ze wonen in een seniorenwoning aan de 

Klompenmaker. Hier heeft ze nog jaren met veel plezier gewoond.  

Trots was ze toen ze afgelopen september samen met Arend 

Jalink, ook een Indiëganger, het oorlogsmonument mocht 

onthullen op 97-jarige leeftijd. Samen waren ze de oudste leden 

van onze gemeente. Daarna ging haar gezondheid langzaam 

achteruit. Met de Kerst wilde ze niet meer gehaald worden en na 

4 dagen Hospice is ze op 25 januari overleden, twee dagen voor 

ze 98 jaar zou worden.  

Op maandag 1 februari hebben de kinderen haar lichaam 

begraven in het graf van haar man op de begraafplaats aan de 

Zonnenbergerweg.  

We zullen Dina Muskee altijd blijven herinneren door haar 

positieve wijze waarop ze in het leven stond. 

 

 

 

In Memoriam 

Gerritdina Johanna Hekkert-Flierman  

8 maart 1929 – 13 februari 2021 

weduwe van Hendrik Hekkert 

 

Op zaterdag 13 februari is overleden mevrouw Gerritdina Johanna 

(Zus) Hekkert-Flierman in de leeftijd van bijna 92 jaar. Zij 

woonde de afgelopen zeventien jaar in De Hartkamp.  
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Op vrijdag 19 februari hebben we haar leven herdacht in een 

dienst van Woord en Gebed in de kerk, waarna de begrafenis op 

de begraafplaats in Wesepe heeft plaatsgevonden. 

 

Zus Hekkert heeft veel verschillende tijden meegemaakt. Er was 

veel verdriet en toch stond zij blijmoedig in het leven. Ze trouwde 

met Hendrik. Ze zijn maar een paar jaar getrouwd geweest, ze 

was bijna vijftig jaar lang weduwe. Ze hebben samen een baby 

verloren. En Vincent, de jongen die zomaar in hun leven aan 

kwam waaien en op de boerderij bleef, stierf plotseling. Mensen 

die er al waren voordat zij er was, die bij haar hoorden, zijn in de 

loop van haar lange levenstijd weggevallen. De één werd wel 

ouder dan de ander, hun levenstijden zijn heel verschillend 

geweest. 

 

Zus Hekkert heeft de oorlogstijd bewust meegemaakt. Het was 

voor haar een tijd die niet alleen náár en spannend was, maar 

waarin er ook ruimte was voor ontspanning. Vrede kende ze in de 

omgang met anderen, de verhoudingen waren goed. Ze had 

familie en goede buren om haar heen staan, die veel voor haar 

betekenden. En andersom was dat ook. Dat maakte dat ze in haar 

leven veel goede momenten meemaakte. Ze wist zich verbonden 

met anderen, waardoor ze behalve de heel zware dingen, ook 

veel goede dingen meemaakte.  

 

Ze had levenslang haar aangeboren rug-handicap. Ze kon niet 

alles. Tegelijkertijd werd ze daarin beschermd en afgeschermd 

van dingen. Zij hoefde niet alles wat anderen wel moesten. Ze 

kon altijd rekenen op anderen. En ze was niet bang om te vragen. 

  

Haar ouders waren belangrijk voor haar. Met haar vader had ze 

een bijzondere band, die was alles voor haar. Hij was muzikaal, 

zij was dat zelf ook. Zij is haar leven lang blijven wonen op de 

boerderij van haar ouders, tot ze naar De Hartkamp verhuisde. 

 

Dat we haar nu in Gods huis mogen weten, als de plek van 

eeuwige goedheid en liefde. 

We wensen ieder die haar missen zal, sterkte toe! 

 

ds. Henk Jan Damstra 
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WE HEBBEN WEER EEN DOMINEE 

 

Ik kan me voorstellen dat u raar opkijkt bij dit bericht en dat is 

goed te begrijpen. We hadden toch al een dominee?  

Nou eigenlijk niet want Ds. Damstra hebben we vier jaar lang 

voor 40% geleend van de Protestantse Gemeente Olst. Na vier 

jaar was het niet toegestaan om de detacheringsperiode te 

verlengen want die regeling is bedoeld voor een korte termijn. 

In samenwerking met Olst en met de Classis Overijssel-Flevoland 

hebben we gezocht naar en oplossing want iedereen (Olst, 

Wesepe, de Classis en Ds. Damstra) was het er over eens dat 

deze werkwijze goed beviel.  

We hebben daarom besloten dat Wesepe Ds. Damstra voor 40% 

aanstelt en Olst voor 60%. 

Die situatie gaat in per 1 maart 2021, dus vanaf die datum 

hebben we weer voor 40% een predikant die we dus niet lenen. 

Hiervoor moesten we wel een aantal stukken aanleveren bij de 

Classis, dat hebben we gedaan en dat resulteerde in een 

zogenaamde Solvabiliteitsverklaring voor 40%. Vijf jaar geleden, 

na het vertrek van Ds. Gosker in 2016, kregen we nog een 

verklaring voor 50% maar dat is inmiddels bijgesteld tot 40%. 

Daarnaast moeten we met Olst een samenwerkingsverband m.b.t. 

de predikantsplaats aangaan en dat gaat binnenkort gebeuren. 

Voor de beide gemeentes en voor Ds. Damstra verandert er in de 

praktijk niets.  
 

 

 

UIT DE KERKENRAAD 
 

 

 
 

 

- Op 24 februari heeft de kerkenraad voor het eerst digitaal 

vergaderd. Het was voor iedereen even wennen maar het 

is toch gelukt. 

- Veel mooie diensten konden geen doorgang vinden de 

afgelopen maanden. Advent, Kerst, oudjaarsdienst 

moesten worden overgeslagen. Maar de gedachtenisdienst 

die op 1 november had moeten plaatsvinden zal op zondag 
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2 mei worden ingehaald met een half jaar vertraging. We 

herdenken dan de overleden gemeenteleden die overleden 

tussen oktober 2019 en september 2020. Gemeenteleden 

die later overleden zullen worden herdacht in de 

gedachtenisdienst van 7 november 2021. 

- Van de Classis hebben we een zogenaamde 

Solvabiliteitsverklaring ontvangen waardoor we een 

predikant voor 40% kunnen aanstellen. Zie elders in dit 

blad. 

- Er is een actiegroepje gevormd die zich gaat bezighouden 

met het thema Kerkdiensten uit Wesepe via Internet. We 

realiseren ons dat dit mogelijk de kerkgang kan 

beïnvloeden. Echter, er gaat ook een positieve invloed voor 

de hele gemeente van uit. 

 

WE MOGEN ELKAAR NIET AANRAKEN, 

MAAR WE ZULLEN ELKAAR NOOIT LOSLATEN! 

 

 
Coronaregels kerkdiensten 

De PKN heeft op haar website een aantal adviezen gegeven hoe 

kerkdiensten kunnen worden gehouden. Op dit moment wordt 

geadviseerd om maximaal 30 mensen exclusief medewerkers toe 

te laten in de kerkdienst. We volgen in Wesepe deze adviezen.  

Vanaf 1 december is in openbare binnenruimtes een mondkapje 

verplicht. We volgen ook deze regels. Als je zit in de bank mag 

het mondkapje af.  

 

Aanmelden kerkdiensten 

De overheid geeft toestemming voor kerkdiensten onder 

voorwaarde van reservering.  

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. 

- U krijgt bericht terug of u geplaatst kunt worden. 

mailto:kerkbezoekwesepe@gmail.com
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Mocht u niet helemaal fit zijn dan komt u niet. 

In dat geval graag afmelden uiterlijk een uur voor de dienst. 

 
 

Zondag 7 maart kinderkerk online van 11.00 uur tot 11.30 

uur 

 

Beste ouders,  

 

Het is alweer bijna 2 

maanden geleden dat er 

iets voor jullie kinderen 

was georganiseerd vanuit 

de kerk. Ja, dat was met 

kerst. En nog steeds 

kunnen we niet fysiek 

samen komen, helaas.  

Gelukkig zijn er wel 

digitale mogelijkheden en 

daar wil ik graag gebruik van maken.  

 

Op zondag 7 maart 11.00 uur zit ik online klaar om, na een korte 

kennismaking, met jullie kinderen een bijbelverhaal te lezen dat 

aansluit bij deze zondag in de veertigdagentijd. Het gaat over het 

verhaal dat Jezus marktverkopers van het tempelplein verjaagt. 

Hij wordt boos en zegt dat ze een markt maken van het huis van 

zijn Vader.  

Daarna praten we er samen eventjes over door en gaan we een 

leuke opdracht doen. Alles bij elkaar zijn we een half uurtje bezig.  

Het is fijn als je wat teken- en knutselspullen klaar hebt liggen 

(papier, potloden/stiften, schaar, lijm, plakband) en 

vouwblaadjes. 

 

Je kunt via deze Zoomlink inloggen: 

https://us02web.zoom.us/j/87980597247?pwd=bVVDWXRBS2Nz

dnRIQlo5SWVHS1dBZz09  

Wil je de link per mail ontvangen? Mail dan naar mij: 

r.vandijkhuizen@protestantsekerk.nl  

 

Ik hoop jullie digitaal te ontmoeten op 7 maart.  
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Groeten, Rini van Dijkhuizen kerkelijk jeugdwerker i.o.   

06-30618049 

 

Weet jij de oplossing van deze rebus? Op 7 maart krijg je het 

antwoord! 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

KERKBEHEER 
 

 

Opbrengst van collecten en giften 

 

In de afgelopen periode zijn er geen diensten geweest in Wesepe. 
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Kerkbalans 2021 

Op maandag 1 februari is de actie 

Kerkbalans in onze gemeente  

afgesloten. Alles ging dit jaar 

anders dan anders. Er was geen 

bingo, maar de tassen met daarin 

de enveloppen van de wijken 

werden op de zaterdag ervoor door 

de kerkrentmeesters opgehaald bij 

de lopers.  

Zij ontvingen als dank een aardigheidje in de vorm van een Petit 

four (zie foto). 

Op de maandagmiddag werden de toezeggingen geteld. De 

eindstand is inmiddels € 49.186,-. Dat is € 1990,- meer dan vorig 

jaar en daar zijn we als kerkrentmeesters erg blij mee. We waren 

toch nog wel wat bezorgd over een corona-effect, maar als er een 

corona-effect is opgetreden dan is het een positief effect geweest. 

We kunnen het komende jaar op financieel gebied met 

vertrouwen tegemoet zien.  

We danken iedereen voor hun toegezegde bijdrage en natuurlijk 

ook alle vrijwilligers voor hun altijd weer trouwe inzet.  

  

De kerkrentmeesters 

 

 

 

AGENDA 
 

 

 

22 mrt 20.00 u Redactievergadering      Kikkerspad 9 

24 mrt 19.30 u Kerkbeheer   de Beukenoot 

25 mrt 20.00 u Diaconievergadering  de Beukenoot 

26 mrt   9.00 u Ouderlingenvergadering de Beukenoot 

27 mrt   9.00 u Oud papieractie1     erf fam. Niemeijer 

31 mrt 19.45 u Kerkenraadsvergadering de Beukenoot 

 

 

 
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 

7 mrt 10.00 u Ds. R. Slaar 
14 mrt 10.00 u Ds. R. Slaar 
21 mrt 10.00 u Ds. R. Slaar 

28 mrt 10.00 u Ds. R. Slaar 
28-31 mrt 19.30 u Avondgebeden door werkgroep 
1 april 19.30 u Ds. R. Slaar 

2 april 19.00 u Ds. R. Slaar 
3 april 21.00 u Ds. R. Slaar 
4 april 09.00 u Ds. R. Slaar 
4 april 11.00 u Ds. R. Slaar 
 Olst 
datum tijd voorganger 
7 mrt 10.00 u Ds. D. van Doorn 

14 mrt 10.00 u Ds. H.J. Damstra 
21 mrt 10.00 u Ds. W. Kaljouw 

28 mrt 10.00 u Ds. H.J. Damstra 
1 april 19.30 u Ds. H.J. Damstra 
2 april 19.30 u Ds. H.J. Damstra 
4 april 10.00 u Ds. J. Wiegers 
 Wijhe 

datum tijd voorganger  
7 mrt 10.00 u Ds. M. Veenstra-Oving 
10 mrt 19.30 u Ds. M. Veenstra-Oving Bidstond 
14 mrt 10.00 u Ds. M. Veenstra-Oving 
21 mrt 10.00 u Ds. J.G. Zomer (Staphorst) 
21 mrt 19.30 u Dialectdienst 

24 mrt  Taïzéviering 

28 mrt 09.30 u Ds. M. Veenstra-Oving 
1 april 19.30 u Ds. M. Veenstra-Oving 
2 april 19.30 u Ds. M. Veenstra-Oving 
3 april 21.00 u Ds. M. Veenstra-Oving 
4 april 09.30 u Ds. M. 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. 
 
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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