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Erediensten in oktober 
 

7 okt 10.00 u  Ds. M. Veenstra-Oving  

    (Klein Salland zondag; HA)  

    samen met Prot. Gemeente Olst) 

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: Diaconie 

14 okt 10.00 u  Mevr. I. Ziegelaar 

     Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: Wereldvoedseldag, Diac. 

21 okt 10.00 u  Mevr. M.R. de Vries-Schot (Gorssel) 

    Inz. der gaven: Bloemenfonds 

    Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb. 

28 okt 10.00 u  Ds. H.J. Damstra (vrijw. bedankdag) 

    Koor Soli Deo Gloria (D’veen) 

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: Kerk in Aktie 

4 nov 10.00 u  Ds. H.J. Damstra(gedachteniszondag) 

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: Najaarszending 

 

 

 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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Oogsten 
 

September noemt men, na augustus, ook wel van oudsher de oogst-
fruitmaand. 
In deze periode worden fruitbomen leeggeplukt en zomergroenten en 
aardappelen worden van het land gehaald. 
Veel vrijwilligers in Wijhe hebben voor het project “Let’s Go” voor Letland 

peren geplukt om zo de financiële middelen weer wat aan te vullen. In de 
afgelopen jaren is er veel werk verricht en zijn er ook resultaten te 
boeken voor het welzijn van de mensen in de minder bedeelde streken 
van Letland. 
 
De perenoogst was dit jaar goed. De voedselbank heeft de opbrengst van 

onze perenboom gekregen. 

De buurman bij ons achter heeft er een dagtaak aan om elke week verse 
groente van het land voor de voedselbank af te leveren. 
De pootaardappel, die aan het begin van het jaar is uitgedeeld, is een 
welkome aanvulling voor de voedselbank. Deze opbrengst werd weer 
ingezameld op de startzondag van 16 september. 
Gelukkig zijn er lichtpuntjes dat er voldoende geoogst wordt voor hen die 

een minimaal inkomen hebben. 
 
Maar met de droogte van deze afgelopen zomer is er ook de nodige 
schade aan gewassen en bomen toegebracht. Vooral voor de agrariërs en 
tuinders die hier hun inkomen van moeten hebben of om het vee ermee 
te kunnen voeden is het zwaar. 

 

Veel grasland ligt er droog en geel bij. Wat de gevolgen zijn op de 
langere duur, niet alleen de schade, maar zeker met de 
klimaatverandering is niet te overzien. Toch mogen we hopen en geloven 
door veranderingen, van o.a. klimaatbeheersing op herstel. 
 
Er moet nog opnieuw weer gezaaid worden om toch het gras en gewas te 

laten groeien. Tenminste, zo was ik met graszaad aan het strooien om de 
kale plekken in het gazon weer aan te vullen.  
En dan hopen en bidden dat er weer voldoende regen zal komen. 
In de bijbel lezen we: ‘we zullen oogsten, wat we zaaien.’ Job 4:8 zegt: 
‘Wie onrecht ploegen en moeite zaaien, die maaien het ook.’ 
 

Laten we het goede zaaien en delen van de opbrengst die ons wordt 

gegeven. 
Blijven zaaien in woorden en met daden zal in ons leven de nodige 
voeding opleveren. Zowel voor het lichamelijke als geestelijke welzijn.  
 
Want . . . . 
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Als morgen de wereld zou vergaan, 
dan zou ik willen dat ik kon zeggen: 

‘Dank U wel, het was genoeg’ 
Ik heb genoten van iedere appel en iedere kreeft 
En een van beide was altijd op voorraad. 
Ik heb mij vergaapt aan wolkenluchten, 
er was altijd wijn in mijn glas en er was altijd brood op tafel, 

mijn gedachten liepen altijd over. 
 
Als morgen de wereld zou vergaan 
dan zou ik willen dat ik kon zeggen: 
‘Dank U wel, ik heb liefgehad’ 
ik heb mijn hart geschonken 

hoewel ik bang was. 

Ik heb gekust, 
ook als het beter was geweest om te werken. 
Ik heb zwervers geld gegeven  
en ’s morgens in de bus geglimlacht. 
 
Als morgen de wereld zou vergaan  

dan zou ik willen dat ik kon zeggen: 
‘Dank U wel, ik heb geleefd.’ 
Ik heb levensmiddelen  
niet tot het middelpunt van mijn leven gemaakt  
en mijn bankrekening niet mijn vrijheid laten bepalen. 
Ik heb mijn geluk niet laten afhangen van meubels  

die ik mij kon veroorloven of niet. 

Als morgen mijn leven zou eindigen  
dan zou ik willen dat ik kon zeggen: 
‘Dank U wel, ik heb geloofd dat Gods rijk onder ons is  
en de entree gratis.’ (uit ‘Brood en Liefde’) 
 
 

 
 
 
 
Lenie van Geenen 
Pastoraal werker PG Wijhe 
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BIJ DE KERKDIENSTEN 
 

Op het moment dat dit geschreven en ingeleverd wordt, moet de 
startzondag van 23 september nog komen en kijken we uit naar een 
dienst met de cantorij in de schaapskooi van Johan en Dini Kloosterboer 
aan de Velsdijk. Het is mooi dat we op zo’n bijzondere plek de draad van 

het vorige seizoen weer kunnen oppakken. 
 
De dienst op zondag 7 oktober zal in een vertrouwde omgeving 
plaatsvinden, in de kerk, maar de dienst zal toch anders dan anders zijn. 
Dan houden we namelijk weer een klein-sallandse dienst. Deze keer 
komen de kerkgangers van Olst naar Wesepe om samen iets te beleven 

van het samen kerk zijn. We vormen als gelovigen tenslotte samen dé 
gemeente van Christus. Ds. Martje Veenstra gaat voor in de dienst en om 

onze saamhorigheid te benadrukken vieren we deze zondag in 
verbondenheid met elkaar het heilig avondmaal.  
 
Op 4 november houden we de gedachtenisdienst en gedenken we de 
gestorvenen. Hun namen worden door ons als gemeente genoemd in het 

vertrouwen dat ze bij de Heer geborgen zijn. We zullen hen niet 
vergeten. 
 
Wel en wee: 
We leven mee met wie ziek zijn (soms al langere tijd) en met hen van 
wie hun gezondheid (nog steeds) niet is zoals ze gewend zijn. We wensen 
iedereen die het betreft, veel sterkte toe! 

  
Rouwgroep: 
Iedereen krijgt in zijn en haar leven met rouw te maken: we verliezen 
mensen door de dood. Bij velen van ons blijft het verdriet om wie we zijn 
kwijtgeraakt een rol spelen. Iedereen gaat op een eigen manier om met 
rouw en verdriet, niemand is hetzelfde. Tegelijk zijn er gevoelens, 

emoties en gedachten die ons in rouw en verdriet met elkaar verbinden 
en die we in elkaar en van elkaar herkennen. 
 
Dit najaar organiseren we vier ochtenden waarop iedereen welkom is die 
korter of langer geleden te maken heeft gekregen met een verlies. Rouw 
verjaart niet, hoe lang of hoe kort het ook geleden is dat we iemand 

verloren. Op deze ochtenden is er ruimte om te praten, te delen, te 

luisteren en misschien ook herkenning en erkenning bij elkaar te vinden. 
De ochtenden zijn niet bedoeld als cursus of zelfhulpgroep, maar ze zijn 
bedoeld voor ontmoeting. 
 
De ochtenden staan gepland op donderdag 11 oktober, 1 en 29 
november, en 20 december.  
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U bent dan van harte welkom in De Beukenoot, van kwart voor tien tot 
(ongeveer) elf uur. 

 
Met vriendelijke groet,  
ds. Henk Jan Damstra 

 

 

 

KRINGWERK 
 

 

 

 
Bijbelkring De Verwondering   
 
Bijbelverhalen zijn mooie verhalen, maar ook moeilijke verhalen.  
Steeds vaker voelen mensen weerstand bij wonderlijke verhalen uit de 
bijbel. Ze hebben het gevoel dat ze iets moeten geloven wat ze niet 

kunnen geloven. In deze bijbelkring lezen we zulke verhalen. Wonderlijke 
verhalen. Waarbij het uitgangspunt 
niet is: je moet het geloven, maar ook 
niet: ik kan het niet geloven. We 
zoeken in die verhalen naar de 
verwondering. Daarbij het gaat om de 
vraag: hoe spreekt dit verhaal mij aan? 

Nieuwe inzichten in de bijbeluitleg 
kunnen helpen om verhalen nieuw te 

verstaan. Waarbij het wonder niet ‘weg verklaard’ wordt, maar we 
uitgenodigd worden om ons opnieuw te verwonderen. 
 
Data: 20 september, 4 en 18 oktober 2018 van 20.00 tot 22.00 u. 

Plaats: Bastiaan in Olst 
 
Gespreksleider: ds. Henk Spit (dominee gemeente Diepenveen) 
Aanmelden bij Blandine Taal, 06-30292520, mussettaal@kpnmail.nl 
 
 

Ontdek Nieuw Sion  

 
Tijdens deze middag worden we, als 
Klein Sallanders, rondgeleid door de 
bijzondere gebouwen en tuinen van 
Nieuw Sion en komen meer te weten 
over het vroegere kloosterleven. Ook 
krijgen we tijd om bij te praten onder 
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het genot van koffie of thee met iets lekkers. We sluiten af met een korte 
viering om de sfeer van de kloosterkerk te proeven. Voor wie dat wil is er 

na afloop in de Bastiaan gelegenheid om samen een glaasje (met een 
hapje) te drinken om deze middag gezellig af te sluiten. 
 
Datum: 13 oktober 2018 van 14.30 tot 18.00. 
Plaats: Nieuw Sion, Vulikerweg 6, Diepenveen en de Bastiaan (kerkplein 

3 in Olst). Kosten: € 8,50. 
 
Aanmelden vóór 5/10 bij Blandine Taal,  
06-30292520, mussettaal@kpnmail.nl  
 
 

Kring over onze protestantse liturgie  

Wij gaan 3 avonden leren en praten over de achtergrond van onze 
liturgie. Waarom verloopt een kerkdienst elke zondag volgens een vaste 
volgorde? Hoe komt het avondmaal tot zijn recht? Wat willen we met 
liturgie bereiken?  
data: donderdag 1, 15 en 29 november 2018 van 19.45 tot 21.30 u. 
begeleiding Henk van de Steeg (emeritus predikant) 

Plaats: Bastiaan in Olst 
Aanmelden bij Henk van de Steeg,  
0570-560949, steegvenema@kpnplanet.nl 
 
 

 

 

DIACONIE 
 

 

 
Eetproject 

  

In oktober gaan we weer samen eten in het Wapen van Wesepe. 
Op woensdag de 3de oktober om 12.30 u zullen we weer samen 
aanschuiven voor een overheerlijk 3-gangen diner inclusief een drankje 
voor maar 10 euro! 
Er zijn nog steeds dinerbonnen te koop aan de kassa! 

Verras eens iemand met zo’n bon, bijvoorbeeld met een verjaardag, of 
zomaar . . . .  

Opgave tot de maandag ervoor bij Fineke tel: 532247, en voor evt. 
vervoer kunt u bellen met Jan tel: 531519. 
En . . . we hopen eens wat nieuwe “eters” te kunnen begroeten! 
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Soosmiddag 
  

Op woensdagmiddag 17 oktober gaan we samen een middagje sjoelen. 
De bakken zullen worden opgepoetst, en dan zit de vaart er goed in! 
We starten om 14.30 uur in het Wapen van Wesepe, en de koffie en thee 
staat dan voor ons klaar. 
Komt u ook? 

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

 

STICHTING OUDEREN HUISVESTING 

WESEPE 

"De Brouwershof" 
 
 

 
Beste mensen, 
  
Onze eerste spellenmiddag zit er alweer op. Het was een gezellige en 
fijne middag. 
We hopen nog steeds op grotere opkomst, maar helaas tot nu toe is dat 
nog niet gebeurd. 

De volgende  spellenmiddag is op woensdagmiddag 10 oktober om half 3 
in de Brouwershof. 

  
Vriendelijke groet, Jenny, Bertus en Klaasje 
 
 
Kermisdienst toch op de Kerkradio! 

 
De bedoeling was dat we op zondag 9 september de kermisdienst van 12 
augustus zouden  afspelen op de kerkradio. We hadden het in het vorige 
kerkblad zo aangekondigd maar de kerkradioluisteraars weten inmiddels 
dat het niet is gelukt want het bleef stil. Hiervoor onze welgemeende 
excuses. 

Inmiddels heeft de installateur de problemen opgelost. De uitzending van 

de startzondag is inmiddels wel gelukt. Daarom gaan we op zondag 14 
oktober om 17.00 uur de kermisdienst alsnog uitzenden. 
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KERKBEHEER 
 

 

 

 
Te heet, te nat of te koud. 

Ook  deze zomer was de kerk op donderdag weer open voor bezichtiging. 
Maar tot medio augustus bleef het aantal bezichtigingen ver achter bij 
voorgaande jaren. Het lag niet aan de inzet van de vrijwilligers of aan het 
mooie orgelspel dat af en toe te horen was.  
Het was of te warm, of te koud, of te nat. Geen ideaal weer om te 
wandelen of te fietsen. 

Gelukkig waren er een paar donderdagen waarop er wel veel of 
noemenswaardige bezoekers waren. Zo ontving een gastheer een 
echtpaar uit Zoutelande (u weet wel van dat liedje). Het echtpaar was 
speciaal naar Wesepe gekomen om de kerk te bezoeken. Een andere 
ietwat oudere gastheer ontving de zoon van een voormalig dominee die 
van 1953 tot 1968 in de pastorie woonde. De bezoeker in kwestie haalde 
jeugdherinneringen op met onze vrijwilliger en deed de groeten aan 

iedereen in Wesepe. Een gastheer die zijn talen beheerst, ontving een 
grote groep Amerikanen die een fietstocht door Nederland maakte. Een 
Amerikaan was zeer geïnteresseerd in de kerk. Hij vroeg aan de 
vrijwilliger: “Church from 1348? Is it still the same God?” Waarop werd 
geantwoord: “I guess so.” Een andere Amerikaan bad, omdat het zo heet 

en droog in Nederland was, om regen. Dat we daar nu zelf niet 

opgekomen waren. Volgend jaar op de donderdagen in de zomer even 
bidden om mooi, zonnig droog fietsweer. Niet te warm, niet te koud en 
niet te nat. 
 
Alhoewel…….,de warme droge zomer had ook een voordeel: door de 
droogte werd een middeleeuwse burcht nabij de kerk ontdekt. Dit biedt 
natuurlijk perspectief voor het toerisme in en rond Wesepe en natuurlijk 

ook voor het aantal bezoekers van de kerk. Misschien kan een zekere 
Wesepenaar een replica van de burcht nabouwen. Dat zou toch gaaf zijn! 

 
Joke Roesink 

 
 
Schuurtje op kerkhof opgeknapt 

 

Het schuurtje dat al jarenlang op het 

kerkhof staat is opgeknapt. Het bevat 

allerlei materiaal voor het kerkhof en 
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geldt als uitvals- en koffiedrinkbasis voor de vrijwilligers die elke 

vrijdag het kerkhof schoonhouden van onkruid en bladafval.  Onder 

leiding van Bertus Vrielink is eerst de buitenkant aangepakt: er liggen 
nieuwe pannen op het dak en het houtwerk is gerepareerd en puntgaaf 
geschilderd, zodat het er weer jaren tegen kan. Het binnenwerk komt 

ook nog aan de beurt, maar zoals een vakman zei: binnenwerk is voor de 
winterdag. 
Dank ook aan alle andere vrijwilligers die hieraan meegewerkt hebben!  
 
 

Opbrengst van collecten en giften 

 

 

 
26 aug Diaconie € 44,74 
 Kerkbeheer € 47,80 
2 sep Diaconie € 35,29 
 Kerkbeheer € 38,87 

 (HA) diaconie € 22,60 
9 sep Diaconie € 54,40 
 Kerkbeheer € 49,95 
16 sep Diaconie € 41,05 
 Kerkbeheer € 39,80 
23 sep St. Thuis 

Sterven 
€ 201,55 

 
 
Wijziging betaalrekening SKG: NL 04 FVLB 0699878322 
 
Per 1 november 2018 verandert ons (bovenstaande) rekeningnummer 
van de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG- bank). Tot op heden 
gebruikt de SKG de systemen van Van Lanschot Bankiers voor het 

verzorgen van het betalingsverkeer. Deze dienstverlening zal VLB in de 
toekomst staken. De SKG is op zoek gegaan naar een nieuwe bank om 
de geldzaken te regelen. Dat is de RABO-bank geworden.  
In het volgend kerkblad zal het nieuwe rekeningnummer worden 
vermeld. Tot 1 november geldt nog het oude nummer.  

In de periode van 1 t/m 5 november is geen betalingsverkeer 

mogelijk via de SKG bank. Daarna is het nieuwe nummer operationeel.  
Wilt met uw betalingen rekening houden met dit gegeven? 
De kerkrentmeesters  
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AGENDA 
 

 

 

3 okt 12.30 u Eetproject       Wapen v Wesepe 

3 okt  19.45 u Kerkenraadsvergadering de Beukenoot 

4 okt 20.00 u kring De Verwondering Bastiaan, Olst 

10 okt 14.30 u Spellenmiddag SOHW   Brouwershof 

11 okt   9.45 u Rouwgroep   de Beukenoot 

13 okt 14.30 u bezoek Nieuw Sion      Nieuw Sion 

14 okt 17.00 u uitzending kermisdienst       kerkradio 

17 okt 14.30 u Sjoelmiddag (soos)      Wapen v Wesepe 

18 okt 20.00 u kring De Verwondering Bastiaan, Olst 

21 okt 15.00 u Nicolaasconcert      Kerk 

22 okt 19.30 u Redactievergadering  Vulikerweg 2c 

27 okt   9.00 u Oud papieractie1     erf fam. Niemeijer 

27 okt 20.00 u Avondconcert      Kerk, Wijhe 

31 okt   9.00 u Kerkbeheer   de Beukenoot 

1 nov   9.45 u Rouwgroep   de Beukenoot 

1 nov 19.45 u kring Protestantse liturgie Bastiaan, Olst 

1 nov 20.00 u Diaconievergadering  de Beukenoot 

2 nov   9.00 u Ouderlingenvergadering de Beukenoot 

2 nov  11.00 u Moderamen   de Beukenoot 

 

 

 
Openluchtspektakel 
 
Op 30 juni en 1 juli was het Openluchtspektakel van Revuegezelschap 

Tempo samen met Jong Wesepe op en rond ons kerkplein. Het was een 
prachtig stukje dorpstoneel inclusief een dominee, organiste, koster en 
kerkgangers. Zelfs een kerkelijke trouwerij kwam aan de orde. Wij als 
kerkenraad zijn erg content over de manier waarop de kerk naar voren 
werd gebracht. En dan bedoelen we niet alleen het gebouw maar ook de 
kerk als organisatie.  

 

Maar de meeste lof was er voor de mooie historische beuk die er al 160 
jaar staat. Bijna ging hij neer in het stuk, er werden zelfs al takken 
afgezaagd, maar natuurlijk bleef de boom ook nu weer de winnaar.  

                                                
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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Voor het eerst in die 160 jaar werd de boom bezongen door Linda van 
Gelder en de band Impuls. De tekst willen we u niet onthouden: 

 
Ik zag vandaag een boom, een boom op een plein 

Met takken en stammen en blaadjes zo fijn. 
Hij staat er al eeuwen te sterven, te bloeien 

Zonder zich ooit met ons te bemoeien. 

Geen mens die hem kent, een stuk poëzie, 
Van een simpele boom en ik die hem zie. 

 
Hij wordt door dit liedje een andere boom 

Bij honderden mensen, een droom van een boom. 
Hij is nu gaan leven, een boom in je hoofd, 

Een beeld van een boom waar jij in gelooft. 

Sluit even je ogen en laat hem dan los, 
Dan maken we samen een droom van een bos. 

 
En de wind houdt hem wakker en de zon kleurt hem rood, 

Ooit zal hij vallen, ook bomen gaan dood. 
Nee niets zal er blijven, geen boom en geen lied. 

Geen zanger, geen dichter, geen woord van verdriet. 
Geen liefde, geen passie, alleen nog een kreet 

Van een boom op een plein waarvan niemand iets weet. 
 

Ik zag vandaag een boom, een boom op een plein  
Met takken en stammen en blaadjes zo fijn. 

Hij staat er al eeuwen te sterven, te bloeien 

Zonder zich ooit met ons te bemoeien 
Geen mens die hem kent, een stuk poëzie 
Van een simpele boom en ik die hem zie, 

En ik die hem zie, een stuk poëzie! 
 

Het lied is geschreven door de Vlaamse dichter Bart van den Bossche en 

bewerkt door Gerard Willemsen. 
 
Gerrit Visscher 
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Nicolaasconcerten start nieuw seizoen met Dudok Kwartet 
 

Het eerste Nicolaasconcert van dit seizoen 
wordt verzorgd door een van de meest 
veelzijdige en aansprekende strijkkwartetten 
van dit moment: het Dudok Kwartet.  
 

Judith van Driel (viool), Marleen Wester (viool), 
Marie-Louise de Jong (altviool) en David Faber 
(cello) maken muziek die ontroert, ontregelt en 
een onuitwisbare indruk maakt.  
 
U kunt dit ervaren op 21 oktober a.s. in de 

Nicolaaskerk in Wesepe waar dit begaafde 

kwartet, naast bewerkingen van vocale muziek 
uit de 14e en 15e eeuw, strijkkwartetten ten 
gehore brengt van Janácek en van Beethoven.  
 

Zondag 21 oktober om 15.00 uur (14.30 uur is de deur open) 
Locatie: Nicolaaskerk, Ds. E. Kreikenlaan 3 in Wesepe 

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de deur of via www.denicolaasconcerten.nl  
Entree: € 15 (inclusief consumptie) 
 
 
Avondconcert in Wijhe 
Op zaterdag 27 oktober geeft Strijkorkest Libero uit Zwolle een concert  

in de Nicolaaskerk van Wijhe. Het is het eerste avondconcert uit de koker 

van de Stichting Vrienden Nicolaaskerk Wijhe. 
Uitgevoerd worden werken van Mozart, Elgar, Janaček en Barber’s Adagio 
for strings. 
Bijzonder is de uitvoering van het Adagio voor strijkers en orgel dat 
wordt toegeschreven aan Albinoni. Organist Johannes Dijkstra bespeelt 
dan het prachtig gerestaureerde orgel van de Nicolaaskerk.  

Het concert begint om 20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.30 uur. 
Meer info op https://liberostrijkorkest.com 
 
Stichting Vrienden Nicolaaskerk Wijhe 
De stichting werd eind 2017 opgericht  om elke eerste zondag van de 
maand een koffieconcert te organiseren na de kerkdienst.  Weldra 

ontstond het initiatief om ook andere culturele activiteiten te ontplooien. 

Dit zaterdagavondconcert is daarvan de eerste uiting.  
Meer info op www.vriendennicolaas.nl 
Kaarten bestellen? Via contact@vriendennicolaas.nl. of via Secretariaat: 
Bernice Meester 0651550347 

 

 

mailto:contact@vriendennicolaas.nl
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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 okt  10.00 u  ds. H.J. Damstra (Kl. Sallandzondag) 
14 okt  10.00 u  ds. K.M. Zwerver (HA) 

21 okt  10.00 u  ds. Marsman 
28 okt  10.00 u  ds. L. van Rikxoort 
4 nov  10.00 u  ds. H.E.J. de Graaf (compassiedienst, 
    thema: dankdag) 
 
 

 Olst 
 
datum  tijd  voorganger 
 

7 okt  10.00 u  dienst in Wesepe (Kl. Sallandzondag) 
14 okt  10.00 u  ds. J. Wiegers 
21 okt  10.00 u  mevr. P.D.J. Kramer 

28 okt  10.00 u  ds. O. Haasnoot (cantorij) 
4 nov  10.00 u  ds. H.J. van der Steeg (HA) 
 
 Wijhe 
 
datum  tijd  voorganger  
 

7 okt  9.30 u  Voorganger Klein Salland (HA) 
7 okt  15.00 u  ds. M. Veenstra-Oving (bijz. HA) 

14 okt  9.30 u  ds. M. Veenstra-Oving (doopdienst) 
21 okt  9.30 u  ds. S. vd Zee (Zwolle) 
28 nov  9.30 u  ds. M. Veenstra-Oving 
4 nov  9.30 u  ds. M. Veenstra-Oving (Kkoor + ImPress) 

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@pkn-olst.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 
 
KOSTER Dhr. G. de Jong 
 Scholtensweg 50, 8124 AJ 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 
            RABO bank: NL 67 RABO 0314517081 
 SKG bank:   NL 04 FVLB 0699878322  
    NB wijzigt per 1-11-2018 
 kerkbeheerwesepe@gmail.com 
 
 Diaconie: Mevr. J. van Tartwijk 
 M.v.Doorninckweg 13, 8124 PH Wesepe  tel. 531686 
 RABO bank:  NL31 RABO 0377735442 
 SKG bank:   NL16 FVLB 0635807084 
 Jeugddiaconaat: NL23 FVLB 0635807637 
 diaconiewesepe@gmail.com 
 

LEDEN- C. Jansen-Suciu,  
REGISTRATIE corina_jansen@yahoo.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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