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Deze maand wordt u gevraagd een vrijwillige bijdrage aan het kerkblad 
te storten op bankrekeningnummer: NL 84 RABO 0128 1218 66        
 

Erediensten in september 
 

NB.  Vanaf 1 september beginnen de kerkdiensten weer 

 om 10 uur. 
 

1 sep 10.00 u  Ds. H.J. Damstra 

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: Diaconie (missionair) 

8 sep 10.00 u  Ds. G.C. van der Kamp (Delft) 

     Inz. der gaven: Jeugdwerk 

    Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb. 

15 sep 10.00 u  Ds. H.J. Damstra (HA) 

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: KIA zending 

22 sep 10.00 u  Mevr. I. Ziegelaar (Startzondag) 

  Locatie: Marsdijk 1, Heeten.  

    Inz. der gaven: Vredesweek 

    Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb. 

29 sep 10.00 u  Mevr. M. de Vries (Gorssel) 

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: KIA Werelddiaconaat 

6 okt 10.00 u  Ds. D. van Doorn (Eefde) 

    Inz. der gaven: Kerk en Israël 

    Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb. 

 Na afloop van elke kerkdienst op zondagmorgen is er 

 koffiedrinken in de Beukenoot waarvoor elke kerkganger 

 van harte wordt uitgenodigd. 

mailto:kerkbladwesepe@live.nl
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EEN GOED VERHAAL 

 

‘Een goed verhaal ’ is het thema voor de startzondag en het 

seizoen 2019-2020 van de Protestantse kerken in Nederland. Bij 

dit thema moet ik meteen denken aan het kunstwerk ‘Overdracht’ 

van Anna Maandag. Haar kunstwerk was te zien in de Plaskerk in 

Raalte bij de tentoonstelling ‘Het Mysterie van het leven’. Ook 

tijdens de gezamenlijke Klein Sallandse viering op 4 augustus heb 

ik iets verteld over dit kunstwerk voor de Bijbellezing. 

 

Het kunstwerk bestaat uit verschillende boekobjecten, gemaakt 

van kunststof lamellen. Op de boekobjecten zag je letters, 

riemen, gespen, een kruisje, een boek dat was verbrand. Her en 

der hoorde ik mensen zeggen, toen we als gezamenlijke 

kerkenraden Klein Salland de tentoonstelling bekeken: ‘Wat stelt 

het voor en wat betekent het nu precies?’ Dat is het mooie van 

kunstwerken, dacht ik, dat je er over na moet denken. Wat stelt 

het voor? Wat vind ik er van? Zet het tot denken? Of loop ik eraan 

voorbij? 

 

Al kijkende en pratende kwamen we tot de conclusie dat je in het 

kunstwerk naast gewoon boekobjecten misschien ook Bijbels kunt 

herkennen. Mede ingegeven door de gedachte die Anna had bij de 

boekobjecten: betekenen technologie, wetenschap en kennis 

afscheid van het Mysterie? Het deed ons denken aan de Bijbel als 

een gesloten boek met vaste regels. Immers in de geschiedenis 

heeft de Bijbel zo nogal eens gefungeerd. Aan het Bijbelse woord 

mocht niet worden getornd. Zo is het opgeschreven en zo geldt 

het tot op de dag van vandaag! Al pratende realiseerden we ons 

dat, met de Bijbel in de hand, vaak onbedoeld mensen zijn 

gekwetst, pijn gedaan, buiten gesloten.  

 

In mijn visie, en zo heb ik het ook geleerd in de 

theologieopleiding, is het veel meer de bedoeling dat je een 

Bijbelverhaal probeert te vertalen naar de tijd waarin je leeft, 

omdat de Bijbelverhalen zijn geschreven in een andere tijd en 

cultuur. Die kun je niet letterlijk overplaatsen naar deze tijd, maar 

mag je hertalen, omdat elke tijd andere vragen heeft en een 

andere uitleg nodig heeft.  
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Dat is ook het mooie van de Bijbelverhalen. In de kerk leven we 

immers vanuit het ‘goede verhaal’ dat in de Bijbel wordt verteld. 

Gods woord in mensentaal, is voor veel mensen een bron van 

troost, hoop, moed, inspiratie, bemoediging. De verhalen zijn 

relevant voor onze samenleving en cultuur. Ze kunnen fungeren 

als richtingwijzer hoe samen goed te leven met God en elkaar. 

Een goed verhaal is als een spiegel voor onze ziel en niet om 

mensen pijn te doen of buiten te sluiten. Een goed verhaal is 

zeker de moeite van het lezen waard. Ik heb er zin in om het 

komende seizoen met dit thema aan de slag te gaan in de 

vieringen, gespreksgroepen, bibliodrama en zo zijn er nog veel 

meer activiteiten waar we samen in gesprek kunnen over ‘een 

goed verhaal’. Ik hoop dat jij/u ook meedoet.  

 

 

 

Ds. Martje Veenstra, Wijhe 

 
 
 
 

 
 
Van uw predikant        

 

Overleden: 

Op dinsdag 2 juli overleed mevrouw Alberdina Johanna Veldink-

Middeldorp. Zij is 92 jaar geworden en woonde aan de Nieuwe 

Deventerweg 45. We hebben haar leven herdacht op maandag 8 

juli in de kerk in Wesepe. De begrafenis heeft na de dienst 

plaatsgevonden op de begraafplaats in Wesepe. 

We wensen haar familie en iedereen die haar mist, sterkte toe! 

Op donderdag 1 augustus overleed Adrie Steendijk. Hij woonde 

op het Averbergen in Olst en hij is 92 jaar geworden. 

 

Startzondag: 

Op zondag 22 september houden we de jaarlijkse startzondag. 

We zijn dan te gast bij de familie Van Drie, Marsdijk 1 in Heeten. 

Daarmee houden we de mooie traditie in ere om elke keer op een 

bijzondere locatie bij elkaar te komen, het liefst telkens weer in 
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een ander gebied dan het jaar daarvoor. Zo komen we nog eens 

ergens! Fijn dat we die dag te gast mogen zijn bij Gert en Gerda. 

 

Dit keer ga ik trouwens niet zelf voor, maar Irene Ziegelaar. 

Diezelfde zondag is er ook een startdienst in Olst en die was al 

eerder op de 22e gepland. Er was geen mogelijkheid om op een 

andere dag in september de startdienst van Wesepe te plannen. 

Maar goed: ik wens iedereen een mooie startdienst met Irene toe!  

 

Kerkendag: 

Op zondag 13 oktober houden we de klein-sallandse kerkendag, 

we melden het hier alvast. Inmiddels doen we dat (al) voor de 

vierde keer: na Wijhe, Wesepe en Olst is het nu de beurt aan 

Raalte. In de voorbereidingsgroep zijn de vier gemeenten er 

natuurlijk allemaal bij betrokken.  

We denken weer een mooi programma aan te kunnen bieden. Na 

een korte dienst in de Plaskerk, die begint om 9.30 uur, zijn er 

workshops in de kerk en het Annahuis. Na de workshops sluiten 

we de kerkendag af met een gezamenlijke lunch. Zo krijgen we 

een mooie kans om elkaar te zien en te spreken, met elkaar iets 

te ondernemen en elkaar beter te leren kennen.  

Elders in dit blad staat nog een wat uitgebreidere toelichting op 

de dag. 

 

Met een vriendelijke groet,  

ds. Henk Jan Damstra 
 
 

In Memoriam 

 

Alberdina Johanna Veldink-Middeldorp 

25 augustus 1926 – 2 juli 2019 

weduwe van Johan Veldink 

 

Op dinsdag 2 juli is overleden mevrouw Alberdina Johanna 

Veldink-Middeldorp in de leeftijd van 92 jaar. Zij woonde Nieuwe 

Deventerweg 45. 

Op maandag 8 juli hebben we haar leven herdacht in een dienst 

van Woord en Gebed in de kerk in Wesepe waarna we haar 

begraven hebben op de begraafplaats in Wesepe. 
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Ze heeft altijd hard gewerkt en ze had dat ook niet anders gewild. 

Bezig zijn, doen wat moest gebeuren, was voor haar een 

belangrijke invulling van de tijd van haar leven. Ze wilde graag 

nuttig zijn. En op de boerderij waar ze woonde, de plek waar ze 

van jongs af aan altijd gewoond heeft, was er altijd wel iets om 

mee bezig te kunnen zijn. Daar genoot ze van.  

 

Haar familie was heel belangrijk voor haar. Ze was ook gewend 

om familie om zich heen te hebben. Er woonden altijd meerdere 

generaties op de boerderij. Haar man Johan overleed in 1985. Ze 

is dus lang weduwe geweest, ze miste hem. 

 

In de dienst van Woord en Gebed hebben we haar leven 

overdacht aan de hand van psalm 90. De dichter van die psalm 

noemt God ‘een toevlucht’. Die hebben we nodig in de 

kwetsbaarheid van het leven. De dichter weet dat wij eigenlijk 

‘mensen van de dag’ zijn, dat het leven snel kan veranderen, zelfs 

van de ene op de andere dag. Daarom bidt de dichter om 

bevestiging: dat alles wat we gedaan, geprobeerd, gewild en 

gegeven hebben, dat dat iets betekend mag hebben, dat Hij het 

op de één of andere manier vasthoudt, ons niet uit zijn handen 

laat vallen.  

 

Dat we Alberdina Johanna Veldink, nu zij gestorven is, vast en 

zeker weten in Gods liefdevolle handen. 

ds. Henk Jan Damstra 
 

 

In Memoriam 

 

Adriaan Steendijk  

4 september 1926 – 1 augustus 2019 

Weduwnaar van Jo Steendijk-Sletterink 

 

Op donderdag 1 augustus overleed Adrie Steendijk op de leeftijd 

van 92 jaar. Hij woonde in het Averbergen in Olst. 

Hij werd geboren in Olst waar hij ook opgroeide. Na zijn diensttijd 

in Indië van 1948-1950 trouwde hij in 1957 met Jo Sletterink uit 

Wesepe. Ze vestigden zich in het Groningse Uithuizermeeden, 

waar Adrie een akkerbouwbedrijf leidde. Daar werd in 1960 zoon 

Leendert geboren. In 1965 verhuisde het gezin naar Wesepe 
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naast de ouders van Jo aan de Velsdijk. Hier kon Adrie zijn passie 

uitvoeren, nl. het werken met groenten, sierteelt, glastuinbouw 

en kassen. Het gezin werd in 1967 nog uitgebreid met dochter 

Annet. Na het overlijden van de ouders van Jo ging Leendert met 

zijn gezin naast hen wonen. Na het overlijden van Jo in 2001 

kreeg Adrie problemen met zijn longen waardoor hij steeds 

minder van zijn hobby’s kon genieten. Adrie was een man van 

weinig woorden, maar hij genoot van zijn familieleden om hem 

heen. In februari 2018 kon hij niet meer thuis worden verzorgd 

en verhuisde hij naar Averbergen in zijn geboorteplaats Olst. Daar 

is hij overleden op donderdag 1 augustus. 

Op 8 augustus werd hij gecremeerd in het Crematorium Steen-

bruggen. 

Gerrit Visscher 

 
 

 

UIT DE KERKENRAAD 
 

 

 

 

 

 We hebben het Actieplan 2019-2021 van het Breed 

Overleg Klein Salland besproken. We kunnen instemmen 

met het grootste deel van dit plan. Als de andere 

kerkenraden zich hierover uitgesproken hebben kan het 

plan gepresenteerd worden. 

 

 Corinne, onze eigen organiste, is geblesseerd aan haar 

hand. Tot haar vakantie kan ze niet spelen. We wensen 

haar een voorspoedig herstel. 

De reserve organisten worden ingezet. 

 

 We hebben de jaarrekening 2018 behandeld en 

goedgekeurd. Dank aan de kerkrentmeesters voor hun 

werk. 

 

 Er is een discussiegroepje gevormd dat gaat nadenken om 

de verbinding tussen jongeren en kerk vorm te geven nu 

en in de toekomst. Ans en Cora zullen namens de 
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kerkenraad meepraten. 

Ook het organiseren van themabijeenkomsten willen ze 

blijven voortzetten omdat we denken dat er nog veel te 

leren is van en met elkaar als kerk en gemeente van Klein 

Salland. 

 

 We hebben even stilgestaan bij het grote aantal 

sterfgevallen van de laatste tijd. Dertig in twee jaar tijd, 

dat is 5%. Naast veel verdriet heeft het vroeg of laat ook 

gevolgen voor het functioneren van onze gemeente. 

 

 

Kerkendag 2019: 13 oktober 

In deze kerkbladeditie bevind zich als bijlage, het aanmeldings-

formulier voor de Kerkendag 2019. Zoals u ziet belooft het een 

gezellige en interessante dag te worden.  

Na een gezamenlijke kerkdienst en het koffiedrinken volgt een 

gevarieerd programma. 

Of je nu van wandelen, dansen, tekenen of zingen houdt, er is 

voor elk wat wils. 

Wilt u uw krachten meten met de andere Klein Sallandse 

gemeenteleden dan is er een touwtrekwedstrijd waarin u zich 

kunt inspannen om uiteindelijk te kunnen ontspannen! 

Deze activiteiten zijn in en rondom de mooie, gerestaureerde 

Plaskerk. 

De opgaveformulieren kunnen in de brievenbus bij onze kerk 

gedaan worden en bij de uitgang van de kerk zal er een doos 

komen te staan. 

Ook is er de mogelijkheid om de formulieren bij Cora Schensema 

in te leveren, adres: Oosterenkweg 14 Heeten, ook voor 

informatie kunt u bij haar terecht. 

Adres Nicolaaskerk: Ds E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe. 

E-mailadres staat op het opgaveformulier, ook hier kunt u zich 

aanmelden voor deze Kerkendag in Raalte. 

Hopelijk u voldoende te hebben geïnformeerd, groet ik u 

Cora Schensema 

 

 

 

Plannen voor vervolg thema-avonden voor jeugd en jonge 

ouders 
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Na de succesvolle thema-avonden dit voorjaar zijn we nu aan het 

bedenken hoe we dit een vervolg kunnen geven dit najaar.  

Graag willen we op dit gebied ook iets doen voor speciale 

doelgroepen. We denken dan aan een avond voor 20’ers en een 

keer voor ouders met jonge kinderen. We vinden het dan wel 

belangrijk deze doelgroepen nauw bij de plannen te betrekken. 

Dus als je ons wilt helpen met ideeën, graag. Ook zullen we zelf 

mensen uit deze doelgroepen benaderen. En natuurlijk willen we 

ook weer een thema-avond voor iedereen houden ergens in 

oktober-november. We houden jullie op de hoogte. 

  

Ans, Cora en Jacky (06-31768816) 

  
 

 

 

 

DIACONIE 
 

 

 

 

Eetproject 

Op woensdag 4 september gaan we weer samen eten. 

Om 12.30 uur starten we met ons 3–gangendiner in het Wapen 

van Wesepe. Kosten incl. een drankje 12.50 euro. Ook zijn er nog 

steeds de diner cadeaubonnen te koop. 

U kunt zich tot de maandag ervoor opgeven bij Fineke tel.nr: 

532247. 

Geen vervoer: dan kunt u bellen met Jan tel.nr: 531519 

  

Soosmiddag 

We gaan het nieuwe seizoen weer van start op woensdagmiddag 

18 september. En dan komt….. Ben Lansink op bezoek! 

En u raadt het al: hij komt met muziek en zang ons enkele uren 

vermaken. 

Het zal vast bij velen een bekende zijn; hij brengt ons terug bij de 

feesten en partijen in vervlogen jaren…… 

Vind je het leuk als 55-plusser, ook aanwezig te zijn, schroom dan 

niet om te komen. 
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Iedereen is van harte welkom, en we hopen er een gezellige 

middag van te maken. 

Wie weet komen “de voetjes van de vloer”! 

De middag begint om 14.30 uur in het Wapen van Wesepe, en u 

hoeft zich niet op te geven. 

  

*Datums om te noteren in agenda of op de kalender: 

Soosmiddagen op de woensdagmiddagen: 

16 oktober Spelmiddag, 

20 november Gezusters Bril en  

18 december Kerstmiddag m.m.v. de Pompedoers uit Heino. 

  

Graag willen we u begroeten op onze activiteiten. 

Hartelijke groeten van Mientje, Jan, Frank, Fineke en Erna. 

  

  
 

STICHTING OUDEREN HUISVESTING 

WESEPE 

"De Brouwershof" 
 

 

Onze maandelijkse spelletjesmiddag begint 

weer op woensdag 11 september a.s. om 14.30 uur in de 

Brouwershof. 

U bent van harte welkom. Een kopje koffie of thee met iets 

lekkers staat voor u klaar! 

Een hartelijke groet van Bertus, Klaasje en Jenny 

 
  

 

 

KERKBEHEER 
 

 

 

Bijdrage kerkblad  

U vindt als bijlage bij dit kerkblad de jaarlijkse oproep om een 

bijdrage voor het kerkblad te geven. We vertrouwen erop dat u 

aan deze oproep gehoor zult geven.  

De kerkrentmeesters 
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Appelaktie  

 

Met de hulp van veel vrijwilligers wordt door de Protestantse 

Gemeente Wesepe ook dit jaar weer een appelactie gehouden.  

Op vrijdagmiddag/avond 27 en zaterdag 28 september zullen 

vrijwilligers in Wesepe en directe omgeving bij iedereen aanbellen 

en vragen appels te kopen ten bate van het onderhoud van de 

monumentale Nicolaaskerk.  

Wilt u dus bij het doen van uw boodschappen rekening houden 

met deze actie? 

 

Voor de prijs hoeft u het zeker niet te laten. Onze prijs is ook 

deze keer € 5,00 voor 4 kilo appels. Voor de kleine eters zijn er 

ook halve zakken te koop voor € 2,50.  

Wij vertrouwen erop dat u onze appelventers met open armen 

zult ontvangen en dat ze zo snel mogelijk “los” zullen zijn.  

Als u de appelverkopers hebt gemist, dan kunt u ook in de week 

daarna nog appels afhalen bij de familie Den Duijf, Boxbergerweg 

71 (tel. 0570 532272). In Heeten kan dat door te bestellen bij de 

familie Flierman (tel. 0572 380477). 

Bij voorbaat onze dank voor ieders medewerking. 

De kerkrentmeesters 
 

 

Kerkbalans  

De kerkrentmeesters zijn inmiddels begonnen met de  

voorbereidingen voor de actie Kerkbalans 2020. Voor u is dit  

misschien een mooi moment om na te gaan of u uw toezegging  

voor 2019 al hebt betaald? Er zijn al veel giften binnengekomen,  

maar het zou kunnen zijn dat het aan uw aandacht ontsnapt is.  

Alvast onze dank voor de moeite en voor uw bijdrage.    

De kerkrentmeesters 

 

Opbrengst van collecten en giften 

 

 

30 juni Diaconie € 25,20 

 Kerkbeheer € 39,80 

7 juli Diaconie € 34,25 

 Kerkbeheer € 37,85 
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21 juli Werelddiakonaat € 81,35 

 Kerkbeheer € 65,22 

28 juli Diaconie € 58,60 

 Kerkbeheer € 71,55 

11 aug Diaconie € 42,95 

 Kerkbeheer € 43,07 

Gift Fam M  € 25,- 

 

Op 23 juni, 14 juli, 4 en 18 augustus is er geen dienst in onze 

kerk geweest. 

 

 

AGENDA 
 

 

 

28 aug 19.30 u Kerkbeheer   de Beukenoot 

29 aug 20.00 u Diaconievergadering  de Beukenoot 

30 aug   9.00 u Ouderlingenvergadering de Beukenoot 

4 sep  12.30 u Eetproject    Wapen van Wesepe 

4 sep 19.45 u Kerkenraadsvergadering de Beukenoot 

11 sep 14.30 u Spellenmiddag    Brouwershof 

18 sep 14.30 u Soos: Ben Lansink   Wapen van Wesepe 

23 sep 20.00 u Redactievergadering  Vulikerweg 2c 

27/28 sep  Appelaktie 

28 sep   9.00 u Oud papieractie1     erf fam. Niemeijer 

4 okt   Pelgrimstocht        Annahuis, Raalte 

 

 

 

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

 

Pelgrimstocht 

Op vrijdagmorgen 4 oktober is onze 1e pelgrimstocht ‘nieuwe 

stijl’. We wandelen vanaf het Annahuis in Raalte zo’n 13 kilometer 

in de omgeving van Raalte. Het doel van deze tocht is enerzijds 

bezinning, maar anderzijds ook om elkaar als Klein Sallanders te 

                                                
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. 

mailto:secretaris@kleinsalland.nl
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ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. Opgave: ds. Martje 

Veenstra, tel. 0570-545842 of mail martjeveenstra@hotmail.com   

 

  

Het gaat om de veiligheid van de kinderen 

In  december 2018 is de ZWO Wijhe de actie gestart voor het 

onderhoud van de gebouwen van de Stichting Dom Helder 

Camera in Brazilië. In de kerkdienst van 3 februari in de Plaskerk 

van Raalte en op 19 mei in de kerk in Olst gaven Sijtske en Hans 

Stuut daarover informatie.  

Het begrote bedrag is € 5.163,-- om het noodzakelijke onderhoud 

te kunnen uitvoeren.  

Er zijn veel positieve reacties binnengekomen en het is 

hartverwarmend dat er zoveel mensen geld hebben overgemaakt 

naar de bankrekening van de ZWO Wijhe op het nummer NL 03 

RABO 0373042019. Een belangrijk deel van het streefbedrag, 

€ 4.500,--, is al naar de stichting Dom Helder Camera in Bayeux, 

Brazilië overgemaakt. En op het moment van schrijven is de 

totale opbrengst al € 6.095,--. Dat is geweldig! Omdat het 

streefbedrag ruimschoots is gehaald, vragen wij aan het bestuur 

van de stichting Dom Helder Camera wat nu verder dringend 

nodig is. Misschien kunnen wij ook die wensen vervullen. In 

oktober gaan wij in Brazilië kijken wat er gedaan is en in 

november zullen wij berichten over de vorderingen van het 

onderhoud en de besteding van het extra geld, dat is binnen-

gekomen..  

Sijtske en Hans Stuut 

 

 

FIJN JE TE ONTMOETEN! 

Sallandse kerkendag         

Heeft u de Sallandese kerkendag op 

zondag 13 oktober 2019 al in uw 

agenda genoteerd? Deze wordt 

georganiseerd door de kerkelijke gemeentes van Olst, Raalte, 

Wesepe, en Wijhe 

De voorbereidingscommissie heeft voor jong en oud een 

inspirerend en gezellig programma bedacht. 

We beginnen met een kerkdienst in de Plaskerk in Raalte en 

vervolgen de dag, met heel veel verschillende workshops en een 

gezellig samenzijn, in het Annahuis. 
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De dag duurt van 9.30 uur tot 13.30 uur.  

Vul het opgaveformulier in en kom ook!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kerkdiensten in Klein Salland 
   
 Raalte 
datum  tijd voorganger 
1 sep  9.30 u pastoor Bloo 
8 sep  9.30 u ds. G. Zijl (startzondag) 

15 sep  10.00 u ds S.M. Roozenboom 

22 sep  10.00 u ds. H.E.J. de Graaf 
29 sep  10.00 u mw. E. Kolthof 
 
 Olst 
datum  tijd voorganger 
1 sep  10.00 u ds I.M Pijpers-Hoogendoorn 

8 sep  10.00 u ds. H.J. Damstra (HA) 
15 sep  10.00 u ds. H.C.S. Spit 
22 sep  10.00 u ds. H.J. Damstra (startzondag) 
29 sep  10.00 u ds. W. Kaljouw 
 
 Wijhe 

datum  tijd voorganger  

1 sep  9.30 u ds. H. van Ark 
8 sep  9.30 u ds. M. Veenstra-Oving (tentdienst) 
15 sep  9.30 u ds. M. Veenstra-Oving 
22 sep  9.30 u ds. M. Veenstra-Oving (startzondag 

29 sep  9.30 u mw. L. van Geenen
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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 
 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 25 RABO 0373732457 
 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 0572-381904 

REGISTRATIE eefhoogeboom@gmail.com  
 
 
KINDEROPPAS via G. Visscher, zie boven 
 
WEBSITE:  http://wesepe.protestantsekerk.net 
 

 (kengetal: 0570, tenzij anders vermeld) 
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