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KERKBLAD 

van de 
Protestantse Gemeente Wesepe 

 

Verschijningsdatum: 27 februari 2023  Redactie: 
      Mevr. A. Krijt 
Oplage: 375 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 20 maart 2023 . 

Eén keer per jaar (in september) wordt u gevraagd een vrijwillige 
bijdrage aan het kerkblad te storten op IBAN: NL67 RABO 0314 5170 81. 
 

Erediensten in maart 2023 
 

5 mrt 10.00 u  Mevr. M. de Vries 

    Inz. der gaven: Voorjaarszending 

    Eindcollecte: Ond.kerk.gebouwen 

12 mrt 10.00 u  Ds. R. Gosker 

    (Her)bevestiging kerkeraadsleden 

     Inz. der gaven: diaconie 

    Eindcollecte: Ond.kerk.gebouwen 

19 mrt 10.00 u  Pastor P. Dullaert 

    Inz. der gaven: Binnenlands diac. 

    Eindcollecte: Ond.kerk.gebouwen 

26 mrt 10.00 u  Mevr. R. van Dijkhuizen 

    Inz. der gaven: Bangladesh kinderen  

    en jongeren 

    Eindcollecte: Ond.kerk.gebouwen 

2 apr 10.00 u  Ds. S. Hoogendijk 

    Inz. der gaven: Voedselbank 

    Eindcollecte: Ond.kerk.gebouwen 

   

 

Elke dienst kunt u live volgen op www.kerkdienstgemist.nl. U kunt 

diensten een jaar lang terugkijken vanaf een half uur na de 

dienst.  

 

Na elke dienst op zondagochtend is er koffiedrinken, 

waarvoor iedere kerkganger van harte wordt uitgenodigd. 

mailto:kerkbladwesepe@live.nl
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Bronnen van Kracht 

 

Afgelopen weken, maanden misschien wel zijn we opgeschrikt 

door veel geweld. 

Door oorlogsgeweld; door natuurgeweld. 

Geweld dat we zien op beelden op de tv, geweld wat we horen op 

het nieuws. 

En dat raakt je, dat treft je ten diepste. 

Ik zie de ontreddering als mensen met een paar bezittingen 

proberen aan het oorlogsgeweld te ontkomen, en op zoek zijn 

naar hulp, mensen die hen voedsel geven, een deken. Mensen die 

hen helpen om verder te kunnen, weer een weg om te kunnen 

leven. Mensen die in onze straat komen wonen. 

Ik hoor de angst van mensen, mannen die geweld moeten 

gebruiken om de strijd aan te gaan. Weten dat ze hun vrouwen, 

vriendinnen, ouders en kinderen hebben moeten achterlaten.  

Ik zie de wanhoop van vele mensen die na de grote aardbeving in 

Turkije en Syrië familieleden abrupt hebben moeten missen. Ik 

zie ze in al hun verdriet dwalen over de puinhopen; zoekend naar 

sporen van hoop, bronnen van kracht.  

En denk aan de mensen die in hun roepen, huilen en bidden om 

God, zich afvragen waar God is. 

Het geweld door mensen en de aarde die breekt. 

Maar ook dichterbij horen we over het geweld wat mensen elkaar 

aan doen.  

Steeds schrik ik er van hoe jongeren, ouderen een mes of een 

wapen gebruiken, of hoe vaak woorden met geweld worden 

uitgesproken.  

En denk ik wel eens, wanneer we opstaan tegen dit geweld wat er 

om ons heen heerst. Wat we kunnen doen, maar ook wat ons 

staande houdt. 

En dan merk ik dat ik het vind in persoonlijke verhalen van 

mensen. Die in het lijden door geweld geen antwoord vinden, 

maar wel de ervaring met zich meedragen dat God met en naast 

hen is.  

Zoiets als wat er in psalm 139 beschreven staat door David. Die 

zelf dreiging en geweld heeft ervaren, en niet begrijpt op welke 

manier God er is, maar erop vertrouwt dat God overal is, in de 

donkerste diepte, in de diepte van elk hart. Waar of wie een mens 

ook is. Een God die een mens omgeeft en een hand op je legt. 
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In persoonlijke verhalen van mensen raakt mij de kracht die 

mensen hebben om verder te gaan. Door een onbekende hand 

van een ander vast te pakken, door goede woorden aan te 

nemen, en als ze liefde ontvangen. Dit geeft een kracht die 

henzelf verwondert. Een kracht die hen wellicht door God zelf 

gegeven wordt.  

Maar ook door te beseffen en te geloven dat wij zelf een bron van 

kracht in deze wereld kunnen zijn als we ons de woorden van 

Franciscus van Assisi ter harte nemen: 

                     Heer, maak mij een instrument zijn van uw vrede 

                     Laat mij liefde brengen waar haat is 

                     Eenheid waar mensen verdeeld zijn 

                     Vergiffenis aan mensen die zwak zijn 

                     Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt 

                     Geloof aan wie twijfelt 

                     Laat mij licht brengen waar het duister is 

                     En vreugde waar mensen bedroefd zijn. 

Dan staan we in onze Kracht! 

 

Dorien Koetsier 

 

 

Kinderdienst 26 maart: Project Bangladesh 

Op 26 maart ben ik van plan een kinderdienst te houden met als 

hoofdthema de actie voor het Bangladesh project dat gekozen is 

door de diaconie van Klein Salland. 

Ik ben in Bangladesh geboren en naar Nederland gekomen toen ik 

een jaar of 1 was. In 2008 en 2011 ben ik met een groep MBO-

ers naar Bangladesh geweest om ze iets te leren over 

ontwikkelingswerk. Wij zijn toen 2 keer te gast geweest bij het 

project van Motalib Weijters. Met eigen ogen heb ik de 

kindertehuizen gezien en hoe er waterputten geslagen werden. 

Wat ik mooi vind aan dit project is dat de mensen een eigen 

verantwoordelijkheid krijgen om uit hun armoede te komen. Het 

hele dorp moet een bijdrage leveren aan de waterput. Ze krijgen 

deze niet zomaar, gratis. En daarna wordt er iemand uit ditzelfde 

dorp verantwoordelijk gemaakt voor het onderhoud van de put. 

Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van lokale materialen en 

opgeleide mensen die de waterput slaan. Dit doet mij denken aan 

een Chinees spreekwoord ‘Geef een man een vis en hij heeft eten 

voor één dag. Leer een man vissen en hij heeft eten voor heel zijn 
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leven -en hij hoeft niet elke dag meer vis te eten-.’ Voor mij is dit 

een mooie manier om hulp te bieden: jezelf uiteindelijk overbodig 

maken! 

Welkom allemaal in de dienst van 25 maart en neem vooral je 

(klein)kinderen mee!  

 

Rini van Dijkhuizen – kerkelijk jeugdwerker 

 

 
Ik drink hier uit een net geslagen waterput  

 
Cricket spelen met kinderen op straat in Dhaka 
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UIT DE KERKENRAAD 
 

 

 

 

Dinsdag 21 februari is er ‘s middags een kerkenraadsvergadering 

geweest om 14.00 uur. Aan de ene kant van de Beukenoot zaten 

de dames van de HVD te handwerken en aan de andere kant 

waren 8 kerkenraadsleden aan het vergaderen. Heel gezellig 

samen. 

Acht mensen want op 21 februari was het de dag dat Henk Jansen 

een nieuw heup kreeg. En waar Henk vorige keer zo enthousiast 

in het Beukenblad vermeldde dat alle 5 mensen herbevestigd 

gaan worden op 12 maart moet ik nu toch zeggen dat het Rikie 

Noordkamp niet lukt. Ze heeft klachten zodat ze haar taak als 

ouderling neerlegt. Dat vinden wij natuurlijk allemaal erg jammer 

maar we gunnen haar ook de rust en vrijheid om voor zichzelf te 

zorgen. Allebei heel veel sterkte en beterschap toegewenst. 

Waar we het dan zoal over gehad hebben. 

Allereerst over de grote blijdschap en dankbaarheid die we 

voelden nadat de kerkbalans is geteld en we dus vertrouwen 

voelen van de gemeente om door te gaan. Wesepe draagt de kerk 

een warm hart toe. Heel fijn om te merken! 

Dan komt Pasen dichterbij. Paasbakjes voor mensen van 85 jaar 

en ouder, nieuwe Paaskaars bestellen. Alle diensten verdelen. Ook 

een datum zoeken dat er iemand komt vertellen over het Klein 

Sallandse project omdat dat 12 februari niet door is gegaan in 

verband met de plotselinge noodhulp die gegeven werd na de 

aardbeving in Turkije en Syrië.  

En zo is er altijd van alles te doen, voor iedereen iets wat bij 

hem/haar past. Nu Rikie ons gaat verlaten is een kerkenraadslid 

extra voor de ouderlingen (dus 2 mensen) en nog 1 voor de 

diaconie wel een hele welkome aanvulling. En wilt u wel iets doen 

maar twijfelt u waar voor u de beste plek is, trek toch maar aan 

de bel want dan denken wij mee. Arnold sloot de vergadering af 

met een gedicht. 

 

Een hele hartelijke groet, Ans Krijt 
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Statistieken kerkdienst gemist     

    live     opname       

    
<10 
min 

>10  
min totaal 

<10 
min 

>10 
min totaal som toelichting 

januari                 

8 4 53 57 126 56 182 239 afscheid HJ Damstra 

10 8 43 51 154 70 224 275 
uitvaart mw. 
Broekhuizen 

15 3 22 25 48 13 61 86 Ds. V. Doorn 

18 6 20 26 130 39 169 195 
uitvaart dhr. 
Regterschot 

22       45 0 45 45 fout afsluiting stream 

22 0 21 21 123 37 160 181 Deo Gratias 

23 2 21 23 146 56 202 225 uitvaart mw. Flierman 

29 0 20 20 25 5 30 50 Pastor v Herwijnen 

februari                 

5 3 19 22 27 6 33 55 Rini 

12 2 47 49 46 14 60 109 Klein Salland ds. Slaar 

19 2 26 28 13 5 18 46 Ds. Urban 

 

We starten een hulpdienst in onze gemeente 

 

De hulpdienst die we voor ogen hebben biedt hulp aan degene die 

dat nodig hebben. 

Maar om hulp te bieden moeten we eerst weten wie wil helpen. 

We beginnen met het inventariseren wie hulp wil bieden, daarna 

vragen we wie hulp vraagt. 

Welke hulp zou dat kunnen zijn? 

We denken in eerste instantie aan vervoer maar we sluiten niet 

uit dat er ook andere hulp aan de orde is. 

De hulp is niet gratis. Basiskosten worden in rekening gebracht. 

Tijd wordt niet vergoed, de helper krijgt er wel een goed gevoel 

voor terug. 

Info via Ans Krijt 06-24728227, anskrijt@hotmail.com of Gerrit 

Visscher 06-20753695, gerrit.visscher.heeten@gmail.com. 

Pas als voldoende hulp wordt aangeboden kunnen hulpadressen 

zich melden. 

 

mailto:anskrijt@hotmail.com
mailto:gerrit.visscher.heeten@gmail.com
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DIACONIE 
 

 

 

 

Beste Senioren van Wesepe e.o. 

 

Afgelopen 15 februari hebben we een mooie opkomst gehad met 

het reisverslag van Canada. 

We konden gebruik maken van de Beukenoot en een heel groot tv 

scherm. De techniek liet ons niet in de steek, en daarom konden 

we genieten van mooie beelden uit Canada! Dick Stegeman nog 

bedankt voor je hulp bij het opstarten van de techniek! 

Onder het genot van donuts en overheerlijke koekjes uit Canada, 

werd het een gezellige middag      . 

 

Op woensdag 1 maart gaan we om 12.30 uur weer “Samen Eten” 

in het “Wapen van Wesepe”. 

De kosten voor het 3-gangen diner inclusief een drankje zijn € 20 

p.p. Graag aan/afmelden tot de vrijdag ervoor bij Fineke telf: 

532247. 

Verwen jezelf, en schuif eens gezellig 1x in de maand aan. Altijd 

een mooi moment om weer even bij te praten met bekenden en 

dorpsgenoten! 

 

Op woensdag 8 maart is er om 14.30 uur weer een gezellige 

“Spelletjesmiddag” in de Brouwershof. 

 

En op woensdag 5 april is er om 14.30 uur een Paasmiddag in de 

Beukenoot. 

We gaan die middag in groepjes een soort van Paas (pub) Quiz 

spelen. Vragen m.b.t. Pasen, en wat algemene vragen. 

Iedereen gaat natuurlijk met een leuk “Paasprijsje” naar huis. Met 

wat lekkers bij de koffie/thee en de borrel, proberen we er een 

gezellige middag van te maken. De kosten zijn € 12.50 p.p. Graag 

opgave tot de vrijdag (de 31ste maart) ervoor bij Fineke. 

 

Op woensdag 19 april is dan het “Samen Eten”. 
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En noteer ook alvast de Bootreis vanaf Urk over het IJsselmeer, 

op dinsdag 16 mei. Meer hierover in april. 

 

Graag zien we jullie op bovengenoemde datums. 

Hartelijke groeten van Ton, Frank, Annie, Fineke en Erna 

 

Aardappelactie  

Beste mensen,  

We gaan ook dit jaar weer een aardappelactie houden.  

We gaan de pootaardappelen uitdelen op zondag 15 maart.  

En na een mooi groeiseizoen kan iedereen dan de oogst inleveren 

op de startzondag.  

Deze oogst wordt geschonken aan de voedselbank in Raalte.  

Dit is een gezamenlijke actie van de kerken van Klein Salland. 

Dus zegt het voort en laten ervoor zorgen dat de voedselbank er 

veel mensen blij mee kan maken.  

 

Inzamelingsactie voor de voedselbank 

Tevens gaan we op 5 en 12 maart weer een inzamelingsactie voor 

de voedselbank houden. Dit doen we weer gezamenlijk, met de 

andere kerken van Klein Salland.  

Producten die ze goed kunnen gebruiken zijn: droge 

kruidenierswaren, zoals pasta, rijst, spaghetti, bami, maar ook 

pannenkoekenmeel, blikken groenten, koffie, thee, soep, 

macaroni-, bami- en nasikruiden, luiers, wc-papier, 

schoonmaakmiddelen, shampoo, tandpasta en wasmiddelen. 

De vorige jaren was dit een groot succes, dus laten we ons ook nu 

weer van de goede kant laten zien. 

 

Vriendelijke groet, de diaconie 

 
 

STICHTING OUDEREN HUISVESTING 

WESEPE 

"De Brouwershof" 
 
 
 

Beste mensen, 

De volgende spelletjesmiddag is op woensdag 8 maart a.s. om 

half drie in de Brouwershof. 
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Ook leden van de Soos ontvangen wij graag met een kopje koffie 

of thee met iets lekkers. 

 

Hartelijk groet van Bertus, Klaasje en Jenny 

 

 

 

KERKBEHEER 
 

 

 

Resultaat van Kerkbalans 2023 

Op maandag 30 januari is de actie Kerkbalans in onze gemeente 

afgesloten. Dat was net nadat het kerkblad voor februari gedrukt 

was, dus de eindstand kon daarin niet worden meegenomen.  

De telavond werd weer op de ‘ouderwetse’ manier gehouden, met 

een bingo terwijl in de andere kamer de toezeggingen werden 

geteld. Het was als vanouds, na twee jaren corona, weer een 

gezellige boel. 

De eindstand is inmiddels € 52.735,-. Dat is ongeveer € 2000,- 

meer dan vorig jaar en daar zijn we als kerkrentmeesters wel heel 

erg blij mee. Ondanks een dalend ledenaantal is de opbrengst 

toch weer gestegen.  

We kunnen op financieel gebied 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 

 

 

29 jan Diaconie €   50,00 

 Kerkbeheer €   50,10 

  5 febr Diaconie €   36,50 

 Kerkbeheer €   26,00 

12 febr Aardbeving € 524,50  

19 febr Diaconie €   27,08 

 Kerkbeheer €   34,99 
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18 jan collecte bij uitvaartdienst Jan Regterschot: € 374,70 

27 jan gift per bank € 40,- 

29 jan collectes per bank 2* € 2,50 

 

 
Is vrijwilligerswerk iets voor U? De STS zoekt nieuwe 

vrijwilligers 

De Stichting Thuis Sterven Zuidwest Overijssel bestaat sinds 

1988. Veel mensen die terminaal ziek zijn willen graag hun laatste 

dagen thuis doorbrengen, in hun vertrouwde omgeving. 

Vrijwilligers van de Stichting komen waken en zorgen in de nacht 

(en soms overdag) voor deze ernstig zieke mensen in hun laatste 

levensdagen. Zo kunnen de mantelzorgers en familieleden 

doorslapen en even bijtanken. 

Het  werkgebied beslaat Deventer, Olst, Wesepe, Lettele, 

Bathmen, Holten, ook in de buitengebieden. 

De Stichting heeft momenteel 27 vrijwilligers die dit bijzondere 

werk doen. Sommigen zijn elke week 1 nacht beschikbaar om te 

waken bij een zieke thuis, anderen doen dit eens per 2 of 3 

weken een nacht. Bij een inzet ’s nachts is de vrijwilliger 

aanwezig van 23.00 uur tot 07.00 uur. Ook wordt soms inzet 

overdag gevraagd voor een dagdeel. 

Een achtergrond in de zorg is niet noodzakelijk om dit 

vrijwilligerswerk te kunnen doen, wel moet U affiniteit met ernstig 

zieken en hun mantelzorgers hebben. Vrijwilligers nemen de taak 

van de mantelzorger een nacht over en zijn een luisterend oor. 

Het belangrijkste is echter dat U er bent. Inzet gebeurt in overleg 

tussen de coördinatoren en de vrijwilliger.  

10x per jaar komen alle vrijwilligers samen om de inzet van de 

zorg te evalueren, ook wordt dan aandacht besteed aan 

deskundigheidsbevordering en begeleiding. Dat gebeurt door de 

twee coördinatoren van de Stichting.  

Bij voldoende deelname wordt er in maart een cursus gestart voor 

nieuwe vrijwilligers. Deze beslaat 6 x 2 uur.  
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Bent U geïnteresseerd en denkt U dat dit misschien wel iets voor 

U is, kijk dan op de website www.thuissterven.nl of bel een van 

de coördinatoren: 

Erna van Buiten 06- 22 91 70 27 of Inge Hoeksema : 06- 51 56 

56 58 

 

 
Uit: Persbericht Inspiratiefestival 2023      
                                                           

4e editie Inspiratiefestival in 

2023: geloven in beweging. 

Het landelijke Inspiratiefestival op 

Terschelling wordt voor de 4e keer 

georganiseerd en wel in het 

herfstweekend van 20, 21 en 22 

oktober 2023. Het inspiratiefestival is hét moment om geestelijk 

uit te waaien en op zoek te gaan naar inspiratie om je geloof te 

willen verdiepen. Het mooie en inspirerende eiland Terschelling 

maakt de ervaring nog rijker. Iedereen die er is geweest beaamt 

dit van harte. 

 

Voor meer informatie over het festival, aanmelden of reserveren, 

ga naar www.inspiratiefestivalterschelling.nl 

Passionconcert van Sytse Buwalda en Wouter Harbers 

Op zaterdag 18 maart is er in de Nicolaaskerk in Heino een 

concert met de beroemde countertenor Sytse Buwalda en pianist 

Wouter Harbers. Sytse Buwalda trok jarenlang heel Nederland 

door om óveral Bachs passies te zingen. Nu voert hij samen met 

pianist/organist Wouter Harbers een boeket passiemuziek uit 

rondom het Erbarme Dich. Herkenning en ontroering gaan 

gepaard met persoonlijke verhalen rondom de muziek. 

Het concert begint om 20.00 uur. De deuren van de kerk staan 

open vanaf half acht. Meer informatie over het bestellen van de 

kaarten (10 euro per persoon) vindt u op de website van de 

Protestantse Gemeente Heino www.protestantsegemeenteheino.nl 

 

 

 

 

http://www.thuissterven.nl/
http://www.inspiratiefestivalterschelling.nl/
http://www.protestantsegemeenteheino.nl/
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AGENDA 
 

 

 

1 mrt 12.30 u Samen eten   W.v.Wesepe 

8 mrt 14.30 u Spelletjesmiddag  Brouwershof 

20 mrt 20.00 u Redactievergadering  Vulikerweg 2c 

25 mrt   9.00 u Oud papieractie1     erf fam. Niemeijer 

27 mrt   9.00 u Ouderlingenvergadering de Beukenoot 

29 mrt 10.00 u Kerkbeheer   de Beukenoot 

30 mrt 20.00 u Diaconievergadering  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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Dialectdienst op 12 maart 2023 in de Nicolaaskerk in Wijhe 

 

De maand maart is al jarenlang de maand van het dialect! 

Op zondagavond 12 maart kunt u genieten van een kärkdienst in 

dialect in de Nicolaaskärke in Wieje. We beginnen om 19.00 uur 

en het thema is: ‘Toekomst’. 

De voorbereidingsgroep heeft een mooie dienst voorbereid en is 

druk bezig met het vertalen van teksten, liederen en de 

overweging in het Wiejes streekdialect. 

De liederen worden muzikaal begeleid door organist Fred Pals. 

Tot onze blijdschap werkt Impress mee aan deze dienst, zij 

zingen in de streektaal. 

 

We hopen op een grote opkomst! Misschien heeft u ook familie, 

vrienden, kennissen of buren die het leuk vinden? Nodig ze uit! 

Van harte welkom. 

 

Na afloop is er in de Nicolaaskärke koffie “um noa te proat’n”. 

 

Kerkdiensten in Klein Salland 
   
 Raalte 
datum  tijd voorganger 

5 mrt  10.00 Ds. H. de Graaf, Oene 

12 mrt  10.00 Ds. R. Slaar 
19 mrt  10.00 Ds. R. Slaar 
26 mrt  10.00 Ds. R. Slaar 
2 apr  09.30 Ds. R. Slaar 
 Olst 
datum  tijd voorganger 

5 mrt  10.00  Ds. C. Bochanen 
12 mrt  10.00 Ds. H. Nekeman 
19 mrt  10.00 Ds. I. de Zwart 
26 mrt  10.00 Ds. E. Klein Kranenburg – Ontmoetingsdienst 
2 apr  10.00 Ds. E. Urban 
 Wijhe 

datum  tijd voorganger  
5 mrt  10.00 Ds. J.G. Zomer, Staphorst 
12 mrt  10.00 Ds. M. Veenstra-Oving 
19 mrt  10.00 Ds. M. Veenstra-Oving 
26 mrt  10.00 Ds. Klaas v.d. Kamp 
2 apr  10.00 Ds. M. Veenstra-Oving 
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Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe 
 

PREDIKANT Vacature 
   
KERKENRAAD Voorzitter: H.J. Jansen,   tel 853941 
   Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe  
   hjansen3511@gmail.com 
   Scriba: Ans Krijt          tel 06 24728227 
   Haarbeltenweg 2, 8124 PW Wesepe 
   scribapknwesepe@gmail.com    
 
KERK Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe tel. 531255 
 
De BEUKENOOT Dhr. A. Nijland(reserveren)                          06 50213256 
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. 06 28690154 
 corinne.ovinge-best@ziggo.nl 
 
BEGRAFENISSEN/   Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin. 
BEGRAAFPLAATS IBAN: NL64 RABO 0373 7450 44 
 
FINANCIËN Kerkbeheer:  Dhr. E.G. van den Broek 
 Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe     tel 06 23340539 
 Kerkbalans:  NL74 RABO 0373 7429 24 
 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,           tel 06 20753695 
 
WEBSITE:  http://wesepe.protestantsekerk.net 
 

 (kengetal: 0570, tenzij anders vermeld) 

 
 

mailto:scribapknwesepe@gmail.com
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