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KERKBLAD 

van de 
Protestantse Gemeente Wesepe 

 

Verschijningsdatum: 26 oktober 2020  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 december inleveren vóór 23 november 2020. 

Eén keer per jaar wordt u gevraagd een vrijwillige bijdrage aan het 
kerkblad te storten. Voor bankrekeningnummer zie colofon achterin het 

kerkblad. 
 

Erediensten in november 
 

1 nov 10.00 u  Ds. H.J. Damstra 

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: Kia najaarszending 

8 nov 10.00 u  Ds. A. Zaal (HA) 

     Inz. der gaven: JOP jeugdwerk 

    Eindcollecte: Ond.kerk.gebouwen 

15 nov 10.00 u  Kleinsallandse zondag, dienst in Wijhe 

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: Diaconie 

22 nov 10.00 u  Ds. A. Rooze 

    Inz. der gaven: Pastoraat 

    Eindcollecte: Ond.kerk.gebouwen 

29 nov 10.00 u  Ds. H.J. Damstra 

    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: KIA Kinderen in de knel 

6 dec 10.00 u  Ds. R. Gosker 

    Inz. der gaven: coll. Kids in actie 

    Eindcollecte: Ond.kerk.gebouwen 

 
 Er is voorlopig geen koffiedrinken in de Beukenoot. 

mailto:kerkbladwesepe@live.nl
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‘SAMEN IN BEPERKT LEVEN’ 

 

Begin oktober had ik een gesprek met Marinus van den Berg, voor 

de meeste mensen bekend als geestelijk verzorger op het gebied 

van rouw. Marinus heeft onlangs in Wijhe nog een lezing gegeven 

naar aanleiding van zijn boek: Stap voor stap - opnieuw leren 

leven na corona. Daarin schrijft hij over zijn ervaringen als 

geestelijk verzorger in een revalidatiecentrum met ex-

coronapatiënten.      

In ons gesprek ging het over de beperkingen van corona en wat 

dat met mensen doet. Want allemaal hebben wij er mee te 

maken, allemaal op een andere manier, beperkt in onze 

vrijheden, soms elkaar de maat metend. Marinus was benieuwd of 

de kerken in Salland nu ook een ‘open deur’ hebben om een 

veilige plaats te zijn voor mensen? Al pratende kwamen we tot de 

conclusie dat kerken in tijden van crisis vaak op hun eigen 

eilandje gaan zitten, om te overleven. Begrijpelijk, maar dat moet 

niet te lang duren, want als we ons druk gaan maken over onze 

‘eigen mensen of kerk’, financiën of sluiting van kerken, dan zien 

we in onze ijver misschien niet dat er ook nieuwe kansen liggen! 

En dat we elkaar daarbij als kerkgemeenschappen nodig hebben. 

In oecumenisch, maar ook in Klein Salland verband. ‘Kerk in het 

dorp, kerk in Klein Salland’. Niet alleen voor gemeenteleden, 

maar ook gericht op de samenleving en wat zich daar afspeelt. 

Een kerk, die ook in haar kwetsbaarheid, er voor eenieder wil zijn. 

Daarvoor hebben we elkaar nodig!   

 

Daarom tot slot een spiegelverhaal. 

Het was een geroezemoes in de timmerwerkplaats in Nazareth. 

Jezus zou een mooie tafel maken. 

‘Nou’, zei het stuk hout, dat bestemd was voor het tafelblad, ‘Ik 

ben het belangrijkste, want op mij komt alles te staan’. ‘Welnee’, 

zeiden de poten voor de tafel, ‘wij zijn het belangrijkste, wij 

dragen jou!’ ‘Dat dacht ik toch niet poten’, zei de zaag, ‘jullie 

hebben mij nog nodig, omdat jullie niet even lang zijn!’ Toen riep 

de schroevendraaier dat hij minstens zo belangrijk was, omdat hij 

poten en blad aan elkaar draaide. ‘Pardon’, zei de schroef, ’maar 

schroevendraaier zonder mij ben jij ook niets! 

‘Ho, ho’, riep de vijl, ’Jullie kunnen nou wel menen dat je 

belangrijk bent, maar als ik jullie niet bijvijl, dan wordt het nooit 
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een goed passende tafel. ‘En dat geldt ook voor mij’, zei het 

schuurpapier. 

Zo kibbelden ze voort, totdat de deur openging en Jezus de 

werkplaats binnen kwam. Hij pakte het blad en de poten. Bekeek 

ze. Pakte toen de zaag om de poten gelijk te maken. Vervolgens 

vijlde hij het bij, totdat het paste. Nam de schroevendraaier en 

draaide met enkele schroeven het blad aan de poten. Pakte het 

schuurpapier en schuurde de tafel tot deze helemaal glad was. 

‘Ja, zei Jezus toen, ‘ik hoorde jullie wel kibbelen, maar zie je nu, 

dat ik jullie allemaal nodig heb! De een is niet belangrijker dan de 

ander!’ 

 

‘Laten we samen sterk staan!’ 

 

Ds. Martje Veenstra-Oving, Wijhe 

 

 
 
 

 

 

 

 

‘We leven in een rare tijd.’ Die constatering heb ik vaak horen 

verzuchten de afgelopen maanden. En je kunt niet anders dan 

met deze verzuchting instemmen. Voordat corona uitbrak, zeiden 

we dat ook wel eens tegen elkaar, denkend aan wat er wereldwijd 

allemaal gebeurt. En waar we ook alles van horen en zien, omdat 

de media erbovenop zitten. Maar nu de narigheid zo dichtbij is, en 

zo lang duurt, beleven we de wereld en de tijd als raar en náár. 

 

Sommige mensen, die de tijd van oorlog en bezetting hebben 

meegemaakt, vergelijken die tijd wel met deze periode. Ik denk 

dat tijden vergelijken altijd een beetje lastig is. Maar deze tijd 

roept wel iets op van die periode: onvrijheid, angst en 

bezorgdheid, je weet niet hoe lang het duurt, en wat komt er 

nog? Tegelijkertijd ben ik heel blij dat we nu zoveel manieren 

hebben om toch contact te hebben met elkaar, toch dingen te 

doen die wel kunnen en mogen (en waar we plezier aan beleven), 

en we ook weten dat er mensen in de zorg voor ons klaarstaan 

als dat nodig is. 
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Over de zorg gesproken, dat brengt me op het volgende. Ik kijk, 

het is echt waar, elke avond voor het slapengaan even op 

Youtube naar de ‘Jerusalema Challenge’. Wereldwijd doen mensen 

uit de zorg (en ook anderen) danspasjes op een blijmoedig Zuid-

Afrikaans liedje, als teken van hoop in coronatijd. RTV-Oost 

noemde het zelfs al het ‘corona volkslied’. Personeel van het 

Deventer ziekenhuis deed er bijvoorbeeld ook aan mee en ik zag 

dat er alleen al naar hen meer dan een half miljoen keer gekeken 

is, in één maand tijd. Een leuk initiatief, en een aanrader om eens 

te bekijken. 

 

Zo proberen we ons door deze periode zo goed mogelijk heen te 

slaan. En soms betekent dat ook dat er beslissingen genomen 

moeten worden die heel lastig zijn. Zo hadden we het voor de 

kerkdiensten mooi bedacht: op zondag 11 oktober zou onze 

nieuwe jeugdwerker Rini worden voorgesteld aan de gemeente, er 

waren kinderen uitgenodigd en we zouden een wisseling van de 

wacht hebben in de kerkenraad. Over een veilige manier van 

Avondmaal vieren hebben we ook nagedacht. En op zondag 1 

november wilden we graag als gemeente en familieleden stilstaan 

bij wie er uit ons midden zijn overleden. We wilden dan ons 

verdriet en gemis, en ook onze dankbaarheid over hun levens, in 

de dienst op die zondag tot uiting brengen.  

 

Dat liep en loopt allemaal anders. Uit zorg voor elkaar is na enige 

discussie afgesproken om voorzichtig met kerkdiensten te zijn en 

voorlopig niet bij elkaar te komen. Dat kunnen we dus niet. Zoals 

er zoveel dingen in het dagelijks leven nu niet kunnen, of die op 

een andere manier moeten gebeuren. Maar wat we wel kunnen 

doen is elkaar goede moed en uithoudingsvermogen toewensen. 

En we kunnen wellicht nog wat meer dan anders naar elkaar 

omzien. En uitstel is natuurlijk geen afstel: op een later moment, 

en dat moment zal echt wel komen, hopen we toch te kunnen 

doen wat we zo belangrijk vinden. 

 

Wat gelukkig wel doorgaat is de kleinsallandse zondag op 15 

november. Wesepe en Wijhe trekken die zondag samen op. 

Eigenlijk zou die dienst in Wesepe gehouden worden, maar 

vanwege de camera’s is dat nu in Wijhe. Wesepe is wel nauw bij 

de dienst betrokken, met Martje Veenstra als voorganger. Onze 
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nieuwe collega Richard Slaar is die dag in Olst, en ik mag naar 

Raalte. 

 

We kunnen ons in alles optrekken aan wat in een gedicht (van 

Alfred C. Bronswijk) treffend verwoord wordt: 

 

‘God van mensen, 

U wilt niet dat wij alléén zijn, 

op onszelf, voor onszelf. 

U hebt ons aan elkaar toevertrouwd, 

en zo wilt u uw trouw en zorg zichtbaar maken. 

 

U roept mensen op weg, 

en wijst ons onderweg de wegen 

om door te gaan. 

We hoeven ze niet thuis te laten, 

onze zorgen, onze blijdschap, onze vragen.  

We mogen ze bij u brengen. 

 

Laat ons uw goedheid ervaren, 

en geef ons de moed om nieuwe wegen in te slaan. 

Geef dat niets ons in de weg staat, 

om ècht te zijn voor u, 

en om thuis te komen bij elkaar.’ 

 

Als er weer meer kan en mag, dan hopen we iedereen daar over 

te kunnen informeren. 

Iedereen ook op deze plek sterkte en moed toegewenst! 

 

ds. Henk Jan Damstra 

 

 

UIT DE KERKENRAAD 
 

- Tijdens de kerkenraadsvergadering van 8 

oktober heeft onze kerkenraad gediscussieerd 

over de corona-situatie.  

We zien de opkomst in kerkdiensten de laatste weken 

teruglopen; de landelijke besmettingscijfers lopen hard 

omhoog. Er zijn inmiddels ook besmettingen in Wesepe. 

Daarom voelen we ons genoodzaakt om onze kerkgangers te 
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beschermen en moeten we helaas besluiten om de 

kerkdiensten voorlopig te stoppen, in elk geval gedurende de 

maand oktober. We hopen u op 1 november weer te 

begroeten. 

- We zullen de PG Olst vragen of we weer combidiensten 

kunnen houden voor Olst en Wesepe samen. Deze diensten 

vanuit Olst kunnen via internet worden bekeken, ook zullen 

deze diensten rechtstreeks worden uitgezonden op onze 

kerkradio. 

- Doordat er slechts 30 mensen in de kerk mogen, zal de 

gedachtenisdienst op 1 november ook worden uitgesteld tot er 

minstens 50 mensen in de kerk mogen. 

- Het afscheid van Louise Trompert als ouderling kan niet nu 

plaatsvinden, dat gebeurt later, maar ze stopt wel per direct 

met de kerkenraad. Ook wordt Cora Schensema nu al 

ouderling, ze wordt later in het ambt bevestigd. 

- Het welkom van jeugdwerker Rini van Dijkhuizen zal ook op 

een later moment worden ingehaald. 

- We gaan met de bloemengroep overleggen om dit jaar in elk 

geval wel de gebruikelijke kerstbakjes voor ouderen en 

anderen die aandacht verdienen te maken. We vragen de 

bloemengroep om met inachtname van de corona-regels dit te 

realiseren. 

 

WE MOGEN ELKAAR NIET AANRAKEN, 

MAAR WE ZULLEN ELKAAR NOOIT LOSLATEN! 

 

Aanmelden kerkdiensten 

De overheid geeft toestemming voor kerkdiensten onder 

voorwaarde van reservering. Tevens mogen in totaal slechts 30 

mensen in de kerk zijn. Dat betekent dat u zich moet aanmelden.  

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. 

Mocht u niet helemaal fit zijn dan komt u niet. 

In dat geval graag afmelden uiterlijk 09.00 uur. 

mailto:kerkbezoekwesepe@gmail.com
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Kerkdiensten via internet 

Als er in Wesepe geen dienst is kunnen we helaas ook geen 

internetdiensten houden, want we hebben geen camerasystemen 

en cameramensen. Maar we houden meestal samen met Olst 

gecombineerde diensten. Dat betekent dat er om beurten een 

welkomstwoord wordt gehouden door ouderlingen uit Olst en 

Wesepe, dat sterfgevallen uit beide plaatsen worden genoemd, 

dat we mensen die bloemen krijgen ook noemen voor beide 

gemeenten. Ook worden belangrijke mededelingen uit beide 

plaatsen genoemd. 

U kunt de diensten volgen door in uw internet-zoekbalkje te 

tikken: www.kerkdienstgemist.nl 

U ziet dan een kaart van de Nederlandse provincies, maar u kunt 

ook bij zoek kerk ‘Olst’ invullen en op de groene knop klikken. 

Daarna klikt u bij Dorpskerk Olst op Naar kerk. Daar staan een 

aantal diensten. Klik op de dienst die u wilt zien, daarna op de 

witte pijl in het groene vakje en de dienst begint. 

Op zondagochtend kunt u pas om 09.59 uur op de dienst klikken. 

U kunt diensten ook later terugkijken. 

 

 

 

DIACONIE 
 

Aardappelactie 

Dit voorjaar hadden we weer de 

aardappelactie willen organiseren en met de 

startzondag hadden we die willen doneren aan de voedselbank, 

net zo als vorig jaar, maar door de corona viel dit in het water. 

Maar om de voedselbank dan maar niets aan te bieden leek ons 

ook geen goed idee en hebben we besloten om toch een stukje 

aardappels te poten en die gaan komende week gerooid worden. 

En die gaan we dan alsnog aanbieden aan de voedselbank. 

 

Verkoop handwerkspullen 

Helaas kan de traditionele verkoopmiddag van de handwerkgroep 

(HVD) in Wesepe met de huidige coronamaatregelen niet 

doorgaan. Echter de creatieve vrouwen hebben het afgelopen jaar 

niet stilgezeten en de nodige welbekende Noorse sokken, dassen, 

sjaals, mutsen, truitjes, kussens enz. gebreid, geborduurd of 

gehaakt. 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Er wordt nu wel een mogelijkheid geboden deze handwerkspullen 

- geschikt voor jong en oud - te kunnen kopen waarbij natuurlijk 

alle coronamaatregelen in acht worden genomen. Er kan namelijk 

gebeld worden met Riet Dieperink (0570-531305) of Riekie 

Morrenhof (0570-530324). Er kan dan een afspraak gemaakt 

worden om een bestelling te doen en deze af te komen halen. 

 

KIA Lesbos 

 

Beste gemeenteleden, 

Best bijzonder, een ouderling die bij u aanklopt om geld te 

vragen… 

Maar het zit zo: eigenlijk had ik toegezegd dat ik de stichting Kerk 

in Actie wilde gaan helpen door huis aan huis met een collectebus 

rond te gaan lopen maar dat mag niet i.v.m. corona. 

Ook de opbrengst van de pannenkoekenactie gebruiken kan niet 

om dezelfde redenen. 

De kinderen wat laten knutselen en verkopen kan ook niet. 

Maar ik kijk graag naar wat er wel mogelijk is en wil u aandacht 

vragen voor het volgende: 

 

Gisteren zat ik in mijn lekkere warme kamer bij de kachel, met 

een kop thee en hoewel wij het lastig vinden met die mondkapjes 

op en gezelschap absoluut missen, moest ik denken aan die arme 

kinderen en volwassenen in de Griekse vluchtelingenkampen. Ook 

daar heerst de angst voor corona. 

Natte tenten, slecht sanitair, tekort aan eten en kleding. Ook daar 

staat de winter voor de deur en dat betekent nog erbarmelijker 

omstandigheden. En dat allemaal ver weg van een veilig thuis. 

Daarom wil ik u vragen om uw hart te laten spreken en wat geld 

te doneren op rekeningnummer: 

NL59RABO0373739702 t.n.v. Diaconie Wesepe onder vermelding 

van KIA Lesbos. 

Waarschijnlijk houden we allemaal geld over nu we geen 

verjaardagen meer vieren, geen appels en pannenkoeken van de 

kerk meer kopen en minder vaak uit eten gaan. 

Namens de mensen in Griekenland alvast heel hartelijk bedankt. 

 

Met een vriendelijke groet,  

Ans Krijt 
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STICHTING OUDEREN HUISVESTING 

WESEPE 

"De Brouwershof" 
 

 

 

Beste mensen, 

Ook in de maand november kan onze gezellige spelletjesmiddag 

niet doorgaan. Het coronavirus is weer terug bij af.  

Nogmaals wensen we allen veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

 

Hartelijke groet van Bertus, Klaasje en Jenny  

 

Hallo kinderen en ouders, 

Even een bericht van jullie jeugdwerker (i.o), Rini. Op 11 oktober 

zou ik mijzelf in de kerkdienst voorstellen, maar ja COVID-19, en 

dus kon het kennismaken niet doorgaan. Om toch een beetje 

contact met jullie te krijgen, ga ik de komende maanden een 

kinderpagina in dit kerkblad verzorgen. Ik heb ook nog andere 

plannen: een filmmiddag, een kinderkerstviering en een actieve 

middag met Bijbelverhalen. Om iedereen snel op de hoogte te 

stellen en te kunnen overleggen over mogelijke data zou het voor 

mij fijn zijn als ik jullie en je ouders kan mailen en/of appen. Zou 

iedereen die geïnteresseerd is en op de hoogte gehouden wil 

worden mij willen mailen of appen? 

r.vandijkhuizen@protestantsekerk.nl of 06-30618049 

 

Het Goede Leven 

Het thema van dit jaar in de kerk is ‘Het Goede Leven’. Bij het 

goede leven denken we al snel aan gelukkig zijn. Maar wanneer 

ben je eigenlijk gelukkig? Wat vind jij een goed leven? Gaat het 

dan om zoveel mogelijk cadeautjes krijgen? Of gaat het om iets 

anders? Elkaar helpen en lief zijn voor je broertje, zusje of 

vriendje? Geen rommel maken op straat? Wat is voor jou 

belangrijk? 

Heel lang geleden, toen er nog niets was, heeft God de aarde 

gemaakt. Ken je dat verhaal? Misschien kun je het samen met je 

ouders eens lezen. 

 

Verhaal - De schepping: en God zag dat het goed was 

In het begin was er niks. Er waren nog geen dieren, bomen of 

mailto:r.vandijkhuizen@protestantsekerk.nl
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planten. Zelfs de zee was er niet. Geen zon en geen maan. Nee, 

alles was helemaal donker. Dat betekent dat God alles heeft 

gemaakt.  

Op de eerste dag zei God dat er licht moest komen, zodat er een 

verschil kwam tussen de nacht als het donker is, en de dag als 

het licht is.   

Op de tweede dag maakte Hij de hemel en de aarde. Op de aarde 

maakte Hij land, en Hij liet alle water samenstromen en dat 

noemde hij de zee. Hij maakte ook de lucht met wolken erin. God 

had de lucht gemaakt en Hij had ook het land gemaakt. Maar het 

land was nog kaal en helemaal leeg. Daarom ging God iets maken 

voor op het land.  

Op de derde dag maakte Hij planten, bomen en bloemen. God 

had al heel veel gemaakt.  

Op de vierde dag maakte Hij ook alle lichten in de lucht. Als het 

dag is, dan zie je de zon in de lucht. En wat zie je ’s nachts? De 

maan en de sterren. Die heeft God ook gemaakt.  

Op het land waren al wel planten, maar er waren nog geen 

andere levende wezens.  

Op de vijfde dag maakte God de dieren. In de zee maakte Hij de 

vissen en in de lucht maakte Hij de vogels. Er waren vissen in de 

zee en vogels in de lucht, en op het land maakte God allerlei 

dieren. Toen had God dus al de hemel en de aarde gemaakt, en 

de zon en maan en sterren, en de planten en dieren.  

Op de zesde dag maakte Hij de mens. Toen had God álles 

gemaakt wat Hij wilde maken. En Hij keek en zag dat het allemaal 

heel goed en mooi was. Hij had het prachtig gemaakt. Toen was 

God klaar en hoefde Hij niets meer te maken. Op de zevende dag 

rustte God uit en vierde feest omdat Hij blij was met alles wat Hij 

gemaakt had. Hij vond het heel goed. 

 

Opdracht bij het verhaal 

Als je de opdracht hebt gedaan kun je er een foto van maken en 

deze naar mij mailen of appen voor vrijdag 13 november. 

Vermeld daarbij je naam en leeftijd en adres en je krijgt iets leuks 

thuis. Wil je ook vermelden of jouw bijdrage de volgende keer in 

het kerkblad mag komen?  

 

0-4 jaar: Verken de natuur die God zo mooi gemaakt heeft en 

zoek buiten een paar herfstbladeren, kastanjes, eikels of bloemen 

met mooie kleuren. Kies nu de mooiste uit.  
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4-8 jaar: God was blij toen hij zag dat het goed was. Wat of wie 

maakt jou blij? Maak daar een tekening of schilderij van. 

 

8-12 jaar: los deze puzzel op met woorden uit het Bijbelverhaal. 
 

H E B A N G B O O S 

G S C H E P P I N G 

T E V G M G O E D E 

R L L R O G T G I O 

O I A U I D R L B H 

O E J D K E I E I U 

S F R K K M N D J I 

T A E N A L E D B L 

A V O F V R E D E E 

E D N L I C H T L N 

 
AARDIG ARM BANG BIJBEL BOOS  
DONKER FAMILIE GELUK GOD GOED  
HUILEN LICHT LIEF RIJK SCHEPPING 
TROOST VREDE VRIENDEN 

 

Antwoord van de overgebleven letters: 

   -      -      

 

12 jaar en ouder: Wat is voor jou een goed leven? Beschrijf dit in 

een paar zinnen of gedichtje of verbeeld het met bijvoorbeeld een 

tekening. 

 

Jeugdwerker (i.o.) Rini van Dijkhuizen   

r.vandijkhuizen@protestantsekerk.nl,  

06-30618049 
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KERKBEHEER 
 

Kerkbalans  

De voorbereidingen voor Kerkbalans 2021 zijn 

inmiddels begonnen. 

Voor u is dit misschien een mooi moment om na te gaan of u uw 

toezegging voor 2020 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. 

 

Begroting 2021  

De begroting voor 2021 ligt ter inzage in week 47 (16 t/m 20 

november) op het adres Kikkerspad 9 in Wesepe.   

Als u deze wilt inzien dan graag even een telefoontje naar Evert  

van den Broek (06 23340539) voor een afspraak. 

 

De kerkrentmeesters 

 

Opbrengst van collecten en giften 

 

 

 

27 sept. Diaconie € 35,00 

 Kerkbeheer € 37,00 

4 okt Diaconie € 39,30 

 Kerkbeheer € 38,30 

11 okt Geen dienst in Wesepe  

18 okt Geen dienst in Wesepe  

 

 

AGENDA 
 

 

 

4 nov 19.30 u Kerkbeheer   de Beukenoot 

5 nov 20.00 u Diaconievergadering  de Beukenoot 

6 nov   9.00 u Ouderlingenvergadering de Beukenoot 
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11 nov 19.45 u Kerkenraadsvergadering de Beukenoot 

23 nov 20.00 u Redactievergadering      Kikkerspad 9 

28 nov   9.00 u Oud papieractie1     erf fam. Niemeijer 

 

 

 

 

 

 

 
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 
1 nov  10.00 u ? 
8 nov  10.00 u ds. R. Slaar 

15 nov  10.00 u ds. H.J. Damstra, Kleinsallandse zondag 
22 nov  10.00 u dhr. G. van Vulpen 
29 nov  10.00 u ds. H. de Graaf en G. van Vulpen 
6 dec  10.00 u ds. R. Slaar 
 Olst 
datum  tijd voorganger 

1 nov  10.00 u Mevr. ds. L.E. Bassa 

8 nov  10.00 u ds. H.J. Damstra 
15 nov  10.00 u ds. R. Slaar, Kleinsallandse zondag 
22 nov  10.00 u ds. H.J. Damstra 
29 nov  10.00 u ds. J. Wiegers 
6 dec  10.00 u ds. C. de Gooijer 
 Wijhe 

datum  tijd voorganger  
1 nov  10.00 u ds. H. van Ark 
4 nov  19.30 u ds. M. Veenstra-Oving 
8 nov  10.00 u ds. M. Veenstra-Oving 
15 nov  10.00 u ds. M. Veenstra-Oving, Kleinsallandse zondag 
22 nov  10.00 u ds. M. Veenstra-Oving en L. v. Geenen 

29 nov  10.00 u ds. M. Veenstra-Oving 

6 dec  10.00 u ds. H. de Graaf 

 
1 Als u niet in staat bent het papier zelf weg te brengen, belt u dan met Jo Jansen 

(532030) en het wordt bij u opgehaald. 

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  
 
JEUGDWERKER Rini van Dijkhuizen         tel. 06-30618049 
 r.vandijkhuizen@protestantsekerk.nl   
 
KINDEROPPAS via G. Visscher, zie boven 
 
WEBSITE:  http://wesepe.protestantsekerk.net 

 (kengetal: 0570, tenzij anders vermeld) 

mailto:scribapknwesepe@gmail.com
mailto:r.vandijkhuizen@protestantsekerk.nl
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