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Naar wie of wat luister jij??
Deze keer geen meditatie die ik zelf heb geschreven maar van Wilma
Veen. Via de mail krijg ik dagelijks een bemoediging en die zijn keer op
keer de moeite waard om te lezen. Kijk maar eens op
https://ikwonderjou.jezus.nl/
Naar wie je luistert, kan grote gevolgen hebben in je leven.
Naar wie luister jij vooral?
Adam en Eva leefden zonder ziekte, zonder pijn, zonder gebrek en zelfs
zonder dood. God was elke dag bij hen. Hij sprak met hen. Hij liet Zijn
stem horen. In Zijn nabijheid was het leven perfect.
Alles veranderde toen de slang kwam; Satan.
Satan ging ook spreken.
Naar wie gaan Adam en Eva luisteren?
Dat geldt ook voor jou:
Je hoort het Woord van God onder andere via Ik Wonder Jou, maar je
hoort ook andere stemmen:
•
•
•
•

de stem van de samenleving;
de stem van de media;
de stem van je spiegel;
de stem van je geliefden.
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Het is jouw beslissing welke stem je volgt.
God geeft je de keuze om te geloven:
•
•
•
•

dat je een kind van God bent;
dat je waardevol bent;
dat Hij een perfect plan voor je heeft;
dat Hij het beste met je voor heeft.

Het is aan jou om te beslissen:
•
•
•

naar wie luister je?
wie mag jouw leven beïnvloeden met woorden?
welke beslissingen neem je op basis van wat je hoort?

Ik moedig je aan om vandaag Gods stem te kiezen!
Zullen we samen bidden?
“Vader, ik wil zo graag Uw stem beter leren verstaan. Help mij om alle
stemmen die niet van U komen te herkennen en af te wijzen, zodat ik
alleen Uw woorden hoor. In Jezus’ naam. Amen.”
Blijf de mail van Ik Wonder Jou elke dag lezen.
Gods woorden zullen wonderen in je leven bewerken.
Zo blij dat je bestaat! Wilma Veen

BIJ DE KERKDIENSTEN

Startzondag 2022
Op Zondag 25 september houden we ‘als vanouds” weer een startzondag.
We beginnen die zondag om 9.30 uur met een Gezinsdienst met als
voorganger René Houtman uit Epe.
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Na de dienst drinken we samen koffie, thee of fris met iets lekkers erbij
natuurlijk.
Dan gaan we ons met elkaar buigen over het thema.
Jan en Ria Nederveen hebben samen iets voorbereid en we weten uit
ervaring dat dat aan hun welbesteed is. Dat wordt vast weer superleuk
samen.

We sluiten af met een gezamenlijke maaltijd. Wie daarvoor iets klaar wil
maken of mee wil brengen mag dat aangeven bij Tineke van Bessen.

EXTRA COLLECTES BIJ DE DIENSTEN
Zondag 25 september collecte Glorie v.d. Lib. Fam. v. Saane
Zendingsproject fam. van Saane-Nasrallah

Als kerk is het goed om ook verbonden te zijn met een missionair
zendingsproject wereldwijd. Vanwege de kleinheid van onze gemeente
hebben we ons daarom aangesloten bij een project van een gemeente in
Alphen aan de Rijn. Ronelle Sonneberg is voorzitter van de
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thuisfrontcommissie van dit project en bestuurslid van de interkerkelijke
zendingsorganisatie Interserve. Hieronder volgt haar verhaal met
betrekking tot de familie waar onze gemeente ook haar bijdrage aan wil
gaan leveren.
In 2014 is de familie Van Saane-Nasrallah uitgezonden naar Libanon voor
een periode van vier jaar. Interserve is hier als organisatie bij betrokken en
De Lichtkring uit Alphen aan den Rijn als zendende gemeente. Ds. Wilbert
van Saane is studentenpastor op de Hagazianuniversiteit en dr. Rima
Nasrallah is docent praktische theologie aan de Near East School of
Theology. Deze universiteit verzorgt onderwijs in de protestantse traditie
voor studenten en pastores uit ondermeer Libanon, Syrië, Jordanië,
Armenië. Wilbert en Rima hebben twee kinderen. Naast hun
verantwoordelijkheden bij de opleidingen en de toerusting van studenten
en predikanten uit het Midden Oosten zijn Rima en Wilbert via hun kerk
ook betrokken bij allerhande diaconale projecten. In Libanon zijn heel veel
vluchtingen. De kerk probeert dienend nabij te zijn. Graag praat ik met u
door over deze uitzending, over uw mogelijke betrokkenheid, en over de
kerk in het Midden Oosten. De bakermat van het christelijk geloof ligt in
het Midden-Oosten. Een regio die vandaag de dag overwegend islamitisch
is. In bijna alle landen is de christelijke gemeenschap een minderheid. Er
zijn verhalen bekend van christenen die worden achtergesteld,
gediscrimineerd of zelfs vervolgd en ontvoerd. De ‘recente’ spanningen in
deze regio hebben het er niet beter op gemaakt. Ook veel christenen zijn
gevlucht, waarmee hun verhalen ook meer in Europese landen,
waaronder Nederland, bekend worden. Als we het over de kerk in het
Midden Oosten hebben, waar hebben we het dan over? En is die kerk
toekomst bestendig?"
========================================================
Zondag 02 oktober collecte Kerk en Israël
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het joodse volk een wezenlijk
onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse
wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen Joden en
christenen. Ook staan we op tegen antisemitisme. In Nederland worden
rusten we predikanten en gemeenten toe op het gebied van de relatie met
het volk Israël. In Israël steunen we onder andere het werk van Nes
Ammim, de internationale christelijke gemeenschap.
========================================================
Zondag 16 oktober collecte voor Bloemengroet.
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UIT DE GEMEENTE
JARIGEN
Alle jarigen in de gemeente van harte gefeliciteerd, in het bijzonder
degenen die de leeftijd vanaf 75 jaar mochten of nog hopen te bereiken.
Maand september:

09-09
30-09

Mevr. S.P. van Dijk-Bartelink
Dhr. H.J. van der Wal

Maand oktober:

09-10
09-10
15-10

Mevr. J.H. Rakhorst-Wagteveld
Dhr. J. Nederveen
Dhr. S.J. van Marle

KERKENRAAD / KERKRENTMEESTERS
KERKENRAADSVERGADERING
Dinsdag 04 oktober
Copy inleveren voor donderdag 29 september a.s.
DATA KRINGEN
Koffie ochtend
Iedereen is hartelijk welkom op de koffieochtend in “De
Boerbrink”

We starten dit jaar de eerste koffieochtend met een fietstocht, deze vindt
plaats op woensdag 7 september. Iedereen is van harte welkom, ook als
je verder niet op de koffieochtenden wilt komen. We vertrekken om half
tien vanaf de “Boerbrink”.
Onderweg drinken we koffie en gaan we rond het middaguur ergens
lunchen. De onkosten zijn voor eigen rekening. Wij verwachten eind van
de middag weer in Veessen te zijn.
Lijkt het je leuk om mee te gaan, geef je dan op.
Hennie 0578-631489 of henniemulder@gmail.com
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De koffie staat voor je klaar vanaf half 10 in de “Boerbrink” op:
woensdag 28 september
woensdag 26 oktober
woensdag 23 november
woensdag 21 december (Kerstviering)
woensdag 18 januari
woensdag 15 februari
woensdag 15 maart
woensdag 5 april (Paasviering)
woensdag 3 of 10 mei een dag uit.
Iedereen is van harte welkom om andere mensen te ontmoeten, een
praatje te maken, gezellig samen te zijn.
Je hoeft je voor deze koffieochtenden niet op te geven.
Kom gerust even aan.
Vriendelijke groet, Hennie Mulder

VOOR DE GEMEENTE
Wat een mooi VBW-FEEST was het!!
Zondagmorgen was de afsluitende VBW-kerkdienst en bleek de tent echt
'TE KLEiN!' Een mooie terugblik op de week en dat mochten we delen
met veel mensen uit Vorchten, Veessen en omstreken!
Nog een laatste keer de liedjes met elkaar zingen, nog een laatste
keer met onze leuke Buurvrouw & Buurvrouw, nog een laatste keer
het verhaal en nu van 'Doris de Duiker' die in levende lijve naar de VBWtent gekomen was, nog een laatste uitleg van het thema DUiK ERiN! door
ds. Hans van Ark, en nog een laatste keer bij de tent napraten en
nagenieten.
We willen iedereen BEDANKEN die mee heeft gedaan, met de
organisatie, de vrijwilligers (wat waren er weer een enthousiastelingen!!),
de tentbouwers, de technische mensen en alle papa's en mama's die hun
kinderen een weekje met ons wilden delen.
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En bovenal DANK aan onze HEMELSE VADER die deze week met ons
meeging en dat we de HERE JEZUS mochten ontmoeten door alles heen.
De woordjes 'laatste keer' klinken misschien wat triest
maar...... VOLGEND JAAR hopen we de VakantieBijbelWeek te
organiseren in Veessen en dan is iedereen opnieuw WELKOM!!
Wil je meedoen/meehelpen in het team of op een andere manier? We
kunnen de hulp bij de organisatie goed gebruiken. Vele handen maken
licht werk Laat het ons weten.
De DUiK ERiN!-dagen zijn zo bijzonder!!
•

Elke dag rond de 40 kinderen.

•

Elke dag zingen van mooie liedjes.

•

Elke dag een prachtig verhaal uit de Bijbel.

•

Elke dag een grappige poppenkast.

•

Elke dag een gekke Buurvrouw & Buurvrouw.

•

Elke dag sparen voor een Goed Doel.

•

Elke dag een top tweede deel van het programma.

Kortom: elke dag GENiETEN!!
Het Goede Doel
Deze week is de opbrengst van de collecten voor de kinderen die uit
Oekraïne komen en die in Heerde bij Groot Stokkert hun verblijf hebben.
Het gaat om ongeveer 50 kinderen. De organisatie bedenkt allerlei leuke
activiteiten om ze, ondanks alles, een goede tijd in Nederland te geven.
Tijdens het tweede deel op woensdag en donderdag zijn de kinderen
hutten gaan bouwen die donderdagavond tot kraampjes omgebouwd
werden en waar van alles verkocht werd voor Het Goede Doel. En wat
hebben ze het FANTASTISCH gedaan!!!
• Mila en Anna € 12,80
• Martha € 45,70
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• Isa en Kasha € 20,25
• Bram en Jasmijn € 27
• Trey, Jilena, Valerio, Kenshi en Noortje € 38,35
• Evi, Mees, Robin, Enya en Emma € 33,75
• Puk, Lies, Bram, Remco en Annebel € 47,20
Alleen al door de kinderen een totale opbrengst van € 225,05.
PRACHTiG en DANK JULLiE WEL!!
Op de website van de kerk (www.kerkveessen.nl) zijn véél foto’s te zien
van deze week en zelfs een filmpje. Kijk maar!!
Wat was het weer een geweldig feest! Zo fijn dat we dit weer met z’n allen
mochten en konden doen die 3 dagen. We kijken met dankbaarheid en
veel plezier terug, maar ook met heel veel voorpret alvast naar volgend
jaar! We hopen als commissie dat we iedereen dan weer terug zullen zien
en misschien nog een paar extra die nu niet konden komen! Het zal dan
waarschijnlijk 15 t/m 17 augustus zijn dus zet het maar vast op de
kalender
LiEVE ALLEMAAL, TOT ZiENS!!!
Namens het VBW-Team.
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Wat zou het mooi zijn………! Wat zou dat mooi zijn als allen zondag in
de kerk zijn, die korter of langer geleden belijdenis hebben gedaan. En
allen die eens een kind lieten dopen, en toen uitspraken hun kind op te
voeden in de weg van geloof in de Heere Jezus Christus. En allen die
eens voorin de kerk trouwden, en daarmee uitspraken in alle
bescheidenheid een godvrezende man of vrouw te zijn. Ja, als al
diegenen die allemaal eens JA zeiden komende zondag in de kerk willen
zijn. Dan is Gods huis te klein. Lieve mensen, laat toch uw JAwoord ook
een JA zijn, en blijven! Want de Heere is het zo waard om gediend en
geprezen te worden. Hebreeën 10 : 25a zegt het zo: “Laat ons onze
onderlinge bijeenkomsten niet nalaten”!!!
( gelezen J.v.Dieren)
========================================================
Bijeenkomst PCOB Heerde/Wapenveld
Op onze eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen komen we bij elkaar op
woensdagmiddag 21 september in het Trefpunt aan de Kanaalstraat
te Heerde om 14.30 uur.
Deze middag willen we aandacht vragen voor de oorlog in Indië van 1942
tot 1945. We weten hier weinig vanaf. De Japanners bezetten toen het
gebied dat tot het Koninkrijk der Nederlanden behoorde. Er waren veel
Nederlanders bij betrokken, KNIL militairen en mensen, die daar hun werk
hadden.
Mevr. Tonny van de Kooi vertelt uit eigen ervaring over deze
geschiedenis. U bent hartelijk welkom en de toegang is gratis.

INGEKOMEN GEMEENTE LEDEN
De heer Adriaan Peter Feenstra en
Mevrouw Hendrikje Feenstra-Timmerman
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COLLECTEMUNTEN
Collectemunten kunt u bestellen door het te besteden bedrag te storten
ten name van Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Veessen.
bankrekening: NL71RABO0326546464
Onder vermelding van naam en adres. De munten dienen in hoeveelheden
van 25 stuks of een meervoud daarvan te worden besteld.
De afgedrukte tabel maakt duidelijk om welke bedragen het gaat:
25 stuks
75 stuks

€
€

18,75 50 stuks
56,25 100 stuks

€
€

37,50
75,00

Na het storten van een bedrag, onder vermelding “collectemunten”,
worden de munten bij u thuisbezorgd. Kerkelijke en andere collecten zijn
alleen aftrekbaar voor de belastingdienst indien u daarvan een bewijs
hebt. Door deze munten op bovenstaande wijze te bestellen, creëert u een
fiscale aftrekpost.

************************************************************************************

KERKKLOK
De kerkklok wordt samengesteld door Willy Wullink.
Kopij aanleveren via e-mail.
E-Mail: willywullink@hotmail.com
Kopij kerkklok inleveren voor:
Donderdag 29 september a.s.
Onze website is: www.hervormdegemeenteveessen.nl

**************************************************************************
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VERANTWOORDING COLLECTEN EN GIFTEN
Collecten

Collectegeld tijdens de kerkdiensten
en ontvangen via de bank
Dit is samen voor de Diaconie en Kerk

€

820,80

Voor Diaconie, via de bank

€

20,00

Bloemengroet

Gift via Willem Pieltjes
Gift via Tineke van Bessen

€
€

10,00
10,00

Verjaardagfonds

Via Willy van der Scheer

€
€
€
€
€
€
€

25,00
20,00
5,00
10,00
10,00
10,00
20,00

Giften

Gift voor de kerk
€
Gift voor de kerk via Willem van Dieren €

20,00
15,00

€

995,80

Totaal Collecten en giften
Alle gevers hartelijk dank!

ROOSTERS
BOERBRINK SCHOONMAKEN
11/17 – 09
16/22 – 10
13/19 – 11

de dames Bomhof-Nooteboom / Mulder-Wijenberg
de dames Van der Beld-Witteveen / Tessemaker-Berends
de dames Van Welsum-Nooteboom / Van Dijk-Bartelink

KERK SCHOONMAKEN
28/03 – 09
04/10 – 09
11/17 – 09
18/24 – 09
25/01 – 10
02/08 – 10
09/15 – 10
16/22 – 10
23/29 – 10

de dames Karrenbeld-Bomhof / Reurink-Draaijer
de dames Bomhof-Nooteboom / Mulder-Weijenberg
de dames v. Welsum-Nooteboom / v.d. Scheer-Steenbergen
de dames Pleiter-Sleijster / van der Beld-Witteveen
de heer B. van der Scheer / mevrouw F. van der Scheer-Berends
de dames Karrenbeld-Bomhof / Reurink-Draaijer
de dames Van Dieren-Bomhof / Nijmeijer-van Welsum
de dames Bomhof-Nooteboom / Mulder-Weijenberg
de dames v. Welsum-Nooteboom / v.d. Scheer-Steenbergen
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ONDERHOUD BEGRAAFPLAATS
28/03 – 09
04/10 – 09
11/17 – 09
18/24 – 09
25/01 – 10
02/08 – 10
09/15 – 10
16/22 – 10
23/29 – 10

de heren H. v. Welsum /J. Dijkslag
dhr. G. Wonink
de heren G. Booy / J. Booy
dhr. W. Wullink
de heren B.J. Schrader / W. Schoonhoven
de heren H. Bosman / G.J. Tessemaker
de heren W. Pieltjes / H. Huiskamp
de heren H. v. Welsum /J. Dijkslag
dhr. G. Wonink

RONDOM DE KERK
28/03 – 09
04/10 – 09
11/17 – 09
18/24 – 09
25/01 – 10
02/08 – 10
09/15 – 10
16/22 – 10
23/29 – 10

dhr. G.J. Tessemaker
dhr. G. Wonink
dhr. H. v. Welsum
dhr. W. Wullink
dhr. J. Nederveen
dhr. H. Bos
dhr. K. Witman
dhr. W. Schoonhoven
dhr. G. Wonink

GRASMAAIEN RONDOM DE KERK
04/10 – 09
11/17 – 09
18/24 – 09
25/01 – 10
02/08 – 10
09/15 – 10
16/22 – 10
23/29 – 10

dhr. H. Bosman
dhr. W. Pieltjes
dhr. W. van Dieren
dhr. J. Bastiaannet
dhr. H. van Ommen
dhr. B. van der Scheer
dhr. H. van Welsum
dhr. G. van der Scheer

0578-631457
0578-631483
0578-631370
0578-692916
06-45430055
0578-631270
0578-631285
06-11581790

ROOSTERS BIJ DE EREDIENSTEN
Aanvang Eredienst zondagmorgen: 09.30 uur
Door de week: 19.30 uur

Zondag 04 september
Jeugd dienst met en door de jeugd
Zie kerkklok juli/augustus
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: C.J. Kolijn
: Wezep
: 038-3758097
: Dhr. W. van Dieren
: Mevr. T. van Bessen
: Vacant
: Dhr. H. van Welsum

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte
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: Dhr. T. Hoogers
: Geen
: Mevr. A. Pleiter
: Dhr. G. Wonink
: 06-11311670
: Groen
: Plaatselijk Kerkenwerk

De Kerkklok. Jrg.87;

nr. 8. september 2022

Zondag 11 september
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Dhr. J.P. Bredenhoff
: Wierden
: 0546-627666
: Dhr. W. van Dieren
: Mevr. T. van Bessen
: Dhr. B. v.d. Scheer
: Dhr. G. Kouwenhove

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

: Dhr. J. Smit
: Annelies
: Mevr. W. Karrenbeld
: Dhr. G. Pleiter
: 0578-694793
: Groen
: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 18 september
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Ds. G.J. Wolters
: Apeldoorn
: 055-2056041
: Mevr. K. Huiskamp
: Mevr. T. van Bessen
: Dhr. B. v.d. Scheer
: Dhr. W. van Dieren

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

: Dhr. E. Luikens
: Geen
: Floor Huiskamp
: Dhr. W. Wullink
: 0578 631436
: Groen
: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 25 september
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Ds. R.A. Houtman
: Epe
: 0578-696084
: Mevr. K. Huiskamp
: Dhr. H. Bosman
: Dhr. B. v.d. Scheer
: Mevr. T. van Bessen

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

: Dhr. J. Bosch
: Joukje
: Mevr. A. Kouwenhoven
: Dhr. J. Bastiaannet
: 0578-692916
: Groen
: Glorie v.d. Lib. Fam. v. Saane

Zondag 02 oktober
Israël zondag
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Ds. E. Kolkert
: Vorchten
: 06-51646882
: Mevr. K. Huiskamp
: Dhr. H. Bosman
: Dhr. G. Visser
: Dhr. B. v.d. Scheer

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte
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: Dhr. H. L. Dalhuisen
: Geen
: Mevr. M. v. Welsum
: Dhr. W. v. Bessen
: 0578-631451
: Groen
: Kerk en Israël
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Zondag 09 oktober
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Dhr. G. Timmer
: Heerde
: 0578-693068
: Mevr. D. van Ommen
: Dhr. H. Bosman
: Dhr. G. Visser
: Mevr. K. Huiskamp

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

: Dhr. H. Hakkert
: Henry
: Mevr. A. Pleiter
: Mevr. G. Bomhof
: 0578-631356
: Groen
: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 16 oktober
HEILIG AVONDMAAL
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Ds. B. Lammers
: Heerde
: 0578-244139
: Mevr. D. van Ommen
: Dhr. H. van Welsum
: Dhr. G. Visser
: Dhr. H. Bosman

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

: Dhr. W. Westenberg
: Geen
: Mevr. W. Karrenbeld
: Mevr. J. Bos
: 06-12157015
: Groen
: Bloemengroet

Zondag 23 oktober
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Ds. J. Weststrate
: Heerde
: 0578-692701
: Mevr. D. van Ommen
: Dhr. H. van Welsum
: vacant
: Dhr. G. Visser

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

: Dhr. T. Hoogers
: Annelies
: Floor Huiskamp
: Dhr. G. Wonink
: 06-11311670
: Groen
: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 30 oktober
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Ds. J. H, van Osch
: Vaassen
: 0578-571295
: Dhr. W. van Dieren
: Dhr. H. van Welsum
: vacant
: Mevr. D. van Ommen

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte
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: Dhr. E. Luikens
: Geen
: Mevr. A. Kouwenhoven
: Dhr. G. Pleiter
: 0578-694793
: Wit
: Plaatselijk Kerkenwerk
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COLOFON
Predikant:

Vacant

Kerkstraat 27
8194 LT Veessen

e-mail: pastorie@kerkveessen.nl

Website: www.hervormdegemeenteveessen.nl
Ouderlingen:

Administratie:

Mevr. D. van Ommen 06 - 15225352
Dhr. W. van Dieren
0578 - 631370
Mevr. K. Huiskamp
0578 - 631201
(Jeugdouderling/scriba)

Ledenadministratie:
Dhr. J. Nederveen
0578 - 631252
e-mail:
leden@kerkveessen.nl

Ouderlingen - Kerkrentmeesters:
Dhr. B. van der Scheer
Vacant

06 - 51158653

Kerkrentmeester:
Dhr. G. Visser
0578 - 631654
e-mail: kerkvoogdij@kerkveessen.nl

Boekhouding:
Dhr. W. Pieltjes

0578 - 631483

Scribaat (uitvoerend):
Mevr. A. Buitendijk
0578 - 641889
e-mail:
scriba@kerkveessen.nl
Coördinatie organisten:
Mevr. T. Visser

0578 - 631654

Diaconie:
Dhr. H. Bosman
0578 - 631457
Dhr. H. van Welsum
0578 - 631285
Mevr. T. van Bessen 0578 - 631451
e-mail:
diaconie@kerkveessen.nl
Kerkklok:
Mevr. W. Wullink
e-mail:
willywullink@hotmail.com

Begraafplaats:
Onderhoud:
Dhr. B. van der Scheer

Administratie:
Dhr. G. Kouwenhoven
0578 - 631778
Email:
verhuur@kerkveessen.nl
Grafdelver:
Regratec

Collectebonnen / Giften
t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. Veessen
bank: NL71 RABO 0326 5464 64

06 - 51158653

0572 - 360262

Giften Diaconie:
Diaconie Herv. Gem. Veessen
bank: NL08 RABO 0326 5033 66
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