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Agenda: 
6 maart Mw. Janni Doeven 

Vrijdagavonddienst om 19.30 u.  
   
17 maart  Gespreksmorgen om 10.00 u.  
 
22 maart Ds. S. Wiersma-Smelt  
 
29 maart Mw. Janni Doeven Palmpasen 
 
2 april  Mw. Janni Doeven 
  Witte Donderdag om 19.30 u.     
       m.m.v. Helga van Stein Callenfels met dwarsfluit 
5 april  Mw. Janni Doeven  Pasen 
 
19 april Mw. A. Streutker-Betting 
 
3 mei  Mw. J. Doeven 
 
3 mei  Synagogebezoek Groningen 
 
10 mei Ds. Klaas Douwes 
 
24 mei Dhr. Herman Westerink Pinksteren 
 
7 juni  Dhr. Ralph Scheurwater 
 
12 juni  Mw. Janni Doeven  

Stiltedienst om 19.30 u. 
 

Diensten waarbij geen aanvangstijd staat vermeld beginnen 
om 10.00 uur. 
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Van de redactie, 
 
Voor u ligt de 1ste editie van een nieuwe jaargang. 
Misschien eerder dan u had verwacht. 
Dat heeft te maken met belangrijke diensten en data die 
we graag onder uw aandacht brengen.Kijkt u daarom 
goed naar de agenda. En in het stukje vanuit de 
kerkenraad leest u dat op 9 maart de visitatiecommissie 
komt en op 16 maart  de gemeenteavond plaatsvindt. 
Vanuit de diaconie wordt er op 26 maart een avond 
georganiseerd samen met Diever.  
We wensen u veel leesplezier. 
Kopij voor het volgende kerkblad graag voor 10 juni. 
                                    -Bertha en Marinus Doorten. 
Redactieadres: doorten@hotmail.com  
 
Pasen 
 
Zaterdag 14 februari las ik in Trouw: ‘Als Jezus 
gestorven is, dan heeft hij geleefd.’ Dat Jezus de eerste 
eeuw van onze jaartelling heeft bestaan, dat is voor de 
theoloog en nieuw testamenticus en schrijver van het 
artikel, Sam Janse, een uitgemaakte zaak. Vanaf dat 
punt komen de vragen over wie Jezus dan wel was en 
wat hij precies zou hebben gezegd. Een artikel als dit 
kan mensen in verlegenheid brengen. Wat heb ik tot 
hiertoe geloofd? Het kan mensen ook staven in hun 
vaste overtuiging dat de bijbel wat hen betreft thuishoort 
op de plank sprookjes en mythen.  
Een tijdje geleden had ik een kort gesprek met iemand 
die haar hele geloof samenvatte met het woord 
vertrouwen. Vertrouwen in het leven, vertrouwen ook al 
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loopt het anders, vertrouwen in wat komt. Vertrouwen 
was voor haar het sleutelwoord. Als ik zo’n artikel lees, 
moet ik daaraan denken. Leven in vertrouwen. Pasen is 
de tijd dat we het doodse ingehaald zien worden door 
nieuw leven. Alles wat kaal is en ontkleurd bloeit weer 
op, het doorgaande leven. We zien het straks weer 
gebeuren en hopelijk gebeurt het ook in onszelf, dat we 
iets van dat wonderlijke dat we om ons heen zien ook in 
onszelf mogen ervaren. Vertrouw er maar op! 
JD 
 
Witte Donderdag 
 
Dit jaar vieren we voor het eerst in Wapserveen Witte 
Donderdag. Op deze donderdag voor Pasen wordt de 
laatste maaltijd herdacht die Jezus met zijn twaalf 
discipelen hield. Goede Vrijdag, de vrijdag voor Pasen, 
wordt herdacht dat Jezus stief aan het kruis. Er is dus 
veel voor te zeggen om de enige keer in het jaar dat er 
in Wapserveen maaltijd wordt gehouden dat op Witte 
Donderdag te doen. Waarom heet deze donderdag 
eigenlijk ‘Witte’ Donderdag? Wit is de liturgische kleur 
van die dag. Wit is een symbool van reinheid. Vroeger 
konden mensen op Witte Donderdag een nieuwe start 
maken en daarna weer met de gemeenschap meedoen. 
De term ‘Witte Donderdag’ verwijst ook naar de oude 
gewoonte om in de moederkerk alle kruisbeelden en 
andere beelden met een wit kleed te bedekken, dat na 
de dienst door een paars kleed wordt vervangen.  
Tot circa 1500 was de rouwkleur in Europa wit, pas na 
1500 raakt zwart in Europa als rouwkleur ingeburgerd. 
Mogelijk dat sommige ouderen zich nog herinneren dat 
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vroeger witte lakens voor de ramen werden gehangen 
en ook de spiegel werd afgedekt. Dit laatste deed men 
om de ziel gelegenheid te geven dit aardse leven te 
verlaten. Het afdekken van spiegels en ramen was een 
maatregel tegen weerspiegeling. Een vertrekkende ziel 
die zichzelf weerkaatst ziet, kan schrikken, de weg 
kwijtraken, zielen van levenden meevoeren of spoedig 
een tweede sterfgeval veroorzaken, dat was de 
gedachte in die tijd. Het waren heel gangbare 
gebruiken. Terugkomend op Witte Donderdag, deze 
dankt zijn naam dus vooral aan de gebruikelijk 
liturgische kleur. De avond van Witte Donderdag wordt 
er maaltijd gehouden in het kerkje. Door het houden van 
deze eenvoudige maaltijd verbinden wij ons met elkaar, 
door dat wat voor handen is te breken en te delen. En 
ook is er het ‘nee’ tegen de gebrokenheid van het 
bestaan, het verlangen naar heelheid, naar een 
werkelijkheid voorbij de gebrokenheid. Bij dit alles staan 
we die avond stil.  
JD 
 
Enquête 
 
De Protestantse Kerk Nederland (PKN) wil via een 
enquête achterhalen wat er leeft onder haar twee 
miljoen leden. De enquête is uniek; nooit eerder 
zijn kerkgangers op deze schaal betrokken bij de 
toekomstplannen van de protestantse kerk. De enquête 
is onderdeel van het project 'Kerk 2025'. De vragenlijst, 
die tot eind maart digitaal kan worden ingevuld 
(www.pkn.nl), is nodig omdat de kerk zich volgens 
landelijk secretaris (scriba) Arjan Plaisier in een kritieke 
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fase bevindt. ‘De kerk is voor veel mensen niet meer 
vanzelfsprekend. Het is voor ons tijd om de vraag te 
stellen: waar staan we voor en wat willen we?’ 
Rond 1900 telde Wapserveen zo’n 200 boeren, nu nog 
minder dan 15. Zelf kom ik uit een vissersplaats, waar 
de laatste beroepsvisser in 1992 stopte. In Wapserveen 
was altijd maar een kerk en hoe dat in de toekomst 
verder zal gaan? De wereld verandert. Het kan u 
onmogelijk ontgaan. Nu gaat het niet aan om boeren, 
vissers en kerken op een hoop te gooien maar dat er 
onontkoombare veranderingen plaatsvinden is wel 
duidelijk. Krimp geeft nogal eens kramp en als er iets 
levensvatbaarheid in de weg staat, is het wel kramp. De 
vraag wat we willen, vind ik een spannende vraag. Je 
kunt je zelfs afvragen of de vraag nog op tijd wordt 
gesteld. Een mens kan met woorden antwoorden maar 
antwoord je niet vooral door de keuze die je maakt? In 
je doen en laten komt tot uitdrukking wat je belangrijk 
vindt.  
Toen ik jaren geleden een werkkring verliet, kreeg ik 
een zogenaamd exitgesprek. Men wilde graag weten 
waarom ik ontslag had genomen en het idee erachter 
was dat de achterblijvers met mijn antwoorden hun 
voordeel konden doen. Als het gaat om kerkverlaters 
zou ik graag een pleidooi willen houden voor een 
exitgesprek, niet met de bedoeling het ‘verdwaalde 
schaap’ terug te halen maar om in zo’n gesprek uit te 
vinden waar iemand zich beter thuis voelt en dat hoeft 
niet per se onder een ander kerkdak te zijn. Om mij 
heen ken ik tal van mensen die de kerk hebben verlaten 
en niemand heeft, voor zover ik weet, met hen een 
exitgesprek gevoerd. Soms wel een laatste bezoek, 
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waaraan niet altijd de beste herinneringen worden 
bewaard. De kerk heeft intussen weinig meer te 
verliezen, want de kerk heeft al zo veel verloren. Ik ben 
wat dat betreft erg blij met Wapserveen, een niet-
dogmatische open kerk. Op de website staat te lezen:  
‘De PKN gemeente Wapserveen heeft een vrijzinnige 
geloofstraditie, zoals deze in Drenthe een bekende 
traditie is. Of dit nu nog een uitgesproken signatuur is 
van de gemeente moet in het midden worden gelaten. 
Feit is dat die signatuur wel een openheid met zich mee 
heeft gebracht. De kerkelijke gemeente wordt ervaren 
als een open, vriendelijke en informele gemeente, waar 
een ieder zich thuis kan en mag weten. Een gemeente 
die streeft naar een zo groot mogelijke betrokkenheid bij 
onze leefwereld in het algemeen en het dorpsleven in 
het bijzonder.’ 
 
We zullen zien hoe het verder gaat en intussen doen wij 
ons best, maken we fouten, proberen we te leren van 
elkaar en doen we ons best. 
 
 
Korte terugblik 
Beide kerstdiensten werden goed bezocht. Kerstavond 
was er een sfeer van ingetogenheid. Er stond een 
prachtige boom en een groot koor. Wat een geluk dat ik 
klein ben, ik paste er nog net tussen. Koor Van Streek 
zong een aantal mooie, traditionele kerstliederen en in 
de smalle vensterbanken stonden de vele sfeerlichtjes, 
gehaakt door een groep Wapserveense vrouwen. Van 
een kerkganger, die regelmatig naar de kerk komt, eens 
per jaar met kerst, vernam ik dat het jaarlijks zingen van 
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de bekende kerstliederen zeer wordt gewaardeerd. 
Geen kerst zonder ‘Komt allen tezamen’ en ‘Stille 
nacht’.  
Kerstochtend was de sfeer vrolijk, uitgelaten en 
buitengewoon informeel. De kinderen hebben 
fantastisch hun best gedaan op het toneelstukje. Alle 
balen stro maakten de kerk tot een ware kerststal. Het 
was een leuke ochtend.  
Oudejaarsavond hebben we stilgestaan bij de 
overledenen van het afgelopen jaar en ook bij mensen 
die wij ons blijven herinneren. De overdenking van die 
avond eindigde met een gedicht van Jean Pierre Rawie, 
dat in het nieuwe liedboek is te vinden:  
 

Ritueel  
 
Ik houd het kleine ritueel in ere,  
opdat je elk moment terug kunt keren.  
 
Iedere dag wanneer het avond wordt,  
maak ik de tafel klaar: een extra bord,  
 
bestek, je eigen stoel, een kaars, een glas,  
alsof je enkel opgehouden was.  
 
Ik hoor (hoe kon ik denken dat hetgene  
waardoor ik ben, voor altijd was verdwenen?),  
 
ik hoor, alsof de woning nog bestond,  
het grind, de klink, het aanslaan van de hond,  
 
en je komt binnen op het ogenblik  
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dat ik de lamp ontsteek, de bloemen schik.  
 
Ik hoop alleen dat ik dan rustig blijf  
en haast niet opziend van mijn stil bedrijf  
 
de woorden vind, als was het vanzelfsprekend:  
Schuif aan; tast toe: er is op je gerekend.  

 
Na afloop van de Nieuwjaarsdienst hebben we getoost 
op het nieuwe jaar. Er waren Nieuwjaarsrolletjes, want 
het jaar ligt nog grotendeels "ingerold" voor ons.  
 
 
Vooruitblik 
 
Vrijdag 6 maart is er weer een avonddienst om 19.30 
u. Het thema van die avond is ‘Tijd maken’. Velen van 
ons leven van activiteit naar activiteit. We kennen maar 
weinig loze momenten. We zijn bereikbaarder dan ooit 
en de meesten van ons mailen dagelijks. Zomaar even 
tijd voor elkaar, dat is soms heel lastig. Zomaar even bij 
iemand binnenlopen, dat gaat bijna niet meer. Onze 
hoofden zijn vaak vol, zo niet overbelast. Beleven wij 
ons bestaan nu als rijker, gevulder? Hebben wij die 
drukte nodig? Spreekt dit thema je aan? Herken je er 
iets van of juist niet? Kom vrijdagavond 6 maart, dan 
gaan we er mee aan de slag. Deze dienst is 
laagdrempelig, eigenlijk is er geen drempel.  
 
Gespreksmorgen dinsdag 17 maart 
Voor deze derde gezamenlijke gespreksochtend is 
gekozen voor het onderwerp ‘verandering’. In elk leven 
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doen zich veranderingen voor. Nu eens kiezen we er 
zelf voor uit een behoefte de bakens te verzetten, dan 
weer overkomen ze ons. Lang niet altijd ervaren we een 
verandering als een verbetering. Het kan zelfs zijn dat 
alleen de gedachte aan welke verandering ook ons al 
angstig maakt. En zijn we als mens zelf ook veranderd 
in de loop van de tijd? Gaan we met alle gewenste en 
onverhoopte veranderingen nog net zo om als eerder? 
Welke rol speelt hierbij de gedachte dat God niet 
verandert? Genoeg stof om over te praten op 
dinsdagochtend 17 maart tussen 10.00 en 12.00 uur 
in het kerkje van Wapserveen. Iedereen is welkom!  
 
Bezoek synagoge Groningen zondagmiddag 3 mei 
In het kader van het jaarthema ‘vieren en verbinden’ 
wordt er op zondagmiddag 3 mei een bezoek gebracht 
aan de synagoge aan de Folkingestraat in Groningen. 
Tijdens de rondleiding door het hele gebouw (geen lift!) 
wordt ons uitleg gegeven over de architectuur en 
geschiedenis, de dienst en de Joodse traditie en religie. 
Ook wordt er een historische film vertoond. Daarna volgt 
nog een korte wandeling door de Folkingestraat, de 
hoofdstraat van de voormalige Joodse buurt. De 
synagoge bevindt zich op loopafstand van het NS 
station, waar even na half 2 een trein aankomt en de 
bus vanaf de PR in Haren stopt. We worden om 14.00 
uur bij de synagoge verwacht, de kosten zijn 7 € p.p., 
exclusief koffie/thee. Opgave is noodzakelijk en kan per 
mail, telefonisch of als we elkaar zien. 
 
Herman Westerink 
Velen van u weten al wel dat Herman Westerink weer in 
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Nederland woont. Zomer 2013 kwam hij spontaan een 
keer naar Wapserveen om een dienst bij te wonen, dat 
was een hele verrassing voor wie er die zondag was. 
Inmiddels is hij gestrikt voor een dienst. Wie Herman 
graag nog eens weer ziet: zondag 24 mei (Pinksteren) 
gaat hij voor in het kerkje.  
 
Dialectdienst 
We hebben gemerkt dat hier veel belangstelling voor is, 
ondanks dat ik het Wapserveens nog altijd niet voor 
100% beheers. Zondag 21 juni is er weer een 
dialectdienst! Het is fijn om in de taal van dichtbij 
woorden te horen en te zingen. Een niet-Wapservener, 
nota bene, verwoordde het als volgt: ‘De woorden in het 
dialect komen directer binnen en de boodschap is van 
een plezierige eenvoud’. Iedereen welkom! 
 
Vernieuwde website 
 
De website van de kerk (www.kerk-wapserveen.nl) is 
vernieuwd. Hij ziet er ‘fris’ uit. De website geeft veel 
informatie over heden en verleden. Kerkdiensten en 
activiteiten worden op de website aangekondigd. Er is 
informatie te vinden over de historie van het kerkje en 
over wie er vanaf 1602(!) voorganger was en hoe het 
afgelopen is met de eerste predikant in Wapserveen. 
Enfin, kijkt u zelf eens op de website en hebt u een 
artikel, foto o.i.d. voor de website, laat het ons weten.  
 
Vakantie: Het duurt nog even maar vanaf medio mei 
t/m 7 juni ben ik met vakantie.   
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Vanuit de Kerkenraad 
Alweer 2 maanden in 2015. De kerstdiensten, 
oudejaarsdiens en nieuwjaarsdienst staan nog vers in 
het geheugen. De kerstnachtdienst waaraan het koor 
van Streek medewerking verleende werd goed bezocht 
en was weer sfeervol. De kerstochtenddienst was een 
succes. De kinderen voerden weer gloedvol een leuk en 
bij tijde komisch toneelstukje op. Toch heel wat jong 
talent in het dorpje! 
Binnenkort (9 maart) krijgen we weer een visitatie 
vanuit de PKN. Dat is ongeveer eens in de 4 jaar en zal 
het reilen en zeilen van ons kerkje worden besproken 
met de afgevaardigden van de landelijke kerk. Juist het 
beleid van de komende jaren zal een belangrijk gesprek 
punt zijn. Dat zet natuurlijk tot nadenken. Wat gaan we 
doen de komende jaren en hoe ziet de toekomst van het 
kerkje in Wapserveen eruit? De gemeente vergrijst en 
het aantal leden neemt al jaren af. Heeft het kerkje nog 
wel toekomst op eigen kracht, of moeten we toch 
aansturen op samengaan met een grotere gemeente 
zoals Diever? Vragen waarmee we de komende periode 
flink aan de slag zullen gaan.  In verband daarmee 
organiseren we op 16 maart een gemeenteavond 
waarvoor u van harte bent uitgenodigd om gezamenlijk 
eens van gedachten te wisselen over de toekomst van 
de kerkelijke gemeente in Wapserveen. 
Pasen komt er aan en we zijn alweer druk in de weer 
met de voorbereidingen, maar eerst komt Palmpasen. 
We hopen er weer een ‘feestje’ van de maken voor de 
kinderen, daarbij bijgestaan door een aantal ouders 
zonder wie het regelen van alle zaken niet mogelijk is. 
Goed weer hebben we al besteld! 
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Bach in de kerk te Wapserveen  
 

 
'Dansen met Bach' is het thema van de lezing op vrijdag 
20 maart om 20.00 uur in de kerk te Wapserveen. Wim 
Faas vertelt over zijn boek 'Dansen met Bach' over hoe 
en waarom veel muziek van Bach dansmuziek is. Zeker 
niet zwaar of ingewikkeld, maar eerder opgewekt en 
vrolijk. In beeld en geluid wordt gepresenteerd hoe 
volksdansen aan het hof van Versailles onder de 
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Zonnekoning veranderden in hofdansen. En hoe dat 
later componisten als Bach weer beïnvloedde bij het 
schrijven van hun composities.  Maak kennis met de 
menuetten, bourrées en gavotten in Bachs werk in deze 
lezing waar beweging in zit! 
Aanvang van de avond is 20.00 uur 
Entree € 5. -- 
Locatie : Kerk, Oosteinde 31, Wapserveen.    
Voor meer informatie Ria Duiven 06 - 53 66 24 41 of de 
weblog: wimfaas.wordpress.com 
 
 
 
 
Goed om te weten.............. 
 
Als uzelf eens een gift zou willen geven aan of via de  
kerk dan kan dat natuurlijk. Het banknummer van de 
Diaconie Prot. Gem. Wapserveen is: 
NL79 RABO 0361 2484 58 
Als u een gift zou willen geven aan een specifiek doel, 
zoals het Bloemenfonds, vermeldt dat dan bij uw gift.  
Bij voorbaat hartelijk dank. 
Bankrekeningnummer Kerkrentmeesters: 
NL92 FVLB 0699 9460 93 
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Vanuit de Diaconie 
 
26 maart 2015 Gezamenlijke gemeente avond 
aanvang:20:00u. 
 
Thema ons nieuw Diaconaal Project “op de Hoogte van 
Bolivia” 
Op donderdagavond 26 maart is er in de kerk van 
Wapserveen een gezamenlijke gemeenteavond. 
Op deze avond komen Paulien Matze en Hans Geerse 
uit Meppel vertellen over het project “Op de hoogte van 
Bolivia”. 

DE STICHTING 

Van 2005 tot 2008 was Paulien Matze uitgezonden door 
Kerk in Actie en werkte ze als hoofd Bijbelvakken en 
docent Nieuwe Testament aan het theologisch 
oecumenisch opleidingsinstituut ISEAT in La Paz. 
Zij en haar man Hans Geerse leerden vele Boliviaanse 
mensen kennen en raakten hecht bevriend met enkele 
inheemse gezinnen in El Alto. Daardoor hoorden zij over 
hun dromen om de plaatselijke levensomstandigheden 
van kinderen, jongeren en andere kwetsbare groepen te 
verbeteren. Praktische initiatieven waren er al, maar 
konden door gebrek aan middelen niet verder 
ontwikkeld worden. Toen Paulien en Hans eind 2007 op 
verlof in Nederland waren en overal lezingen gaven, 
ontvingen zij een gift van een kerkelijke gemeente in 
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Beilen. 
Daarmee kon het kinderproject Irpañani beginnen. Na 
hun terugkeer naar Nederland besloten Paulien en 
Hans om zich, samen met enkele vrienden, verder voor 
Bolivia in te zetten en de initiatieven meer structureel te 
ondersteunen. Dit gebeurde allereerst door het schrijven 
van het boek Portretten uit Bolivia. Levensverhalen die 
inspireren, waarvan de opbrengst volledig naar Bolivia 
gaat via SOHB. Ten tweede werd besloten om een 
stichting op te richten: Stichting Op de Hoogte van 
Bolivia. Dit gebeurde op 26 augustus 2009. Inmiddels is 
de stichting gegroeid en ondersteunen we 
drie projecten in El Alto. De stichting is statutair 
gevestigd in de Noordoostpolder 
 
Stichting Op de Hoogte van Bolivia onderhoudt direct 
contact met lokale Boliviaanse (niet gouvernementele) 
organisaties. In dit contact wordt bepaald welke 
onderwerpen aandacht nodig hebben en hoe dit in 
praktijk kan worden gebracht. Om haar doelstellingen te 
realiseren doet de stichting in de eerste plaats aan 
fondsenwerving (o.a. door middel van de verkoop van 
het boek, donaties van particulieren en acties op 
scholen) en organiseert zij activiteiten in Nederland. 
Daarbij wordt geprobeerd de bekendheid over Bolivia in 
Nederland te vergroten, waarvoor SOHB nauwe 
contacten onderhoudt met (protestantse) kerken, 
organisaties en particulieren in Nederland. 
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Giften februari 2015: 
€ 25,- Lilianefonds 
€ 25,- Stichting naar school in Haïti 
€ 25,- Kerk in actie:via partnerorganisatie NTFP hulp 
aan de inheemse bevolking van Cambodja. In vijf 
dorpen is een cashewnotenproject gestart. Boeren leren 
hoe ze cashewnotenbomen kunnen enten en de 
zaailingen moeten verzorgen. 
€ 25,- Dorcas Noodhulp aan Oekraïne 
€ 25,- Internationale kinderhulp 
 
 
Overzicht collectedoelen   
06 maart kerk in actie/voorjaarszendingsweek 
  kerkrentmeesters/plaatselijk 
22 maart kerk in actie/binnenlandsdiaconaat 
  kerkrentmeesters/plaatselijk  
29 maart kerk in actie/totaal    
  kerkrentmeesters/plaatselijk  
05 april   diaconie/plaatselijk    
   jeugdwerk/JOP-paascollecte  
19 april  diaconie/plaatselijk    
  eredienst &  kerkmuziek  
03 mei  diaconie/plaatselijk    
  missionair werk 
10 mei plaatselijke diaconie   
  kerkrentmeesters/plaatselijk 
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Korte toelichting bijzondere collectedoelen    
 
06 maart 2015 

Collecte Kerk in Actie Voorjaarszendingsweek: Zij 
wil haar geloof beleven  

In de meeste gemeenten van de Protestantse Kerk 
wordt op deze zondag gecollecteerd voor Kerk in Actie 
Voorjaarszendingsweek. Centraal staat 
Bijbelgenootschap in de Golfstaten. 

Jelyn wil graag haar geloof beleven. 
Ze woont samen met miljoenen christelijke arbeiders in 
de Golfstaten. Daar moeten ze hard werken voor een 
schamel loon en ze voelen zich eenzaam. Ze vinden 
maar moeilijk aansluiting bij de bestaande kerken, door 
taal- en cultuurverschillen.  

Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten leidt mensen uit 
de kerken op om Bijbelverhalen te vertellen volgens de 
methode ‘Simply the Story’ (STS). Na het vertellen van 
het verhaal wordt er door de mensen doorgesproken 
over het persoonlijke geloof. Door de STS-methode 
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vinden de gastarbeiders bemoediging en troost in de 
boodschap van de Bijbel. Ook Jelyn heeft hierdoor 
geleerd om het Woord van God zo te delen dat het 
mensen raakt.  
Kerk in Actie steunt het werk van het Bijbelgenootschap 
in de Golfstaten 

29 maart 

Collecte Kerk in Actie Totaal - Zij wil studeren  
In de meeste gemeenten van de Protestantse Kerk 
wordt op deze zondag gecollecteerd voor het totale 
werk van Kerk in Actie. Centraal staan de kerken in 
Bangladesh. 

Chompa woont in het islamitische 
Bangladesh. Hier behoren de christenen tot de 
allerarmste bevolkingsgroep. Ze moeten rondkomen 
van minder dan één euro per dag. Een onmogelijke 
opgave.  

De kerk in het district Mymensingh (MCCP) in 
Bangladesh heeft de Taizébroeders gevraagd om de 
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christenen in de jonge Baptistenkerkjes te 
ondersteunen.  

MCCP, partner van Kerk in Actie, steunt de kerken door 
het geven van onderwijs en vaktrainingen. Hierdoor 
worden de gemeenteleden onafhankelijk. Zoals 
Chompa die van MCCP een naaicursus aangeboden 
kreeg. Ze verdient nu genoeg geld met haar 
naaimachine om te studeren. Zo kunnen ze een leven 
leiden boven de armoedegrens. 

05 april 2015 

Pasen - Collecte Jeugdwerk: Geef het licht van 
Pasen aan kinderen 

In de meeste gemeenten van de Protestantse Kerk 
wordt op deze Paaszondag gecollecteerd voor de 
ondersteuning van het jeugdwerk van de Protestantse 
Kerk: Geef het licht van Pasen aan kinderen .  

Het is Pasen. In de kerk vieren we 
feest. Maar het verhaal van de opstanding van Jezus uit 



 - 20 - 

de dood is voor kinderen niet direct begrijpelijk en 
herkenbaar, zeker niet voor een kind dat verdriet heeft 
of rouwt om een vader of moeder. Om ouders te helpen 
bij de geloofsopvoeding geeft JOP, Jeugdorganisatie 
van de Protestantse Kerk, het tijdschrift ‘Moments’ uit. In 
dit tijdschrift komt ook het thema ‘rouw, afscheid en 
verder gaan’ aan bod. JOP ondersteunt ook de 
kinderwerkers in de kerk om kinderen te ondersteunen 
bij het verwerken van het verdriet. Voor gemeenten 
ontwikkelt JOP praktische handvatten voor 
jeugdpastoraat en helpt hen met het formuleren van hun 
visie op jeugdwerk. Recentelijk ontwikkelde JOP een 
praktische training Jeugdpastoraat. Op al deze 
manieren wil JOP plaatselijke jeugdwerkers 
ondersteunen en het mooie verhaal van Pasen door 
laten schijnen. 

 

19 april 

Collecte Eredienst en Kerkmuziek: Vieren in huis en 
kerk 

In de meeste gemeenten van de Protestantse Kerk 
wordt op deze zondag gecollecteerd voor de 
ondersteuning van Eredienst en Kerkmuziek: Collecte 
Eredienst en Kerkmuziek: Vieren in huis en kerk. 
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De vormgeving van de eredienst, het 
hart van het gemeenteleven, gebeurt in de Protestantse 
Kerk op veelkleurige manieren. Deze vormen van vieren 
ontstaan in de praktijk, op allerlei plekken in de kerk en 
daarbuiten.  

Onder de titel ‘Vieren in huis en kerk’ ondersteunen 
gemeenteadviseurs van de Protestantse Kerk 
plaatselijke gemeenten in de bezinning op vernieuwend, 
eigentijds en aansprekend vieren. Zij sporen 
voorbeelden op die andere gemeenten kunnen 
inspireren. Deze voorbeelden worden gedeeld op de 
regionale inspiratiedagen onder de titel ‘Anders vieren’.  

De Protestantse Gemeente Gramsbergen deelde het 
idee om maandelijks een e-meeting te organiseren. 
Deze e-meeting ontstond omdat kinderen van twaalf 
jaar en ouder amper meer in de kerk kwamen. Dat had 
vaak te maken met de vorm van de kerkdienst. De e-
meeting is interactief en gericht op ontmoeting met 
elkaar en trekt veel mensen, waaronder kinderen en 
jongeren.  

Vele nieuwe voorbeelden van vieren worden in een 
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uitgave verzameld, als inspiratie voor andere 
gemeenten. 

03 mei  

Collecte Missionair Werk en Kerkgroei Help de 
nieuwe kerk in Amsterdam 

In de meeste gemeenten van de Protestantse Kerk 
wordt op deze zondag gecollecteerd voor de 
ondersteuning van Missionair Werk en Kerkgroei: Help 
de nieuwe kerk in Amsterdam.  

Heilig Vuur West in Amsterdam Oud 
West is een van de pioniersplekken van de Protestantse 
Kerk. Kernbegrippen zijn ‘omzien naar elkaar’ en 
‘saamhorigheid in de wijk’.  

Ook buiten de kerk is er verlangen naar God, weet ds. 
Margrietha Reinders, en daarom gaat ze op zoek naar 
mensen die niet kerkelijk zijn. In de wijk Oud West treft 
ze veel singles en mensen met een beperkte kans om 
mee te draaien in de maatschappij, te werken of een 
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opleiding te volgen. “Ik stem de activiteiten op hen af.” 

Van maandelijkse bijeenkomsten in een cafe tot een 
speciale viering met maaltijd. “Een viering is nodig als 
hart van de gemeenschap die leeft van het visioen. Dat 
schrikt mensen helemaal niet af. Er zijn zoveel eenzame 
mensen die graag deel willen uitmaken van een 
liefdevolle gemeenschap.” 

 
 
 
Collectenoverzicht 
14 december 15,20 Plaatselijke diaconie  

             11,50 Pastoraat 
24 december       290,85  Exodus   
31  december    1.208.89  Eindejaarscollecte   
            Veel dank voor alle hulp van de vrijwilligers bij de 

inzameling!  
11  januari  26,75 Plaatselijke diaconie  

             29,80 Oecumene 
   
Giften 
€  30,00 ten gunste van bloemenfonds 
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Enthousiaste schoonmakers gezocht!! 
 
We zijn op zoek naar iemand die zo'n drie keer per jaar 
wil komen helpen met het schoonmaken van de kerk. 
Zo ongeveer eens in de 5 à 6 weken wordt bij toerbeurt 
de kerk door een groepje van 3 mensen 
schoongemaakt. 
Wie o wie komt ons team versterken! 
U kunt zich aanmelden bij Anja Benak, tel. 320008 
 
 
 
Onze plaatsgenoot Pieter Jans Doornbos verblijft 
momenteel in Haren voor revalidatie. 
Het zal hem  zeker goed doen wanneer hij wat aandacht 
krijgt d.m.v. een kaartje. Hierbij zijn tijdelijke adres:  
 
 
Centrum voor Revalidatie 
locatie Beatrixoord 
P.J.Doornbos 
Afd. Bo kamer 343 
Postbus 30002 
9750 RA Haren 
 
 
 



 - 25 - 

Preekdiensten Diever  
 
08 maart     Pancratiuscantorij                Morgengebed 
15 maart     Ds. F.Damman-Verboom 
22 maart     Ds. F.Damman-Verboom 
29 maart     Ds. F.Damman-Verboom 
02 april       Ds. F.Damman-Verboom     Witte Donderdag      
03 april       Ds. F.Damman-Verboom     Goede Vrijdag  
04 april       Ds. F.Damman-Verboom     Paaswake 
05 april       Ds. F.Damman-Verboom     Pasen 
12 april       Ds. D. van Veen, uit Assen 
19 april       Ds. F.Damman-Verboom 
26 april       Ds. F.Damman-Verboom                            
03 mei        Ds. F.Damman-Verboom 
10 mei        Pancratiuscantorij                Morgengebed 
17 mei        Ds. F.Damman-Verboom     Viering Heilig 
24 mei        Ds. F.Damman-Verboom     Pinksteren 
31 mei        Mw. B.van den Brink-Smit, uit De Wijk 
07 juni        Ds. F.Damman-Verboom 
14 juni        Ds. A.Molendijk, uit Heemstede                        
 
 
  

 
 
 

 

 
 

 

. 
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