Rond de
Klokkenstoel

Protestantse Gemeente Wapserveen
december 2015

24 december:

25 december:

Kerstnachtdienst
om 22.00 uur met
medewerking van
"Sarabande"

Kerstgezinsdienst
om 10.00 uur
met een kerstspel.

Agenda

24 dec.

Kerstnachtdienst m.m.v. Sarabande
Mw. Janni Doeven
Aanvang: 22.00 u.

25 dec.

Kerstgezinsdienst met toneel
Mw. Janni Doeven

31 dec.

Oudejaarsdienst om 19.30 u.
Mw. Janni Doeven

10 jan.

Nieuwjaarsdienst
Mw. Janni Doeven

18 jan.

Gespreksavond om 19.30 u.

24 jan.

Dhr. Ralph Scheurwater

7 febr.

Mw. Janni Doeven

21 febr.

Gez. dienst met Diever te Wapserveen
Ds. F. Damman en mw. Janni Doeven

6 maart

Mw. Toke Hoekstra

20 maart

Palmpasen
Mw. Janni Doeven

24 maart

Witte Donderdag om 19.30 u.
Mw. Janni Doeven

* Diensten waarbij geen aanvangstijd staat vermeld beginnen om 10.00 u.
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Het is een zonovergoten ochtend als ik deze woorden schrijf.
Buiten is het maar liefst 12 graden. Het kerstgevoel, wat dat
ook maar mag zijn, komt niet binnen. Is het nog te vroeg?
Komt het door dat zonnetje en die verrassend blauwe lucht?
De klimaattop is intussen in volle gang. Hoeveel opwarming
gaan wij tolereren? Het doel is een juridisch bindend akkoord.
Het gaat immers niet vanzelf. Hoe zit dat met de opwarming
van onszelf, dat leest wat raar maar toch …. Is het haalbaar
dat wij zonder juridisch bindende akkoorden mens zijn voor
elkaar? Kerst, feest van licht en vrede. Er is een klimaattop om
de opwarming van onze aarde terug te brengen. Het is kerst
om te voorkomen dat we verkillen, om plek (over) te houden in
ons hart. Buiten mag het wel een graadje minder maar laat het
vooral warm zijn in ons hart. Ik wens iedereen die dit leest
gezegende kerstdagen toe.
Janni Doeven

Stille Nacht, Heilige Nacht
Stille Nacht! Heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht
Nur das traute hoch heilige Paar.
Holder Knab' im lockigen Haar,
Schlaf in himmlischer Ruh',
Schlaf in himmlischer Ruh!
Stille Nacht! Heilige Nacht!
Gottes Sohn, o, wie lacht
Lieb' aus deinem göttlichen Mund,
Da uns schlägt die rettende Stund',
Christ, in deiner Geburt,
Christ, in deiner Geburt!
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Stille Nacht! Heilige Nacht!
Hirten erst Kund gemacht.
Durch der Engel Hallelujah,
Tönt es laut von fern und nah:
Christ, der Retter ist da,
Christ, der Retter ist da!

Hierboven drie coupletten van de originele Duitse tekst van het
‘Stille nacht’. Wij kennen dit lied in de vrije vertaling uit circa
1900 van Johannes IJserinkhuysen. Hoewel deskundigen
kritisch zijn, is dit lied bij velen geliefd en wordt het nog altijd
graag en in vele talen gezongen. ‘Stille nacht, heilige nacht’ is,
denk ik, wel het bekendste kerstlied ter wereld. Iemand
noemde het een ‘gelegenheidslied’ en een ‘verlegenheidslied’,
want het verhaal gaat dat het ontstond ‘uit nood’ omdat het
orgeltje in de kapel van het ingesneeuwde bergdorp Oberndorf
(Oostenrijk) het daags voor Kerst 1818 begaf. Op zo’n korte
termijn was het niet te repareren. De kapelaan Joseph Mohr
had het lied in 1816 geschreven en het verhaal gaat dat hij zijn
vriend de onderwijzer en cantororganist, Franz Xaver Gruber,
zou hebben gevraagd om nog dezelfde dag de melodie te
schrijven. En zo werd het ‘Stille nacht’ geboren en voor het
eerste in die kerstnacht in de St. Nicolakerk van Oberndorf
gezongen, zonder orgel maar met gitaarbegeleiding. Mohr
zong de tenor- en Gruber de baspartij, terwijl een koor telkens
de twee slotregels herhaalde. Het verhaal van het defecte
orgel moet wel de keuze van gitaarbegeleiding verklaren,
maar misschien wilden Mohr en Gruber gewoon een keer heel
iets anders laten horen. Geen orgel- maar gitaarmuziek, geen
Latijns gezang maar een lied in de landstaal. Enkele jaren
later hoorde de orgelbouwer Karl Mauracher het lied zingen en
hij nam het mee naar Tirol. Daar werd het opgenomen in het
repertoire van de straatzangersgroep Strasser, die Duitse
jaarmarkten en kermissen afliep. Andere straatmuzikanten
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namen het over en één nam het kerstlied mee op tournee in
de Verenigde Staten. Waar het vandaan kwam wist uiteindelijk
niemand meer en na verloop van tijd raakte het in de
vergetelheid. Maar op een gegeven moment verscheen het
kerstlied in gedrukte liedbundels. In de Hervormde bundel uit
1938 is het niet opgenomen en in 1973 waren het de
gereformeerden, die bij het samenstellen van het gezamenlijk
liedboek, af dreigden te haken als het lied niet zou worden
opgenomen in het Liedboek voor de kerken. Er wordt wel
beweerd dat de regel waar je zo verschrikkelijk hoog moet
zingen - Hij, der schepselen Heer, - verkeerd overgenomen
zou zijn. In Oberndorf is nu nog een ‘Stille Nachtkapel’,
waarvan de gebrandschilderde ramen de makers tonen: Mohr
met papier en ganzenveer en Gruber met een gitaar.
JD

Kerstnachtdienst
Voor de dienst uit worden er alvast een aantal bekende
kerstliederen gezongen. Tijdens de kerstnachtdienst zingt voor
ons het vocaal ensemble SaraBande. Dit damesensemble
bestaat uit:
2 sopranen
: Femmy Visscher en Tineke van Gennep
2 mezzosopranen : Marion Spaanderman en Truus Korebrits
2 alten
: Nolda Bosch en Katja Cohen
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Zij zijn druk aan het oefenen en die avond kunt u luisteren
naar: Sang Til Juletraet, Child in the manger, Away in a
manger, In Dulci Jubilo, Noël Nouvelet, Sarabande en Mary,
did you know. En verder proberen we er weer het beste van te
maken met lichtjes op (ons) het pad, de boom, een
sterrenhemel en de vertrouwde kerstliederen, die ook dit jaar
weer zullen klinken.
Kersttoneel
Op woensdagmiddag wordt er druk geoefend door een achttal
kinderen, Nico Riegman en ondergetekende. Het toneelstukje
heet ‘De kribbige kribbe’. De kribbe is niet happy en meent dat
het hout waaruit hij gemaakt is wel een betere bestemming
had verdiend, daar komt nog eens bij dat zijn
medestalgenoten heel wat gastvrijer en vriendelijker in het
leven staan. Bezoek is dan ook van harte welkom! Hoe slaat
de kribbe zich hier doorheen? Kom het meemaken. Tijdens de
kerstgezinsdienst is de première. O ja, dit is een dienst voor
en door kinderen met liedjes, muziek, verhalen, beelden en
dus een toneelstukje. Het is elk jaar weer gezellig. Er is ook
een pauze met chocolademelk en wat lekkers. Iedereen mag
komen.
Oudejaarsdienst
Oudejaarsavond is er om 19.30 de oudejaarsdienst. Deze
avond is bedoeld om stil te staan bij het voorbije jaar. Zoals elk
jaar herdenken we die avond de overledenen van het
afgelopen jaar en is er gelegenheid om stil te staan bij hen die
nog altijd worden gemist, verlies is immers niet aan tijd
gebonden. We steken die avond kaarsen en lichtjes aan voor
hen die niet meer bij ons zijn. De muzikale omlijsting wordt
deze avond verzorgd door Jannie Stukker (orgel) en Helga
van Stein Callenfels (dwarsfluit).
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Nieuwjaarsdienst 10 januari 2016
Op de 2e zondag van het nieuwe jaar is er de
Nieuwjaarsdienst en kan iedereen die komt de ander een goed
jaar toewensen. Na afloop van de dienst wordt na de koffie het
glas geheven en uiteraard zijn er Nieuwjaarsrolletjes. Volgens
de, streekgebonden traditie zijn de wafeltjes in december plat
en worden dan als kniepertie gepresenteerd en vanaf
nieuwjaarsdag als Nieuwjaarsrolletje. De gedachte hierachter
is dat in december het oude jaar zich volledig heeft
ontvouwen: op nieuwjaarsdag symboliseert het rolletje het
onbekende nieuwe jaar, een nieuwgeboren baby in zijn
windselen. U bent van harte uitgenodigd!

Gespreksavond
Maandag 18 januari is er om 19.30 u. weer een
gespreksavond in het kerkje. Er zijn inmiddels zeven
deelnemers en er kunnen er met gemak nog een paar bij.
Weet je welkom! Het onderwerp voor die avond is nog niet
bekend, kijk tegen die tijd eens even op de website: www.kerkwapserveen.nl
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Terugblik oogstdienst zondag 1 november
Wat begon als een aardig idee mondde uit in een ochtend
waar met plezier op terug wordt gekeken. Annie Bruins
vertelde mij over het bestaan van de ‘Dansers van nu’. ‘Kom
een keer in de kerk dansen’, was mijn reactie en zo kwam het
dat er vanaf september iedere dinsdagmorgen heel serieus
werd geoefend. Geke van der Ploeg, die de dansers begeleid
had voor de gelegenheid een aantal passende dansen
uitgekozen. Zo genoten wij van ‘Riepe garstte’, een
Overijsselse dans, die de beweging van het maaien liet zien,
daarna kwam de ‘Barndance’. Na de overdenking volgden
twee Israëlische dansen: Uvney Yeruzalaim (Bouw
Jeruzalem). Tijdens deze dans hieven de dansers hun armen
naar de hemel. Zij verbeeldden chassidische joden die God
prijzen om alles wat hen wordt geschonken. De laatste dans
genaamd ‘Hagan Habil’adi’ (exclusieve bloementuin) leverde
een kleurig schouwspel op om heerlijk bij weg te dromen. Er
was veel belangstelling voor deze dienst in het dialect. Na
afloop van de dienst hebben verschillende bezoekers vrijwillig
fruitbakjes naar diverse oudere gemeenteleden gebracht. Het
was fijn om samen een mooie morgen te beleven. We hopen
dat er nog eens weer wordt gedanst!
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WOORDEN GESPROKEN IN DE AFSCHEIDSDIENST VAN
WILLEM STRUIK
Het is zondagmorgen en er is een dienst in onze kerk.
Ik ben vanmorgen ouderling van dienst en dan zorg je dat je
op tijd bent.
Als ik bij de kerk kom, staat er al een fiets tegen de muur van
de kerk, de deur is open en bij het binnengaan ruik ik de geur
van verse koffie en staat er al een bos bloemen klaar voor de
dienst.
Willem is er al.
“Ik heb alvast een pot koffie gezet, de dominee zal straks wel
zin hebben in een bakje en oh ja, ik was deze week nog even
in de kerk om de vaatwasser uit te ruimen, toen ontdekte ik dat
we weer muizen hebben, moet ik ook maar even
achteraan…….”
Typisch Willem, in de negen jaar dat Willem als diaken binnen
onze Kerkenraad betrokken was, kon je altijd een beroep op
hem doen.
Als er iets moest gebeuren, was Willem vaak de eerste die zei:
“dat zal ik wel even doen”. Zo was hij ook actief in onze
bezoekersgroep.
Niet op de voorgrond tredend, vriendelijk en behulpzaam, zo
kennen we Willem.
Maar tijdens de kerkenraadsvergaderingen hebben we ook
een andere Willem leren kennen: de man met de rake
opmerkingen en zijn aanstekelijke droge humor, die vaak de
aanzet vormden voor zeer geanimeerde vergaderingen!
We zijn als kerkenraad een klein hecht clubje van 5 mensen,
bijgestaan door Janni Doeven. Toen we het een half jaar
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geleden hadden over de toekomst van onze kerk in
Wapserveen, mede omdat enkele leden al over hun
ambtstermijn zijn, hebben we besloten dat we samen, in
ieder geval de komende 3 jaar, er de schouders nog onder
willen zetten.
Hoe wrang is het dan toch dat Willem kort geleden zei: “ik ben
bang dat ik de eerste word die zal vertrekken……”.
En dat terwijl hij begin oktober nog rond ging om de
enveloppes voor de Kerkbalans op te halen.
Zonder Willem zullen de kerkenraadsvergaderingen nooit
meer hetzelfde zijn. We zullen hem heel erg missen.
Bedankt voor wat je voor de kerk in Wapserveen hebt
betekent en gedaan.
Namens onze kerkenraad wil ik Hennie heel veel sterkte
toewensen met het gemis van deze fijne man.

Hendrik Westenbrink
20 november 2015
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COLLECTENOVERZICHT

26 juli
09 augustus
06 september
20 september
04 oktober
18 oktober
01 november
15 november

26,40 diaconie/plaatselijk
21,10 kerkrentmeesters/plaatselijk
15,80 diaconie/plaatselijk
16,80 kerkrentmeesters/plaatselijk
20,70 diaconie/plaatselijk
21,20 jeugdwerk PKN
28,90 diaconie/plaatselijk
28,60 vredeswerk
26,05 diaconie/plaatselijk
44,60 Kerk en Israël
15,50 werelddiaconaat
14,40 kerkrentmeesters/plaatselijk
102,82 World Servants
14,85 kerk in actie/diaconaat
13,05 kerkrentmeesters/plaatselijk

Vanuit de Diaconie
Giften oktober 2015
€ 50,- noodhulp vluchtelingen
€ 25,- “stichting naar school in Haïti”
€ 25,- Lilianefonds
€ 25,- Bartiméus Sonneheerd (bijdrage kinderoogpoli die eind
2015 wordt geopend.)
€ 25,- Edukans
€ 25,- Leprazending
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Eindejaarscollecte 2015
Goede buren
Do 31 december 2015 Eigen gemeente
In de bijbel kun je lezen: ‘Heb de Heer, uw God, lief en uw
naaste als uzelf!’ mogen we dat als gemeente in de praktijk
brengen door naar elkaar om te zien en er voor elkaar te zijn.
Zijn uitspraak is juist ook een aanmoediging om iets te
betekenen voor de mensen buiten onze kerkmuren. Om goede
buren te zijn voor mensen in ons dorp.
Veel buurtbewoners kennen ons kerkgebouw. Als kerkenraad
hopen we echter dat steeds meer mensen ontdekken dat onze
kerk meer is dan een pand. Dat het een levendige
gemeenschap is waar iedereen welkom is. Welkom op zondag
- om te vieren, te zingen of stil te zijn – en welkom bij onze
doordeweekse activiteiten.
Als kerkenraad kijken we verwachtingsvol uit naar een nieuw
jaar, waarin we opnieuw samen met u mensen binnen en
buiten onze gemeente willen betrekken bij onze
gemeenschap. Dat doen we door met elkaar tal van
activiteiten te organiseren. Om al die activiteiten mogelijk te
maken is geld nodig. Daarom vragen we aan het eind van dit
jaar een extra gift zodat we dit mooie werk komend jaar
kunnen voortzetten!
Met uw gift draagt u bij aan een gemeente die omziet naar
elkaar en naar mensen in de buurt! Uw bijdrage komt ten
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.
goede aan een bestemming of activiteit die we als kerkenraad
zorgvuldig uitkiezen.
Als kerkenraad danken u bij voorbaat heel hartelijk voor uw
betrokkenheid en steun!
Heeft u vragen of opmerkingen over deze collecte of over de
bestemming, neemt u dan contact op met de kerkenraad. Bij
voorbaat hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun.
U kunt:
• Een gift doen tijdens de collecte in de oudejaarsdienst.
• De bijgesloten enveloppe afgeven aan onze
vrijwilliger(ster), die begin januari bij u langs komt.
• Overmaken op ons (IBAN)-bankrekeningnummer
NL92 FVLB 0699 9460 93

Uitsluitend bij diegenen die in het verleden positief
hebben gereageerd, worden de antwoord-enveloppen
afgehaald.
Wilt u dit jaar of vanaf nu ook meedoen dan kunt u:
•

•

De enveloppe afgeven bij de kerkrentmeester:
Bertha Doorten, Midden 106 A.
of
Een bijdrage overmaken op ons bankrekeningnummer
NL92 FVLB 0699 9460 93
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IN MEMORIAM
Jannie Stevens- Broer * 8 november 1927 - † 11 oktober 2015
Vrijdag 16 oktober namen wij in het kerkje afscheid van Jannie
Stevens en stonden wij stil bij haar leven. Jannie, de tweede
van zes kinderen groeide op als boerenmeisje in een wereld
van weilanden en water, Giethoorn. Ze helpt met hooien en in
de winter schaatst ze, dat kan ze als de beste. Het verlies van
haar zus Bertha, nog maar 18 jaar oud, laat onuitwisbare
sporen na. Op de Paaskermis in Havelte ontmoet ze Sieger
Stevens, 27 april 1956 wordt er getrouwd en komen ze te
wonen op Midden 140, daar worden Neeltje, Roelie en Willem
geboren. Jannie is een lieve, rechtvaardige moeder. Haar
kinderen hebben niet alleen een fijne speelplek op de boerderij
maar ook een fijne tijd. Ze helpt hen met hun schoolwerk, want
zelf kon ze goed meekomen op school. Jannie wil graag
toewerken naar een eigen boerderij. Sieger aarzelt. Ze pakt
niet door. Ze is, zoals veel vrouwen van die generatie, geneigd
haar eigen wensen en verlangens op de tweede plaats te
zetten. Eerst Sieger, dat blijkt vooral als de telefoon gaat: ‘Met
Jannie, Jannie van Sieger. Moe’j Sieger hemn? De verhuizing
naar Midden 120 is een verbetering maar vervult niet haar
diepste wens. Het is belangrijk voor haar en voor Sieger dat
de kinderen goed terecht komen. Ze is zorgzaam, lief. Voor
wie langs komt is er altijd thee of koffie. Later is er de zorg
voor de kleinkinderen, het oppassen en spelletjes doen.
En dan loopt het pachtcontract voor de laatste keer af en stopt
het boerenleven. Jannie en Sieger verhuizen naar een eigen
woning aan de Dassenstraat met alle mogelijke hulp van hun
kinderen. Een andere tijd breekt aan. Ze gaan er samen op uit
met de 45 km auto. Er is tijd om te fietsen en om op vakantie
te gaan. Ze houdt van kruiswoordpuzzels oplossen,
slagzinnen bedenken, gedichten maken en gaat steevast voor
de hoofdprijs. In de winter van 2008-2009 wordt Sieger ziek.
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Mei 2009 is ze alleen. Ze is angstig, belt vaak naar de
kinderen. De dagopvang in Havelte en Diever brengt wat
verlichting. In 2010 verhuist ze naar de Molenhof in Havelte.
Gaandeweg neemt ze afscheid van het leven. Jannie was
gelovig. Als meisje was ze doopsgezind grootgebracht. Niet
een geloof van vaste overtuigingen maar wel een geloof van
openheid en stil vertrouwen, een geloof dat verbonden was
met hoe je leeft. In het leven staan en je best doen om een
goed mens te zijn. Tijdens haar afscheid las haar zoon Willem
een gedicht voor. Samen hebben wij haar begeleid naar haar
laatste rustplaats. Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe.
Willem Struik * 3 juli 1944 - † 15 november 2015
Vrijdag 20 november hebben we in het kerkje afscheid
genomen van Willem Struik. Met klanken, beelden en woorden
stonden we stil bij zijn leven, dat 3 juli 1944 een aanvang nam
in Enkhuizen, waar hij opgroeit als de oudste in een gezin van
zes kinderen. Hij wilde boer worden maar het werd de
zaadhandel. Na de middelbare tuinbouwschool werkt hij een
aantal jaren in Frankrijk bij de familie Bahoud. Deze familie is
zeer op Willem gesteld. Hij wordt aangeduid met ‘notre
Guillaume’, onze Willem. Later gaat hij samenwerken met zijn
vader, deze samenwerking eindigt als zijn vader vroegtijdig
komt te overlijden. Willem gaat naar Heerenveen, naar
Pieterpikzonen, zaadteelt en zaadhandel, om samen te
werken met zijn vaders beste vriend. De overgang is groot
maar uiteindelijk heeft hij het heel goed in Heerenveen, mede
door de komst van Henny. Zij komt precies op het goede
moment in zijn leven, 7 november 1980 trouwen ze. Willem
vindt het maar zozo dat Henny voor haar werk op en neer
moet reizen. Uit bezorgdheid voor haar wordt er verhuisd naar
Steenwijk. Alle jaren van hun huwelijk is er zijn niet aflatende
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zorg, zo niet bezorgdheid, voor haar. Zijn zorg geldt ook de
familie en daarbuiten. De familie in Enkhuizen kan op hem
rekenen. Het verlies van zijn broer Pieter Joost in 1995 en
verleden voorjaar zijn jongste broer Rob doet veel met hem.
Je kunt van Willem op aan. Hij heeft een groot plichtsbesef.
Een trouw mens. Hij is er. Stilzwijgend. Hij doet wat zijn hand
vindt om te doen. En die hand vond heel wat: de kerkenraad,
de bezoekersgroep, wedstrijdsecretaris bij het seniorenbiljart,
lid van biljartvereniging de Poedel, de snertploeg van de
ijsclub, vrijwilliger bij de Wiekslag, sneeuwruimen in de winter,
bardienst als er wordt gebiljart, betrokken bij het Jeu de
boules, de seniorengym, de klaverjasclub. Een man van
weinig woorden en toch kon hij met een enkel woord heel wat
zeggen, soms vergezeld van een klein lachje, een knikje of
een veelbetekenende blik. Als hij iets niks vond, vond hij het
niks. Terschelling was zijn tweede thuis, een plek die
verbonden was met zijn grootouders en ouders. Elk jaar moest
hij minimaal een keer daar naartoe. De beelden vertelden het
verhaal. Zo’n twee jaar geleden kreeg Willem klachten. Het
begon met zijn arm. Onderzoeken, scans en een operatie
volgden en eindeloos veel wachten. De oorzaak laat zich niet
vinden. Er kan niet worden behandeld. Hij doet zo lang
mogelijk wat hij nog kan doen. Willem stond nog midden in het
leven. Hij was nog graag hier gebleven. Toch heeft hij de tijd
van verliezen, van sterven genomen. Stil en moedig. Samen
met Henny heeft hij een deel van de muziek uitgekozen voor
zijn afscheid. Hij heeft de tekst, die zijn zus Willemien voorlas,
samen met Henny uitgezocht en mij heeft hij verteld: ‘Niet te
veel woorden!’ Het beeld van het strand, de voetstappen in het
zand, dat je in je eenzaamheid – die in elk mensenleven is –
wordt vergezeld door een stille kracht, die jou draagt als het
niet meer te doen is, als de tijd om te sterven daar is. Wij
wensen Henny en Willems naaste familie heel veel sterkte toe.
JD
20 november 2015
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Vanuit de kerkenraad
Afgelopen tijd was niet onze beste tijd. We zijn Willem kwijt
geraakt. In dit kerkblad staat al het nodige over zijn overlijden.
Dat hoeven we hier niet te herhalen. We zullen hem ook met
smart missen binnen onze kleine kerkenraad waar Willem een
‘smaakmaker’ was met zijn droge West-Friese humor. We
geven het rustig de tijd om hiermee om te gaan en zullen
komende maanden kijken hoe we de kerkenraad weer op volle
bezetting krijgen.
Harm, onze onmisbare administrateur, blijft ons gelukkig
dapper bijstaan, ook al laat zijn gezondheid momenteel te
wensen over.
Het is gelukkig niet allemaal ‘minder’ nieuws. We zien
voorzichtig het aantal mensen dat een dienst komt bezoeken
weer iets omhoog gaan. Het lijkt er op dat de inspanningen
van met name Janni Doeven effect opleveren. We proberen
buiten de gevestigde vorm van een kerkdienst een weg te
vinden met stille diensten, diensten met workshops en
dialectdiensten. In die diensten zoeken we vooral ook
medewerking met diverse groepen uit ons dorp, zoals Koor
van Streek, de mandolineclub, de volksdansgroep, de
dorpsgemeenschap en ga zo maar door.
Niet dat we het als taak zien om ‘zieltjes’ te winnen voor de
kerk. We denken wel dat het kerkje in Wapserveen iets te
bieden heeft aan alle Wapserveners… meer dan alleen
rouwen en trouwen, maar juist voor ‘alledag’. Wat is nou echt
belangrijk in ons leven? Waar komen we ons bed voor uit? We
bekijken dat vanuit het perspectief van de Protestantse kerk,
maar schromen niet ook andere religies uit te nodigen. Zo
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hebben we bijvoorbeeld al een Imam als gast gehad en een
Zenmeester.
We gaan met de tijd mee, of we doen in ieder geval ons best.
Hebt u onze website al eens bezocht? Die kunt u vinden op
www.kerk-wapserveen.nl. Sinds kort treft u daar ook
geluidopnames van de overdenkingen van Janni Doeven aan.
Zo kunt u thuis een overdenking toch mee beleven, of nog een
keer terugluisteren. En als u gewoon eens nieuwsgierig bent
wat daar nu gezegd wordt in de kerk, kunt u nu een keertje
thuis ‘meeluisteren’.
Het doet ons plezier dat het kerkje na de verbouwing meer en
meer ingezet wordt als ‘concert’ zaaltje voor diverse koren.
Het is nog een aarzelend begin maar het is er. Mooi dat het
gebouwtje meer gebruikt wordt. Het heeft immers een hele
goede akoestiek en het is zonde om het zo weinig te
gebruiken.
De kerstdagen komen er weer aan. De kerstnachtdienst (24
december aanvang 22.00 uur) zal weer sfeervol zijn. Het
damesensemble SaraBande komt muzikaal ondersteunen. De
kerstochtenddienst op 25 december (aanvang 10:00 uur)
wordt weer een echte gezinsdienst voor en door kinderen. Een
aantal kinderen zullen weer een toneelstukje opvoeren waarin
het kerstverhaal ‘met een knipoog’ wordt verteld. We hebben
een pauze in de viering met koffie/thee/chocolade melk met
wat lekkers en verder is het een heel ongedwongen sfeer. De
afsluiting van het jaar op 31 december om 19.30 zal weer heel
wat ingetogener zijn. We gedenken dan de mensen die dit jaar
overleden zijn.
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Rommelmarkt voorjaar 2016
Zoals u reeds hebt kunnen lezen in de "Klokkenstoel" van
september willen we in het voorjaar een rommelmarkt
organiseren. Deze markt staat gepland op zaterdag
14 mei. Het doel is ons gezamenlijke project met Diever:
"Stichting op de Hoogte van Bolivia". We hopen dat we veel
spullen te koop aan kunnen bieden. Dus heeft u nog iets
staan, wat u eigenlijk wel kwijt zou willen, denkt u dan aan
ons. En misschien wil u wel iets maken, dat kan iets eetbaars
zijn, maar ook in de vorm van iets breien, haken of timmeren.
Denkt u er eens over na. En natuurlijk kunnen we ook heel wat
handen gebruiken om te helpen bij het voorbereiden,
klaarzetten en verkopen tijdens de markt. Wilt u ons op de één
of andere manier helpen, laat het ons weten. En heeft u
tips,laat het ons horen!
Graag een telefoontje naar één van de kerkenraadsleden.
( zie voor telefoonnummers achterin het kerkblad)
In het volgende kerkblad leest u hier meer over.

Stichting op de hoogte van Bolivia
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Dit kerkelijk jaar zetten we ons in voor Stichting Op de Hoogte
van Bolivia. Deze stichting is in het leven geroepen om de
leefomstandigheden van kansarme kinderen, jongeren en
andere kwetsbare groepen in El Alto te verbeteren. El Alto is
een snel groeiende stad op de hoogvlakte van Bolivia, vlakbij
de hoofdstad La Paz. De ruim 1 miljoen inwoners bestaan
voornamelijk uit inheemse migranten van het platteland.
Stichting Op de Hoogte van Bolivia onderhoudt direct contact
met lokale Boliviaanse organisaties. In dit contact wordt
bepaald welke onderwerpen aandacht nodig hebben en hoe
dit in praktijk kan worden gebracht.
Kijk ook eens op: http://www.opdehoogtevanbolivia.nl/
Tijdens de gezamenlijke diensten met Diever wordt er
gecollecteerd voor deze stichting.

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
Bezoekt U ook eens onze website:
www.kerk-wapserveen.nl
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Preekdiensten DIEVER
20 dec.

Ds. F.Damman-Verboom

24 dec.

Ds. F.Damman-Verboom

(Kerstavond)

25 dec.

Ds. F.Damman-Verboom

(1e Kerstdag)

27 dec.

Pancratiuscantorij

(Morgengebed)

03 jan.

Ds F.Damman-Verboom

10 jan.

gemeenteleden

Drentse dienst

17 jan.

Ds. F.Damman-Verboom

(H.Avondmaal)

24 jan.

Ds. F.Damman-Verboom

31 jan.

Ds. F.Damman-Verboom

Dienst met GK
In Herv.Kerk

07 febr.

Ds. G.J. Gardenier

Appingedam

10 febr.

Aswoensdag

14 febr.

Ds. F.Damman-Verboom

21 febr.

Mw. J.Doeven/ F.Damman

28 febr,

Ds .F.Damman-Verboom

06 maart

Pancratiuscantorij

(Morgengebed)

13 maart

Ds. F.Damman-Verboom

(Lieddienst)

20 maart

Ds. F.Damman-Verboom

(Palmzondag)

24 maart

Ds. F.Damman-Verboom

25 maart

Ds. F.Damman-Verboom

(Witte Donderdagviering H.A.)
(Goede Vrijdag)

26 maart

Ds .F.Damman-Verboom

(Stille Zaterdag)
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Dienst in Wapserveen

Nog wat woorden van de redactie in dit laatste kerkblad van 2015.
Op de laatste bladzijde van deze "Rond de Klokkenstoel" willen we
de mensen bedanken, die er voor zorgen dat dit blad de streek over
kan gaan.
Ten eerste natuurlijk de mensen die de kopij aanleveren en verder
Jan Pleister van drukkerij "J & J" uit Havelte en onze rondbrengers
Lute en Roelie Winters.
De kopij voor het volgende kerkblad gaarne inleveren voor 9 maart ,
dit kan naar: doorten@hotmail.com
De redactie maakt van de gelegenheid gebruik om een ieder goede
Kerstdagen en een gelukkig en gezond Nieuwjaar te wensen.
Tot volgend jaar Bertha en Marinus Doorten.
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Adressen
Hendrik
Westenbrink

v. Helomaweg 6
8351 HT
Wapserveen

321483

h.westenbrink@kpnpla Ouderling
net.nl
Kerkrentmeester
Voorzitter

Bertha
Doorten

Midden 106a
8351 HK
Wapserveen
Midden 82
8351 HJ
Wapserveen

321236

doorten@hotmail.com

Ouderling
Kerkrentmeester

320008

r.benak@tiscali.nl

Diaken

W.Dassenstr. 25
8351GG
Wapserveen
Veldkamp 34
7971 BE
Havelte

344534

n.riegman1@kpnplane Ouderling
t.nl
Scriba

341375

pknAdministratie
wapserveen@online.nl kerkvoogdij

0528373118

doeven@hccnet.nl

Anja
Benak

Nico
Riegman
Harm
Bolding

Janni Doeven Molenstraat 33
7921 KL
Zuidwolde

Kostersgroep:
Ben en Jetty Werkman

Oosteinde 7
8351 HA Wapserveen
(0521-321044)

Nel Tijssen

Midden 118
8351 HK Wapserveen
(0521-321509)

Inge en Otto Janssen

Oude Dijk 16
8351 HS Wapserveen
(0521-320499)

24

Kerkelijk
werker
Voorganger

