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	24 dec. 22.00 uur. 
Kerstnachtdienst 
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"Koor van Streek". 
 
25 dec. 10.00 uur 
Kerstgezinsdienst:   
met toneel. 

8 januari 2017 
Nieuwjaarsdienst  
m.m.v.Saxofoon 
Ensemble VCE 
Westerveld met een 
nieuwjaarsrolletje  en 
een glaasje! 
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 Agenda 
 
24 dec. Kerstnachtdienst m.m.v. Koor Van Streek 
  Mw. Janni Doeven 
  Aanvang: 22.00 u. 
 
25 dec. Kerstgezinsdienst met toneel 
  Mw. Janni Doeven 
 
31 dec. Oudejaarsdienst om 19.30 u.  
  Herdenking overledenen. Mw. Janni Doeven 
 
8 jan.  Nieuwjaarsdienst m.m.v.  
  Saxofoon Ensemble VCE Westerveld 
  Mw. Janni Doeven, na afloop:  
   
22 jan.  Dhr. Ralph Scheurwater 
 
5 febr.  Mw. Janni Doeven 
 
19 febr.  Gez. dienst te Wapserveen m.m.v. mw. Dieneke      
  Smink, ds. F. Damman en mw. Janni Doeven 
 
5 maart Dhr. Ralph Scheurwater 
 
19 maart Dialectdienst m.m.v. Dansers van Nu 
  Mw. Janni Doeven 
 
9 april  Palmpasen,  Mw. Janni Doeven 
 
13 april Witte Donderdag om 19.30 u.  
  Mw. Janni Doeven 
 
 
Diensten waarbij geen aanvangstijd staat vermeld beginnen 
om 10.00 u.  
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Toen	
	
Kerstmorgen	vroeg...	De	prille	jaren	vijftig	leden		
buiten	voelbaar	onder	de	winterkou,		
de	rode	kolenkachel	was	nog	amper	lauw,		
maar	de	elektra-kaarsjes	in	de	kerstboom	deden		
	
hun	best,	de	kleine	jongen	wreef	zijn	handen,		
maar	bleef	zich	warmen	aan	hun	zachte	stille	licht,		
zo	af	en	toe	kneep	hij	zijn	ogen	dicht,		
waardoor	het	nét	leek	of	er	echte	kaarsjes	brandden.		
	
De	mooie	kaart	van	oma	op	het	schrijfbureau,		
"Gelukkig	Kerstfeest"	las	hij...	En	dat	was	ook	zo.		
	
Jan	Boerstoel	 	 	
	
	
	
	
Ieder	jaar	rond	deze	tijd	herlees	ik	bovenstaand	gedichtje.	Het	
stemt	mij	wat	weemoedig.	Het	doet	mij	denken	aan	de	zwarte	
kolenkachel	van	mijn	ouders,	de	kleine	gedraaide	kaarsjes	die	
we	 spaarzaam	 brandden,	 de	 rode	 stoofpeertjes	 en	 het	 gaan	
naar	 de	 kerk	 waar	 mijn	 oom	 Henk	 hoofd	 was	 van	 de	
zondagsschool.	We	liepen	met	een	lantaarntje	door	de	kerk.	Ik	
herinner	 mij	 een	 vierzijdig	 zwart-wit	 lantaarntje,	 elke	 kant	
verbeeldde	 een	 fragment	 uit	 het	 kerstverhaal.	 Mijn	 moeder	
nam	 mij	 mee	 om	 in	 de	 katholieke	 kerk	 de	 kerststal	 te	
bewonderen.	Merkwaardig	 genoeg	mochten	wij	 volgens	mijn	
moeder	 geen	 kerststal,	 dat	 was	 katholiek.	 Veel	 meer	 uitleg	
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kreeg	ik	niet.	De	wondere	wereld	van	geloven	en	niet	geloven	
is	 sindsdien	 onuitputtelijk	 gebleken.	 De	 striktheid	 is	
verdwenen	 maar	 met	 het	 verdwijnen	 van	 die	 striktheid	 is	
ongelooflijk	 veel	 meer	 verdwenen.	 Onlangs	 las	 ik	 dat	 in	 een	
katholiek	gezin	pas	in	de	kerstnacht	het	kleine	Jezusfiguurtje	in	
de	 kribbe	 werd	 gelegd	 en	 dat	 die	 nacht	 de	 kachel	 dan	
aanbleef,	voor	het	kindje.	Het	verhaal	ontroerde	mij.	Ik	moest	
denken	aan	een	boek	van	Selma	Fraiberg	‘De	magische	wereld	
van	het	kind’.	In	bad	zitten	en	denken	dat	jij	met	het	badwater	
in	het	putje	kunt	verdwijnen,	bang	zijn	voor	de	stofzuiger	die	
alles	 opzuigt,	 geobsedeerd	 zijn	 door	 een	 kapot	 gevallen	 knie	
en	ook	oprecht	menen	dat	dat	kleine	gipsen	Jezusfiguurtje	ligt	
te	klapperen	van	de	kou	als	de	kachel	uitgaat.	Bij	vrijwel	ieder	
mens	verdwijnt	die	magische	wereld	maar	niet	het	verlangen	
daarnaar.	 We	 willen	 de	 oude	 woorden	 weer	 horen.	 Kribbe	
doet	 het	 toch	 nog	 altijd	 beter	 dan	 voerbak,	 alle	 moderne	
vertalingen	ten	spijt.	Het	verlangen	naar	licht,	warmte,	dat	wat	
vertrouwd	voelt.	Als	u	dit	 leest,	 zal	het	niet	 lang	meer	duren	
voor	 overal	 ter	 wereld	 die	 woorden	weer	 zullen	 klinken:	 ‘En	
het	 geschiedde,	 toen	 zij	 daar	 waren,	 dat	 de	 dagen	 vervuld	
werden.’	 Magische	 woorden	 die	 niets	 aan	 kracht	 hebben	
verloren.	Ik	wens	iedereen	die	dit	leest	gezegende	kerstdagen	
toe.		
	

Janni	Doeven	
Kerstnachtdienst	
	
Tijdens	 de	 kerstnachtdienst	 komt	 ons	 eigen	 plaatselijk	 koor	
weer	 zingen:	 ‘Koor	 van	 Streek.’	 Het	 wordt	 altijd	 zeer	
gewaardeerd	 als	 plaatselijk	 talent	 bereid	 is	 medewerking	 te	
verlenen	aan	een	dienst.	We	zijn	dan	ook	blij	hen	die	avond	te	



	 5	

mogen	verwelkomen.	Voorafgaand	aan	de	dienst,	 zo	 rond	10	
voor	10,	worden	er	ook	al	enkele	liederen	gezongen.		
	 	 	 	 	

	 	
	
	
Kerstgezinsdienst	
	
Op	woensdagmiddag	wordt	 er	 weer	 druk	 geoefend	 voor	 het	
opvoeren	 van	 een	 toneelstukje	 tijdens	 de	 kerstgezinsdienst.	
Het	 is	 ieder	 jaar	weer	 spannend	 of	 en	 hoeveel	 kinderen	 zich	
aanmelden	om	hieraan	mee	 te	doen.	Dit	 jaar	 spelen	we	met	
z’n	 zevenen.	 De	 spelers	 zijn:	 Meike	 van	 Aartsen,	 Cheyenne	
Baas,	Else	Benak,	Gijs	Doorten,	Ylva	van	Ligten,	Esmeralda	en	
Jan	Zwambag.	Het	 stuk	getiteld	 ‘Wat	doen	we	met	moeder?’	
geeft	 ons	 een	 inkijkje	 in	 hoe	 kerst	 kan	 worden	 beleefd.	 De	
wensen	 van	 vader,	 kinderen	 en	 oma	 lopen	 nogal	 uiteen.	
Moeder	 zit	 wat	 klem	 en	 een	 engel	 verheft	 zich	 boven	 deze	
schare.	Uiteraard	ontbreken	ook	dit	jaar	Jozef	en	Maria	niet	en	
ook	wordt	het	kindje	opnieuw	geboren.		
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De	 kerstgezinsdienst	 is	 een	 dienst	 voor	 en	 door	 kinderen	 en	
ieder	 jaar	weer	 een	 feest.	 Er	 is	 een	 lekkere	 lange	 pauze	met	
koffie,	 chocomel,	 krentenbrood	 en	 volop	 gelegenheid	 om	 bij	
de	boom	en	de	strooibalen	elkaar	te	ontmoeten.		

	
Op	 Kerstochtend	 krijgen	 de	 kinderen	 na	 afloop	 een	
knutselplaat.	
	
Oudejaarsdienst	
	
Oudejaarsavond	 staan	 we	 stil	 bij	 het	 voorbije	 jaar	 en	
herdenken	 we	 de	 overledenen	 van	 het	 afgelopen	 jaar.	 Zij	
worden	 bij	 name	 genoemd	 en	 er	 wordt	 een	 kaars	 voor	 hen	
aangestoken.	Zoals	altijd	wordt	er	ook	een	kaars	aangestoken	
voor	wie	niet	met	name	wordt	genoemd	en	een	kaars	voor	het	
nieuwe	leven.	Ook	is	er	voor	iedereen	die	dat	wil	gelegenheid	
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om	een	lichtje	aan	te	steken.	Jannie	Stukker	en	Helga	Stein	van	
Callenfels	zullen	deze	oudejaarsdienst	muzikaal	ondersteunen.	
Aanvang:	19.30	u.		
	

	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	
Nieuwjaarsdienst	
	
Zondag	8	januari	is	er	de	Nieuwjaarsdienst	en	kan	iedereen	
voor	of	na	de	dienst	elkaar	een	goed	jaar	toewensen.	We	
beginnen	die	morgen	met	koffie	en	Nieuwjaarsrolletjes.		
	

	 	
	
Als	de	koffie	op	 is,	begint	de	dienst.	Saxofoon	Ensemble	VCE	
Westerveld	 zal	 ons	 het	 nieuwe	 jaar	 inblazen.	 Wie	 hen	 al	
eerder	heeft	gehoord,	weet	hoe	 feestelijk	dit	uit	 kan	pakken.	
We	verheugen	ons	op	hun	komst.	Wie	weet	spelen	ze	zelfs	nog	
een	 nummer,	 staand	 achter	 de	 balustrade.	Na	 afloop	 van	 de	
dienst	heffen	we	het	glas.	
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Zondag	19	februari	Dieneke	Smink	
	
Het	is	bijna	een	gewoonte	aan	het	woorden	om	een	spreker	of	
spreekster	uit	te	nodigen	voor	de	twee	gezamenlijke	diensten	
met	Diever.	In	februari	mogen	wij	Dieneke	Smink	uit	Havelte	in	
de	 kerk	 van	 Wapserveen	 verwelkomen.	 Dieneke	 is	 vooral	
bekend	om	haar	verhalen,	columns	en	gedichten.	Ze	reageerde	
enthousiast	 op	 ons	 verzoek	 om	 naar	Wapserveen	 te	 komen.	
Eerder	al	konden	wij	luisteren	naar	Jiun	Hogen	roshi,	Ahmed	el	
Had	 en	 burgemeester	 Rikus	 Jager.	 Al	 met	 al	 een	 bont	
gezelschap.	We	hopen	op	veel	belangstelling.		 	
	
	
Zondag	19	maart	Dialectdienst	met	Dansers	van	Nu!	
	
Tijdens	de	oogstdienst	in	2015	genoten	we	van	de	Dansers	van	
Nu.	 Vooral	 hun	 bloemendans	 is	 veel	mensen	 bijgebleven.	 Ze	
komen	nog	een	keer!	Zondag	19	maart	 is	er	een	dialectdienst	
en	wordt	er	weer	gedanst.	
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Terugblik	
	
Wat	 een	 mooie	 ochtend	 was	 het	 met	 de	 Mandoline	 Club	
Wapserveen.	 De	 prachtige	 oogsttafel	 met	 zachte	 tinten,	 een	
enthousiaste	 groep	 vrouwen.	 Na	 de	 overdenking	 speelde	 de	
Mandoline	Club	‘Hallelujah’	van	Leonard	Cohen,	die	eerder	die	
week	 was	 overleden.	 Een	 paar	 mensen	 zongen	 zachtjes	 het	
‘Hallelujah’	mee.	Het	was	gewoon	fijn,	zo	alles	bij	elkaar.	
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IN	MEMORIAMS	
	
Jentje	Westenbrink	–	Zantinge	 *30-11-1924	-	†	17-9-2016	
	
Begin	juni	2011	schreef	 ik:	 ‘Zachte	vrouw.	Man:	 lopend	in	het	
donker	naar	haar	toe.’		
Dat	ze	zacht	was,	geen	idee	waarom	ik	dat	toen	opschreef.	Die	
man,	 lopend	 in	 het	 donker	 naar	 haar	 toe,	 dat	was	Albert.	 Ze	
was	zestien	en	ze	zat	op	dansles	en	daar	ontmoetten	ze	elkaar.	
Het	was	 1940.	 Twee	 jonge	mensen,	 die	 elkaar	 zagen,	 samen	
dansten	en	 zich	met	 elkaar	 verbonden.	Het	 dansen	hield	 stil.	
Albert	moest	onderduiken	in	Veenwouden,	in	Friesland.	Vanuit	
Friesland	reisde	hij	naar	Steenwijk,	Kallenkote,	en	dan,	als	het	
donker	was,	 kwam	 hij	 lopend	 naar	 haar	 toe.	 Ze	 vertelde	 het	
meerdere	 malen.	 Soms	 voegde	 ze	 eraan	 toe:	 ‘Ja,	 ze	 hebben	
ons	onze	jeugd	afgepakt.’Toch	klonk	dat	niet	bitter.	Bitterheid	
paste	 haar	 niet.	 Maar	 dat	 hij	 kwam,	 het	 risico	 nam,	 dat	
betekende	heel	 veel	 voor	haar.	 Zacht	maar	ook	 krachtig.	Het	
was	 geen	 vrouw	 van	 veel	 woorden.	 Albert	 deed	 het	 woord.	
Misschien	dat	we	daarom	ook	uitkwamen	bij	psalm	139.	‘Heer,	
die	mij	 ziet	 zoals	 ik	ben,	dieper	dan	 ik	mijzelf	 ooit	 ken.’	Haar	
weinige	 woorden	 werden	 vergezeld	 van	 blikken	 die	 bepaald	
niet	 woordeloos	 waren.	 Haar	 blikken	 vertelden	 verhalen.	
Verhalen	over	wie	er	op	de	foto’s	stonden	in	haar	woonkamer,	
het	noemen	van	de	namen	en	in	haar	ogen	-	de	klank	van	haar	
stem	-	de	liefde	die	ze	voor	hen	voelde.		
Ze	 heeft	 intens	 van	 haar	 man,	 kinderen	 en	 kleinkinderen	
genoten.	 Stuk	 voor	 stuk	waren	 ze	 haar	 heel	 dierbaar.	 Ik	 heb	
haar	in	de	voorbije	jaren	niet	één	lelijk	woord	over	een	ander	
mens	 horen	 spreken.	 Eenmaal	 spraken	 we	 over	 ‘geloven’.	
‘Geloven	was	 voor	 haar	 vertrouwen.’	 Kort	 en	duidelijk	 stelde	
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ze	dat.	Het	kwam	niet	van	ver.	Het	kan	niet	anders	of	ze	heeft	
dat	zo	beleefd.	Misschien	moet	 ik	wel	zeggen:	 ‘geleefd’,	want	
vertrouwen	 vergezelde	 haar.	 Ze	 had	 vertrouwen	 in	 haar	
dierbaren	 omdat	 ze	 in	 hen	 geloofde,	 in	 de	 kracht	 van	 het	
elkaar	 dragen,	 in	 het	 er	 zijn	 voor	 elkaar.	 Die	 vroege	 en	 die	
laatste	jaren	waren	niet	de	gemakkelijkste.	Ze	heeft	Albert	erg	
gemist.	Toch	genoot	ze	tot	het	laatst	toe	van	het	fijne	contact	
dat	 ze	 had	met	 haar	 kinderen,	 klein-	 en	 achterkleinkinderen.	
Donderdag	22	september	was	de	afscheidsdienst	in	het	kerkje	
en	 staken	 de	 achterkleinkinderen	 kaarsen	 voor	 haar	 aan.	
Hendrik,	Geert	en	 Jacob	vertelden	over	haar	 leven,	 Ylva,	 Jan-
Willem	en	Rob	over	hun	oma.	Te	voet	brachten	we	haar	naar	
haar	 laatste	 rustplaats	 en	 gaven	 wij	 haar	 in	 vertrouwen	
voorgoed	uit	handen.		
	
	
Jo	Booij	–	Beijering	 	 	*21-8-1925	 	-	†	22-9-2016	
	
Vrijdag	21	augustus	wordt	ze	te	Schoonloo	geboren	als	eerste	
kind	 van	 Jan	 Beijering	 en	 Mina	 van	 Noord.	 Haar	 vader	 is	
landbouwer.	Er	 is	een	prachtige	foto	van	de	boerderij	met	op	
de	voorgrond	haar	beide	ouders.	Zij	staat	tussen	hen	in	en	ze	
houden	haar	bij	de	hand.	Vier	jaar	na	Jo	wordt	Roelof	geboren	
en	 later	 haar	 zusjes	 Roelie	 en	 Margientje.	 Ze	 heeft	 het	 nog	
vaak	 over	 de	 boerderij,	 de	 oude	 lindeboom	 en	 de	
kastanjeboom,	die	eerste	onbezorgde	jaren	maar	lang	duurde	
dat	 niet.	 Als	 oudste	 meisje	 moet	 ze	 hard	 meewerken	 op	 de	
boerderij.	 Goede	 herinneringen	 bewaart	 ze	 aan	 oti,	 de	 oma	
van	haar	vaders	kant.	Als	ze	11	jaar	oud	is,	komt	haar	broertje	
Roelof	door	een	tragisch	ongeval	om	het	 leven.	Het	verliezen	
van	 haar	 broertje	 grijpt	 diep	 in.	 Haar	 vader	 was	 niet	 altijd	
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gemakkelijk.	Haar	moeder	was	een	zachte,	vriendelijke	vrouw.	
Na	de	lagere	school	in	Grolloo	volgt	de	huishoudschool.	Ze	kan	
goed	leren	en	hecht	haar	hele	leven	aan	de	waarde	van	studie.	
Bijzonder	 voor	 die	 tijd	 was	 de	 aanschaf	 van	 een	 fototoestel.	
Haar	hele	 leven	heeft	ze	 foto’s	gemaakt.	Veel	van	haar	 foto’s	
vertellen	 een	 verhaal.	 In	 1952	 trouwt	 ze	met	Mans	 Booij	 en	
komt	 ze	 in	 Wapserveen	 te	 wonen.	 In	 1953	 wordt	 Remmie	
geboren,	drie	jaar	later	Jan	Roelof,	daarna	Janina	en	als	laatste	
Arend	Jan.	Ze	is	zorgzaam.	Haar	foto’s	getuigen	daarvan.	Ze	is	
bang	 voor	 onweer	 en	 voor	 de	 sloot	 om	 de	 boerderij.	 In	 de	
sloot	zitten	biethapp’n,	daar	moet	je	bij	uit	de	buurt	blijven.	Ze	
weet	goed	wat	ze	belangrijk	vindt	voor	de	kinderen:	een	goede	
opleiding,	zwemles,	zondagsschool	en	muziek.	In	2003	overlijdt	
Remmie.	Hij	had	in	Wageningen	gestudeerd	en	was	ingenieur.	
Zijn	overlijden	doet	haar	veel	verdriet.	Een	 jaar	 later	overlijdt	
Mans.	 Inmiddels	 is	het	niet	 langer	vertrouwd	dat	ze	alleen	op	
het	Oosteinde	woont.	Ze	gaat	naar	Diever.	Ze	vergeet	veel	en	
dat	 plaagt	 haar.	 Uiteindelijk	 gaat	 ze	 naar	 de	 Schiphorst,	 een	
voor	 de	 kinderen	 zware	 beslissing.	 Toch	 pakt	 dat	 goed	 uit.	
Toen	 de	 zomer	 op	 zijn	 eind	 liep,	 liep	 ook	 haar	 leven	 op	 het	
eind.	 Zondag	 25	 september	 hebben	 velen	 op	 Oosteinde	 16	
afscheid	 van	 haar	 genomen.	 Dinsdagmorgen	 de	 27e	 is	 er	 in	
kleine	 kring	 afscheid	 genomen	 en	 hebben	 we	 haar	 begeleid	
naar	haar	laatste	rustplaats.	We	wensen	de	familie	veel	sterkte	
toe.		
	
	
Ellly	Everts	–	Schurer	 *29-2-1932	-	†	11-10-2016	
	
Maandag	29	februari	1932	wordt	ze	geboren	op	een	boerderij	
in	Nijensleek	als	3e	en	jongste	kind	en	enige	meisje.	Over	haar	
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moeder	gaat	het	verhaal	dat	ze	nergens	bang	voor	was.	Ze	had	
een	 grote	 kwade	hond,	waar	 niemand	wat	mee	 kon	maar	 zij	
kon	 hem	 aan.	 Elly	 was	minder	 robuust.	 Toch	 rijdt	 ze	 in	 haar	
jonge	 jaren	 een	 tijd	 lang	 motor.	 Steven	 mag	 van	 haar	 geen	
motor,	dat	is	veel	te	gevaarlijk.	Na	de	lagere	school	bezoekt	ze	
de	huishoudschool	en	daarna	de	modevakschool.	Ze	wil	graag	
verder	met	wat	ze	op	de	modevakschool	heeft	geleerd	of	een	
lapjeswinkel.	Het	wordt	werken	op	de	boerderij.	En	dan	komt	
Steven.	 De	 eerste	 keer	 treffen	 ze	 elkaar	 in	 de	 nabijheid	 van	
Frederiksoord.	 Zij	 rijdend	 in	 een	 Morris	 mini.	 Later	 zien	 ze	
elkaar	 bij	 Blok	 in	Dieverbrug.	 Ze	 verloven	 zich	 en	 trouwen	 in	
1962.	Het	eerste	half	jaar	wonen	ze	bij	de	ouders	van	Elly.	Als	
de	woning	op	Midden	127	in	Wapserveen	vrijkomt,	komen	ze	
daar	 te	 wonen.	 Er	 komen	 geen	 kinderen	 maar	 dan	 tot	 hun	
verrassing	wordt	 in	 1966	 Bert	 geboren.	 Elly	 wordt	 een	 lieve,	
zorgzame	moeder.	Oktober	1973	overlijdt	haar	eigen	moeder	
en	zoals	dat	toen	wel	meer	gebeurde,	vindt	de	familie	dat	haar	
vader	 niet	 alleen	 kan	 blijven	 wonen.	 Steven	 verbouwt	 het	
kolenhok	tot	een	eigen	kamer	voor	zijn	schoonvader	maar	de	
praktijk	 is	 dat	 hij	 toch	 de	 meeste	 uren	 bij	 het	 jonge	 gezin	
doorbrengt.	 Er	 is	 inmiddels	 meer	 tijd	 voor	 dat	 waar	 ze	 van	
houdt.	Ze	maakt	kleren	voor	Bert,	leert	alsnog	zwemmen,	is	lid	
van	 de	 plattelandsvrouwen,	 gaat	 naar	 volksdansen	 en	 later	
naar	Engels	les.	Een	uitspraak	van	haar:	‘Ik	wil	modern	blijven.’	
Bert	 krijgt	 verkering	 met	 Annelies.	 In	 1996	 wordt	 Remco	
geboren	en	in	1998	Anouk.	Ze	geniet	van	de	mensen	die	haar	
lief	 zijn,	 van	 de	 oude	 auto’s	 die	 Steven	 weet	 om	 te	 toveren	
alsof	ze	zo	van	de	fabriek	komen	en	helpt	hem	met	het	perfect	
naaien	 van	 de	 bekleding.	 Op	 mooie	 zomerse	 dagen	 gaan	 ze	
toeren.	Als	het	woord	gezellig	nog	niet	had	bestaan,	had	zij	het	
uitgevonden.	 In	 2009	 wordt	 ze	 geconfronteerd	 met	 kanker,	



	 14	

nadat	 ze	de	huisarts	 vele	 keren	heeft	bezocht.	Dit	 raakt	haar	
maar	ze	is	ook	blij	met	de	tijd	die	er	nog	is.	In	het	voorjaar	van	
dit	jaar	wordt	duidelijk	dat	de	reservetijd	op	is.	Het	zijn	zware	
maanden	waarin	 ze	 verandert	 van	 een	 levenslustige,	 actieve,	
zorgzame	 vrouw	 in	 een	 stille,	 zorgontvangende	 vrouw.	
Donderdag	13	oktober	was	de	afscheidsdienst	in	het	kerkje.	De	
tekst	uit	Prediker	9	 ‘Geniet	 van	het	 leven’	 stond	centraal.	Na	
afloop	 van	 de	 dienst	 is	 Elly	 in	 kleine	 kring	 naar	 Meppel	
gebracht.	Wij	wensen	Steven,	Bert,	Annelies,	Remco	en	Anouk	
veel	sterkte	toe.		
 

 
 
 
Actie kerkbalans 2016 
 
We hebben u gevraagd voor de actie kerkbalans 2016 met uw 
verstand maar ook met uw hart te geven. 
En dat heeft u gedaan! 
Tegen onze verwachting in, heeft de actie kerkbalans dit jaar 
2,5 % meer opgeleverd dan vorig jaar, met een totaal van € 
13.300,-. 
Wij willen allen die hier aan bijgedragen hebben heel hartelijk 
bedanken!         
Ook willen we de vrijwilligers die ons dit jaar weer geholpen 
hebben, hiervoor hartelijk bedanken.  
  
 Hendrik Westenbrink 
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Lief wat je lief is 

De stille dagen komen eraan, 

Tijd om even stil te staan, 

Overdenken en bezinnen, 

loslaten en iets nieuws beginnen. 

  

Wat te doen met wensen of dromen, 

Dingen die jou zijn overkomen ? 

Laat ze zijn en laat ze achter, 

De ergste worden in liefde zachter, 

De mooiste krijgen een plaats in je open hart, 

Maak ieder jaar een nieuwe start. 

  

Begin aan je oude of nieuwe dromen, 

Laat het leven je mogen overkomen, 

Heb liever dan lief wat je lief is,  

verwonder, bewonder en geniet, 

Méér dan dit leven heb je niet……!!!          Antoon Vermeulen 
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Eindejaarscollecte 2016 
              (ten gunste van eigen gemeente) 
	

Deel je leven 
 
Zaterdag 31 december 2016 
 
Als gemeente mogen we ons leven met elkaar delen. We 
leven met elkaar mee in vreugde en verdriet, zoals 
geschreven staat in 1 Corinthiërs 12 vers 26: ‘Als een lid lijdt, 
lijden alle leden mee. Als een lid eer ontvangt, delen alle leden 
in de vreugde’. We delen ons geloof met elkaar: onze 
zekerheden en onze twijfels, onze vragen en onze 
overtuigingen. We vieren, zingen en bidden samen en delen 
brood en wijn. 
 
Ons leven delen we met mensen buiten onze kerkmuren. Met 
vrienden, buren en collega’s. Met mensen die op ons pad 
komen, iedere dag weer. Ook mogen we gul delen met 
mensen die onze aandacht, praktische hulp of financiële steun 
nodig hebben. 
 
Als kerkenraad willen we ook in het nieuwe jaar samen met u 
een gemeente zijn, die deelt met elkaar en met de mensen om 
ons heen. Bijvoorbeeld door activiteiten te organiseren voor 
verschillende doel- en leeftijdsgroepen.  Door diaconaal 
betrokken te zijn bij mensen die het minder hebben, dichtbij en 
ver weg. Om al deze activiteiten mogelijk te maken is geld 
nodig. Daarom vragen we u 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 deelt met elkaar 
en met mensen in de buurt!  
Uw bijdrage komt ten goede aan een bestemming of activiteit 
die we als kerkenraad zorgvuldig uitkiezen. 
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Heeft u vragen of opmerkingen over deze collecte of over de 
bestemming, neemt u dan contact op met de kerkenraad. 
 
Als kerkenraad danken u bij voorbaat heel hartelijk 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 bankrekeningnummer  

NL92  FVLB  0699 9460 93  
 
Uitsluitend bij diegenen die in het verleden positief 
hebben gereageerd, worden de antwoordenveloppen  
afgehaald.  
Wilt u dit jaar of vanaf nu ook meedoen dan kunt u: 
 
De enveloppe afgeven bij  kerkrentmeester: 
Bertha Doorten, Midden 106 A.  
of 
Een bijdrage overmaken op ons bankrekeningnummer 
 NL92  FVLB  0699 9460 93 ondervermelding van  
‘eindejaarscollecte’ 
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Vanuit de Kerkenraad 

Dankzij Roelof Verbeek zijn we weer op volle sterkte.  
Gelukkig maar, want de periode voor Kerst is voor ons altijd 
een heel drukke. 
 
We zijn weer begonnen met het oefenen van het kersttoneel 
opgevoerd door een aantal kinderen. Dat begint een soort van 
traditie te worden. De acteurs hebben er in ieder geval zin in. 
Dat wordt vast weer een belevenis tijdens de kinder- 
kerstviering op eerste kerstdag (aanvang 10:00 uur). We 
zorgen weer voor ‘koek en zopie’  tijdens de korte pauze in de 
viering, waarin we op ontspannen en eenvoudige wijze 
stilstaan bij het Kerstgebeuren. Roelof is al aan het oefenen 
om chocolademelk zonder knoeien in te schenken. Ik zou 
zeggen…. kom dat zien! 
 
Natuurlijk zorgen we weer voor een reuze kerstboom in de 
kerk. We hebben alvast het stof van de kerstversiering 
verwijderd en zijn er helemaal klaar voor. 
 
Tijdens de kerstnachtdienst treedt het ‘Koor van Streek’ weer 
op. Met veel lichtjes altijd een heel sfeervolle viering, waarin 
we ook altijd even stilstaan bij de kunst van het leven; een 
kunst die niet altijd even eenvoudig is. 
 
En wat doen we zoal verder als kerkenraad?  Ach…. Eigenlijk 
van alles wat.  
We hebben de actie kerkbalans weer gehad. Vrijwilligers zijn 
weer in de weer geweest met de enveloppen (waarvoor 
nogmaals hartelijk dank). Gelukkig geeft Wapserveen nog 
steeds gul aan haar kerkje. In 2016 werd zelfs iets meer 
gegeven dan in 2015. Harm heeft afgelopen maanden de 
achterstand in de administratie weer bijgewerkt. Een 
achterstand die was ontstaan door zijn verminderde 
gezondheid. Knap dat hij zich nog steeds zo enthousiast inzet 
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voor het kerkje (hij is ook geen twintig meer). We hebben het 
overkoepelende orgaan van de kerken in Zuid-West Drenthe 
(officieel heet zoiets de Classis) een brief gestuurd met het 
verzoek het kleine verschil dat de kerkorde nog steeds kent 
tussen een hetero huwelijk en een homo huwelijk nu volledig 
te schrappen en beide huwelijken volledig gelijkwaardig te 
behandelen. De Classis heeft ons voorstel behandeld en staat 
daar positief tegenover. Tijdens de volgende vergadering van 
de Classis zal bekeken worden of het Wapserveense voorstel 
aan de vergadering van de landelijk kerk zal worden 
voorgedragen (de Generale Synode). Ook de Classis van 
Apeldoorn en omstreken heeft een dergelijk voorstel gedaan. 
Zo blijkt maar weer dat je ook als kleine partij toch invloed kan 
hebben op de grote wereld buiten Wapserveen. In dit geval 
binnen de kerkelijke wereld, maar ik denk dat dit van 
toepassing is op vele gebieden. Denk dus niet te snel… het is 
toch kansloos. 
 
We hebben het al eerder gehad over een filmavond. Die gaat 
definitief door. Na die avond zien we wel of we dat vaker gaan 
doen want het is best wel duur, omdat we auteursrechten 
moeten betalen voor elke film die we laten zien. We gaan 
zeker geen zware psychologische drama’s laten zien, maar 
wel films waar een boodschap in zit die, desondanks of juist 
dankzij dat gegeven, toch leuk zijn om te zien. 
Nico Riegman 
 
 
Filmavond 
Vrijdagavond 24 februari gaan we de film Gran Torino 
vertonen. 
 
Aanvang 19:30. Kosten 5 euro per persoon. 
Koffie en thee: € 1,00 ,  2de kopje gratis. 
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Op internet is het volgende over de film te vinden: 
 
Gran Torino is een film uit 2008 onder regie van Clint 
Eastwood, die zelf ook de hoofdrol speelt. 
De titel verwijst naar het autotype Ford Gran Torino Sport, 
waarvan hoofdpersonage Walt Kowalski er een bezit. 
 
Het lied Gran Torino uit de soundtrack werd genomineerd voor 
een Golden Globe. Meer dan tien andere prijzen werden 
daadwerkelijk aan de film toegekend, waaronder de National 
Board of Review Awards voor beste script en beste acteur 
(Eastwood) en zowel de Franse César, de Italiaanse Premi 
David di Donatello, de Japanse Academy Award als de 
Japanse Blue Ribbon Award voor 
beste buitenlandse film. 
 
Walt Kowalski (Clint Eastwood) is een 
norse Amerikaanse Korea-veteraan 
van Poolse afkomst die zijn oude dag 
doorbrengt in de buurt waar hij 
opgroeide in Detroit. Zijn vrouw 
Dorothy is net overleden. Zij was alles 
voor hem, want alle andere mensen 
kunnen hem gestolen worden. Ze 
irriteren hem vooral door hun 
vrijpostigheden en hun in zijn ogen 
respectloze omgangsvormen. Walt heeft ook geen goede 
band met zijn kinderen en kleinkinderen, die hem vooral lijken 
te bezoeken om daar zelf voordeel uit te halen. Walts 
kleindochter Ashley vraagt hem dan ook rechtuit of ze zijn 
perfect onderhouden Gran Torino '72 mag hebben wanneer hij 
sterft. Hij geeft niet eens antwoord, maar draait om en loopt 
weg. Walt hecht nog de meeste waarde aan het gezelschap 
van zijn hond Daisy, die hij al jaren heeft. Van zijn walging 
voor anderen maakt hij geen geheim. Als ze daar de minste 
aanleiding toe geven, vertelt hij ze zonder beleefdheidsvormen 
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en recht in hun gezicht hoe hij over zaken denkt. Zijn 
buurtgenoten storen hem sowieso mateloos, want ze bestaan 
meer en meer uit Aziatische families die hem herinneren aan 
de Koreanen waartegen hij jaren vocht in de oorlog. 
Uiteindelijk krijgt de film een onverwachte wending. Meer 
vertellen we niet, maar de film is het kijken absoluut waard! 
 
Vanuit de diaconie, 
Giften december 2016 
€ 50  Stichting Vluchteling » noodhulporganisatie die zich 
wereldwijd inzet voor hulp aan vluchtelingen en ontheemden 
(vluchtelingen binnen de eigen landsgrenzen). Bij acute nood 
zorgt Stichting Vluchteling voor directe hulp, zoals onderdak, 
medische zorg, hulpgoederen, voedsel, schoon drinkwater en 
sanitaire voorzieningen. 
 
€ 50  Internationale Kinderhulp » bouwt over de hele wereld 
kinderdorpen, in deze kinderdorpen worden ouderloze- en 
kansarme kinderen in gezinsverband opgevoed. 
 
€ 50  ZOA » hulp aan vluchtelingen in landen als Syrië, Irak en 
Zuid-Soedan. Concrete hulp zoals eten en drinken,tenten, 
dekens en medicijnen. 
 
€ 25 Bartiméus Sonneheerdt » deze vereniging geeft mensen 
die blind of slechtziend zijn de kans om zo zelfstandig mogelijk 
te leven, mee te doen in de maatschappij en hun talenten te 
ontwikkelen. 
 
€ 25 Lilianefonds » steunt kinderen met een handicap in 
ontwikkelingslanden. 

€ 25 Leprazending » is een internationale christelijke 
organisatie tégen lepra, met aandacht en liefde voor de 
individuele patiënt. Zij staan leprapatiënten medisch, sociaal 
en geestelijk bij, en streven ernaar om Gods liefde zichtbaar 
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en tastbaar te maken voor mensen die zich verstoten voelen. 
Zij gaan verder dan medische zorg, en willen leprapatiënten 
een nieuw leven bieden, een nieuw geluk. Dat doen ze door 
bijvoorbeeld opleidingen te verzorgen, en	 microkredieten te	
verstrekken. De hulp richt zoveel mogelijk op de behoeften 
van de individuele patiënten. 

C O L L E C T E N O P B R E N  G S T E N  

24  april  16,30 plaatselijke diaconie   
   14,30 eredienst en kerkmuziek 
19 juni  27,50 Kerk in Actie/werelddiaconaat  
   31,55 nieuwbouw Rooseveldhuis 
26 juni  14,00 plaatselijke diaconie   
   13,50 kerkrentmeesters/plaatselijk 
10   juli   26,60 Kerk in Actie    
   33,80 Jeugdwerk JOP Zomer PKN/ 
24  juli  19,70 diaconie/plaatselijk   
   20,05 Kerkrentmeesters/plaatselijk  
07 augustus 15,80 plaatselijk/zomerzending  
   17,60 Kerkrentmeesters/plaatselijk 
04  september 19,80 Plaatselijk diaconie   
   17,90 jeugdwerk JOP september  PKN 
18  september  29,30 Plaatselijk diaconie   
   16,60 vredeswerk 
02 oktober 20,35 Plaatselijk diaconie   
   16,75 Israëlzondag: Kerk  & Israël 
16 oktober 36,55 Kerk in Actie/werelddiaconaat 
   34,65 Kerkrentmeesters/plaatselijk 
30 oktober 17,90 Kerk in Actie/najaarszendingswerk 
   18,56 Kerkrentmeesters/plaatselijk  
13  november      122,85 Project ‘Heifer’ gezamenlijke  

    diaconieën Westerveld           
27   november 21,12   Voedselbank Westerveld    
   18,45  Missionair Werk & Kerkgroei 
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Overzicht Collectedoelen 
	  
24       december één  collecte tbv nog te bepalen 

doel 
25       december geen      

31       december één collecte ‘ de gebruikelijke 
eindejaarscollecte’ 

08 januari   plaatselijk diaconie   
    kerkrentmeesters/plaatselijk 
 
22 januari  plaatselijk diaconie   
    oecumene 
 
05  februari  kerk in Actie/werelddiaconaat 
    kerkrentmeesters/plaatselijk  
19  februari         (gezamenlijk met Diever in Wapserveen 
    één collecte tbv: een gezamenlijke 
     diaconaal project 
05  maart    kerk in Actie/40dagentijdcol  
    Catechese en Educatie  
19 maart   kerk in actie/voor zendingsweek   
    missionair werk en Kerkgroei 
 
 
Korte toelichting bijzondere collecten 
 
22 januari 
Samen en aan oecumene 
 
Oecumene behoort tot het hart van de Protestantse Kerk. 
Daarom neemt zij deel aan de Raad van Kerken in Nederland, 
waarin 16 verschillende kerken met elkaar samenwerken. 
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Samen voeren zij de dialoog over belangrijke oecumenische 
thema’s, bijvoorbeeld over de beleving van eucharistie en 
avondmaal. Rond dit thema zijn materialen ontwikkeld voor 
gebruik in de plaatselijke gemeente. Daarnaast is de Raad 
actief bezig met actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Zij 
is een voorname spreekbuis vanuit de kerken naar overheid 
en samenleving. In 2016 startte de Raad een campagne ‘Hoop 
voor de kerk in Syrië en Irak’ om christenen in het Midden-
Oosten en de vluchtelingen daar actief te steunen. Met deze 
col lecte maakt u deze activiteiten van de Raad van Kerken 
mede mogelijk. 
 
05 februari 
COLLECTE KERK IN ACTIE (WERELDDIACONAAT)  
Boeren verdienen meer met biologische nootmuskaat 
 
In de 18e eeuw was nootmuskaat het zwarte goud voor de 
Indonesische provincie Noord-Molukken. Tegenwoordig is de 
prijs van de specerij laag. Toch is er wereldwijd een grote 
vraag naar nootmuskaat van goede kwaliteit. Daarom traint 
partnerorganisatie IDH (Sustainable Trade Initiative) boeren 
om nootmuskaat op biologische wijze te verbouwen en deze te 
verwerken volgens internationale kwaliteitsnormen. IDH helpt 
boeren ook zich in coöperaties te organiseren om hun 
nootmuskaat gezamenlijk te exporteren. Door de verbeterde 
kwaliteit en de verkoop via coöperaties levert de nootmuskaat 
meer op. De ambitie is dat 5.000 boeren dank zij 
dit project voor eind 2017 een hoger inkomen hebben. 
 
05 maart 
Collecte kerk in Actie/40dagentijd 
Sterk & Dapper 
 
Sterk en dapper. Prachtige woorden. Maar wanneer ben je 
dat? Ben je sterk als je een school opricht in een sloppenwijk? 
Ben je dapper als je in een gammele boot de oversteek waagt 
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naar een betere toekomst? Telt het ook als je van elke dag 
gewoon het beste probeert te maken? De 40dagentijd is een 
bijzondere tijd. We bezinnen ons en denken na over hoe 
moedig en krachtig Jezus zijn lijdensweg volbracht uit liefde 
voor ons. Het brengt ons terug naar de essentie. Hoe sterk en 
dapper zijn wij zelf? Of hebben wij juist een sterke vrouw of 
dappere man nodig? Iemand die ons de weg wijst, begrip 
toont en liefde geeft. Om vol goede moed weer verder te gaan.  
Voor uitgebreide informatie en materialen die  beschikbaar zijn 
tijdens de 40dagentijd, houd de website 
www.kerkinactie.nl/40dagentijd in de gaten. 
 
COLLECTE CATECHESE EN EDUCATIE 
 
In de catechese leren jongeren te leven in navolging van 
Jezus Christus. Dat is zeker in deze tijd van groot belang. 
Helaas lijken veel oude vormen niet meer te werken. 
Catechesegroepen worden massaal opgedoekt. Gelukkig 
klinken er ook hoopvolle geluiden vanuit kerken die catechese 
opnieuw uitvinden. Zoals dat dorp waar elke week andere  
gemeenteleden hun huis gastvrij openstellen voor de 
catechesegroepen. Of die stad waar ze catechese koppelen 
aan families, zodat gezinnen elkaar ontmoeten en samen de 
betekenisvan het geloof herontdekken. JOP, Jeugdorganisatie 
van de Protestantse Kerk, spoort deze 
inspirerende voorbeelden op, verfijnt ze en deelt ze met 
andere gemeenten. Ook helpt JOP gemeenten bij het 
plaatselijk vormgeven van catechese. Collecteer mee! Het 
goede nieuws 
van Jezus Christus mag immers niet verborgen blijven voor 
nieuwe generaties. 
 
19 maart 
COLLECTE KERK IN ACTIE 
(VOORJAARSZENDINGSWEEK) 
Steun gezinnen in Guatemala 
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De burgeroorlog in Guatemala eindigde in 1996. Het zal echter 
generaties duren om de cultuur van geweld te overwinnen. 
Redpaz is een kleine doopsgezinde organisatie in Alta 
Verapaz. In deze provincie, waar de meerderheid van de 
bevolking inheems is, stimuleert zij lokale gemeenschappen 
om samen te werken. De mensen zijn arm en hebben 
daardoor vaak  ruzie in het gezin of ondervinden problemen in 
de wijk met buren. Redpaz leert hen hoe je conflicten kunt 
oplossen door met elkaar in gesprek te gaan en elkaar te 
vergeven. Daarover nadenken, dat is sterk en dapper zijn. 
Albertina, deelneemster Redpaz: “Onze inspiratiebron is de 
Bijbel. God wil dat we een leven leiden in harmonie met onze 
familie, met onze buren, en dat we Zijn koninkrijk bouwen. In 
de gemeenschappen is daar al iets van zichtbaar. We worden 
minder snel boos, er is minder jaloezie en wrok.” Voor € 54,- 
kan een vrouw een jaar lang een training volgen. 
www.kerkinactie.nl/40dagentijd 
 
 
COLLECTE MISSIONAIR WERK EN KERKGROEI 
Help de nieuwe kerk in Utrecht 
 
In Kanaleneiland in Utrecht, een wijk waar driekwart van de 
bevolking bestaat uit niet-westerse allochtonen, houdt De 
Haven, pioniersplek van de Protestantse Kerk, iedere 
zondagmiddag ‘koffiehuis’. Eens per maand is er een gratis 
‘havenmaaltijd’. Ds. Marius van Duijn: “We willen niet de wijk 
in de kerk brengen, maar kerk in de wijk zijn. Daarom komen 
we liever thuis bij elkaar dan in de kerk. Onze focus ligt op 
contact leggen met mensen. Sommigen helpen buren met 
boodschappen, geven taalcursussen of springen bij op een 
van  De kinderclubs.” Deze collecte maakt pioniersplekken als 
De Haven, waar bevlogen mensen zoeken naar nieuwe 
vormen van christenzijn in hun eigen omgeving, mogelijk  
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Stichting op de hoogte van Bolivia 
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 
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Eén ster 

maakt de lucht minder dreigend 

Eén kaars 

maakt de nacht minder zwart 

Eén hand 

maakt de weg minder eenzaam 

Eén stem 

maakt de dag minder stil 

Eén vonk 

kan een begin van nieuw vuur zijn 

Eén noot 

het begin van een lied 

Eén kind 

het begin van een toekomst 
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Preekdiensten DIEVER 
 
 
18 dec. Ds.F.Damman-Verboom  

24 dec. Ds .F.Damman-Verboom Kerstavond 

25 dec.  Ds. F.Damman-Verboom 1e Kerstdag 

08 jan. Ds.F.Damman-Verboom  

15 jan. Ds,B.Metselaar              (Beilen) 

22 jan. Ds. F.Damman-Verboom  

29 jan. Ds. F.Damman-Verboom  

05 febr. Ds.F.Damman-Verboom en  
Mw. H.de Kok-Mellema 

Gezamenlijke dienst met 
Gereformeerde kerk 

12 febr. Ds. Mw. M.Gaastra (Vledder-Nijensleek) 

19 febr. Mw. J.Doeven en 
Ds.F.Damman-Verboom 

Gezamenlijke dienst in 
Wapserveen. 

26 febr. Ds.F.Damman-Verboom  

05 maart Ds. F.Damman-Verboom  

12 maart Pancratiuscantorij Morgengebed 

19 maart Ds. F.Damman-Verboom  

26 maart Ds. F.Damman-Verboom  

02 april Ds. G.Gardenier (Appingedam) 

09 april Ds. F.Damman-Verboom  
13 april Ds.S.Damman-Verboom 

(Witte Donderdag) 
Viering H.A. 
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Adressen 
	
 

 
 
Kostersgroep: 
 
Albert v.d. Berg  J.v. Riemsdijkweg 9 
    7971 BP Havelte 
 
Inge en Otto Janssen Oude Dijk 16 
    8351 HS Wapserveen 
    (0521-320499) 
 
 
Roelie Sol   Oosteinde 17 
    8351 HA Wapserveen 
    ( 0521- 321346 ) 

Hendrik 
Westenbrink 

v. Helomaweg 6 
8351 HT 
Wapserveen 

321483 h.westenbrink@kpnpla
net.nl 

Ouderling 
Kerkrentmeester 
Voorzitter  

Bertha 
Doorten 
 

Midden 106a 
8351 HK 
Wapserveen 

321236 
 

doorten@hotmail.com  Ouderling 
Kerkrentmeester 

Anja 
Benak 
 

Midden 82 
8351 HJ 
Wapserveen 

320008 r.benak@tiscali.nl Diaken 

Roelof 
Verbeek 

Oosteinde 70 
8351 HH 
Wapserveen 

344563 Verbeek59@kpnplanet
.nl 
 
 

Diaken 

Nico 
Riegman 

W.Dassenstr. 25 
8351GG 
Wapserveen 

344534 n.riegman1@kpnplane
t.nl 

Ouderling 
Scriba  

Harm  
Bolding 

Veldkamp 34 
7971 BE  
Havelte 

341375 pkn-
wapserveen@online.nl 

Administratie 
kerkvoogdij 

Janni Doeven Molenstraat 33 
7921 KL 
Zuidwolde 

0528- 
373118 

doeven@hccnet.nl Kerkelijk  
werker 
Voorganger 
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Bezoekt U ook eens onze website: 
www.kerk-wapserveen.nl 
 
 
 
 
Voor het volgende kerkblad ontvangen we graag de kopij   
begin maart 2017 
doorten@hotmail.com 
	
	
	
 


