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 Agenda 
 
 
2 okt.   Ds. Sieny Wiersma-Smelt 
 
16 okt. Mw. Janni Doeven 
 
25 okt. Gespreksochtend in de kerk om 10.00 u. 
  Thema: Dankbaarheid 
 
30 okt. Ds. Klaas Douwes 
 
13 nov.  Mw. Janni Doeven 
  Oogstdienst in het DIALECT! 
  m.m.v. de Mandoline Club Wapserveen 
 
27 nov.  1e Advent 
  Mw. Janni Doeven 
 
11 dec. 3e Advent 
  Dhr. Ralph Scheurwater 
 
24 dec. Kerstnachtdienst m.m.v. Koor van Streek 
  om 22.00 u. Mw. Janni Doeven 
 
25 dec.  Kerstgezinsdienst om 10.00 u. 
  Mw. Janni Doeven 
 
31 dec.  Oudejaarsdienst om 19.30 u.  
  Herdenking overledenen 
  Mw. Janni Doeven 
 
 
Diensten waarbij geen aanvangstijd staat vermeld beginnen 
om 10.00 u.  
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Tijdens de barbecueavond, georganiseerd voor alle 
goedwillende vrijwilligers, had ik een gesprekje over de was, ja 
over de was en alle handigheidjes die er sinds jaren op de 
markt zijn om dit onderdeel van een mensenleven te 
verlichten, want de was kost veel tijd en klaar ben je nooit. 
Midden in het gesprek bedacht ik mij dat ik jaren geleden een 
kleine column schreef over wol. 
 
‘Al 57 jaar speelt wol een belangrijke rol in mijn leven. Het 
begon er mee dat ik als kind rond deze tijd van het jaar over 
mijn katoentjes een setje wollen onderkleding geacht werd te 
dragen. Het hemdje had een bovenrand van gerstekorrels. 
Mijn moeder breide zelfs jurkjes en plooirokken. In 
streekmusea kom je dat soort breisels nog wel eens tegen. Ik 
ben gelukkig net niet van de generatie van het gebreide 
badpak, die narigheid is mij bespaard gebleven. De verhalen 
ken ik wel. Na de lagere schooltijd volgde er een aantal 
wolloze jaren totdat in de jaren 70 de wol aan een opleving 
begon. Een groot deel van Nederland kamde, spon, twijnde, 
verfde en breide dat het een lieve lust was. De aarde was toen 
ook nog niet zo opgewarmd en de hang naar confectie 
onvoldoende uitgekristalliseerd en niet voor iedereen 
betaalbaar. Massaal breiden we truien voor het hele gezin en 
haakten we poncho’s, pantoffeltjes en wintermutsen. 
Dergelijke truien met mooie kabelpatronen zie je nu alleen nog 
in stijlvolle reclames met knappe mannen en al even mooie 
vrouwen, die bij een knapperend vuur whisky drinken en aan 
wie je niet kunt zien dat ze dat doen. Brigitte Kaandorp heeft 
er ook nog eens wat over gezegd. Zij zou maar één zo’n 
mooie trui bezitten, een witte, waar binnen een uur een vlek in 
zit. In mijn werk heb ik eens een voormalig schaapherder 
bezocht. Ik heb van dit beroep ongetwijfeld een te romantische 
voorstelling maar die geef ik liever niet op, afblijven dus! 
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Schaapherder is een prachtig en lieflijk beroep en wol een 
onovertroffen natuurproduct en lamsvlees eet ik niet. 
Het zal een tien jaar geleden zijn dat ik veel plezier beleefde 
aan het artikel wol. Mijn moeder had drie knotten wol 
bemachtigd en als doelwit mijn vaders voeten uitgekozen. Zij 
prees de wol in alle toonaarden maar het meest bijzondere 
volgens haar was wel het gegeven dat de wol uit Oostenrijk 
kwam. Mijn vader die dit soort gesprekken minder boeiend 
vond, reageerde daarop met de opmerking: ‘Ja, die 
Oostenrijkse wol is wel zó bijzonder, als ik straks die sokken 
aantrek kan ik gelijk ook jodelen.’ Mijn moeder keek wat 
verstoord. Ik moest denken aan een opmerking van hem jaren 
geleden. Mijn moeder had destijds een truitje gebreid voor 
onze tweede, dat na iedere verantwoorde wasbeurt een 
maatje kromp. Droevig bekeek zij het geslonken resultaat, 
broedend op het raadsel. Het zinde haar niets. Mijn vader 
besloot dat zij zich bij de zaak neer moest leggen met de 
woorden: ‘Het is zo met die wol, als er een kerel door de straat 
fietst met een emmer water aan het stuur dan is dat truitje 
gelijk alweer een maatje gekrompen.’ U vraagt zich nu 
misschien af wat wol met mijn werk te maken heeft. Het 
antwoord is simpel: ‘Niets.’ Toch zou ik ook kunnen 
antwoorden: ‘Alles.’ Voor mij is er niet zoiets als leven en 
religie. Leven en religie zijn verweven, als een getwijnde draad 
en hoe je ook kamt die twee kam je niet uit elkaar. De draad 
kan hooguit breken.’ 
Janni Doeven 
 
 
 
Gespreksmorgen dinsdag 25 oktober 
Dit najaar is er op dinsdagmorgen 25 oktober een 
gespreksmorgen gepland. Voor deze gezamenlijke 
gespreksochtend is gekozen voor het thema ‘Dankbaarheid’. 
Ik weet niet welke gedachten en gevoelens dat bij u oproept. 
Zelf krijg ik een beetje de kriebels van dat woord. Mogelijk ben 
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ik iets te dankbaar geweest. Kan dat? Het snoepje bij de 
bakker, het plakje worst bij de slager, de nieuwe schoenen, 
dat alles vergezeld van de woorden: ‘En, wat zeg je dan?’. 
Naast de beleefd geformuleerde dankbaarheid, als onderdeel 
van het opvoeden, kun je als mens ook dankbaarheid kenbaar 
maken en ervaren om wat er gebeurt, wat je ten deelt valt, 
waar je bij mag zijn, wat je om niet wordt gegeven. Onderzoek 
wijst zelfs uit dat wie dankbaar is, niet verbitterd raakt en 
gelukkiger in het leven staat. Een klager is dan ook te 
beklagen. Brigitte Kaandorp schreef ooit een songtekst over 
iemand met een zwaar leven. Een klein fragment: 
 

Bij mij gaat nooit eens iets vanzelf 
daarom ben ik vaak zo moe. 
Heel veel dingen zijn zo moeilijk, 
dat ik ze gewoon niet doe. 
En doe ik wel een keertje iets, 
wordt het heel vaak niet gewaardeerd. 
En daarom gaan veel andere dingen 
automatisch ook verkeerd. 
 

Er zijn mensen met een heel zwaar leven, dat is zo. Wat mij 
daarin raakt is hoe verschillend mensen omgaan met een 
zwaar leven. Ik moest denken aan de Griekse filosoof 
Epictetus. Van hem zijn de woorden: ‘Niet de dingen zelf 
maken de mensen van streek, maar hun denkbeelden erover.’ 
Enfin, ik dwaal een beetje af en dat wil ook nog weleens 
gebeuren tijdens een gespreksochtend, want de woorden van 
de een roepen vaak weer beelden of gedachtes in herinnering 
bij de ander. Een gespreksmorgen is wat dat betreft een 
belevenis. Je komt altijd met meer thuis dan toen je van huis 
ging. Iedereen is die ochtend van harte welkom! Natuurlijk is 
er koffie (en thee). Zo rond half 12, kwart voor 12 gaan we 
weer verder met wat er nog meer die dag te beleven zal zijn. 
De morgen begint om 10.00 u.  

JD 
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Oogstdienst in het dialect 
Zondagochtend 13 november is er de jaarlijkse oogstdienst, 
ook dit jaar weer in het dialect. De tafel voorin de kerk 
weerspiegeld dan wat wij zoal dagelijks ontvangen. Dit jaar 
met medewerking van de Mandoline Club Wapserveen. Het 
is altijd fijn als plaatselijk talent medewerking wil en kan 
verlenen aan een dienst.  
 
 

  
 
 
Dankdag is een gebruik uit de Middeleeuwen. In die tijd waren 
toen vaste bededagen. In 1578 werd bepaald dat er tijdens 
oorlog en andere rampen massaal gebeden en gedankt moest 
worden. In Overijssel werd in 1653 een vaste dag om te 
danken voorgesteld. Besloten werd om op de eerste 
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woensdag van november te danken voor het gewas; het eten 
waarin iedereen dagelijks werd voorzien. Met de komst van de 
industrialisatie is de viering veranderd in dankdag voor gewas 
én arbeid. Het kerkje in Wapserveen kent sinds onheugelijke 
tijden de oogstdienst, die qua intentie overeenkomt met wat 
elders dankdag wordt genoemd. Elk jaar ontvangen leden van 
de kerk, die tachtig jaar of ouder zijn, na afloop van de dienst 
een fruitbakje. Als u er die morgen bent en een van hen een 
bakje wilt bezorgen; graag! Vele handen maken licht werk. 
Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze dienst! 
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IN MEMORIAM 
 
Griet Brals * 17 november 1926 - † 30 augustus 2016 
 
In haar poesiealbum schreef Aaltje, de oudere zus van Griet, 
16 januari 1938 een versje:  
 
Lieve zus,  
 
Er klinkt een klokje van scheiden 
zoo rustloos door het dal 
Geloof dat voor ons beiden 
ook eenmaal klinken zal 
Maar al zijn wij van elkander 
Wat ook het lot ook biedt 
Geloof maar lieve Griet 
Vergeten doe ik je niet. 
 
Dat onvergetelijke geldt niet enkel Aaltje. Haar heldere 
oogopslag, haar blauwe ogen, soms verdrietig, soms ook 
stralend, wie Griet heeft gekend zal dat bijblijven.  
Als jong meisje ging ze naar de huishoudschool. Ze korfbalde, 
maakte vriendinnen. Ze vond het fijn om onder de mensen te 
zijn maar het liefst had ze dat iedereen naar haar toe kwam, 
dat bleef zo. Ze sprak vol liefde over het gezin waartoe zij 
eens behoorde. Haar zus en broers en ook hun kinderen 
betekenden veel voor haar. Toch koos zij zelf niet voor het 
gezinsleven. Die keus had ze wel kunnen maken. Zeven jaar 
lang had ze verkering. Deze relatie werd niet beklonken. Griet 
koos voor het leven dat ze had, thuis bij vader en moeder, 
Klaas en Jan. Er moest toch ook iemand voor de jongens 
zorgen als vader en moeder er op een dag niet meer zouden 
zijn. Was dat de ware reden? Wie zal het zeggen. Zeker is dat 
ze achter haar keus stond. Naast de zorg voor de boerderij 
was er de zorg voor het kerkgebouw. Ze woonden immers aan 
de overkant. De tijd op de boerderij was een tijd waar ze met 
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liefde over sprak. Het waren gelukkig jaren. Wie uitgevlogen 
was, kwam graag nog weer eens naar die plek toe. Neven en 
nichten waren altijd welkom. Alles kon. Een extra eter. 
Welkom! Na het overlijden van vader en moeder bleef Griet 
achter met haar broers. Najaar 1994 overlijdt Jan, nog maar 
61 jaar oud. Als door een operatiefout ook Klaas in 2008 
overlijdt, verandert er veel. De boerderij wordt verkocht en 
Griet verhuist naar Oosteinde 37A. Het sterven van wie haar 
lief was, was vaak onderwerp van gesprek. Ze was er bij leven 
voor wie haar lief was maar ook wilde ze er dan zijn. Griet 
geloofde als geen ander in de betekenis van troostend 
aanwezig kunnen zijn. Het werd stiller in haar leven. Toch 
genoot ze van haar huisje met rondom de tuin. Ze genoot van 
de familiebezoeken, het dagelijkse gezelschap van haar hond. 
Haar laatste jaren waren moeilijk. Soms leefde ze in het 
verleden en soms was ze verrassend helder. Haar familie en 
ook de buren waren bezorgd voor haar. Ze was sterk gehecht 
aan haar woonplek en de gang naar de Schiphorst viel haar 
zwaar. Toch voelde ze zich daar na een korte periode thuis. 
Een nare val, gevolgd door complicaties, maakte dat Griet 
eerder dan verwacht afscheid nam van dit leven. Zaterdag 3 
september was de uitvaart vanuit het kerkje, geleid door ds. 
Marianne Gaastra. Bij het verlaten van de kerk speelde Piet 
Tijsen ‘Ach (Mar)grietje, de rozen zullen bloeien’. Griet hield 
van bloemen. In haar kist was hemelsleutel (Sedum 
telephium) meegegeven.  

JD 
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Contactdag 'In de kijker...' 
 
In combinatie met de driejaarlijkse contactdag van het SVNN 
(Samenwerkingsverband Vrijzinnigen Noord Nederland) is er 
een feest op 
 

1 oktober 2016 van 10.45 - 16.30 u. 
 
Op deze dag kijken we terug in de tijd, maar richten de kijker 
ook op de toekomst.  
Gert van Klinken (Protestantse Theologische Universiteit 
Amsterdam) geeft een vrijzinnig historische terugblik, Klaas 
Douwes (predikant te Apeldoorn) geeft zijn toekomstvisie op 
de vrijzinnigheid. Margriet Brandsma (journalist) komt ’s 
middags langs met 'Een nieuwe kijk'. Niet alleen het 
gesproken woord en een smakelijke lunch, ook zijn er de 
nodige muzikale onderbrekingen, o.a. door de Close Harmony 
Group ‘Altered Five’. De dag wordt afgesloten met een korte 
viering door Foekje Dijk, waarna u van harte wordt uitgenodigd 
om nog een hapje en een drankje te delen met de 111 jarige! 
Locatie: Adventskerk in Assen, Lindenlaan 49. 
 
 
Opgave z.s.m. per e-mail vvpassen@gmail.com of bij Marian 
Dikken, tel. 0592-343119. De kosten bedragen € 15,- over te 
maken op NL39INGB0000823139 o.v.v. 1 oktober. 
 
Voor meer informatie: www.vrijzinnig.nl/assen/actueel  
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 Overzicht collectedoelen   
18  september   Plaatselijk diaconie    
    Vredeswerk 
02 oktober  Plaatselijk diaconie    
    Kerk  & Israël 
16 oktober   Kerk in Actie/werelddiaconaat  
    Kerkrentmeesters/plaatselijk 
30 oktober  Kerk in Actie/najaarszendingsweek  
    Kerkrentmeesters/plaatselijk  
13  november  Kerk in Actie/binnenlands diaconaat  

   Kerkrentmeesters/plaatselijk 
27   november  Plaatselijk diaconie    
    Missionair Werk & Kerkgroei 
11 december  Plaatselijk diaconie    
    Collecte pastoraat 
 
 
Korte toelichting bijzondere collectedoelen    
 
18 september  
Collecte Vredeswerk 
Vredesactiviteiten meer dan ooit nodig 
 
De wereld staat in brand. We zien beelden van mensen die 
voor bruut geweld moeten vluchten. We horen verhalen van 
mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. Als 
Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn. Door praktische 
hulp of een luisterend oor te bieden. Door vredesactiviteiten in 
oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de 
kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en 
PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor. Doet u 
mee? 
>> www.protestantsekerk.nl/collecterooster 
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02 oktober 
Israël-zondag: Collecte Kerk en Israël 
Een gesprek dat nooit ophoudt 
 
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een 
essentieel element van de eigen identiteit. Ons geloof is 
voortgekomen uit de Joodse traditie. De verhalen van Jezus 
zijn alleen goed te begrijpen als we de Joodse achtergrond 
kennen. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid 
met het volk Israël. Het gesprek met en over Israël zal daarom 
nooit ophouden. Om dit gesprek te voeden en onze 
verbondenheid concreet te maken, ontwikkelt de Protestantse 
Kerk toerustingsmaterialen, geeft een blad uit en organiseert 
landelijke bijeenkomsten en studiereizen naar Israël. Uw steun 
maakt dit werk mede mogelijk. 
>> www.protestantsekerk.nl/collecterooster 
 
16 oktober 
Wereldvoedseldag:	Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat) 
Verbeteren voedselproductie in afgelegen bergdorpen 
Nepal  
In de afgelegen bergdorpen in Nepal heeft de bevolking 
moeite voldoende voedsel te verbouwen. De organisatie 
ICFON werkt samen met dorpsbewoners aan het verbeteren 
van de levensomstandigheden. Mensen leren hoe ze 
braakliggende grond weer kunnen bewerken, hoe ze met 
nieuwe landbouwtechnieken hun opbrengst kunnen verhogen 
en hoe ze hun producten op de markt kunnen verkopen. Ook 
krijgen gezinnen een geit of buffel om melk te produceren of 
om in te zetten als ploeg- of lastdier. Voor slechts € 60,- krijgt 
een gezin een geit en een training in de verzorging, voor € 
400,- krijgt een gezin een buffel. Daarnaast ondersteunt 
ICFON dorpsgemeenschappen die in april 
2015 werden getroffen door de zware aardbevingen, om hun 
dagelijks leven weer op te pakken.  
>> www.kerkinactie.nl/icfon 
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30 oktober 
Collecte Kerk in Actie (Najaarszendingsweek) 
Werken aan vrede en verzoening in het door geweld 
verscheurde Colombia 
 
Inge Landman werkt namens Kerk in Actie als uitgezonden 
medewerker in Colombia, dat al zestig jaar geteisterd wordt 
door geweld. Inge is betrokken bij het oecumenische project 
‘Geloven in verzoening’, dat processen van vrede en 
verzoening op gang wil brengen. Inge: “Mensen hebben veel 
meegemaakt, er is een groot onderling wantrouwen. Het is 
voor mensen enorm belangrijk dat hun verhaal gehoord wordt. 
We bezoeken gemeenschappen om te luisteren en om 
mensen weer met elkaar in gesprek te brengen. Ook lezen we 
samen de Bijbel en bespreken we welke boodschap een tekst 
kan hebben als je dagelijks leeft met angst en onrecht.” Dit 
jaar zullen drie gemeenschappen intensief in dit proces 
worden begeleid. Inge deelt de verhalen die ze hoort 
vervolgens met betrokken kerken in Nederland.               >> 
www.kerkinactie.nl/verzoening 
 
 
13 november 
Collecte Kerk in Actie (Binnenlands diaconaat) 
Warmte en steun voor wie tussen wal en schip raken 
 
In een rijtjeshuis midden in Lelystad runnen enthousiaste 
vrijwilligers het gastvrije inloopcentrum Waterwijk. Wie wil 
loopt er binnen voor een kopje koffie, een praatje, een warme 
maaltijd of naailes. Kali komt hier iedere dag. "Sinds mijn man 
overleden is, is dit mijn tweede huis.” Nadia en Fatima komen 
voor de naailes. "Zo zijn we er even uit." Het inloophuis is één 
van de diaconale activiteiten van het interkerkelijke 
samenwerkingsverband IDO. Binnen IDO zetten driehonderd 
vrijwilligers zich in voor mensen die eenzaam zijn, gebrek 
hebben, tussen wal en schip vallen of kampen met schulden. 
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Met een helpende hand en luisterend oor bieden de 
vrijwilligers hen warmte, steun en perspectief. IDO hoopt in 
2016 alleen in inloopcentrum Waterwijk al 13.000 bezoeken te 
realiseren. Tussen de middag zullen zo’n 4000 maaltijden 
verstrekt worden. Verder zal het vorig jaar gestarte 
ontbijtproject voor kinderen van twee basisscholen worden 
voortgezet. De basisscholen geven aan dat de kinderen die 
van dit ontbijtproject gebruik maken aanmerkelijk betere 
schoolprestaties laten zien dan daarvoor. Voortzetting en de te 
verwachten groei betekenen dat in 2016 mogelijk al rond de 
1.000 kinderen aan zo’n ontbijt  in het inloophuis deel zullen 
nemen. Voor al deze projecten zijn bijdragen via de collecte 
uiteraard zeer waardevol. 
>> www.kerkinactie.nl/ido 
 
 
 
27 november 
Collecte Missionair Werk en Kerkgroei 
Help de nieuwe kerk in Gaastmeer 
 
De Protestantse Gemeente Gaastmeer heeft de ‘kliederkerk 
Gaastmeer’ opgericht om een gemeenschap van jonge ouders 
te creëren. Het draait in deze kerkvorm om knutselen, koken, 
gemeenschap en Christus, ook wel messy church genoemd. 
Kliederkerk is een nieuwe vorm van kerkzijn voor kinderen en 
de mensen om hen heen. Het bestaat uit de drie onderdelen 
‘samen ontdekken’, ‘samen vieren’ en ‘samen eten’: op 
creatieve wijze ontdekken wat geloven in God en het volgen 
van Jezus kan betekenen. Met deze collecte helpt u deze en 
andere pioniersplekken op een vernieuwende manier kerk te 
zijn. 
>> www.protestantsekerk.nl/collecterooster  
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11 december 
 Collecte Pastoraat 
Toerusting van vrijwilligers in pastoraat 
 
Pastoraat wordt ook wel de core business van de kerk 
genoemd. Het krijgt vorm in de plaatselijke gemeenten. De 
kern van pastoraat is er te kunnen zijn voor mensen. Nu 
steeds minder mensen deel uitmaken van een kerkelijke 
gemeente, zoeken we naar nieuwe vormen van pastoraat 
bijvoorbeeld buiten het kerkgebouw en doelgroepgericht. 
Mensen die zich inzetten voor het pastoraat rust de 
Protestantse Kerk toe via trainingen, handreikingen en via de 
jaarlijkse Landelijke Pastorale Dag waar deelnemers tal van 
workshops kunnen volgen. Met de opbrengst van deze 
collecte kunnen nog meer vrijwilligers begeleid en toegerust 
worden.  
>> www.protestantsekerk.nl/collecterooster 
 
 
 
 
 

 
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 
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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 
 
 
 
 
Voor het volgende kerkblad ontvangen we graag de kopij   
begin december 
doorten@hotmail.com 
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Preekdiensten DIEVER 
 
 
25 sept. Mw. S.A. Grit (Smilde) 

02 okt. Ds .F.Damman-Verboom  

09 okt.  Ds. F.Damman-Verboom Viering H.A. 

16 okt.  Ds. J.de Kok/F.Damman            Dienst  met GK 

23 okt. Ds. mw. M.Gaastra              (Vledder) 

30 okt. Ds. F.Damman-Verboom  

06 nov. Ds. F.Damman-Verboom Herdenking overledenen 

13 nov. Wout Oosterkamp Gezongen viering 

20 nov. Ds. F.Damman-Verboom  

27 nov. Ds. F.Damman-Verboom Viering H.A. 

04 dec. Pancratiuscantorij Morgengebed 

11 dec. Ds. F.Damman-Verboom  

18 dec. Ds. F.Damman-Verboom  

24 dec. Ds. F.Damman-Verboom Kerstavond 

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

 
 
Kostersgroep: 
 
Nel Tijssen   Midden 118 
    8351 HK Wapserveen 
    (0521-321509) 
 
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 


