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Rooster: 
 

 
 
1 juli  Mw. Janni Doeven 
 
6 juli  Stiltemeditatie om 19.30 u.  
  Mw. Janni Doeven 
 
15 juli  Gez. dienst te Diever m.m.v. Dirk Bruins, 
  Ds. F. Damman en mw. Janni Doeven 
 
29 juli  Mw. Janni Doeven 
 
12 aug. Mw. Janni Doeven  
 
26 aug.  Mw. Corien van Ark 
 
9 sept. Mw. Janni Doeven 
 
23 sept.  Mw. Janni Doeven, bevestiging Wendy Broesder 
 
7 okt.  Ds. Klaas Douwes 
 
 
 
 
 
 
*Diensten waarbij geen aanvangstijd staat vermeld beginnen 
om 10.00 u. 
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Mijn vader was grootgebracht met wat wel genoemd wordt de 
tale Kanaäns, een soort van groepstaal, die vooral in 
bevindelijke kringen wordt gebruikt om allerlei zielsbelevingen 
onder woorden te brengen. Als we samen fietsten en het 
fietspad zat vol kuilen riep hij: ‘Heer, ai maak mij Uwe wegen, 
want de paden zijn zo slecht.’ Het eerste deel van de zin 
verwijst naar psalm 25 vers 2, het tweede deel verzon hij zelf. 
Als mijn moeder vroeg of hij nog een tientje had, overhandigde 
hij haar dat met de woorden: ‘En zij trokken op tot Jericho en 
kregen zoveel zakgeld als zij wilden.’ Op ons verzoek gaf hij 
het zout door maar nooit zonder op te merken: ‘Indien het zout 
zijn kracht verliest, waarmee zal het gezouten worden? Het 
deugt nergens meer toe.’ Ergens in huis heb ik nog een zo 
goed als complete lijst van zijn uitdrukkingen maar waar die is 
gebleven? Mijn vader zelf was zich nauwelijks bewust van de 
wijze waarop hij zich uitdrukte. Ik ben hem nog altijd dankbaar 
voor al die taligheid. Het is één reden en misschien wel de 
voornaamste waarom ik van taal houd. De taal van mijn vader 
hoor ik bijna niet meer, een enkeling die haar nog spreekt. 
Taal vernieuwt zich. Mijn oudste zoon gebruikt soms woorden 
als cool, vet, vet ranzig, boeie, etc. om uitdrukking te geven 
aan hetgeen hij beleeft. Gelukkig neemt dat met het klimmen 
der jaren af, die uitdrukkingen. Aan dit alles moest ik denken 
toen ik onlangs spontaan onderstaand gezang zong. Een 
nieuw gezang, altijd weer vernieuwt alles zich. Niets blijft 
hetzelfde. In mijn vaders taal: ‘Niets is hier blijvend, niets is 
hier blijvend.’ Ik bedoel dat niet dramatisch, integendeel, 
verandering kan stemmen tot verwondering. En wie zich 
verwondert, neemt waar, leeft en staat open voor dat wat zich 
aandient.  
 

Zingt voor de Heer een nieuw gezang! 
Hij laaft u heel uw leven lang 
met water uit de harde steen. 
Het is vol wond’ren om u heen. 
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IN MEMORIAM 
 
Hennie Dijkstra – Oostenbrink  *11 maart 1931 -  † 12 april 
2018 
 
Woensdag 11 maart 1931 werd ze op het Midden geboren, 
zes jaar na haar zus Aaltje. Het gezin telt dan twee dochters 
en daar zal het bij blijven, twee dochters met liefde voor het 
boer zijn. Veel is er niet bekend over haar jeugd. Ze verdronk 
een keer bijna in het Armveen. Rond de bevrijding kreeg ze 
difterie. Haar ouders waren op dat moment bij familie. Aaltje 
waarschuwde de dokter en zorgde voor Hennie. Ze sliep zelfs 
bij haar, Hennie herstelde en Aaltje werd voor difterie 
gespaard. Er werd veel gezongen en ook hield ze van dansen. 
Ze trouwde met haar danspartner en buurjongen, Kornelis, en 
kwam te wonen bij haar schoonouders en oom Lute. Mei 1954 
werd haar eerste dochter Hennie geboren. In dat jaar overleed 
ook haar moeder, nog maar 54 jaar oud. April ’57 volgde Ria. 
Zeven monden moesten iedere dag gevoed en veel van die 
zorg kwam op haar neer. In een tijdsbestek van enkele jaren 
stierven in de jaren 70 haar schoonvader, oom Lute en haar 
schoonmoeder. Voor elk van hen zorgde zij. Niet lang daarna 
stierf ook haar eigen man. Ze is dan 46 jaar oud. In diezelfde 
periode stierf ook Meint, de eerste man van haar dochter 
Hennie. Hoeveel veerkracht heb je als mens dan wel niet 
nodig om overeind te blijven? In hoeveel laagjes moet je 
hullen om het leven verder aan te kunnen? 
Begin jaren 80 kreeg ze kennis aan Hendrik Vos. Hennie en 
Ria wisten aanvankelijk nog van niets maar ze merkten het 
aan hun moeder. Ze leefde op. Hendrik was ook weduwnaar. 
Ze begrepen elkaar. In 1985 trok Hendrik bij haar in. Samen 
hadden ze mooie, plezierige jaren. Haar en zijn kinderen 
deelden in hun geluk. Helaas werd Hendrik ziek. Hij liet zijn 
kinderen weten: ‘Ie maag’n Hennie niet vergeet’n’ en dat 
deden ze ook niet. De komst van de kleinkinderen gaf weer 
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kleur aan haar leven en als Ria en Geert het druk hadden, 
hielp ze graag. Ze was vrijwilligster bij het Rode Kruis en 
bloeddonor, een trouwe collectant en lid van de kerkenraad. 
Ook was ze trouw naar haar vriendinnen, hield van fietsen, 
spelletjes, handwerkte ze voor de Welfare en was lid van de 
Vrouwen van Nu.  
Mei 2000 overleed geheel onverwacht haar oudste dochter. 
Het is maar goed dat je alles van tevoren niet weet. Hennie, 
een sterke vrouw maar ook een vrouw die niet praatte over 
wat er in haar omging. Haar eigen verhalen en ideeën gaf ze 
mee aan wat ze opmerkte over de wereld om haar heen. Als 
het te moeilijk werd, kwam er een lachje, een ‘och’ of ze 
veranderde eenvoudig van onderwerp. Was dat haar 
bescherming? Je moet het ook maar kunnen, praten over - 
waarvan het ook maar goed was – dat je het van tevoren niet 
wist.  
Haar familie was haar leven. Intens leefde ze met hen mee. Ze 
bezocht hen graag, tot in Duitsland toe. Ze bleef boerin, zag in 
een oogopslag hoe een dier eraan toe was: ‘Dat is een goede 
koe. Wat mankeert die koe?’ De komst van haar 
achterkleinkinderen begroette ze met vreugde. Het laatste jaar 
was ze moe en liet haar gezondheid haar in de steek. Een 
longontsteking vergde te veel van haar. De ene dag maakte ze 
nog een boodschappenlijstje voor de melkboer. De dag erna 
vertelde Ria hem dat de boodschappen niet meer nodig 
waren. Dinsdag 17 april was de afscheidsdienst, daar klonken 
de woorden van Harm & Roelof, woorden die uitdrukten hoe 
verbouwereerd een mens kan achterblijven. 
 
 
En doe was daor, zunder pardon, de dood in oes bestaon. 
Een naoste die opiens het leven verleur. 
Het was alsof op dat moment  de wereld stil bleef staon. 
En alles gung er boeten stil um deur… 
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De kerk was er in jouw verleden.  
Zal jij er zijn voor haar toekomst?  
 
Albert en Hettie stuurden ons bovenstaand postertje toe vanuit 
Zuidwest Engeland. Het doet je hart toch sneller kloppen dat 
ook overzee mensen met dezelfde uitdagingen kampen als 
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wij. Recent konden we in de krant lezen dat het vertrouwen in 
de (landelijke) kerk laag is. Toch las ik in februari in Trouw 
onderstaande woorden van Wilfred de Bruijn:  
 
‘Het concept kerk vind ik ijzersterk. Je verenigt een groep 
mensen een keer in de week in dezelfde ruimte, om daar 
samen te zitten, te staan en te zingen. En te luisteren naar een 
intelligente analyse van complexe teksten, waar je ook nog 
door geïnspireerd kunt raken. Waar vind je zoiets nog? Een 
plaats waar mensen vrijwillig naartoe gaan om zich buiten de 
dagelijkse gang van zaken te concentreren op datgene wat het 
dagelijks leven overstijgt.’ 
 
Of het altijd om een intelligent analyse gaat, daar kun je aan 
twijfelen maar dat het meerwaarde heeft om ervaringen op te 
doen die het dagelijks leven overstijgen, daar ben ik tot in mijn 
tenen van overtuigd. Wilfred, Albert en Hettie, bedankt voor 
jullie bemoedigende bijdragen! 
 
 
Stagelopen  
Als je wat ouder wordt, ga je wat anders in het leven staan en 
als dan ook nog enkele naasten wegvallen ga je anders over 
bepaalde dingen denken, waaronder de kerk. In de tijd toen ik 
daar over dacht, viel er een brief in de bus met de tekst "De 
kerk stopt", dit onder andere vanwege te weinig 
kerkenraadsleden in de toekomst. Ik dacht: "Dat moet eigenlijk 
niet." Na het bezoeken van de gemeenteavond heb ik na 
enkele weken erover nadenken aangegeven dat ik eventueel 
wel helpen wil in de kerkraad. Nu is het voor mij ook allemaal 
nieuw en omdat ik ook niet weet wat ik er tegenkom, hebben 
we besloten om eerst te gaan stagelopen in de kerkraad, zeg 
maar een snuffelstage. Want een ieder die mij kent weet dat ik 
niet vanuit een volle geloofsovertuiging in de kerk kom maar ik 
denk, dan moet bijvoorbeeld ook een bestuurder van een 
voetbalclub goed kunnen voetballen? Ik denk: "Als het geloof 
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in de club er maar is." En ik geloof vast dat we moeten 
proberen de kerk op Wapserveen te behouden. Waar zou je 
anders de kerstnachtdienst moeten houden? Na enkele 
maanden meedraaien, merk ik dat het goed voelt en dat op 
zondagmorgen het geloof er is, maar dat het samenzijn net zo 
belangrijk is en na de dienst gezamenlijk een kopje koffie is 
heel gezellig. Er is natuurlijk bij de kerkdeur, net als bij elke 
deur, een drempel. Die lijkt van de buitenkant ontzettend hoog 
maar toch is de stap erover heen niet zo hoog. Voor mij zou 
het zo maar eens een vaste betrekking kunnen worden.  
Arend Jan Booij 
 
 
Gezamenlijke dienst te Diever m.m.v. Dirk Bruins 
Zondag 15 juli is er de gezamenlijke dienst met Diever. In 
deze dienst zal Dirk Bruins de toehoorders zijn persoonlijke 
overweging vertellen. In het voorgesprek dat ds. Froukje 
Damman en ik met hem hadden, passeerden diverse zaken 
de revue. Zo hadden we het ondermeer over oordelen (zonder 
kennis van zaken), rentmeesterschap, vader en boer zijn, 
vertrouwen. Dat boeren een mens op meer dan een manier 
bevraagt, werd ons die ochtend heel duidelijk. Elke dag vraagt 
om keuzes en soms zijn die keuzes knap ingewikkeld. Hoe het 
uiteindelijke verhaal wordt, dat kunt u zondag 15 juli gaan 
beluisteren. 
 
Gastvoorgangers 
Vanwege het afscheid van een aantal trouwe gastvoorgangers 
mogen we dit jaar een aantal nieuwe gastvoorgangers 
begroeten. Het kan heel inspirerend zijn om eens te luisteren 
naar een andere voorganger. Wij zijn blij met de komst van 
Corien van Ark en bevelen haar van harte bij u aan. In 
onderstaand stukje stelt zij zich vast voor. 
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Corien van Ark 
Woonplaats De Wijk 
Mobiel 06 44163052 
E-mail: corien.vanark@outlook.com
  
 

 
Corien van Ark 
Omdat ik in augustus voor de eerste keer bij jullie in 
Wapserveen voorga, stel ik me graag even aan jullie voor. 
Mijn man en ik zijn afgelopen najaar in deze streek komen 
wonen. We hebben twee volwassen dochters. We hebben met 
veel plezier in een vrijzinnige kerkelijke gemeenschap in 
Wageningen gewerkt. Na meer dan 20 jaar werd het toch tijd 
voor iets anders. We vonden een appartement in de Wijk en 
kijken van hieruit wat er op ons pad komt. Ik ben inmiddels 
betrokken bij een landelijk project over levensbeschouwelijke 
vorming en begin ook weer met her en der voorgaan. We 
verwachten in de nabije toekomst in deze regio aan het werk 
te kunnen. Ik heb mijn achtergrond in het onderwijs, heb HBO 
theologie gedaan en ben vertrouwd met het werken met 
mensen aan een kerkelijke plaats van bezinning en bezieling. 
Ik heb bijzondere aandacht voor creatieve vernieuwing van de 
liturgie op de adem van het jaar en met oog en hart voor 
kinderen en jongeren. Ik wil zo graag iets doorgeven van de 
rijkdom van de Bijbelse boodschap zó dat het mensen raakt 
en helpt hun leven te leven. Ook de bundel Liederen en 
gebeden uit Iona & Glasgow ligt mij na aan het hart. Zoals mijn 
echtgenoot ook schreef: Jullie kerkje ligt er prachtig, binnen 
ben ik nog niet geweest, maar ik laat me graag verrassen. 
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Dialectdienst met de ‘Dansers van Nu’ 
 
Zondagmorgen 29 april was er een dialectdienst met 
medewerking van ‘De Dansers van Nu’. Alles werkte die 
ochtend mee. Het was mooi weer. Naar mijn idee keek 
iedereen vrolijk. De dansers verrasten jong en oud, want er 
waren ook (klein-)kinderen die genoten van de pasjes, stokken 
en bloemen. De koffie na afloop was goed voor de nodige 
complimenten en de opkomst stemde tot grote tevredenheid. 
Er kwam zelfs nog een naberichtje, waar we graag wat ruimte 
aan geven. 
 

Een kerkdienst in onze eigen Drentse taal 
met zang en een mooi verhaal. 
Genieten in ons mooie kerkje op het Oostend 
bij menigeen bekend. 
De volksdansgroep danste met stokken en een bloem. 
Heel plezierig om dit samen te doen.  
Even geen zorgen 
en genieten van deze mooie morgen. 
We vonden het fijn 
om in jullie midden te zijn. 

 
De Dansers van Nu 

 
 
Feest van de Geest 
Allereerst was er de prachtige expositie van Fieke Takens. 
Wat een creativiteit en wat een geduld om zo minutieus 
uitdrukking te kunnen geven aan dat wat om uitdrukking 
vraagt, in of buiten een mens. Het was fijn dat er veel 
vrijwilligers waren om bezoekers te ontvangen. Iedereen wordt 
daarvoor hartelijk bedankt. Zondagmorgen 20 mei was de 
Pinksterdienst. Het was fijn om Ralph Scheurwater weer in 
ons midden te hebben. Helaas is er geen sprake van volledig 
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herstel maar hij was er en inspireerde ons met zijn woorden. 
Tijdens de dienst zorgden Piet Tijssen en Helga Stein van 
Callenfels voor de muzikale omlijsting, die wonderwel goed 
combineerde met de aanwezige kunst en de kerkdienst in zijn 
geheel. Na afloop vertelde Fieke over wat haar inspireerde. De 
wijze waarop ze dat deed, maakte op menigeen indruk. Al met 
al was het een bijzondere morgen.  
 

 

 

Geloof, hoop en liefde De mantel der liefde 
 
Fieke’s toelichting: 
Links: drie grote installaties als inblazingen in de kerk van 
hoop, geloof en liefde of als zichtbaar geworden eeuwenoude 
rondzwevende deeltjes: hoop, geloof en liefde, neerslag van 
woord en gebed door jaren gebruik. Deze hebben de vorm van 
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spiralen als 3d uitvoering van de golfbeweging van licht en 
geluid, het gekringel van rook of stoom in de lucht. Misschien 
een verwijzing naar een middeleeuws gebruik om duiven, 
bloemblaadjes en brandende snippers papier uit te strooien 
over de gelovigen tijdens de Pinkstermissen als verbeelding 
van de Geest Gods! Fieke eindigde haar verhaal met een 
gedicht van Rilke: 
 

Toch, ofschoon iedereen weg wil 
uit de beperking die ons gevangen houdt, 
is de wereld wonderbaarlijk wel beschouwd 
je voelt het: al het leven wordt geleefd! 
Hoe leeft het dan? Zijn het de dingen, die 
als een ongespeelde melodie 
's avonds in een harp te wachten staan? 
Zijn het de winden die over het water gaan, 
zijn het de twijgen die tekens geven, 
zijn het de bloemen die geuren weven, 
zijn het de bomen langs een langen laan? 
Zijn het de warme dieren, die daar staan, 
zijn het de vogels, die vreemd door luchten zweven? 
Wie leeft het dan? Leeft u het, God, – het leven? 
 

R.M. Rilke, vertaling W. Stoppelenburg 
 

Beste mensen, 
Graag wil ik jullie (nogmaals) heel hartelijk bedanken voor de 
mooie momenten voor en tijdens Feest van de Geest j.l. 
Hemelvaart en Pinksteren. Zoals jullie merkten tijdens de 
Pinksterzondagdienst voelde ik me thuis in jullie midden; ik 
woonde in Wapserveen i.p.v. in Frederiksoord. Dank voor jullie 
hulp en fijne gesprekken bij het voorbereiden, inrichten, 
suppoosten en het snelle afbreken en niet te vergeten voor het 
stralende boeket bloemen dat ik van jullie kreeg. 
Misschien tot ziens in Wapserveen of elders. Hartelijke groet, 
Fieke Takens 
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Vanuit de Kerkenraad 
 
Goed nieuws. De kerkenraad wordt versterkt. Zie het stukje 
van Hendrik Westenbrink. Dat geeft ons hoop en een nieuwe 
impuls. We gaan gewoon door met de kerk in Wapserveen. 
Tijdens de gemeente avond bleek al dat voldoende mensen in 
Wapserveen de kerk een warm hart toedragen en niet graag 
zien dat we moeten stoppen.  
 
Het kerkbezoek blijft laag. Ik zou bijna willen zeggen... doe 
eens gek en kom eens een dienst meemaken. De drempel is 
laag zat. Iedereen is welkom en je hoeft niet bang te zijn dat 
we je gaan bekeren :-). Wie weet heb je er zelfs wat aan. 
Zitten we niet allemaal nu en dan met de vraag wat de zin (en 
onzin) is van ons leven? Wij hebben in de kerk ook geen kant 
en klaar antwoord op die vraag, maar alleen al stilstaan bij die 
vraag kan waardevol zijn. 
 
Wie weet... doe eens gek. 
 
Namens de kerkenraad 
Nico Riegman 
 
 
De kerkenraad krijgt versterking! 
Als kerkenraad zijn we heel erg blij dat we niet één maar 

waarschijnlijk twee mensen bereid hebben gevonden de 

kerkenraad te komen versterken. 

Wendy Broesder heeft al eerder aangegeven zich thuis te 

voelen in onze gemeente. Zo is zij al lid van de 

bezoekersgroep en helpt mee als vrijwilligster in de kerk.  Daar 

zijn wij al blij mee en nu zij wil ook nog  kerkenraadslid 

worden.  
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Het is de bedoeling dat de bevestiging van Wendy zal 

plaatsvinden in de dienst van 23 september. 

Arend-Jan Booy wil ook graag wat voor onze kerk betekenen, 

dat bleek eigenlijk al tijdens de gemeenteavond in januari. Hij 

twijfelt echter nog of hij ook wel kerkenraadslid wil worden. Om 

Arend-Jan de gelegenheid te geven een indruk op te doen wat 

het werk in een kerkenraadslid  allemaal inhoudt, hebben we 

afgesproken dat Arend-Jan een ‘snuffelstage” loopt bij onze 

kerkenraad. Dat betekent dat hij meedraait in de 

kerkenraadsvergaderingen, zodat hij straks een weloverwogen 

keuze kan maken. 

 

Door het vertrek van 2 leden van de kerkenraad aan het eind 

van dit jaar, zoeken we eigenlijk nog 2 mensen om de 

kerkenraad weer op volledige sterkte te krijgen. 

Dus aarzel niet en meld u aan. Het is mooi en sociaal werk in 

een gezellig team! 

Hendrik Westenbrink 

 

 

In de vakantieperiode is de kerk op woensdagmiddag van 

14.00 tot 16.00 uur open voor toeristen en een ieder die een 

kijkje in de kerk wil nemen. 

We zoeken vrijwilligers die in de kerk aanwezig willen zijn 

om de gasten te ontvangen. 

Het gaat om de volgende data: 25 juli en 1, 8, 15, 22 en 29 

augustus. Graag een telefoontje naar Bertha: 0521 321236 
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C O L L E C T E N O P B R E N G S T E N 

  
 

07 januari 19,30  plaatselijke diaconie   

04  maart  16,00  kerk in actie/40dagentijd  
   14,00 catechese en educatie 

25 maart  22,15 tbv giro 555 

01 april  25,05 kerk in actie/myanmar  
   23,25 missionair werk/ kerkgroei 

29  april          126,01  PKN/Missionair werk en  
     kerkgroei.  

13 mei  18,51 kerk in actie/   werelddiaconaat 
   16.44 eredienst en  kerkmuziek 

20 mei  25.37 kerk in actie/zending  
   31.90 kerkrentmeester/plaats 

 

Overzicht Collectedoelen 
  

01 juli   PKN/jeugdwerk JOP zomer 

29  juli   plaatselijke diaconie  

    kerkrentmeesters/plaatselijk 

12 augustus  Kerk in actie/zomerzending 

    kerkrentmeesters/plaatselijk 

26  augustus  plaatselijke diaconie  

    kerkrentmeesters/plaatselijk 

09   september  Plaatselijk diaconie   

    PKN/Jeugdwerk JOP  

23 september   Plaatselijk diaconie   

    PKN/Vredeswerk 
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Korte toelichting bijzondere collecten 

01 juli     COLLECTE JEUGDWERK 

Met de klas naar de kerk Veel gemeenten hebben een band met 
een school in de buurt. Maar wanneer een kerk een contact wil 
opbouwen met een school, vraagt dit soms veel geduld. Sommige 
leerkrachten en directeuren hebben niets met de kerk. Dat maakt 
dat het soms een paar jaar duurt, voordat er een goede relatie 
ontstaat. In andere plaatsen is het lĳntje tussen kerk en school heel 
dun geworden of zelfs verdwenen. Toch zĳn die lĳntjes wel 
waardevol om te gebruiken. Christelĳke leerkrachten en ouders van 
de school willen zich meestal graag inzetten voor activiteiten rond 
kerk en school. Ze organiseren bĳ voorbeeld excursies voor de 
leerlingen naar een kerk, zodat kinderen horen en ervaren wat er in 
de kerk gebeurt. Ook zĳn ze betrokken bĳ  godsdienstonderwĳs of 
bieden ze leerlingen uit achterstandswĳ- ken een luisterend oor. De 
meeste ouders stellen het op prĳs als hun kinderen kennismaken 
met de wereld van de kerk en geloven. Ze zien het als verrijking van 
de levens van hun kinderen. JOP, Jong Protestant, ondersteunt 
kerken en scholen door kennis uit het hele land rond het thema Kerk 
en School te bundelen en door samen met gemeenten nieuwe 
initiatieven te ontwikkelen. Met uw bĳdrage aan de collecte 
ondersteunt u het werk van JOP om schoolkinderen in contact te 
brengen met kerk en geloof, Met de collecteopbrengst kan JOP 
deze kennis en initiatieven delen, zodat meer leerlingen het goede 
nieuws horen. Doet u mee? 

12 augustus  COLLECTE ZOMERZENDING 

Onderwijs voor gehandicapte kinderen in Kameroen.      Het is 
niet makkelĳk om te op te groeien met een beperking of om een 
gehandicapt kind op te voeden. Dat is in Nederland al een 
levenslange zorg. Laat staan in een arm land als Kameroen, waar 
men kinderen met een beperking vaak uit schaamte en 
onwetendheid thuis houdt, waardoor ze onderwĳs missen. De 
school Fedeme in Douala, partner van Kerk in Actie, biedt kinderen 
met een verstandelĳke beperking onderwĳs en gedragstherapie. 
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Kinderen leren praktische en sociale vaardigheden. Oudere 
kinderen leren bĳ voorbeeld naaien, hout- en riet-bewerking en 
teenslippers maken. Kinderen die van ver komen, kunnen blĳ ven 
slapen. Ook adviseert Fedeme ouders hoe ze het beste met hun 
kinderen kunnen omgaan. Sinds kort biedt de school ook ruimte aan 
gezonde kinderen, die regulier onderwĳs volgen, en leren de 
kinderen met elkaar spelen. Mede dankzĳ  uw bĳdrage kunnen dit 
jaar dertig verstandelĳk\ beperkte kinderen op de school Fedeme 
passend onderwĳs krĳgen. Vandaag is de collecte bestemd voor het 
zendingswerk van Kerk in Actie, zoals de school Fedeme in 
Kameroen. Helpt u mee? Hartelĳk  dank! Meer informatie: 
www.kerkinactie.nl/vakschoolkameroen 

9 september  COLLECTE JEUGDWERK  

Inspirerende activiteiten voor elke jeugdgroep                         
Een jeugdgroep van maar vĳf kinderen of jongeren in uw gemeente? 
Of misschien zĳn het er wel vĳftig? Het blĳft een hele uitdaging om 
inspirerende en aantrekkelĳke activiteiten te organiseren voor 
kinderen en jongeren. Goede materialen en werkvormen zĳn  daarbĳ  
het allerbelangrĳkste. En dat is wat JOP, Jong Protestant, levert! 
Want als jeugdwerker sta je niet alleen voor deze mooie en 
verantwoordelĳke taak. Via de website jop.nl zĳn honderden 
materialen en ideeën direct en gratis toegankelĳk, zoals een 
werkvorm over Pasen en activiteiten rondom thema’s als 
duurzaamheid, kledingindustrie, voedselverdeling en zorg voor de 
schepping. Daarnaast zĳn er bĳ voorbeeld de interactieve spelen 
Sirkelslag en PaasChallenge. Ook zĳn er trainingen op allerlei 
terreinen van het jeugdwerk, zoals catechese, communicatie, 
geloofsopvoeding en kindernevendienst. Met uw bĳdrage aan de 
collecte maakt u het mogelĳk dat JOP meer materialen en trainingen 
ontwikkelt om plaatselĳke jeugdwerkers te ondersteunen bĳ  hun 

belangrĳke werk om geloof, hoop en liefde te delen met kinderen 
en jongeren. Van harte aanbevolen. 

 

 

http://www.kerkinactie.nl/vakschoolkameroen
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23 september   COLLECTE VREDESWERK 

Generaties van vrede  Vandaag is het vredeszondag, maar 

vrede is nog altĳd ver te zoeken. Overal ter wereld zĳn landen met 
elkaar in conflict en miljoenen mensen, jong en oud, zĳn slachtoffer 
van geweld. Kerk in Actie en PAX zetten zich namens de 
Protestantse Kerk in voor vrede. In Nederland en wereldwĳd. Veel 
jongeren in Oekraïne voelen zich onveilig door het conflict in Oost-
Oekraïne en de sociaal economische crisis. Er is veel wantrouwen 
en ze geloven niet dat zĳ  invloed hebben op hun situatie of op hun 
toekomst. Kerk in Actie partner ‘Spirit and letter’ traint groepen 
jongeren in het vreedzaam communiceren op basis van wederzĳds 
respect. In Nederland steunt Kerk in Actie Stichting De Vrolĳkheid, 
die voor kinderen in de AZC’s activiteiten organiseert, waardoor ze 
weer even kind kunnen zĳn. Met ouderkindprojecten verstevigt De 
Vrolĳkheid familiebanden en bevordert goede communicatie tussen 
ouders en hun kinderen. In Srebrenica proberen Bosniërs en 
Serviërs 23 jaar na de genocide elkaar weer de hand te reiken. Het 
programma ‘Dealing with the Past’ van PAX biedt slachtoffers ruimte 
om hun verhalen te vertellen aan hun eigen en volgende generaties. 
Door het vertellen van de verhalen ontstaat er ruimte voor de 
verwerking van emoties. In de Vredesweek zoeken we naar 
verbinding en solidariteit tussen de verschillende generaties, om van 
elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en samen te werken aan 
vrede. Met de opbrengst van deze collecte steunt de Protestantse 
Kerk deze en andere initiatieven voor vrede van Kerk in Actie en 
PAX. Van harte aanbevolen. 

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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Preekdiensten DIEVER 
 
 

01 juli Mw. W.v.d.Linde Steenwijk 

08 juli Ds. F.Damman-Verboom Viering H.A. 

15 juli Ds. F.Damman-Verboom Gez.dienst met W'veen 

22 juli Ds. N.K. Mos  

29 juli Ds. F.Damman-Verboom In Dwingeloo ! 

05 aug. Ds. F.Damman-Verboom  

12 aug. Ds. Mw. A. Westra Havelte 

19 aug. Ds. F.Damman-Verboom  

26 aug. Ds. F.Damman-Verboom Viering H.A. 

02 sept. Ds. F.Damman-Verboom  

09 sept. Ds. F.Damman-Verboom Afscheidsdienst Froukje 

16 sept. Ds. B. Slaa Peize 

23 sept. Mw. W.v.d.Linde Steenwijk 

30 sept. Ds. B. Metselaar Beilen 

07 okt. Mw. S.A. Grit Smilde 

14 okt. Ds. W. Sarolea (Meppel) In Dwingeloo ! 

   

 
 
Voor het volgende kerkblad gaarne de kopij aanleveren 
voor 5 september 2018. Vriendelijke groet Bertha en 
Marinus Doorten. (doorten@hotmail.com) 
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 Adressen 
 

 
Kostersgroep: 
 
Albert v.d. Berg  J.v. Riemsdijkweg 9 
    7971 BP Havelte 
    (0521-343770) 
 
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 westenbrinkhendrik@kpn
planet.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@kpnplanet.nl Ouderling 
Scriba  

Harm  
Bolding 

Veldkamp 34 
7971 BE  
Havelte 

06 1920 
8302 

Harm.bolding@ziggo. nl Administratie 
kerkvoogdij 

Janni 
 Doeven 

Kerkweg 4 
7955 AA 
IJhorst 

0522- 
305667 
061294
5536 

 
Janni.doeven@gmail.com 

Kerkelijk  
werker 
Voorganger 

mailto:doorten@hotmail.com
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