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Diensten 
 
16 dec. 3e Advent Mw. Anneke Vermaas 
 
24 dec. Kerstnachtdienst m.m.v. Koor Van Streek 
  Mw. Janni Doeven, Aanvang: 22.00 u. 
   
25 dec. Kerstgezinsdienst met kindertoneel 
  Mw. Janni Doeven  10.00 uur  
 
31 dec. Oudejaarsdienst om 19.30 u.  
  Herdenking overledenen, Mw. Janni Doeven 
 
6 jan.  Nieuwjaarsdienst (9.30 u. koffie!) 
  Afscheid Nico Riegman 
  Mw. Janni Doeven, na afloop:  
 
20 jan.  Taizé-dienst (zie verderop)      10.00 uur 

Mw. Pauline van der Zee 
 
3 febr. Mw. Janni Doeven 10.00 uur 
 
17 febr. Ds. Gerke van Hiele (Giethoorn) 10.00uur 
 
3 maart Mw. Janni Doeven  10.00 uur 
 
17 maart Mw. Dieneke Grit 10.00 uur 
 
31 maart Mw. Simone van der Laan 10.00 uur 
 
14 april Palmpasen, Mw. Janni Doeven 10.00 uur 
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Agenda: 
 
Woensdag 16 jan. Gespreksochtend in de kerk om 10.00 u. 
   Thema: ‘Vergeet je niet te leven’ 
 
Vrijdag 25 jan. Stiltemeditatie om 19.30 u.  
 
 
Woensdag 30 jan. Poëzie-avond in de kerk om 20.00 u.  

Thema: Vrijheid (zie verderop) 
 

    

 
 
Elk jaar staat hij op de kast, mijn kleine openlucht kerststal. De 
os, ezel, herders en koningen, die hele santemekraam, 
ontbreken. Ik zou ook niet weten waar ik dat allemaal neer zou 
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moeten zetten. Het is precies goed zo. Jozef en Maria zijn 
goed gekleed, zelfs wel wat chique voor een eenvoudige 
timmerman en zijn verloofde. Als ik naar het kindeke kijk, 
bekruipt mij altijd de aandrang om toch eens wat kleertjes te 
regelen. Hij ligt er zo fris bij en toch die open armpjes, alsof 
alles naar hem toe mag komen terwijl hij zelf nog maar net is 
ontvangen. Wat een opdracht, zeker als je er wat langer over 
nadenkt: ‘Komt allen tot mij.’  
En is dat toch ook niet wat wij ieder jaar doen? Voor een tijdje 
naar die kleine stal, waar het warm is en veilig en licht. Waar 
het gezin compleet is en alles nog open ligt. Het geheel is 
nogal breekbaar en dat is het ook in het echt. Ieder jaar pak ik 
het behoedzaam uit en hoop ik dat alles nog heel is, zeker nu, 
na een verhuizing. Binnenkort haal ik het weer van zolder, dat 
kleine breekbare gezinnetje en vindt het een plekje in het 
breekbare menselijk gezin.  
 

Tussen alle mensen in, 
in het menselijk gezin. 
Hoor de englen zingen d’eer 
van de nieuw geboren Heer. (lied 481) 

  
Mede namens de kerkenraad wens ik iedereen gezegende 
kerstdagen en een gelukkig 2019 toe. 

Janni Doeven 
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Kerstnachtdienst 
Dit jaar mogen wij ons ‘eigen’ Koor Van Streek weer 
verwelkomen. Het is fijn om te luisteren naar mensen uit het 
dorp. Op dit moment wordt er iedere dinsdagavond druk 
geoefend. De dirigente, Hennie Dijkstra, liet mij weten dat 
iedereen er veel zin in heeft. Het repertoire is intussen 
uitgebreid. Natuurlijk komen in de dienst eveneens de 
vertrouwde kerstliederen aan bod. Uiteraard zingen we ook dit 
jaar voor de dienst uit met elkaar een aantal bekende liederen 
en zal het paadje naar de kerk toe weer verlicht zijn. Mocht u 
tijdens het zingen bedenken dat dit ook wel wat voor u zou 
kunnen zijn; Van Streek heet u van harte welkom om eens een 
avond vrijblijvend te komen ‘proeven’. We hopen veel 
Wapserveners, en ook mensen van elders, die avond te 
mogen begroeten. 
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Kerstgezinsdienst 
We zijn inmiddels weer begonnen met oefenen voor het 
jaarlijkse kersttoneelstukje dat opgevoerd wordt tijdens de 
kerstgezinsdienst. Dit jaar spelen we ‘Geen Stille Nacht’. Het 
gaat over een herbergier die erg gesteld is op een goede 
nachtrust. Maar dat is wel het laatste dat hij krijgt in deze 
nacht vol herders, engelen, verblindend licht en ... een hele 
bijzondere baby!  
 
Zes spelers zijn iedere dinsdagmiddag druk aan het oefenen, 
te weten Mieke en Niels de Boer, Sophie Doorten, Ylva van 
Ligten en Linde en Esmee Westenbrink.  
Het stuk vraagt om enig kunst en vliegwerk maar des te meer 
uitdaging voor de spelers.  
 
In de kerstgezinsdienst wordt ook het kerstverhaal verteld en 
tijdens het zingen mag ieder kind muziek maken. De strobalen 
zijn besteld en op het eind is het altijd een beetje een stal en 
gaan we het nieuwe jaar tegemoet. In de pauze is er 
chocolademelk met wat lekkers en ook koffie en na afloop een 
navelsinaasappel en een kleine verrassing. Wij hebben er elk 
jaar weer zin in. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom! 
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IN MEMORIAM 
 
Roely Waaijer - de Vries  
*12 november 1942 - † 27 oktober 2018 
 
Het leven was niet altijd zacht voor Roely. 14 april 1961 
trouwde ze met Roelie Waaijer en kwam ze op Wapserveen te 
wonen bij haar schoonouders. Wat dicht bij huis is, wordt 
soms niet opgemerkt en misschien pas later voldoende 
gewaardeerd. Roelie en Roely kregen samen drie kinderen, 
Roelof en een tweeling, Bert en Joke. Oktober 1985 overlijdt 
Roelof. Roelie moet dan zonder hem verder. Ze pakte van 
alles aan om haar gezin draaiende te houden. Zo ging ze 
monsternemen bij diverse boeren in de omgeving, dit werk 
maakte het mogelijk om de melkgift van koeien te controleren. 
Ondanks dat ze aangaf dat het leven haar harder had 
gemaakt, sprak ze vaak en met liefde over haar kinderen en 
kleinkinderen, die betekenden veel voor haar. Helaas nam 
haar gezondheid de laatste jaren flink af. Ze moest voor 
nierdialyse drie keer per week naar Meppel. Het zelfstandig 
wonen was niet langer vertrouwd en zo vond ze een nieuwe 
woonplek in Diever. Ze had het daar naar haar zin maar 
helaas woonde ze daar maar een korte tijd. Het laatste jaar 
was voor haar en haar kinderen een moeilijk jaar. Roely had 
veel waardering voor de zorg die zij ontving. Donderdag 1 
november was de afscheidsbijeenkomst in het crematorium te 
Meppel. Kleindochter Chantal vertelde over haar oma. Roely 
zal gemist worden. Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte toe.  
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Albert Eisen *19 oktober 1938 -  † 27 november 2018 
 
Voor Albert begon het leven te Hamingen, een klein dorpje 
binnen de gemeente Staphorst. Zijn ouders hadden een 
boerderij. Geboren in een streek die dicht tegen een 
watergebied aan lag, leerde hij al jong schaatsen. Het lag voor 
de hand dat hij, evenals zijn vader, boer zou worden. Tijdens 
een dansavond in Ruinerwold leerde hij Roelie kennen. In 
1960 trouwden zij. Samen kregen ze vijf kinderen. Albert wilde 
graag uitbreiden maar Hamingen bood daartoe geen 
mogelijkheden. Begin jaren 70 verhuisde het gezin dan ook 
naar Wapserveen. Eigenhandig bouwde hij stallen, een 
melkkelder en een tuinhuisje. Altijd was hij bezig. Er werd 
geschaatst in de omgeving, op de dele werd gebadmintond en 
er werd gezwommen in het Blauwe Meer, een sterke, jonge, 
sportieve boer met vijf kinderen. De komst van de 
kleinkinderen verrijkte zijn leven. Tijdens het werk hoorde je 
hem zingen. Hij zorgde goed voor zijn vee. Het gebeurde maar 
zelden dat er een dier overleed. Rond de eeuwwisseling liet 
zijn gezondheid hem in de steek. Het kwam weer goed maar 
niet vanzelf. Het boerenwerk kon niet meer worden opgepakt, 
dat werd te zwaar voor hem. Het vee werd verkocht en het 
land verhuurd. Roelie boekte kort daarna voor hen een reisje 
naar Duitsland en dat smaakte naar meer. Ze beleefden nog 
goede jaren. Toen ik Albert en Roelie voor het eerst sprak 
vertelden zij mij over Jos, hun kleinzoon, dat hij was 
verongelukt. Na die woorden was het stil in de kamer. Dáár 
zijn geen woorden voor. De laatste jaren werd zijn gezondheid 
minder. De ene dag lukte iets nog net, de andere dag niet 
meer. Hij mocht niet meer autorijden. Het afhankelijk zijn, 
koste hem moeite. Albert wilde graag thuis blijven, ook al 
besefte hij dat dat zwaar zou zijn voor Roelie en soms was het 
ook zwaar maar ze deed het. Dinsdag 27 november eindigde, 
in aanwezigheid van Roelie, zijn leven. Hij is rustig 
heengegaan. Wij wensen Roelie, hun kinderen en verdere 
familie heel veel sterkte toe.  
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Harmke Oosterveld - Boelens  
*5 september 1925 - † 3 december 2018 
 
Aan een lang en bewogen leven kwam maandagmiddag 3 
december een einde.  Harmke mocht maar liefst 93 jaar oud 
worden. Ze werd geboren te Vries. Haar huwelijk met Jan 
Vredeveld bracht haar naar Wapserveen. Jan was daar smid 
en ook hadden ze een winkel. Samen kregen ze vier kinderen. 
Jan werd maar 38 jaar. Mei 1960 verongelukte hij. Harmke 
moest zonder hem verder. Voor Harmke brak een moeilijke tijd 
aan. Het jongst kind was nog maar zeven jaar oud. In die tijd 
heeft ze veel gebeden en steun gezocht in haar geloof. Enige 
jaren later hertrouwde zij met Jan Oosterveld. Met hem 
beleefde ze nog bijna dertig goede jaren. Ze hadden samen 
een mooi leven, gingen graag uit fietsen en genoten van hun 
vakanties. Tot haar grote verdriet moest ze haar dochter Alie 
missen, Alie werd maar 56 jaar en ook de eerste vrouw van 
haar zoon Jan overleed voortijdig. Ze was trots op haar 
kleinkinderen en had het in zich om van kleine dingen te 
genieten. November 2013 overleed een tweede kind van haar, 
haar zoon Gienus. Het gemis was groot. Haar wereld, die klein 
en verward was geworden, werd allengs kleiner. De laatste 
periode van haar leven bracht ze door in de Kaailanden te 
Meppel. Zaterdagmiddag 8 december is er in besloten kring 
afscheid genomen. Een andere tijd breekt nu aan voor haar 
kinderen en kleinkinderen. Zij was er al die jaren. Wij wensen 
hen veel sterkte toe in de tijd die nu komt.  
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Meeleven met elkaar 
Op het moment dat ik dit schrijf, verblijft Gerda Schiphorst nog 
in verpleeghuis Zandhove. Haar zoon berichtte mij dat zij 
waarschijnlijk voor de kerst weer naar huis komt.  

 
Opname in ziekenhuis of verpleeghuis? 
Laat het ons weten! 
Beste gemeenteleden, 
Ziekenhuizen, verzorgingshuizen en revalidatiecentra mogen 
niet langer, als gevolg van de wet op de privacy, namen 
doorgeven van gemeenteleden die binnen hun muren 
verblijven. Dat is jammer, want de kerk wil graag op die 
momenten aandacht geven aan wie dit behoeft. Wij zijn dus 
erg afhankelijk van berichtgeving. Wilt u zelf of via familie of 
buren aan ons doorgeven wanneer u wordt opgenomen en 
wanneer u weer naar huis terugkeert? U kunt hiervoor de 
leden van de kerkenraad benaderen. U mag ook mij bellen 
(0522-305667) of mailen: jannidoeven@gmail.com  Het wordt 
zeer op prijs gesteld als u hieraan gehoor wilt geven. Aarzel 
vooral niet, want wij vinden het jammer om belangrijke 
gebeurtenissen die iemand raken (te) laat of achteraf te 
vernemen.  
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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 
om een lichtje aan te steken voor wie nog altijd wordt 
herinnerd. Aanvang: 19.30 u.  
 

  
 
 
Nieuwjaarsdienst 
Zondag 6 januari is er de Nieuwjaarsdienst en kan iedereen 
voor of na de dienst elkaar een goed jaar toewensen. We 
beginnen die morgen om 9.30 uur met koffie en 
Nieuwjaarsrolletjes. Aaltje Dolfsma heeft ook dit jaar 
toegezegd rolletjes te bakken.  
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Als de koffie op is, begint de dienst. Na afloop van de dienst 
heffen we het glas op het nieuwe jaar. 
 
 
 
 
Gespreksmorgen 
 
Woensdagmorgen 16 januari is er een gesprekmorgen in de 
kerk. Het onderwerp is die morgen ‘Vergeet je niet te leven’. 
Op welke momenten leef je werkelijk? Bestaat er zoiets als 
een opdracht om te leven? En wat houdt dat dan in? We gaan 
die morgen aan de hand van vragen als deze met elkaar in 
gesprek. We starten om 10 uur met koffie/thee en ergens 
tussen half 12 en 12 uur ronden we onze gesprekken af. 
Iedereen is van harte welkom! 
 
Poëzieweek, wie doet er mee? Thema: VRIJHEID 
Zin in een avond vol gedichten, verhalen en muziek? Doe dan 
mee aan de poëzie-avond op 30 januari in de kerk van 
Wapserveen. Als je een gedicht hebt dat past bij het thema 
‘VRIJHEID’ neem het mee en draag het voor. Het kan een 
gedicht van iemand anders zijn of een gedicht van jezelf. 
Vertel hoe dit gedicht op je levenspad kwam. We vragen 
muzikanten om hun inbreng op deze avond. Deze avond wordt 
gehouden tijdens de nationale poëzieweek. Tom Lanoye 
schreef alvast het gedicht  Zonder handen, zonder tanden, dat 
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tevens het motto wordt van de Poëzieweek. Het eerste deel 
luidt: 
 

Geen woord zo vrij als vrij 
Het weert wat men verbiedt 
Smetvrij, vetvrij. Kogelvrij 
Maar wat is dan ‘gastvrij’? 
(Ontdaan van vreemdelingenwaan?) 
En vogelvrij: een doel, een straf? 
Of een verzuchting op een graf? 
Hier ligt hij: Eindelijk vrij.’ 

 
De organisatie is in handen van Janni Doeven en Marianne 
Gaastra. Beiden zijn voorganger in respectievelijk 
Wapserveen en Vledder/Nijensleek. Na drie jaar de 
poëzieavond in Vledder/Nijensleek te hebben gehouden, 
komen we nu bij elkaar in de sfeervolle kerk van Wapserveen. 
Heb je geen gedicht maar wel zin om te komen, dan ben je 
uiteraard ook van harte welkom. De avond start om 20.00 uur. 
Er wordt die avond een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de 
gemaakte onkosten. Aanmelden hoeft niet maar het zou wel 
fijn. Aanmelden kan bij: jannidoeven@gmail.com 
 
 
 
TAIZÉ dienst zondag, 20 januari 2019 
 
Op 20 januari wordt in de kerk in Wapserveen een 
Taizédienst gehouden. 
In de jaren veertig van de vorige eeuw stichtte Frére 
Rogier, samen met nog zeven anderen de 
Taizégemeenschap in het gelijknamige dorpje in 
Frankrijk. 
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ontmoetingsplaats voor met name jongeren van over 
de hele wereld. Zij komen samen om te bidden, te 
zingen en te praten over hun geloof. 
Kenmerkend voor een Taizédienst is dat de dienst 
voornamelijk bestaat uit zang en (stil) gebed. Er 
zullen veel Taizéliederen Sinds die tijd is de 
gemeenschap uitgegroeid tot een gezongen worden; 
er ruimte is voor persoonlijk gebed, overpeinzing of 
meditatie gedurende de stiltes en er zal een korte 
overweging zijn. 
De voorganger in deze dienst is Pauline van der Zee 
Aanvang van de dienst is, zoals gebruikelijk, 10 uur.  
U ben allen van harte welkom!! 
 
 
 
Vanuit de Kerkenraad 
 
De vorige keer vroeg ik om eens gek te doen en naar een 
kerkdienst te gaan. Nou… blijkt dat Wapserveners best eens 
gek willen doen. Het kerkbezoek is sindsdien echt 
toegenomen. Zaten we meestal met ongeveer 15 mensen, de 
laatste keer waren dat er 30! Het gaat er niet om het kerkje zo 
vol mogelijk te krijgen, maar met wat meer bezoekers is het 
toch voor alle betrokkenen prettiger ‘kerken’. Ik zou willen 
zeggen… doe zo voort. 
 
Ook de kerkenraad is weer versterkt. Wendy Broesder is 
toegetreden en neemt het stokje over van Nico Riegman. 
Arend-Jan Booij blijft ook in de kerkenraad als adviseur. Hij is 
dus nu ‘snuffel-stage’ af. Arend-Jan zal hardop meedenken 
met de kerkenraad en ook hand en span diensten verlenen. 
Hij heeft zelfs onlangs een komisch verhaal verteld in de kerk 
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tijdens een dienst. Nog even en Janni Doeven moet gaan 
vrezen voor haar baan J… 
 
Al met al ziet de nabije toekomst van ons mooie kerkje er weer 
wat rooskleuriger uit en daar zijn we even heel blij mee. 
 
Ondertussen gaat alles door. We oefenen alweer hard met 6 
kinderen op het kersttoneel stukje voor eerste kerstdag. Koor 
van Streek oefent voor de kerstnachtdienst en de kerstboom 
staat al bijna weer in de kerk. Er is ook papierwerk in volle 
gang. We hebben een privacy verklaring moeten maken en 
zijn nog bezig met een zogenaamde ‘plaatselijke regeling’ 
waarin staat hoe we in Wapserveen kerk willen zijn. Kortom, 
werk genoeg. Gelukkig zijn er ook nog steeds weer mensen 
die zich daarvoor willen inzetten. 
 
 
Namens de kerkenraad 
Nico Riegman 
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Eindejaarscollecte 2018 
           (ten gunste van eigen gemeente) 

 
Een goed gesprek  
  
Geacht lezer,   
  
We praten heel wat af, ook in de kerk. We hebben 

het over van alles en nog wat. Maar wanneer is een gesprek 
een goed gesprek? Als er interesse, tijd en aandacht voor 
elkaar is. Als we onze zekerheden en twijfels kunnen delen. 
Als er sprake is van een échte ontmoeting. ´Een goed 
gesprek´ is het jaarthema van de Protestantse kerk en wij 
sluiten daar graag bij aan.  

 
 Als kerkenraad hopen we dat onze gemeente ook in 

het nieuwe jaar een plek van ontmoeting is. Een plek waar we 
met God, elkaar en anderen in gesprek gaan over wat ons 
bezighoudt. We doen dat bijvoorbeeld door het organiseren 
van activiteiten voor verschillende groepen, zoals 
gesprekskringen en missionaire activiteiten. Door diaconaal 
betrokken te zijn bij mensen die het minder hebben, dichtbij en 
ver weg. Door op zondag samen ons geloof te vieren.  

 
 Om al deze activiteiten mogelijk te maken is er geld 

nodig. Daarom vragen we u aan het eind van dit jaar om een 
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extra gift, zodat we al ons mooie werk in het nieuwe jaar 
kunnen voortzetten. U kunt aan de eindejaarscollecte geven 
door: 

• 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 NL53 
ABNA 0476  9488 00. 

 
De antwoordenveloppen worden uitsluitend 
afgehaald bij: 
• Diegenen die in het verleden positief hebben 

gereageerd. 
• Nieuwe dorpsgenoten, voor zover bekend, die 

zich afgelopen jaar in Wapserveen hebben 
gevestigd. 

Wilt u dit jaar of vanaf nu ook meedoen dat kan        
  door: 

• De enveloppe afgeven bij  kerkrentmeester: 
Bertha Doorten, Midden 106 A. 

• Of een bijdrage overmaken op voormeld 
bankrekeningnummer onder    

           vermelding van ‘eindejaarscollecte’ 
  

Uw bijdrage komt ten goede aan een bestemming of activiteit 
die we als kerkenraad zorgvuldig uitkiezen.  
 

 Met uw gift draagt u bij aan een gemeente waar 
mensen elkaar écht kunnen ontmoeten. Hartelijk dank voor uw 
betrokkenheid en steun!  
Heeft u vragen of opmerkingen over deze collecte of over de 
bestemming, neemt u dan contact op met één van de 
kerkenraadsleden. 
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Nico Riegman verlaat de kerkenraad 
 
Vorig jaar heeft Nico al aangegeven eind van dit jaar te willen 
stoppen met zijn werk in de kerkenraad. 
Nico is zes jaar lang onze secretaris (scriba) in de kerkenraad 
geweest. Een functie die nogal wat tijd vraagt. 
 Het is niet alleen het notuleren van onze vergaderingen, maar 
ook het verzorgen en het bijhouden van alle binnenkomende- 
en uitgaande post.  
En misschien nog wel het belangrijkste: het jaarlijks weer rond 
krijgen van het preekrooster, omdat het vinden van 
gastpredikanten steeds lastiger wordt. 
Nico heeft dit alles al die jaren met verve gedaan. 
Daarnaast was hij ook nog onze ICT-specialist.  
We willen Nico dan ook heel hartelijk bedanken voor zijn inzet 
en ook voor zijn vaak humoristische inbreng in de 
vergaderingen en zijn frisse kijk op “kerk zijn”.  
Gelukkig hebben we Wendy Broesder bereid gevonden om 
zijn taken over te nemen. 
We willen graag extra aandacht schenken aan het vertrek van 
Nico in de Nieuwjaarsdienst op 6 januari. We hopen u dan te 
ontmoeten! 
 
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
 
Ook onze kerk ontkomt niet aan de AVG. Vanuit de PKN is 
een standaard privacyverklaring beschikbaar gesteld. Die 
hebben we aangepast aan onze specifieke omstandigheden. 
Deze verklaring beschrijft hoe we als kerk in Wapserveen 
omgaan met uw persoonsgegevens zoals de 
ledenadministratie. Het voert te ver om dat allemaal hier in 
‘Rond de Klokkenstoel’ te beschrijven. De volledige verklaring 
is terug te vinden op onze website. Het komt erop neer dat we 
als kerk persoonsgegevens nodig hebben om te kunnen 
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functioneren. In de verklaring maken we duidelijk welke 
gegevens we bewaren en waarom.  
 
Namens de kerkenraad, 
Nico Riegman 
 
 
 
ACTIE KERKBALANS 
 
Ook dit jaar is de actie Kerkbalans weer goed verlopen.  
We zijn als kerkenraad erg blij met de opbrengst, die op  € 25,- 
na even hoog is als vorig jaar en € 13.640,- bedraagt! 
We willen iedereen dan ook hartelijk bedanken voor zijn/haar 
bijdrage. Zonder onze vrijwilligers zou het organiseren van de 
actie Kerkbalans niet mogelijk zijn en we willen hen dan ook in 
het bijzonder bedanken! 
 
 
 
BENEFIETCONCERT VOOR ONZE KERK! 
 
 
Om alvast te noteren in uw agenda. 
Rob Verheul en Jacques Platenkamp, samen het duo Pantha 
Rhei   “alles stroomt” vormend, hebben aangeboden een 
benefietconcert ten behoeve van de kerk te geven. 
Het concert vindt plaats op zondagmiddag 17 februari in 
onze kerk. Er volgt nog nadere berichtgeving. 
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Een verrassing achter het gezangenbord. 
 
 
 
 
Oogsten 
 
Als ik aan oogsten denk dan denk ik als boer en dan denk ik 
aan bieten aardappelen graan enz. Maar er zijn veel meer 
dingen om te oogsten want wie zaait zal oogsten. Zo deed ook 
de kerkenraad in januari. Die zaaiden paniek met DE KERK 
STOPT en de oogst kijk nu, een mooi gevulde kerk en twee 
nieuwe kerkenraadsleden…….bijna. De ene is al helemaal 
rond is al benoemd, helemaal klaar. De andere duurt wat 
langer,  weet het nog niet twijfelt een beetje misschien durft hij 
wel niet maar weet ook wel als je A zegt moet je ook B 
zeggen.  En de A was makkelijk gezegd maar de B is de B van 
Beetje moeilijker. En dan is er nog de gebeurtenis uit het 
verleden waar hij erg nauw bij was betrokken en hier gaat het 
verhaal over. 
 
Het slot. 
Zoals je misschien gehoord of gelezen hebt zijn er wat 
problemen met het slot van de kerkdeur. Die wil soms niet op 
slot. Voor een tijd terug was er een gespreksmorgen in de kerk 
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onder leiding van onze voorganger en nadat iedereen 
uitgesproken was en weer buitenstond wilde de deur niet op 
slot. Na wat gefriemel en gefrutsel en misschien wel wat 
gefoeter ik weet het niet ik was er niet bij dacht onze 
voorganger ik spring even op de fiets en rij even naar Roelof 
die het dichts bijwoont. Samen kwamen ze weer aan bij de 
kerk en nu moet je weten een slot is net een mens als je het 
liefde en aandacht geeft gaat het meewerken en Roelof 
draaide de deur op slot. 
Nu zijn de problemen met het slot niet nieuw begin jaren 70 
waren er ook al problemen met het slot die werden toen 
opgelost door er een schuif voor te zetten aan de buitenkant. 
Een hangslot er voor en de deur zat op slot. 
 
Het was oudejaarsavond 1972 en er was oudejaarsdienst. 
Tegen half 8 liep de kerk vol en kon de dominee aan zijn 
dienst beginnen. Om diezelfde tijd kwam er op het Oosteinde 
een groep jongens bij elkaar zo van die jongens van een jaar 
of 13 14 15 van die jongens die niet de hele nacht bij de weg 
mochten zijn maar ’s avonds wel even op pad mochten. Ze 
gingen op pad en kwamen langs de boerderij van Arend en 
Jantje en daar zagen ze zo maar een melkmachine buiten 
staan onbeheerd en dat vonden ze vreemd want vorig jaar 
hadden ze de melkmachine ook al meegenomen zou Arend 
het dan nooit leren maar Arend had wel wat geleerd toen ze 
dichterbij kwamen zagen ze dat er een wiel afgehaald was 
maar ach met zo’n groep jongens gaat een melkmachine op 
drie wielen ook zo mee. De jongens waren dat getoog met de 
melkmachine al snel een keer zat en toen ze bij een erg 
modderige dam aankwamen drukten ze de melkmachine erin 
zodat Arend hem niet zo 123 weer mee kon nemen. 
En zo kwamen de jongens aan bij de kerk ze liepen het pad op 
en kwamen bij de deur daar stonden ze wat te lummelen en zo 
ineens of het nu kwam door de wind of dat een van de jongens 
er per ongeluk met opzet tegen aan stootte maar de schuif 
ging dicht en de deur zat op slot aan de buitenkant. 
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De jongens zich van geen kwaad bewust liepen door naar de 
nieuwbouw want daar gebeurde het ’s avonds. Ze kwamen in 
de nieuwbouw maar er was nog niets te beleven, ze waren 
ook nog vroeg natuurlijk. Ze liepen een rondje staken wat 
vuurwerk af liepen nog een rondje maar het bleef rustig en dus 
dachten de jongens, we gaan maar terug want we moeten ook 
nog op tijd terug zijn. 
 
Zo kwamen de jongens weer bij de kerk waar inmiddels een 
auto bij was gekomen met twee mannen erin nml. Jan en Jan-
Machiel. Jan-Machiel draaide het raampje open en vroeg niet 
zo vriendelijk ’wat moeten jullie hier’. De jongens werden een 
beetje voorzichtig en zeiden, ach ja wij lopen hier een beetje te 
lopen en vroegen toen voorzichtig wat Jan-Machiel hier deed. 
Jan-Machiel werd nog bozer en antwoordde. Ik moet mijn 
moeder ophalen die  zit in de kerk maar het duurt vreselijk 
lang wij staan al een half uur te wachten en ik wil nog weg 
vanavond. De jongens antwoordden ach dan zal de dominee 
wel wat langer werk hebben. Ja dat zal zei Jan-Machiel en hij 
zei nog veel meer maar het is hier niet de aangewezen plek 
om dat nu te herhalen en de jongens liepen door naar het 
Oosteinde. 
 
Jan en Jan-Machiel dachten nadat ze nog een kwartier 
hadden gewacht we mogen wel eens kijken want dit is niet 
goed. Ze waren net halverwege op het pad toen ze hoorden, 
help,  help wij zitten hier, hier zitten wij. Er was namelijk best 
wel een beetje paniek uitgebroken in de kerk toe ze er na de 
dienst achter kwamen dat de deur op slot zat aan de 
buitenkant. Er waren al mensen die lagen op de knieën voor 
het sleutelgat om te roepen om hulp. Er waren zelfs mensen 
die bang waren dat ze ’s avonds met het eten van de 
oliebollen het laatste avondmaal wel gehad hadden. Maar ach 
zoals zo vaak is het zo dat als de nood het hoogst is de 
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redding nabij en Jan-Machiel liet de mensen vrij en zo konden 
ze toch oudejaarsavond thuis uitzitten. 
En de jongens die zaten al lang thuis achter de kachel met   
een dikke oliebol. En het slot dat was er wel af voor de 
volgende dienst begon. En ik, ik kan jullie zeggen dat het 
verhaal echt gebeurd is want ik was er zelf bij en ik zat niet in 
de kerk. 
                                     Arend Jan Booij.  
 
 
WWJD 
Sinds twee jaar draag ik een heel bijzonder armbandje. 
Zilveren kraaltjes afgewisseld met pareltjes met daartussen 
vierkante kraaltjes met op elke zijde een letter, WWJD;  What 
Would Jezus Do. 
Ik ben er erg blij mee en het helpt mij om aan Jezus te denken 
in moeilijke momenten. 
Het armbandje was niet sterk en nadat ze drie keer opnieuw 
geregen was  kreeg ik van mijn vriendin twee felgekleurde 
oranje en regenboogkleur nylon bandjes met dezelfde letters. 
Ik ben daar heel hip mee want  jongelui vragen mij regelmatig: 
‘Naar welk popconcert ben jij geweest?” 
Als ik dan zeg: het concert, What Would Jezus Do, kijken ze 
me glazig aan, halen hun schouders op en lopen weg. 
Maar laatst riep een jonge vrouw, draag jij een WWJD 
armbandje? Stomverbaasd vroeg ik, weet jij wat dit betekent? 
Ja hoor, zei ze, lang geleden heb ik er tijdens een kerkdienst 
over gehoord. 
We kregen spontaan een gesprek over het geloof. Ik ben nog 
zoekende, zei ze. Ik wil er meer tijd aan besteden, maar ik kan 
gewoon de tijd en de rust niet vinden. 
Het is net als met bidden dat schiet er ook bij in. 
Ik kon me dat heel goed voorstellen want ik weet, in de Zorg 
ben je bijna overbelast. 
Het was duidelijk dat ze er toch mee zat, dus zei ik, ik bid al 
jaren in de auto. 
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Gewoon een uitroep; God wat is dit een mooie dag. Of danken 
voor alles wat je hebt, het bevalt mij goed. 
Ze keek nadenkend en zei, oh. 
 
Twee dagen later zag ik haar weer. Het werkt, zei ze met 
stralende ogen, het werkt echt. En toen 
‘jongemensenpraktisch’, maar ik moet dan wel de radio 
uitdoen want dat leidt af. 
Maar verder, bedankt voor de tip. 
 
WWJD? Bovenstaande dus… 
Dieneke smink 
 
 
 
C o l l e c t e o p b r e n g s t e n 
07 oktober    95.70 Sulawesi 555 
21  oktober    32.85 Kerk in Actie/   
                          Hervormingsdag   
                          31.85 Kerkrentmeesters   
                          plaatselijk 
02 december    39.95  Plaatselijke diaconie  
                          58.40  PKN/pastoraat 
      
 
Vanuit de diaconie, 
 
Giften in oktober 2018 
 
Giro 555: hulp aan Sulawesi: € 1500,- 
Voedselbank Westerveld     : € 1000,- 
Sjoukje de Wit Zuid Soedan : € 1000,- 
Stichting jarige job                : € 1000,- 
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Overzicht Collectedoelen 
 
  
24 december  Project Jarige Job 
25 december  geen 
31 december  gebruikelijke eindejaarscollecte 
06 januari  Plaatselijk diaconie   
    PKN/Jeugdfonds(JOP) 
20 januari  Kerk in Actie/Noodfonds  
    PKN/Oecomene    
03  februari   Kerk in Actie(werelddiaconaat)   
    kerkrentmeesters/plaatselijk 
17 februari  Kerk in Actie/40dagentijd  
    PKN/ Catechese en Educatie 
03 maart    Kerk in Actie/voorjaarszending)  
    PKN/Missionair februari  
17 maart   Kerk in Actie/binnenlands diaconaat
    Kerkrentmeesters/plaatselijk  
31 maart   Kerk in Actie/40dagentijd   
    PKN/Missionair maart 
14 april   Kerk in Actie/voorj.zendingsweek  
    PKN/Jeugdwerk JOP/Palmpasen 
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Korte toelichting bijzondere collecten 
 
06 januari 
COLLECTE JEUGDWERK 
Duizenden jongeren spelen Sirkelslag  

Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong Protestant, spelen 
kinderclubs, jeugdgroepen of schoolklassen via internet tegen 
andere groepen of klassen uit heel Nederland. Kinderen voeren als 
groep uitdagende opdrachten uit en strijden met elkaar voor de 
hoogste score. Het spel is een ideale manier om ongedwongen 
bezig te zijn met geloofsonderwerpen en vervult in gemeenten vaak 
een missionaire rol. Samen meedoen aan Sirkelslag versterkt 
bovendien teambuilding, groepsopbouw en het onderlinge 
vertrouwen in een groep. Het kant-en-klare programma is 
beschikbaar voor drie leeftijdsgroepen: Sirkelslag KIDS (8-12), 
Sirkelslag YOUNG (12-16) en Sirkelslag SCHOOL (voor groep 7 en 
8). Collecteer mee zodat JOP nieuwe spellen kan blijven 
ontwikkelen voor jeugd in én buiten de kerk.  
 
20 januari 
COLLECTE NOODHULP 
Droogte overleven in Ethiopië 

Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door 
klimaatverandering is het steeds vaker en langer extreem droog. 
Gezinnen komen in grote nood: water en voedselvoorraden raken 
op, vee sterft. De strijd om te overleven wordt steeds zwaarder. 
Samen met de Ethiopische kerk helpen we boerengezinnen om ook 
in extreme tijden van droogte te overleven. We verstrekken zaden 
van droogtebestendige gewassen, stimuleren mensen te handelen 
in bijvoorbeeld zeep of snacks voor extra inkomsten, leggen 
waterbronnen aan en gaan met houtbesparende oventjes houtkap 
tegen om te voorkomen dat vruchtbare grond wegspoelt. Collecteer 
mee, zodat 3.500 gezinnen het komend jaar voldoende voedsel en 
drinkwater hebben om droogte te overleven 
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20 januari 
COLLECTE OECUMENE 
Migratie verbindt kerken wereldwijd 

Door migratie ontstaan wereldwijd op onverwachte plekken nieuwe 
geloofsgemeenschappen en kerken. Zo krijgt de kerk in Marokko 
een enorme impuls door migranten uit West-Afrika die na een studie 
of (tijdelijke) baan besluiten te blijven. Kerken in de golfstaten 
bestaan vrijwel geheel uit migranten, velen afkomstig uit kerken in 
Pakistan en Indonesië waar Kerk in Actie al decennialang relaties 
mee onderhoudt. Migratie verbindt kerken wereldwijd. Ook in 
Nederland zijn er internationale en migrantenkerken, in totaal ruim 
1200. Met de collecteopbrengst bevorderen we contacten tussen 
migrantenkerken onderling en met autochtone Nederlandse kerken, 
rusten we leiders van migrantenkerken toe en ondersteunen we 
migrantenkerken om meer zichtbaar te worden in de Nederlandse 
(kerkelijke) samenleving, media en politiek.  

3 februari 
COLLECTE KERK IN ACTIE(WERELDDIACONAAT)     
Water staat Bengalen aan de lippen 

In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar met zich 
meebrengt. In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen op 
rivieroevers zonder dijken die hen tegen vernietigende 
overstromingen kunnen beschermen. Bij cyclonen en wervelstormen 
spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond onder. Collecteer mee 
om Bengalen veilig te laten wonen! Samen met lokale kerken 
kunnen we mensen voorbereiden op rampen. We bouwen 
schuilplaatsen, stellen per dorp evacuatieplannen op, trainen 
mensen om gewassen te verbouwen die goed tegen storm en zware 
regens kunnen en bieden direct noodhulp na overstromingen. 

 
17 februari 
40dagentijd 2019: 6 maart - 20 april: Een nieuw begin 
 
In de 40tigdagentijd leven we toe naar het feest van een nieuw 
begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start 
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kunnen maken. En dat we Zijn liefde mogen delen met anderen. 
Opnieuw beginnen is niet altijd makkelijk. Zeker niet als je als 
kindslaaf moeten werken, als je familie is vermoord door 
gewelddadige milities of wanneer je als gevangene je leven weer op 
wilt bouwen. In de 40dagentijd zetten we ons in om juist deze 
mensen nieuwe hoop en kracht te bieden. Wij ondersteunen ex-
gedetineerden, kindslaven in India, genocideslachtoffers in Rwanda 
en kerken op Cuba, Pakistan en Nederland om een nieuw begin te 
maken. Helpt u mee 
 
17 februari 
COLLECTE CATECHESE EN EDUCATIE 
 
Er is veel te leren over het christelijk geloof en wat dat betekent voor 
jouw leven. Toch is het niet altijd makkelijk om jongeren mee te 
nemen op deze mooie ontdekkingsreis. Om catecheten hierbij te 
ondersteunen ontwikkelt JOP, Jong Protestant, het 
catechesemateriaal Overhoop. Alle belangrijke basisthema's komen 
aan de orde, zoals doop, avondmaal, wat gebeurt er in de 
kerkdienst en hoe weet je dat het christelijk geloof ‘waar’ is? De 
creatieve en interactieve werkvormen sluiten aan bij de leefwereld 
van jongeren. Zij maken bijvoorbeeld een instastory over Jakob en 
organiseren met andere gemeenteleden een maaltijd. Het materiaal 
is gratis toegankelijk via jop.nl. Collecteer mee, zodat jongeren 
blijven leren over het christelijk geloof op een manier die bij hén 
past.  
 
03 maart 
40DAGENTIJDCOLLECTE KERK IN actie 
(Voorjaarszending)  
Kerk zijn in krakend communistisch systeem in Cuba 

Jarenlang leden Cubaanse kerken onder het communisme een 
sluimerend bestaan. Het Cubaanse systeem kraakt echter in z'n 
voegen. De bevolking zoekt naar houvast en zingeving: kerken 
groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede 
toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op haar groeiende 
(diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, 
theologie en diaconaat. Kerk in Actie helpt kerken, predikanten en 
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vrijwilligers in Cuba een nieuw begin te maken. We ondersteunen 
theologische opleidingen en helpen kerken diaconale activiteiten op 
te zetten, zoals thuiszorg voor eenzame en verarmde ouderen. 
Ondersteun Cubaanse kerken met uw Voorjaarszendingscollecte, 
zodat zij in woord en daad kunnen getuigen. 

3 maart 
COLLECTE MISSIONAIR                                                       
De Bijbel dichterbij  

De Bijbel is een bronboek voor ons geloof en kerk zijn. In onze 
seculiere Nederlandse context is het (samen) lezen van de Bijbel 
niet vanzelfsprekend. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk 
initiatieven die bijbellezen bevorderen en mensen (opnieuw) 
enthousiast maken voor de Bijbel. Bij contextueel bijbellezen 
bijvoorbeeld lezen mensen bijbelverhalen met andere ogen en zijn 
ze verrast over wat ze ontdekken. Samen met lokale gemeenten en 
plaatselijke initiatieven brengt de Protestantse Kerk in beeld hoe je 
op een inspirerende manier met de Bijbel kunt werken en delen we 
inspirerende voorbeelden. In 2018 is tijdens een symposium de 
bundel ‘De Bijbel in Nederland’ gepresenteerd. Collecteer mee om 
deze en vergelijkbare initiatieven verder te ontwikkelen en te 
ondersteunen. 
 
17 maart  
KERK IN ACTIE(BINNENLANDS DIACONAAT) 
Verlaat de gevangenis … en dan? 

Gevangenen die vrij komen, maken een nieuw begin. Een unieke 
kans, met grote uitdagingen. Want hoe vind je werk, hoe ben je 
weer vader of moeder voor je kinderen, hoe herstel je het contact 
met familie en vrienden? Via organisaties als Gevangenzorg 
Nederland en Exodus en hun vele vrijwilligers begeleidt Kerk in 
Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Al 
in de gevangenis bereiden gevangenen zich via gesprekken en 
cursussen voor op het nemen van verantwoordelijkheid, het zoeken 
naar werk en het werken aan herstel en vergeving. Eenmaal buiten 
de gevangenis begeleiden vrijwilligers gevangenen en hun naasten 
bij de re-integratie. Collecteert u mee? 
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31 maart 

KERK IN ACTIE(BINNENLANDS DIACONAAT)  
Verlaat de gevangenis … en dan? 

Gevangenen die vrij komen, maken een nieuw begin. Een 
unieke kans, met grote uitdagingen. Want hoe vind je werk, 
hoe ben je weer vader of moeder voor je kinderen, hoe herstel 
je het contact met familie en vrienden? Via organisaties als 
Gevangenzorg Nederland en Exodus en hun vele vrijwilligers 
begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele 
toekomst zonder criminaliteit. Al in de gevangenis bereiden 
gevangenen zich via gesprekken en cursussen voor op het 
nemen van verantwoordelijkheid, het zoeken naar werk en het 
werken aan herstel en vergeving. Eenmaal buiten de 
gevangenis begeleiden vrijwilligers gevangenen en hun 
naasten bij de re-integratie.   
 
 
 
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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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@gmail.
com 

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 

Wendy 
Broesder 

Westeinde 210A 
8351 HP 
Wapserveen 

06 2187 
4942 

Wa.broesder@hotmail.com Ouderling 
Scriba 
 

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 
 

 
Janni.doeven@gmail.com 

Kerkelijk  
werker 
Voorganger 



 33 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


