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Diensten 
 
14 april Palmpasen 
  Mw. Janni Doeven 
 
19 april Goede Vrijdag om 19.30 u. 
  Mw. Janni Doeven 
 
21 april Pasen m.m.v. Saxofoonensemble VCE      
  Westerveld 
  Mw. Janni Doeven 
 
5 mei  Dialectdienst m.m.v. ……….? 
  Mw. Janni Doeven 
 
19 mei Mw. Anneke Vermaas 
 
2 juni  Mw. Pauline van der Zee 
 
9 juni  Pinksteren 
  Geen dienst 
 
16 juni Mw. Janni Doeven 
 
30 jun i Mw. Janni Doeven 
 
14 juli  Mw. Janni Doeven 
 
 
Agenda: 
 
Vrijdag 5 april Stiltemeditatie om 19.30 u.  
 
Dinsdag 16 april Gespreksochtend in de kerk om 10.00 u. 
   Thema: ‘Kop op joh’ 

 



 3 

 
Heb je voor je gevoel net de kerstversiering doorgeschoven 

naar de achterste zolder liggen de eitjes en de paaskoekjes 
alweer in de winkel. De dingen willen mij nog weleens 
overvallen. Is het alweer zover? Waarom weten die 
middenstanders dat toch altijd beter dan ik? Pasen, wat roept 
het op? Krokussen, speenkruid, eitjes, de paashaas, de 
bloeiende holwortel hier in de buurt. Als het een beetje waait, 
komt de geur je tegemoet. Mijn dochter appte; ‘Ik ga 
woensdag in de kerk helpen.’ Ik was blij dat ik stevig op de 
bank zat. Ik appte terug: ‘Huh, hoe kom je daar nou bij?’ Ze 
schreef terug: ‘Ik mag een broedmachine van Jan lenen en hij 
zei dat hij het druk had met het schoonmaken van de kerk en 
pas aan het einde van de week tijd had. Ik vroeg vind je het 
fijn als ik kom helpen?’ Ik werd er heel vrolijk van. Een mens 
moet per slot van rekening ergens beginnen als het om ‘kerk’ 
gaat. Ze gaan dan wel niet (naar de kerk) - mijn kinderen - 
maar dat een van de drie nu eens de kerk schoonmaakt ... Het 
kon slechter. Tijdens verhalen over vakanties hoor ik nogal 
eens dat mensen elders een kerk binnenlopen. De ruimte, de 
stilte, de lichtval, de soms versleten drempel, dat doet iets met 
mensen. Jaren geleden gingen wij op zondagochtend met 
onze drie kinderen naar een kerkdienst in een kerkje in 
Engeland. Als jong gezin werden we enthousiast begroet. Een 
deel van de banken was door middel van koorden afgesloten. 
We werden naar het midden van de kerk gedirigeerd. Even 
later ontdekte ik het waarom daarvan. De banken dichtbij de 
muren waren wit van de kalk. Je kon er letterlijk de kalk van de 
muren zingen. Het was een wonderlijke ervaring. Mijn dochter 
maakt nu de kerk schoon en wie weet wat voor moois er nog 
meer gaat gebeuren. Dat is Pasen. Opstaan en een emmer 
pakken. De bezem erdoor en verdergaan. Vol goede moed! 
Janni Doeven 
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Stiltemeditatie  
Vrijdagavond 5 april is er om 19.30 u. weer een stiltemeditatie 
in de kerk. Iedereen is welkom en meedoen is eenvoudig. We 
zitten in een kring en zijn stil. De stiltes worden afgewisseld 
door muziek en soms een korte tekst. Na afloop (rond 20.15 
u.) is er voor wie wil nog een kop thee of koffie. Kom ook eens 
een keer! 
 
Gespreksmorgen: ‘Kop op joh’ 
U hebt het vast ook weleens gehoord: ‘Kop op joh’ of ‘Kop d’r 
veur’. Een aanmoediging om te verbijten wat er is gebeurd? 
Wat doet dat met een mens? En is dat wel zo’n fantastische 
aanmoediging? Claartje Kruijff, theologe en psychologe heeft 
het in dit verband over ‘niet verschralen van binnen’. Zij schrijft 
hierover: ‘Als je te snel voorbij gaat aan je verdriet dan kun je 
verharden, verbitteren zelfs. Dan komt er een extra laagje eelt 
op je ziel en een tijd daarna nog een. Je wil je niet meer laten 
raken. Niet nog een keer voelen.’ Over dat en nog meer willen 
we die ochtend met elkaar in gesprek gaan. Ben je (nog) niet 
eerder geweest, dat maakt niets uit. Iedereen is welkom! De 
aanvangstijd is 10 uur.  
 
Palmpasen 
Achter de schermen zijn de voorbereidingen voor dit feest 
weer in volle gang en we verheugen ons op de komst van de 
kinderen met hun ouders.  
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Goede Vrijdag 
Vrijdag 19 april is het Goede Vrijdag en zitten we in een kring 
rond de gedekte tafel. Er is brood en wijn. Tijdens de 
rondgang van het brood en de wijn speelt Jannie Stukker op 
de piano. We breken het brood en staan stil bij de 
gebrokenheid van het leven en dat we op die momenten 
mogen schuilen bij elkaar. In ons eentje krijgen we niet veel 
voor elkaar. We hebben de a/Ander nodig.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Paaszondag 
Paaszondag komt het saxofoonensemble VCE Westerveld 
naar Wapserveen. Het is verleidelijk om vast te schrijven wat 
ze graag willen spelen maar dan verklap ik teveel. Kom maar 
luisteren. Het belooft een mooie ochtend te worden.  
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IN MEMORIAM 
 
Ralph Scheurwater* 15 januari 1959 †  31 december 2018 
 
De laatste dag van het jaar 2018 overleed onze zeer 
gewaardeerde gastvoorganger Ralph Scheurwater. Ralph zag 
kans het dagelijks leven en de verhalen van lang geleden zo 
te verweven dat het mensen raakte. Hij was een rasverteller, 
die soms de tijd vergat maar dat hinderde niet, want hij boeide 
zijn gehoor en raakte tijdens het vertellen die dingen aan die 
ieder mens wel in zich draagt. Hij was dan ook heel 
benaderbaar. Ralph was in zijn dagelijks leven een inspirerend 
docent aan diverse scholen en die kwaliteiten bracht hij ook in 
tijdens kerkdiensten. In de loop der jaren leerden wij zijn gezin 
kennen middels de verhalen die hij vertelde. Ondanks dat hij 
ziek was, kwam hij nog wel naar Wapserveen. Zo lang het 
mogelijk was, wilde hij nog graag voorgaan. Zondag 20 mei, 
de zondag van Pinksteren, kwam hij met zijn vrouw Gerda 
voor het laatst naar Wapserveen.  
Begin januari kwamen honderden mensen naar zijn 
afscheidsdienst. Tijdens de dienst werd een gedicht van 
Fernando Pessoa voorgelezen. De eerste regels luiden: 
 
Wanneer de lente komt 
En als ik dan al dood ben 
Zullen de bloemen net zo bloeien 
En de bomen zullen niet minder groen zijn dan het vorig 
voorjaar. 
De werkelijkheid heeft mij niet nodig. 
 
Nu is het lente en de bloemen bloeien net zo en Ralph wordt 
gemist. Wij wensen zijn vrouw Gerda en hun kinderen heel 
veel sterkte en de nabijheid van de Eeuwige toe.  
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Benefietconcert 
 
Zondag 17 februari was er een benefietconcert in de kerk, 
verzorgd door Rob Verheul Jacques Platenkamp en Noëlle 
Kabel. Het was zeer de moeite waard en de luisteraars 
hebben dan ook genoten van de bijzondere instrumenten die 
die middag werden bespeeld. Dit pro deo gebaar werd zeer 
gewaardeerd. De opbrengst van die middag was € 350,- 
Hartelijk dank hiervoor! 
 
 
 
HangUUT 
Zondag 16 juni is om 14.00 u. het concert van de Hanguut in 
de kerk. Het is alweer de 10e keer dat Atelier dell Arte dit 
Internationale Handpan spelersfestival organiseert. Elk jaar is 
het weer een verrassing welke spelers van over de hele 
wereld in de mooie dorpskerk van Wapserveen voor dit 
bijzondere gebeuren mogen worden verwelkomd.  
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Poëzie-avond 
Woensdagavond 30 januari, een avond die voor zowel de 
organisatoren als het publiek verrassend was. Het thema 
‘Vrijheid’ werd letterlijk plezierig vrij opgevat. Er kwam van 
alles voorbij, gedichten, verhalen en ook was er muziek in de 
vorm van zang, piano, dwarsfluit en klankschalen. Het geheel 
had wel iets van een bonte avond. Wat kun je als mens veel 
plezier met elkaar hebben! Wie er was heeft genoten. Volgend 
jaar willen ds. Marianne Gaastra en ondergetekende dit graag 
weer organiseren.  
JD 

 
reiger 

 
bij het met de hand 
te bedienen sluisje 

van de sloot 
ligt een reiger 
in het ijs en 
ze is dood 

 
half in en 

half boven water 
rusten de grijze vleugels 

op het ijs 
de kop daaronder 

weggebogen 
 

en ik herinner me 
haar vliegvermogen 

 
*Dit was die avond de bijdrage van Threes Voskuilen. 
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Vakantie 
Het duurt nog even maar vanaf 18 mei t/m 10 juni ben ik met 
vakantie.  

JD 
 
Vanuit de Kerkenraad 
 
Zoals in de laatste berichten vanuit de Kerkenraad al is 
gemeld ben ik inmiddels begonnen als opvolger van Nico 
Riegman. Ik kan alvast vertellen dat het niet makkelijk is de 
taken over te nemen van de spreekwoordelijke duizendpoot 
Nico. Maar … meer dan welkom voel ik mij zeker! We hebben 
‘in stijl’ afscheid genomen van Nico middels een etentje 
waarbij de lovende woorden werden gesproken die hem 
toekomen. Gelukkig verdwijnt Nico niet helemaal uit het 
organisatiebeeld van ons kerkje omdat hij de kostersgroep zal 
versterken en ook nog regelmatig te horen zal zijn als lector. 
 
De Kerkenraad is volop van gedachten aan het wisselen over 
de gemeente-avond. Het thema van vorig jaar heeft vruchten 
afgeworpen want behalve dat de kerkenraad is uitgebreid, 
worden ook de diensten meer bezocht. Wij hebben hieruit 
afgeleid dat onze kerk een plaats heeft voor de bewoners van 
Wapserveen en hebben om die reden als thema voor de 
gemeente-avond “onze dorpskerk” gekozen. We zijn nog bezig 
om daar verder invulling aan te geven en sprekers te zoeken. 
In het najaar zult u hiervoor een uitnodiging ontvangen. 
 
Hoezeer ons kerkje een dorpskerk is zult u binnenkort hopelijk 
kunnen zien door een letterlijk teken aan de wand. De 
kunstschilders die momenteel Oes Plekkie gebruiken als 
atelier hebben laten weten een permanente expositie te willen 
tonen aan de wanden van onze kerk. 
 
Tot slot lijkt mij de manier waarop Palmpasen wordt gevierd in 
Wapserveen ook helemaal passen bij een Dorpskerk. De 
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kinderen die met versierde Palmpaasstokken, samen met hun 
ouders, in optocht naar de kerk komen om daar te zingen en 
eieren te zoeken. Met de lente in aantocht is dat toch echt een 
feest! 
 
We hopen u gauw weer in ons kerkje te ontmoeten. 
 
Namens de Kerkenraad 
 
Wendy Broesder Spijk 
Scriba 

 
 
 
Schriftje voor gebedsintenties 
De laatste vergadering is het idee geopperd om naast de 
‘bloemenkaart’ een schriftje te leggen, waarin wie wil een 
persoonlijke gebedsintentie kan schrijven. Deze intentie of 
intenties worden dan meegenomen in de gebeden na de 
overdenking. Als je vraagt te bidden voor iemand anders dan 
jezelf dan zien we wel graag dat degene die dit betreft hier ook 
van weet.  

 
 

Eindejaarscollecte 
 
Zoals u kan lezen bij de collecteopbrengsten is er voor de 
Eindejaarscollecte een prachtig mooi bedrag opgehaald. Wij 
danken alle gevers hier hartelijk voor. 
En natuurlijk willen we ook nogmaals de vrijwilligers hartelijk 
danken voor hun hulp bij het verzamelen. 
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 C o l l e c t e o p b r e n g s t e n 
23 september      34.15  Diaconie/plaatselijk  
        32.35  PKN/Vredeswerk 

04 november      68.21  Kerk in Actie/ Binnnen- 
          lands diaconaat  
        49.65  Kerkrentmeesters/  
          plaatselijk 

16 december      20.20  Plaatselijke diaconie 
         15.70   PKN/Missionair werk 

24 december           296.76  Project ‘Jarige Job’  

31 december             1.729.00  Eindejaarscollecte 

06  januari        29.45  Plaatselijk diaconie 
        39.10  PKN/Jeugdfonds 

20 januari     50.30   Kerk in actie/noodfonds 
                 68.95   PKN /Oecomene 

03 februari     30.55   Werelddiaconaat  
       30.75   Kerkrentmeesters 

17 februari     25.60    Kerk in actie/  
             40 dagen tijd  
      18.35    PKN/Catechese   
             en educatie 

 

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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Overzicht Collectedoelen 
 
  

14 april   Plaatselijke diaconie    

    PKN/Jeugdwerk JOP/Palmpasen 

19 april    geen collecte 

21 april   Kerk in Actie/paascollecte  

    Kerkrentmeesters/plaatselijk 

05 mei   Kerk in Actie/noodhulp mei 

    Kerkrentmeesters/plaatselijk 

19 mei   Plaatselijk diaconie   

    PKN/Jeugdwerk(JOP) 

02 juni   Plaatselijk diaconie   

    Kerkrentmeesters/plaatselijk 

16  juni   Kerk in Actie/ zending  

    Kerkrentmeesters/plaatselijk 

30 juni   Kerk in Actie/werelddiaconaat 

    Plaatselijke Kerkrentmeesters 

14 juli   Kerk in Actie/werelddiaconaat 

    Plaatselijke Kerkrentmeesters 

28 juli    Plaatselijke diaconie  

    Plaatselijke Kerkrentmeesters 

 
 
 
 

Bezoekt u ook eens onze website: 
www.kerk-wapserveen.nl 
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14 april 
COLLECTE JEUGDWERK 
Jongeren doorleven het paasverhaal 
 
Veel christelijke jongeren het hebben paasverhaal al vaak gehoord. 
Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong 
Protestant, ontwikkelde een verrassend nieuw spel voor kerkelijke 
jongeren: de PaasChallenge. In dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige 
elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van een 
hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties 
als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel 
van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats 
op paasmorgen. De eerst editie was een groot succes: bijna 2.000 
jongeren van maar liefst 150 jeugdgroepen uit heel Nederland 
deden mee (zie filmpje op jop.nl/paaschallenge). Collecteer mee, 
zodat JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagend spel bij de kerk 
kan (blijven) betrekken.  
 
21  april 
COLLECTE KERK IN ACTIE  
Versterk de kerk in Pakistan 

Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij 
vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste 
bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig 
kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met 
lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. 
Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, 
cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. 
Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het 
toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker 
in hun geloof. Bouw met uw Paascollecte mee aan een sterke en 
vernieuwende kerk in Pakistan. 

05 mei 
COLLECTE KERK IN ACTIE(NOODHULP) 
Kerk zijn in oorlogstijd, Syrië 

Op 5 mei vieren we in grote dankbaarheid onze vrijheid. Het is 
bijzonder waardevol om dat uitbundig te kunnen doen, want 
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vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden in Syrië miljoenen mensen 
onder de burgeroorlog die al meer dan zeven jaar duurt. Ook 
Syrische kerken en gemeenten zijn zwaar getroffen. Toch kiezen zij 
ervoor in deze tijden van nood een helper te zijn. Zij bieden 
noodhulp zoals voedsel, water en medische zorg. Daarnaast staan 
zij mensen bij die voorzichtig terugkeren naar veilige gebieden, 
bijvoorbeeld met vakopleidingen of leningen om een eigen bedrijf te  
starten. Laten we deze zondag onze vrijheid vieren, en tegelijk 
collecteren voor onze naasten in Syrië.  

19 mei 
COLLECTE JEUGDWERK 
Op school het geloof ontdekken 

Voor veel kinderen is geloven helemaal niet vanzelfsprekend - soms 
zijn ze zelfs nooit in een kerkgebouw geweest. Wat fantastisch dat 
er dan kerken en scholen zijn die samenwerken om kinderen het 
christelijk geloof en de kerk te laten ontdekken, bijvoorbeeld via 
school-en-kerk-vieringen. Ook ondersteunen kerken soms bij 
godsdienstonderwijs, bieden zij een luisterend oor aan leerlingen of 
leraren of denken zij mee over de identiteit van de school. Jop, Jong 
Protestant, ondersteunt kerken en scholen in hun samenwerking 
door mee te denken, te experimenteren met nieuwe 
samenwerkingsvormen, netwerkbijeenkomsten te organiseren en 
ondersteunend materiaal aan te bieden. Steun dit mooie werk met 
een collecte, zodat meer kinderen de kans krijgen om het christelijk 
geloof ontdekken. 

16 juni 
KERK IN ACTIE (PINKSTERZENDING) 
Bijbelverspreiding op Chinese platteland 

In de Chinese provincie Yunnan wonen 25 minderheidsgroepen 
met een eigen taal, waaronder de White Yi. Van de 60.000 
mensen die tot deze groep behoren zijn er 40.000 christen, 
onder wie veel analfabeten. Voor hun geloof, maar ook voor 
hun identiteit als minderheid, is het van groot belang dat zij de 
Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt 
naast een alfabetiseringsprogramma voor de White Yi ook een 
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bijbelvertaling. Vijf  leden van een lokale gemeente vertalen met 
elkaar de Bijbel vanuit het Chinees. Het Nieuwe Testament is al 
klaar, ze werken nu aan het Oude Testament en zijn bij 1 Samuel 
aangekomen. Met de Pinksterzendingscollecte maakt u onder meer 
mogelijk dat ook de rest van het Oude Testament vertaald wordt.  

30 juni 
COLLECTE KERK IN ACTIE (WERELDDIACONAAT)  
Vergeten vluchtelingen in Nigeria 
 
Op deze zondag na Wereldvluchtelingendag, 20 juni, staan we in 
het bijzonder stil bij vluchtelingen over wie we niet vaak (meer) 
horen in de media. In Noordoost-Nigeria zijn nog steeds meer dan 
1,6 miljoen mensen op de vlucht voor Boko Haram. Hun huizen en 
landbouwgronden zijn verwoest, zij zijn bang en getraumatiseerd. 
Kerk in Actie biedt noodhulp, en ondersteunt mensen die terugkeren 
naar veilige dorpen. Samen met lokale kerken stimuleren we 
daarnaast moslims en christenen om samen te werken aan de 
ontwikkeling van hun dorpsgemeenschappen, bijvoorbeeld door 
gezamenlijk een weg of waterput aan te leggen. Zo overbruggen 
mensen hun verschillen, ontstaat er begrip en werken zij samen aan 
een betere toekomst. 

14 juli 
COLLECTE IN ACTIE (BINNENLANDS DIACONAAT) 
Vakantiepret voor kinderen in armoede 

Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in 
armoede. Wanneer in de zomervakantie al hun klasgenootjes 
uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter. Samen met 
plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 5.000 kinderen die opgroeien in 
armoede kort voor de vakantie verrassen met een vakantietas. Kerk 
in Actie zorgt voor een vrolijke tas, lokale kerken vullen deze met 

leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een ijsje, 
het plaatselijke zwembad of een pretpark in de buurt. 
Collecteert u mee om zoveel mogelijk kinderen blij te maken 
met een tas vol vakantie. 
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Adressen 

 
 
 
Kostersgroep: 
 
Albert v.d. Berg  (0521-343770) 
 
Inge en Otto Janssen (0521-320499) 
 
Roelie Sol   ( 0521- 321346 ) 
 
Nico Riegman                    ( 0521-344534) 

 

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 
 

Arend Jan 
Booij 
 
 

Oosteinde 16 
8351 H A 

321337 arendjanbooij@hetnet.nl Adviserend 
kerkenraadslid 

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 

mailto:doorten@hotmail.com
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