
 

 
 

Protestantse Gemeente Wapserveen 
 

   juni 2019 
 
 
 
 
 

   

  

Rond de 

Klokkenstoel 

vrijdag 6 juli  
 
Stiltemeditatie 

 
om 19.30 uur 

Nieuw project van 
de diaconie: 
 
Blessed Generation 
Kenia  
lees het op blz.12,13,14  



 2 

Diensten 
 
30 juni Mw. Janni Doeven 
 
14 juli  Mw. Janni Doeven 
 
28 juli  Mw. Pauline van der Zee 
 
11 aug. Mw. Janni Doeven 
 
25 aug.  Mw. Pauline van der Zee 
 
8 sept. Mw. Janni Doeven 
 
22 sept. Mw. Simone van der Laan 
 
6 okt.  Mw. Janni Doeven 
 
 
Agenda 
 
Vrijdag 6 juli  Stiltemeditatie om 19.30 u. 
 
Dinsdag 3 sept. Gespreksochtend in de kerk om 10.00 u. 
   Thema: Jouw plaats in de wereld 
 
 
 
* Diensten waarbij geen aanvangstijd staat vermeld beginnen 
om 10.00 u.  
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Vanzelfsprekend 
De vanzelfsprekendheid is aan het verdwijnen. Aanvankelijk 
was ik daar wel wat rouwig om maar als het om kerk en 
geloven gaat al minder en minder. Ik vind het een spannende 
tijd, leuk spannend. Waar je eerder met je ogen (en oren) dicht 
wel kon voorzien wat er kwam, de geijkte vragen werden 
gesteld en de gewenste antwoorden gegeven, ligt dat nu al 
meer en meer open en dus kan het gebeuren dat je wordt 
verrast of jezelf verrast. Vrijwel alles wat ooit in beton was 
gegoten, kan ter discussie staan en de gewoonte om elkaar 
tijdens discussies over de tafel heen te trekken heeft 
plaatsgemaakt voor ……..? En vanaf dan weet ik het niet meer 
zo goed. Verdraagzaamheid? Is het werkelijk 
verdraagzaamheid? Soms doet het mij ook weleens denken 
aan onverschilligheid. Iedereen mag het zelf weten. En dan 
doe je je best om de soms onbegrijpelijke keuze van de ander 
te respecteren, dat wordt je ook geadviseerd. Dinsdag 14 mei 
overleed een oom van mij. Ik ben bij mijn grootouders thuis 
geboren en deze oom was, zeker toen ik klein was, net wat 
meer oom dan die ooms die al uit huis waren. Mijn oom werd 
in kleine kring gecremeerd. Ik heb dat te respecteren maar het 
schuurt wel. De vanzelfsprekendheid van met z’n allen is er 
niet meer. Het is hun goed recht, ja toch? Mijn oudste oom 
belde ik ’s avonds om te vragen hoe het was geweest. Hij zei: 
‘Er is niets gezegd, Janni.’ Ik begreep hem eerst niet. Pas toen 
hij zei: ‘Hij is er toch wel mee grootgebracht’, begreep ik het. 
Er was niet gebeden, niets van dat alles. Oom Henk had die 
avond voor hij aan zijn avondboterham begon, gebeden. Voor 
zijn broer, voor ons, zijn familie. Het ontroerde mij. Hij had het 
op zich genomen om de woorden die hij had gemist te laten 
klinken. Ik was hem daar dankbaar voor. We zijn niet 
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afhankelijk van een dak, een orgel of een mevrouw of een 
meneer die het wel vertellen zal. Wel zijn we afhankelijk van 
gebaren, rituelen. Misschien niet de zo vanzelfsprekende, die 
zijn zo hier en daar ook wel wat sleets geworden maar 
helemaal niets is kaal en soms ook koud. Meer en meer zullen 
we zelf vorm moeten geven aan wat nog altijd om aandacht 
vraagt. Ik zie het om mij heen. De behoeftes van mensen zijn 
onveranderd. Op bepaalde momenten wil je schuilen bij een 
ander en soms bij de Ander, ook dat mag je zelf weten.  
 
Janni Doeven 
   
Gespreksochtend: ‘Jouw plaats in de wereld’ 
Je leeft je leven op een bepaalde plek met mensen om je heen, 
waar je al dan niet voor koos. Die plek daagt je uit, brengt je 
iets maar kan ook van je (weg-) nemen. Je voelt je er thuis of 
misschien ook wel wat verdwaald. Je bouwt aan die plek of je 
komt daar niet toe. Er wordt op die plek een beroep op je 
gedaan, zomaar of toch niet helemaal toevallig? Hoe ervaar je 
jouw plek in de wereld? En ook hoeveel plek creëer je voor 
anderen? Hoe ga je om met de ruimte die er is? Dat en nog 
meer zal dinsdagochtend 3 september onderwerp van gesprek 
zijn. Iedereen van harte welkom! 
 
Terugblik dialectdienst 
In de vorige Klokkenstoel stond 5 mei Dialectdienst m.m.v. 
……….. ? De mandolineclub was niet geheel op sterkte en tja, 
wie of wat dan? Anja Benak mailde: ‘Heb m’n broer gevraagd, 
zingt en speelt gitaar, gaat er even over denken en vraagt 
misschien nog een vriend van hem.’ En toen kwamen zondag 5 
mei Arend Oosterveen en Bertrand Pragt. Ze zongen een 
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viertal liederen van Daniël Lohues. Ze begonnen met ‘Hier kom 
ik weg’. Verderop in de dienst klonken: ‘As de liefde mar blef, 
’t Giet zoas ’t giet en ‘Angst is mar veur eben en spiet is veur 
altied’. Het ging over Prediker en een spreeuwennest. En die 
twee mannen namen ons mee met hun muziek. Op het eind 
speelden ze nogmaals ‘Hier kom ik weg’.  
 

Hier kom ik weg, veur mien hiele leben, 
ben ‘k met dizze horizon verweben. 
Hier kom ik weg, hier stiet ons huus 
en bliekbar kom ik daor altied weer terecht. 
Hier kom ik weg. 
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Iedereen zong het refrein mee. Na afloop vonden we dat wie 
dit gemist heeft de kans zou moeten krijgen de opgenomen 
dienst te beluisteren. Even was er twijfel, want wat zou Daniël 
Lohues daarvan vinden? Anja zit kennelijk goed in de 
connecties, want onderstaande reactie kwam nog dezelfde dag 
en nam het laatste beetje twijfel weg. Zin om (nog eens) te 
luisteren, ga naar: kerk-wapserveen.nl 
 

 
 
 
Het was die zondag Bevrijdingsdag en een vrolijke, mooie 
morgen. Arend en Bertrand, nogmaals ontzettend bedankt! 
We hopen jullie nog eens weer te horen. 
 
 
Weetje 
Vanaf begin dit jaar heb ik een cursus gevolgd en een van de 
aardige dingen die daar min of meer toevallig ter sprake 
kwam, was een voorwerp dat ook in onze kerk te vinden is. 
U ziet het hieronder afgebeeld, 
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 © Met dank aan Inge en Otto Janssen 
 

 
Het wordt omschreven als een doopbekkenhouder. Bij ons zit 
deze aan de muur bevestigd, rechts van de preekstoel. In een 
gidsje uit 2012 wordt verondersteld dat het bekken niet meer 
aanwezig zou zijn. Het kleine schaaltje op de houder zou je dan 
ook nauwelijks een bekken willen noemen. Het doet, 
misschien wat oneerbiedig geformuleerd, denken aan een 
scheerwaterbakje. Toch zou dit bakje in vroeger tijden wel 
degelijk gebruikt zijn voor het dopen. In de grote kerk te 
Meppel is dit plateau aan de preekstoel bevestigd, die 
plaatsing is niet toevallig. In vroeger tijden daalde de predikant 
niet de preekstoel af om te dopen. Hij doopte zijn vingers in 
het bakje en besprenkelde vanuit de hoogte de dopeling. Na 
het in gebruik nemen van een apart doopvont werd in veel 
kerken lange tijd het doopgeld in dit bakje gelegd. De reden 
dat het bekken aan de preekstoel was bevestigd, zou zijn 
gelegen in het feit dat men de doop met het Woord diende te 
verbinden. Anders gezegd: ‘Alle zegen komt van boven.’ In 
Wapserveen is het inmiddels bijna tien jaar geleden dat er 
voor het laatst iemand werd gedoopt. Op onderstaande foto 



 8 

uit 1962 ontbreekt de doopbekkenhouder. Wel is aan de 
rechterkant het huidige doopvont te zien.  
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Zomer     
 
Zomer. 
De zon schijnt. 
De hemel bloeit. 
Mensen kijken omhoog, gaan op hun tenen staan, 
klimmen op elkaars schouders 
en plukken God. 
‘God is mooi’, zeggen ze, ‘mooier dan ooit.’ 
Ze zetten hem in vazen 
op hun tafels en voor hun ramen, 
En God bloeit en geurt een middag en een avond – 
dan leggen ze hem tussen de bladzijden van een schrift, 
onder een ijzeren gewicht: 
voor later, in de winter, 
als er niemand is.   Toon Tellegen 
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Vanuit de Kerkenraad 
 
Eén van de taken van de scriba, liet mijn voorganger Nico Riegman 
mij weten, is het schrijven van het stukje ‘vanuit de kerkenraad’ voor 
de Klokkenstoel. 
Ik moet u eerlijk vertellen dat ik nauwelijks wist hoe een Kerkenraad 
bijeenkomst verloopt en ik kan mij voorstellen dat het u net zo 
vergaat. 
Ik zal u onze vergadering schetsen. 
Ongeveer eens in de zes weken komt de kerkenraad, bestaande uit 
de mensen zoals vermeld achter op de Klokkenstoel, bij elkaar bij 
Harm Bolding, de financieel adviseur van onze kerk, in Havelte. 
We werken een vast aantal agendapunten af en verder wordt er 
gesproken over wat er zoal speelt of onderwerpen waarvan wij 
denken dat ze aandacht nodig hebben. 
Janni begint ons samenzijn altijd met een kortere of wat langere 
tekst die in ieder geval zoveel inhoud heeft dat je er je gedachten 
nog eens over kunt laten gaan. Een (heel kort) voorbeeld van een 
dergelijk tekst is: “Aerodynamisch gezien zou de hommel niet eens 
moeten kunnen vliegen, maar de hommel weet dat niet, dus blijft hij 
gewoon vliegen (Mary Kay Ash).” Een mooie gedachte die kan 
helpen om eens te relativeren, denk ik! 
Standaard komt natuurlijk de diaconie aan de orde en aan welke 
goede doelen we eenmalig of projectmatig zullen doneren. Anja had 
een prachtig project gevonden van Blessed Generation, nota bene 
ook nog verbonden met Wapserveen, waarover Hartger Meihuizen u 
op een andere plek in deze Klokkenstoel informeert. 
De samenstelling van onze kerkenraad, dat wil zeggen het tekort 
aan leden, is ook regelmatig onderwerp van gesprek. De 
regelgeving van de PKN schrijft de samenstelling van een 
kerkenraad voor. Omdat wij hier niet aan voldoen gaan we 
binnenkort in de gesprek met vertegenwoordigers van de PKN. 
Onze visie en doelstellingen, die op de website staan, moeten in 
een nieuw beleidsplan (2020-2025) worden aangepast. Stond in het 
vorige beleidsplan de samenwerking met Diever nog centraal dan 
zal het functioneren als Dorpskerk in het huidige plan een 
belangrijke plaats innemen. 
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Als u de onderwerpen hierboven allemaal wel erg serieus vindt, dan 
moet ik u toch zeker ook laten weten dat we heel veel plezier 
hebben met elkaar. We delen lief (en leed), zijn blij met het 
kerkbezoek en verheugen ons over de betrokkenheid van zoveel 
mensen in Wapserveen bij ons prachtige kerkje.  
 
Namens de Kerkenraad 
 
Wendy Broesder Spijk 
Scriba 
 
 
Kop op joh! 
 
Of zoals ze in Drenthe zeggen: Kop d’r veur jong! 
Dat was het thema van de gespreksochtend op 16 april. 
De eerste vraag was, hoe klinkt jou die uitroep; Kop op joh! in de 
oren? Hallo, dat was een goede openingszet want wij allemaal 
hadden dit wel eens gehoord. 
En allemaal vonden we het van weinig inlevingsvermogen getuigen. 
Maar wat zeg je dan als je iemand, die groot verdriet heeft, wilt 
troosten. 
Stil zijn, luisteren, meeleven, soms alleen maar een hand op een 
schouder, een kaartje een lief berichtje, dat waren de suggesties. 
Ons clubje was niet groot maar onze inbreng heel betrokken en 
inlevend. Het lijstje met vragen kregen we nauwelijks afgewerkt en 
ook tijdens de koffie pauze gingen de gesprekken gewoon door, geen 
tijd te verliezen! Het onderwerp werd intensief besproken en deed 
ons écht wat. 
 
Zo’n mooie morgen hadden wij bij het onderwerp ‘Kop op joh.’  
Het is waardevol om op een ongedwongen manier alledaagse 
onderwerpen te bespreken en door gesprekken er een ander licht op 
te laten schijnen. 
Dit was de laatste gespreksochtend van dit seizoen, maar Janni heeft 
beloofd dat we doorgaan. Het is de moeite waard om elkaar te 
ontmoeten op zo’n ochtend en je te laten horen. 

 
Met een groet van  dieneke smink 
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Blessed Generation Kenia 

Blessed Generation is een in Kenia gevestigde Non Governmental 
Organization (NGO) die geregistreerd staat als Charitable Children’s 
Institution.  

Blessed Generation geeft kinderen in nood een kans op een goede 
toekomst. 

Samen met zo'n 90 gekwalificeerde Keniaanse medewerkers zetten 
de uit het Friese Hurdegaryp afkomstige Ria Fennema en haar man 
Fester zich vol overtuiging in om meer dan 800 kwetsbare kinderen 
weer een kans te geven. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met 
de Keniaanse kinderbescherming. 

Elk jaar ga ik een week naar Malindi om de docenten te trainen die 
lesgeven aan deze kinderen, want onderwijs speelt een belangrijke 
rol in onze hulp. Het is de sleutel naar de toekomst. Blessed 
Generation biedt kinderen basis- en vervolgonderwijs en 
ondersteunt waar mogelijk het volgen van een beroeps- of 
universitaire opleiding. 

We kiezen er heel bewust voor na de lagere school niet te stoppen 
met ondersteuning. Vervolgonderwijs en gedegen sociaal 
emotionele begeleiding door onze gekwalificeerde social workers 
vergroot de mogelijkheden van een kwetsbaar kind aanzienlijk en 
vermindert risico's als criminaliteit, radicalisering en 
tienerzwangerschappen. 

Blessed Generation biedt: 

 Onderwijs (van kleuterschool tot en met universiteit) aan 
ruim 800 kinderen, deels via onze eigen basisscholen en 
middelbare school 

 Financiering van schoolboeken en -uniformen 
 Een voedselprogramma op alle BG lokaties  
 Een outreachprogramma (voeding, medische hulp, 

huisvesting en educatie) voor hulpbehoevende gezinnen 
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 Noodopvang aan kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen 
wonen en structurele opvang (totaal ruim 300 kinderen)  

 Praktijkgericht onderwijs en/of begeleiding aan 
ouders/verzorgers om ze te helpen eigen inkomen te 
genereren 

We werken vanuit drie locaties: 

 Nyamira (West Kenia) 
 Malindi (aan de kust) 
 Ruiru (Centraal Kenia) 

 

Blessed Generation probeert kinderen en hun verzorgers bij 
voorkeur te helpen in hun thuissituatie zodat kinderen in hun eigen 
omgeving kunnen opgroeien. Het kind en de ouder of verzorger 
krijgen zo nodig medische zorg. Ook helpen we gezinnen met hun 
basisbehoeften zoals huisvesting en voeding. Wanneer dit niet 
voldoende is en kinderen kunnen om wat voor reden dan ook niet 
voor langere of kortere tijd bij familie of in een pleeggezin worden 
opgevangen, dan wordt het kind opgenomen bij Blessed 
Generation. Dit gebeurt in samenwerking met de kinderbescherming 
en de kinderrechter. 

 

Achtergrond 

Blessed Generation Kenia werkt vanuit een christelijke overtuiging. 
In Kenia is iedereen gelovig en past het hebben van een geloof ook 
in de cultuur. Er wonen christenen, hindoes, moslims en ook 
mensen met een inheemse religie. Blessed Generation maakt hierin 
geen onderscheid en helpt kinderen en hun verzorgers ongeacht 
hun religieuze achtergrond. 

http://www.blessedgeneration.nl/nyamira
http://www.blessedgeneration.nl/malindi
http://www.blessedgeneration.nl/ruiru
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De medewerkers van 
Blessed Generation 
zijn Kenianen. Het 
onderwijs en de 
sociale en emotionele 
begeleiding zijn erop 
gericht dat het kind 
denkt om zijn naasten, 
zelfvertrouwen krijgt, 
zijn talenten kan 
ontwikkelen en 
opgroeit tot een 
verantwoordelijk en 
goed opgeleid mens.  

Resultaten  

Sinds de oprichting van Blessed Generation zijn er veel mensen in 
de BG-familie die hun opleiding hebben afgerond en zelf een gezin 
en werk hebben. Zij leveren hun bijdrage aan de maatschappij als 
bijvoorbeeld verpleegster, schoenmaker, docent, 
schoonheidsspecialiste, administratief medewerker of basisarts. 
Veelal komen ze terug bij Blessed Generation als vrijwilliger en/of 
sponsor. Eén van de eerste afgestudeerden - inmiddels een eigen 
gezin en werkzaam bij een bank - heeft alweer een paar jaar zitting 
in het bestuur van Blessed Generation Kenia. 

Blessed Generation biedt werkgelegenheid aan ruim honderd 
medewerkers. Daarnaast ondersteunen en versterken wij de 
gemeenschap en economie in de omgeving van de BG lokaties door 
o.a. voedsel, studie- en andere materialen, schooluniformen, 
taxiritten en bouw- en onderhoudswerk lokaal in te kopen. 

Ik hoop in oktober weer een week te helpen! 

Hartger Meihuizen 
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Openstelling kerk. 
 
In de periode van de zomervakantie is de kerk open op de 
woensdagmiddag. 
Heel fijn dat er vrijwilligers zijn die op deze middagen gastheer/ vrouw 
willen zijn in de kerk. En zo toevallige voorbijgangers de gelegenheid 
bieden onze kerk te bekijken. Vaak ontstaan er spontaan mooie 
gesprekken.   
 
In het weekend van de Open Monumentendagen willen we ook graag 
de kerk openstellen voor wie een kijkje wil nemen. Hiervoor zoeken 
we vrijwilligers. Het is op zaterdag14 september en zondag    
15 september. Lijkt het je leuk om een paar uurtjes in de kerk te zijn 
en belangstellenden te ontvangen, meld je dan aan. 
 
Bertha Doorten 0521 321236 
 

 

 
C o l l e c t e o p b r e n g s t e n 
2019   

03 maart   20.20 Kerk in Actie/    voorjaarszending)

                      17.40 PKN/Mission  

17 maart  23.40  Kerk in Actie/ binnenl. diaconaat 

   21.70  Kerkrentmeesters/ plaatselijk 

31 maart  71.95 ramp Mozambique  

14 april            26.75 plaatsel.diaconie    

   28.00  palmpasenfestijn 

21 april   34.85 Kerk in Actie/ paascollecte                          

   32.50  kerkrentmeesters/   

                       plaatselijk 

05 mei          131.62 Kerk in Actie/  noodhulp mei 
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Overzicht Collectedoelen 
  

30 juni   Kerk in Actie/werelddiaconaat 

    Plaatselijke Kerkrentmeesters 

14 juli   Kerk in Actie/werelddiaconaat 

    Plaatselijke Kerkrentmeesters 

28 juli    diaconie/ nieuw project   

    Plaatselijke Kerkrentmeesters 

11 augustus  Kerk in Actie/werelddiaconaat    

    Kerkrentmeesters/plaatselijk                 

25 augustus  Diaconie/ nieuw project  

    PKN/Missionair Werk 

08   september  Kerk in Actie/zending  

    Kerkrentmeesters/plaatselijk 

22 september   Plaatselijke diaconie  

    PKN/Vredeswerk 

 
Korte toelichting bijzondere collecten 
 
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 
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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. 
 
25 augustus 
COLLECTE MISSIONAIR 
Proef de kerk 

Wat is het mooi als zoveel mogelijk kerkdeuren wagenwijd 
open staan voor mensen die niet regelmatig in de kerk komen. 
Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens de landelijke actie 
Kerkproeverij. Kerkproeverij, een initiatief van de Raad van 
Kerken waar de Protestantse Kerk volop aan meedoet, is één 
zondag per jaar waarop gemeenteleden heel gericht buren, 
vrienden, kennissen, collega’s uitnodigen om eens een 
kerkdienst bij te wonen. Om eens te ´proeven´ aan de kerk. 
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Deze zondag wordt landelijk ondersteund met een website en 
materialen. Met de opbrengst van deze collecte maakt u deze 
ondersteuning mogelijk.   

 
08 september 
COLLECTE KERK IN ACTIE (Zending) 
Versterk de kerk in het Midden-Oosten 

Ondanks het voortdurende geweld in het Midden-Oosten, 
waaronder de langslepende oorlog in Syrië, zijn er sprankjes 
hoop. Zo zijn in Irak veel steden op IS heroverd en kunnen 
mensen terugkeren naar huis. Ook in Syrië zijn er mensen die 
voorzichtig teruggaan naar veilige gebieden. Daar 
aangekomen treffen zij echter een enorme verwoesting aan. 
Samen met lokale kerken helpt Kerk in Actie bij het herstel van 
huizen, scholen en drinkwatervoorzieningen. We 
ondersteunen mensen met vakopleidingen en leningen om 
een eigen bedrijf te beginnen, en bieden traumaverwerking. 
Met uw collecteopbrengst ondersteunt u deze hulpverlening 
door lokale kerken ter plaat 

22 september 
COLLECTE VREDESWERK 
Als vrede ver te zoeken is  
 
Op veel plaatsen in de wereld is vrede ver te zoeken. Vrede is 
meer dan de afwezigheid van oorlog. Het Bijbelse woord voor 
vrede, sjalom, verwijst naar heelheid, voorspoed en 
gezondheid. Als Protestantse Kerk willen we werken aan 
vrede. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden 
aan oorlogsslachtoffers. 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. 
Collecteert u mee? 
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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: 

NL53 ABNA 0476 9488 00 
 
 
 
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: 
NL84 RABO 0373 7320 74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezoekt u ook eens onze website: 
www.kerk-wapserveen.nl 
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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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