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Diensten 
 
24 dec. Kerstnachtdienst m.m.v. de    
  Mandolineclub 
  Mw. Janni Doeven, aanvang: 22.00 u. 
 
25 dec.  Kerstgezinsdienst met TONEEL! 
  Mw. Janni Doeven, aanvang 10.00 u.  
 
31 dec. Oudejaarsdienst om 19.30 u. 
  Herdenking overledenen, mw. Janni Doeven 
 
12 jan. Nieuwjaarsdienst (9.30 u. koffie met kn.) 
  Mw. Janni Doeven, na afloop:  
 
26 jan. Ds. Alex van Ligten 
 
9 febr.  Mw. Janni Doeven 
 
23 febr. Ds. Marianne Gaastra 
 
8 mrt.  Mw. Janni Doeven 
 
22 mrt.  Ds. Klaas Douwes 
 
5 april  Palmpasen, mw. Janni Doeven 
 
 

 
 
* Diensten waarbij geen aanvangstijd staat vermeld beginnen 
om 10.00 u. 
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Agenda: 
 
Donderdag 30 jan.   Gespreksochtend in de kerk om 
    10.00 u.  
    Thema: In alles zit een barst (zie  
    verderop) 
 
Woensdag  12 febr. Stiltemeditatie om 19.30 u.  

 
 
Stralende sterren 
 
In de berging liggen twee houten kerststerren. Dit jaar zullen ze niet 
in de doos blijven. Dit jaar mogen ze stralen, de hele 
decembermaand, want het zijn adventsterren en zondag 1 
december begon de adventstijd, tijd van verwachting, van het 
uitkijken naar. Het eerste exemplaar draait zo ongelukkig, hangt 
scheef, het peertje is stuk, zal je net zien. Zoonlief frunnikt wat met 
iets dat eigenlijk bij een wastafelstop hoort maar hij hangt, en nu 
goed. Het tweede exemplaar lijkt beter te gaan maar verandert in 
een flikkerlicht. Het peertje zit los. De twee helften van de ster zijn 
hermetisch gesloten. Ik kan er met geen mogelijkheid bij. Wat nu? 
Inmiddels ben ik bijna twee uur verder en besluit ik: ‘Morgen weer 
een dag.’ Volgens zoon is er maar één oplossing: het hart van de 
ster met een plamuurmes en een hamertje openbreken. Ik voorzie 
dat de ster dit niet overleeft maar wat heb je aan een ster zonder 
licht? Om licht te krijgen, iets open moeten breken ... Hoeveel 
advent wil je hebben? Ondanks alle ergernis besef ik dat dit toch wel 
heel symbolisch is. Iets moeten openen om het licht weer te laten 
schijnen. Met kleine, voorzichtige klopjes tik ik de punten van elkaar. 
Het lukt! De ster ligt open. Ik draai het lampje vast. Mijn man zoekt 
de houtlijm. Zelf kan ik in de schuur doorgaans niets vinden. Drie 
zware tuinboeken moeten de zaak voor enige uren op elkaar 
drukken, want de lijmklemmen gebruiken, als ze al ergens te vinden 
zijn …… Nee, daarvoor is de ster te kwetsbaar. De ster hangt, de 
schemer valt in en voorzichtig vallen de eerste lichtstralen de kamer 
in. Het is advent geworden. Ik moest er iets voor openbreken, heel 
voorzichtig, breken met beleid. Zo gaat het soms ook met ons 
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mensen, dat iets of iemand jou opent, zodat het licht weer kracht 
krijgt en kan stralen.  
 
 

 
 
Mede namens de kerkenraad wens ik iedereen gezegende 
kerstdagen en een gelukkig 2020 toe. 

Janni Doeven 
 
Van de redactie: 
De redactie wenst alle lezers van dit blad goede feestdagen 
en een voorspoedig nieuwjaar.  En bij deze willen we graag 
drukkerij J & J en Lute en Roelie Winters hartelijk danken voor 
de prettige samenwerking het afgelopen jaar.  

 
Interview met Piet Idserda 
Voor dit nummer van ‘Rond de Klokkenstoel’ interview ik Piet 
Idserda. Piet, geboren en getogen Wapservener, is boer en heeft 
daarnaast tal van liefhebberijen. Hij zet zich in voor de samenleving 
en de natuur.  
 
Wat is je binding met de kerk in Wapserveen? 
Dat ik één keer in het jaar met kerstmis heen ga (Piet lacht). De kerk 
doet nuttige dingen voor de samenleving.  
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Wat is volgens jou de meerwaarde van een kerk in het dorp? 
Plaatselijk is de kerk van nut, historisch ook. Wat nu de gemeente 
doet, heeft de kerk altijd gedaan. Als er iemand overlijdt, dan is het 
ook goed dat de kerk er is. Ik ben niet gelovig maar ik vind het knap 
hoe ze alles in elkaar hebben gebrouwen, al die geloven. 
Moet je ‘geloven’ om naar de kerk te gaan?  
Ik geloof niet en om dan toch te bidden en te zingen … Als ik wat 
doe, wil ik erachter staan.  
Wat is ‘heilig’ voor jou? 
Nee, heilig, nee. Weidevogels, daar houd ik veel van maar soms 
denk ik weleens: ‘Het is trekken aan een dood paard.’ De binding 
van familie onder elkaar vind ik heel belangrijk, de familieband.  
Waar verheug je je over? 
Heel veel dingen maar niet iets speciaals. Eieren zoeken, 
gezamenlijk op jacht, met de fokclub op stap, bezig zijn met de 
koeien in het land. In veel van wat ik doe heb ik sowieso plezier.  
Wat ontroert je?  
Een begrafenis. Als ik dan wat zou moeten zeggen, dan ben ik 
nergens meer, dat voel ik dan zo.  
Wat maakt je boos?    
Als iemand de boel bedondert, daar kan ik slecht tegen, dan zeg ik 
het ook. Niet zo snel. Dan maak ik mij kwaad maar dat is binnen een 
half uur over.  
Is jouw visie op het leven anders dan jaren geleden? 
Toen dacht ik nog niet na over de dood, nu wel. Ik dacht toen aan 
verdienen en opbouwen. Nu denk ik eraan hoe de samenleving in 
elkaar zit. Als je net boer bent, met schulden, dan moet er worden 
verdiend. Nu staan voor mij de samenleving en de natuur voorop. 
Wat stemt je zorgelijk als het gaat om de toekomst? 
Het voorkomen dat de aarde nog verder opwarmt. Het snel nemen 
van maatregelen, dat lukt niet. Zou het wel lukken, dan geeft dat ook 
een heleboel problemen in de samenleving. Vliegtuigen aan de 
grond houden, de benzine veel duurder, dat ontwricht een 
samenleving. Als je het beperkt tot Nederland, dan gebeurt er nog 
niks. Er zal wereldwijd wat moeten gebeuren. Er is behoefte aan 
mensen met visie. Nu is het pappen en nathouden. Sicco Mansholt 
(die in Wapserveen heeft gewoond) had visie. En als je het dan toch 
mis hebt, daarop terug durven komen 
Wat stemt je hoopvol? 
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Heel veel verandert wel. De biodiversiteit neemt toe. Men is meer in 
gesprek met elkaar. In de landbouw zijn er ook veranderingen 
gaande. Veranderingen gaan nu ook sneller dan pakweg twintig jaar 
geleden. Er is meer informatie beschikbaar, waar je met elkaar over 
praat. Iedereen heeft overal een mening over (Piet lacht). 
Wat vind je van het kerkkrantje? 
Dat mag ik altijd graag lezen. Een in memoriam lees ik graag en de 
stukjes voorin.  
Wat hoop je voor de toekomst als het gaat om de kerk van 
Wapserveen? 
Dat de kerk blijft maar het is moeilijk. Daar zijn meer actieve mensen 
voor nodig. Ik heb gemakkelijk praten maar ik doe het niet. Piet komt 
regelmatig, één keer per jaar maar zegt hij: ‘Daar red je het niet 
mee. Ik praat mijzelf tegen.’ 
En kerst?  
Ik heb een kunstkerstboom van mijn moeder, daar blaas ik het stof 
vanaf en die zet ik in de kamer. De versiering zit er al in. En dan is 
er de kerkgang. Wij gaan als familie, dat is toch iets wat je samen 
doet. Het heeft toch wel wat, de donkere dagen, de lichtjes, het 
samenzijn. De oervorm van de mensen komt boven. 
Piet wil je nog iets toevoegen? 
Ja, als je een ander helpt, heb je meer plezier in het leven dan 
wanneer je enkel gaat voor ikke, ikke.  
 
Met deze mooie aanbeveling van Piet besluiten we dit interview. Piet 
bedankt!  
 

 
 
Kerstnachtdienst 
Al vroeg in het jaar werd er contact gelegd met de mandolineclub. 
Ze hadden er heel veel zin in maar het zat niet mee. Door ziekte 
leek er een streep te komen door hun optreden in de 
kerstnachtdienst. Gelukkig kwam er een oplossing. Een muzikante 
uit Nijeveen was bereid de club te versterken, daar zijn zij en wij 
heel blij mee. In de kerstnachtdienst mogen we jullie verwelkomen 
maar hopelijk ook tal van Wapserveners en ook mensen van elders 
zijn uiteraard die avond van harte welkom! 
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Kerstgezinsdienst 
Het oefenen voor het kersttoneelstukje is inmiddels weer in 
volle gang. Veel kinderen die vorig jaar meespeelden, zijn ook 
nu weer van de partij en dat is te merken. Tijdens de tweede 
keer oefenen, zat er al schot in de zaak. Mogelijk dat ook dit 
jaar enkele toeschouwers zich in het gespeelde zullen 
herkennen. Een overbezet stel ouders, een wat mistroostige 
puber, een goedmoedige timmerman, een lieve Maria, 
herders, engelen en ook dit jaar weer een geboorte. Dit keer 
een spannende geboorte, die we gaan vieren met beschuit 
en muisjes! 
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We hebben maar liefst acht 
spelers, te weten Niels en 
Mieke de Boer, Nena van 
Buiten, Sophie Doorten, 
Hannah Kalsbeek, Ylva van 
Ligten en Esmee en Linde 
Westenbrink. De uitdaging zit 
hem dit jaar in een tekort aan 
mannen maar de oplossing is 
nabij.  
 
De strobalen zijn besteld. We 
gaan weer zingen en muziek 
maken. Er is chocolademelk en 
koffie of thee met wat lekkers. 
Na afloop krijgt ieder kind een 
navelsinaasappel en een kleine 
verrassing. Wij hebben er weer 
zin in. Iedereen, jong en oud, 
van harte welkom! 

 
 
 
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. Jannie Stukker en Helga Stein van 

Callenfels verzorgen de muzikale ondersteuning. Aanvang: 19.30 u.  
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Nieuwjaarsdienst 
 
Zondag 12 januari is de nieuwjaarsdienst en kan iedereen bij 
binnenkomst of na de dienst elkaar een goed jaar toewensen. We 
beginnen die morgen om half 10 met koffie en 
nieuwjaarsrolletjes! Het jaar moet zich immers nog ontvouwen. 
Aaltje Dolfsma heeft ook dit jaar toegezegd de rolletjes te willen 
bakken. Na de koffie begint de dienst en na de dienst heffen we het 
glas op het nieuwe jaar.  
 
 
 
 
IN MEMORIAM 
 
Jan Blok * 29 augustus 1946  † 2 november 2019 
 
Jan werd geboren in het huis waarin hij ook is overleden. Heel zijn 
leven bracht hij door aan het Westeinde. Jan werd boer. Al jong 
verloor hij zijn vader. Tijdens het volgen van een 
middenstandscursus leert hij Sientje kennen. Mei 1969 trouwen Jan 
en Sientje. In 1970 wordt Ina geboren. Jan is heel blij met de komst 
van kinderen in zijn leven. Na Ina volgt Arjan en de komst van 
Anneke maakt het gezin compleet. Jongens die helpen op de 
boerderij begeleidt hij met veel plezier. Hij laat zich kennen als een 
man van de oude stempel, traditioneel. Voor zijn eigen kinderen is 
niets hem teveel. Zo rijgen de jaren zich aaneen maar de lucht 
betrekt. Wolken pakken zich samen. In 2001 verongelukt Ina. Een 
groot, scherp verdriet. Een verdriet dat niet verdwijnt. Jan en Sientje 
nemen een deel van de zorg voor Ina en Bates kinderen op zich. 
Arjan en Fiona vertrekken naar Amerika. Als Jan een klap van een 
paard krijgt, belandt hij op de stoel. Alles komt op dat moment bij 
elkaar. Door de tia’s die hij krijgt, verandert zijn karakter. Volop 
boeren gaat niet meer. Hij houdt nog schapen, fokt met Sint-
bernards en er is het pension. Wat hem goed doet, is de aanloop die 
dit met zich meebrengt. Contact met mensen, dat doet er toe, dat 
betekent veel voor hem. Iedereen kan altijd rekenen op koffie. Hij is 
heel gek met zijn kleinkinderen en ontzettend trots op hen. Regels 
zijn er voor de kinderen, uitzonderingen daarop voor de 
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kleinkinderen. Eind 2016 werd Jan ziek. Hij bleek acute leukemie te 
hebben. Hij zou niet meer beter worden. Jan keek goed terug op zijn 
leven. Het ging niet over rozen en het verlies van Ina ….. maar toch 
was hij tevreden. Hij vond het heel fijn dat Arjan met zijn gezin, de 
week voorafgaand aan zijn sterven, bij hen was. Jan was geen 
kerkganger maar hij wist van de kringloop van de natuur, waarin 
niets verloren gaat, ook Ina niet, ook hij niet. Hoe? Dat wist Jan niet. 
Wie weet dat wel? Vrijdag 8 november was het afscheid in de kerk 
en stak Bate een kaars aan voor Ina en de acht kleinkinderen elk 
een kaars voor Jan. Hij zou het gewaardeerd hebben.  
 
 
 
 
 
Dieneke Smink *10 oktober 1934 † 19 november 2019 
 
Dieneke woonde dan wel niet in Wapserveen maar de laatste jaren 
mochten wij haar regelmatig in de kerk begroeten. Ze was niet te 
missen. Kleurig, fleurig en goedgemutst kwam ze binnen. Tijdens 
een lekenpreek vertelde ze ons haar levensverhaal. De toehoorders 
genoten en Dieneke ook. Na een gespreksmorgen, waar ze vol 
aandacht luisterde naar de verhalen van de aanwezigen en zelf 
soms ook een verrassende duit in het zakje deed, schreef ze 
menigmaal een kort stukje voor de Klokkenstoel. Ze genoot van 
mensen, verwonderde zich over mensen. Het raadsel mens hield 
haar bezig. Dieneke was van huis uit katholiek. Ik herinner mij een 
zondagmorgen, waarop ze kort na het ‘Amen’, een kruis sloeg. Het 
gebaar ontroerde mij. Het kon niet anders of ze voelde zich bij ons 
thuis. Zaterdag 23 november was de afscheidsdienst in de 
Clemenskerk te Havelte, een dienst vol kleur en verhalen. 
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EINDEJAARSCOLLECTE 2019 
           (ten gunste van eigen gemeente) 

 

Een goed verhaal 
 
Geachte lezer, 
 
In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat 
ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord is een bron van 
troost, bemoediging en inspiratie voor velen. Maar ook een 
boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, omdat de 
bijbelse verhalen ons uitnodigen om deze te vertalen naar ons 
eigen leven. Daarmee wordt het goede verhaal van God en 
mensen een spiegel voor ons dagelijkse leven. 
 
Ook in het nieuwe jaar willen we ons als gemeente laten 
inspireren door de bijbelverhalen. We hopen dat het verhaal 
van Gods liefde voor mensen in onze activiteiten doorklinkt en 
ons in beweging zet om het te delen met mensen om ons 
heen.  
 
Om de activiteiten in onze gemeente voor jong én oud, zoals 
bijvoorbeeld gespreksgroepen, catechisatie, pastoraat, jeugd- 
en ouderenwerk, mogelijk te maken, is er geld nodig. Daarom 
vragen we u aan het eind van het kalenderjaar om een extra 
gift, zodat we ook in het nieuwe jaar ons mooie en belangrijke 
werk kunnen voortzetten. U kunt aan de eindejaarscollecte 
geven door: 
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 Een gift doen tijdens de collecte in de 
oude(einde)jaarsdienst. 

 De bijgesloten enveloppe afgeven aan onze 
vrijwilliger(ster), die begin januari bij u langs 
komt. 

 Overmaken op ons bankrekeningnummer NL53 
ABNA 0476  9488 00 onder vermelding van 
‘eindejaarscollecte’ 

 
De antwoordenveloppen worden uitsluitend 
afgehaald bij: 

 Diegenen die in het verleden positief hebben 
gereageerd. 

 Nieuwe dorpsgenoten, voor zover ons 
bekend, die zich afgelopen jaar in 
Wapserveen hebben gevestigd. 

 
Wilt u dit jaar ook meedoen dan kan dat: 

 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 zullen uitkiezen. Hebt u hierover vragen 
en/of bemerkingen, wilt u dan contact opnemen met 
één van de kerkenraadsleden.  
 
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!  
 
 

                P.S. Geef voor je kerk! 
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Gespreksochtend 
In ieder leven is wel een barst en soms meer dan een. Die barsten 
doen nogal eens pijn. Je raakt iets of iemand kwijt. Je doet er ook 
ontdekkingen aan. Antwoorden worden vragen. Soms kom je 
erachter dat de keer die je leven heeft genomen je toch ook iets 
heeft gebracht, dat het niet alleen maar verlies was. Een van de 
vragen van die ochtend zal zijn: ‘Wat is een barst in jouw leven 
geweest en waar heeft dat toe geleid?’ Dit keer is de 
gespreksochtend op een donderdag en wel donderdag 30 januari 
om 10 uur.   
 
Stiltemeditatie 
In februari is er weer een stiltemeditatie, dit keer op een 
woensdagavond. De laatste keer zaten we in een donkere kerk en 
luisterden we naar Gregoriaans gezang. De stiltes en het zingen 
maakten ons stiller. Aan tafel dronken we koffie of thee en ontspon 
zich een gesprek, waarin niet het spreken maar het luisteren de 
overhand had. Iets dat maar zelden gebeurt. Iedere avond heeft zo 
zijn eigen sfeer. Wil je het ook eens meemaken? Kom dan 
woensdagavond 12 februari om 19.30 u. Iedereen is van harte 
welkom! 
 
Terugblik preek van de leek 
Wat was het een mooie dienst, zondag 6 oktober, met Inge en Otto 
Janssen. Samen hadden zij de lezingen uitgezocht en een deel van 
de liederen. We hadden een gesprek over de dienst, over hoe en 
wat. Natuurlijk vonden ze het spannend maar toen ze er eenmaal 
stonden, maakte die spanning plaats voor een prachtig verhaal over 
hun leven. Hoe twee mensen elkaar ontmoetten, de tocht die ze 
samen gaan, een tocht die ze herkenden in de tocht van het volk 
Israël en in het verhaal van de mensen die verbleven in de 
Maatschappij van Weldadigheid, waar Inge en Otto vrijwilliger zijn. 
Een tocht die ook aansloot bij de zeereizen die Otto als kapitein 
maakte en nog altijd maakt. Een mens gaat zijn weg. Er kan zich 
een kindereiland aandien maar ook niet. Er zijn riffen van verdriet, 
daarvoor blijft vrijwel geen mens gespaard. Het was herkenbaar en 
ontroerde veel van de aanwezigen. Wat hebben jullie ons een mooie 
morgen gegeven. Otto en Inge, bedankt!! 
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Liturgiecommissie 
Daar kan ik kort over zijn. Niemand meldt zich en dat geeft niet. We 
hadden de prachtige morgen, die ik hiervoor beschreef en wie weet 
komt er nog eens zo’n morgen. Misschien denk je weleens: 
‘Waarom hoor ik nou nooit eens dat of dat lied?’ of heb je een heel 
andere wens. Laat het weten. We hangen niet af van een commissie 
en op de een of andere manier is er wel vertrouwen en ook valt er 
iets te zeggen voor de ‘gekozen vrijwilliger’.   
 
 
 
Vanuit de Kerkenraad 

Ondanks dat de gemeenteavond ‘Dorpskerk IN Wapserveen’ 

 alweer een tijdje achter ons ligt, staat de avond mij nog helder voor 

de geest. 

De opkomst was goed, de invulling creatief en de reacties op ‘Ik 

verwacht van een dorpskerk …’ inspirerend! 

 

Na de opening door Hendrik Westenbrink en Janni Doeven ging 

Arend Jan Booij verder in het Drents. 

Met het motto ‘Het kan verkeren …’ blikte hij enthousiast terug op 

zijn belevenissen als (adviserend) kerkenraadslid. 

 

Dominee Jan Bos gaf vervolgens een presentatie met de titel ‘Wat 

leuk dat de kerk dit doet!’ Hij vertelde hoe men in Rolde invulling 

geeft aan het begrip ‘dorpskerk’ en hoe de kerk probeert een plaats 

in het midden van het leven van de dorpelingen in te nemen. Door 

aan te sluiten bij wat er leeft en door uit te gaan van het idee dat de 

kerk er is voor de mensen - en niet omgekeerd – probeert men de 
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kerk naar buiten te laten gaan. Concrete voorbeelden daarvan zijn in 

Rolde: 

- soepmaaltijden, zodat mensen niet altijd alleen hoeven te 

eten; 

- een lichtjes-avond, waarmee de doden worden herdacht, op 

een met kaarsen verlichte begraafplaats; 

- een kerkdienst in een feesttent, ofwel: de kerk komt naar u 

toe. 

 

Tot slot werd Nico Riegman, eventjes zelfs letterlijk, geknipt en 

geschoren door Janni Doeven. 

Dat was een feest! 

 

Wij gaan als Kerkenraad verder met de uitkomsten van deze avond, 

met de voorbeelden van Dominee Jan Bos, maar ook met uw 

inbreng. De aanwezigen hadden op kaartjes de zin ‘ik verwacht van 

een Dorpskerk …’ aangevuld.   

‘Samengevat’ is de volgende verwachting uitgesproken:  

 

Ik verwacht van een dorpskerk dat ze 

‘er is’ en blijft, met aandacht en zorg voor iedereen, en 

dat ze diepgang biedt en verbindend, laagdrempelig en 

zichtbaar is. 

 

Daarnaast hebben meerdere mensen laten weten dat ze iets voor 

onze Dorpskerk willen betekenen. Daar zijn we heel blij mee. 
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We hebben nog steeds versterking van de Kerkenraad nodig en als 

relatief nieuw lid kan ik u dat van harte aanbevelen, want wat u geeft 

komt in veelvoud aan warmte, verbondenheid en plezier terug! 

Namens de Kerkenraad 

Wendy Broesder Spijk 

Scriba 

 
Oproep!! 
 
Onze zeer gewaardeerde rondbrengers, Lute en Roelie Winters, 
hebben te kennen gegeven met ingang van het nieuwe jaar te 
stoppen met dit werk. We zoeken dus iemand die voor ons 4 x per 
jaar de Klokkenstoel wil bezorgen bij alle inwoners van Wapserveen. 
U kunt zich melden bij de kerkenraad. 
 
 
Een zeer geslaagde Kerkbalans! 
 
U hebt weer meer gegeven dan vorig jaar en dat betekent voor ons 
als kerkenraad dat u onze dorpskerk een warm hart blijft toedragen. 
De opbrengst dit jaar is € 14.240,- en dat is 4% meer dan vorig jaar. 
We willen u dan ook hartelijk bedanken voor uw gift en natuurlijk ook 
alle vrijwilligers voor hun hulp. 
 

Nalaten dicht bij huis, dichtbij uw hart 
 
Door na te laten aan uw eigen kerk, geeft u uw nalatenschap een 
bestemming, die niet alleen dichtbij uw huis ligt, maar vooral ook 
dichtbij uw hart. 
U kunt uw kerk via een legaat of via een erfstelling in uw testament 
laten opnemen. Bij een legaat laat u een vast bedrag of een bepaald 
goed aan de kerk na. Bij een erfstelling benoemt u uw kerk tot een 
(mede) erfgenaam. 
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Vanuit de diaconie, 
Giften december 2019: 
€ 50,-  Leprazending 
€ 100,- Werkgroep ziekenpastoraat PKN Groningen-Drenthe 
€ 50,-  Internationale kinderhulp 
€ 50,- Lilianefonds 
€ 80,- ZOA vluchtelingenhulp 
€ 50,- Bartiméus fonds 

Overzicht Collecteopbrengsten 
Datum   bedrag  Doel 
 
08  septembe r 16.50  Kerk in Actie/zending  

14.30  Kerkrentmeesters/plaatselijk 
 
22 september   14.70  Blessed Generation 
   13.70  PKN/Vredeswerk 
 
06 oktober  29.60  Kerk in Actie /Werelddiaconaat
                        28.35  Kerkrentmeestersplaatselijke  
                         
20 oktober  27.60  Project Blessed Generation 
   19.20  PKN/Israëlzondag Kerk & Israël 
 
03 november           217.95              Project Blessed Generation 
    
17  november  22.70   Kerk in Actie/najaarszending 
   18.20   Plaatselijk Kerkrentmeesters 
 
01 december  24.70   Plaatselijke Diaconie 
   21.25   Plaatselijk Kerkrentmeesters 
 

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 
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Overzicht Collectedoelen 
 
24 december  

Stichting Blessed Generation Nederland 

Stichting Blessed Generation Nederland (BGN) werft fondsen 

voor de verbetering van de leefomstandigheden en de 

opleiding van kansarme kinderen die Blessed Generatio Kenia 

onder haar hoede heeft. 

Dankzij de inzet van onbetaalde vrijwilligers heeft Blessed 

Generation Nederland nauwelijks kosten. Donaties komen 

volledig ten goede aan de kinderen, hun opleiding en hun 

toekomst. 

Stichting Blessed Generation Nederland heeft de ANBI status. 
Dit betekent dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan 
als een Algemeen Nut Beogende Instelling en dat giften fiscaal 
aftrekbaar zijn. 
 
 
31 december   GEBRUIKELIJKE EINDEJAARSCOLLECTE 

 
 

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

http://www.blessedgeneration.nl/doneer-met-belastingvoordeel
http://www.blessedgeneration.nl/doneer-met-belastingvoordeel
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Onze kerk staat aan het Oosteinde 31 te Wapserveen 
 
Kerkelijk werker 
Voorganger  Janni Doeven   Tel. 0522-305667 
 
Voorzitter /  Hendrik Westenbrink Tel. 0521-321483 
ouderling/ 
Kerkrentmeester Bertha Doorten  Tel. 0521-321236 
Ouderling/Scriba Wendy Broesder  Tel. 06-21874942 
Diaken   Anja Benak   Tel. 0521-320008 
Daken   Roelof Verbeek  Tel. 0521-344563 
Adviserend 
kerkenraadslid Arend Jan Booij  Tel.0521-321337 
Administratie 
Kerkvoogdij  Harm Bolding   Tel. 06-19208302 
 
 
Kostersgroep:  Albert v.d. Berg  Tel. 0521-343770 
   Inge en Otto Janssen  Tel. 0521-320499 
   Roelie Sol   Tel. 0521-321346 
   Nico Riegman   Tel. 0521-344534 
 
Banknummers: 
Diaconie Prot. Gem. Wapserveen            NL53 ABNA 0476 9488 00 
Kerkrentmeesters              NL84 RABO 0373 7320 74 
 

WEBSITE  - www.kerk-wapserveen.nl 
 
mail-adressen: 
Kerkelijk werker/ voorganger           Janni doeven@gmail.com 
Voorzitter kerkenraad             westenbrinkhendrik@gmail.com 
Ouderling Scriba   wa.broesder@hotmail.com 
Redaktie Kerkblad   doorten@hotmail.com 
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