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Ondanks het feit dat de Coronamaatregelen per 1 juni wellicht 
worden versoepeld, heeft de kerkenraad toch besloten om voorlopig 
geen kerkdiensten te verzorgen in deze onzekere tijd.  
Veiligheid en gezondheid vinden we te belangrijk. 
 
Wel willen we de kerk op een aantal momenten openstellen. 
Er is dan eventueel de mogelijkheid tot gesprek, maar ook om 
gewoon even van de rust en stilte te genieten. 
 
 
 
Dat zal zijn op zondagmorgen van 10.00 - 11.30 uur en  
op woensdagmiddag  van 14.00 - 16.00 uur. 
Er is  dan altijd iemand aanwezig. 
Op zondag probeert Janni Doeven  ( onze voorgangster) er zoveel 
mogelijk te zijn. 
 
 
 
Hier volgen de data van openstelling: 

 
elke woensdagmiddag vanaf 10 juni t/m eind augustus van     
14.00 - 16.00 uur.  
 
zondag 14 juni, 28 juni, 12 juli, 26 juli, 9 augustus  
en 23 augustus. 
 
 

Iedereen is van harte welkom!! 
 
 

 
Wanneer de situatie verandert, zullen we dat zo snel mogelijk laten 
weten. 
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Overdenking 
 
Een overdenking in de Klokkenstoel, dat was het idee. Een 
overdenking zoals je die anders in de kerk zou kunnen horen. Wie 
nooit naar de kerk gaat, vormt zich wel een beeld van wat daar zoal 
voorbij zou kunnen komen. Die bestaande beelden zijn, zo heb ik 
gemerkt, soms hardnekkig en dat verbaast mij niet. De beelden van 
de kerk, zoals deze doorgaans via de media worden gepresenteerd, 
jagen mij soms het schaamrood naar de kaken. En ook het woord 
‘preek’ roept niet echt warme gevoelens op. Wie zit er nou te 
wachten op een preek? Kerk is een breed begrip.  
Sinds dit voorjaar heb ik een heuse groentetuin aan de voorkant van 
ons huis. Toen ik daar onlangs de heg knipte, stopte een oudere 
man met een knalgeel hesje aan. Hij begon een praatje en 
halverwege zijn verhaal zei ik: ‘Nu herken ik u pas. U zit vaak op het 
bankje aan de overkant maar dan met een oranje hesje aan.’ Ja, hij 
had een nieuw hesje. Belangstellend informeerde hij of er nog wat 
mensen kwamen in het kerkje van IJhorst. ‘Een dertig, veertig 
mensen’, antwoordde ik. Zelf ging hij naar de Grote Kerk in 
Staphorst. ‘Hersteld Hervormd?’, vroeg ik. Ja, Hersteld Hervormd, 
daar kwamen buiten coronatijd 2300 mensen naar de dienst. Het 
duizelde mij. ‘Strenge kerk?’, vroeg ik. Ja ach, hij was ermee 
grootgebracht. De oudgereformeerden op Rouveen, die waren pas 
streng. Inmiddels was het stuk heg waar ik stond te knippen echt 
wel klaar en onze wegen scheidden zich. Ik mijmerde nog wat na 
over die zo totaal verschillende kerken. In twee ervan werd 
ongetwijfeld stevig gepreekt.  
Maandag 4 mei interviewde ik Nico Riegman voor dit nummer van 
de Klokkenstoel. Natuurlijk kwamen we te spreken over deze tijd. 
Deze tijd waarin we noodgedwongen pas op de plaats maken, meer 
aan huis gekluisterd zijn. Wie vliegt, vliegt niet meer en dat kun je op 
meer dan een manier lezen, al is er ook een groep die harder werkt 
dan ooit. Ons vertrouwde leven heeft plaatsgemaakt voor een heel 
andere manier van leven. Het doorbreken van de dagelijkse routine 
zet aan tot nadenken. Wat waren we eigenlijk aan het doen met z’n 
allen? Waar hadden we op ingezet? Wat vonden we belangrijk? Wie 
deden ertoe? Dat alles is gaan schuiven. We moeten afstand 
houden en al die afstand werpt ons terug op onszelf. Ik realiseerde 
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mij dat er mensen zijn die nu door niemand meer worden 
aangeraakt. Onze huid is niet slechts een simpele 
lichaamsverpakking. Ieder mens wil eten, slapen en worden 
aangeraakt. Maar goed, ik dwaal een beetje af.  
De vraag die die maandag boven kwam drijven is de vraag of alle 
pas op de plaats maken ook zal leiden tot bestendige 
veranderingen? Gaan we anders leven dan we tot nu toe deden? 
Minder vliegen, minder consumeren? Is het denkbaar dat we 
toegaan naar een economie van genoeg en dat ook nog eens als 
weldadig beleven? Weldadig voor onze planeet, voor de ons 
omringende natuur en voor onszelf. Ik herinner mij een foto, 
genomen in Venetië. Voor het eerst sinds jaren was het water in die 
stad helder en kon je vissen zien zwemmen. Nadien nog vele 
andere foto’s van dieren die terrein wonnen en verhalen over het 
stiller worden van de wereld. Inmiddels zijn ‘wij’ weer terrein aan het 
winnen. Als ik dit zo schrijf, lijkt het wel alsof wij in oorlog zijn met 
onze planeet. Wie gaat voorop? Wie komt het eerst aan bod? Dat 
onze planeet weer terrein won, dat ontroerde mij. Dat dieren die zich 
verschanst hadden en stiltes die niet gehoord werden weer 
tevoorschijn kwamen. Mogen ze blijven of dringen we ze weer 
terug? Mag de verzorgende verdienen wat haar toekomt? Komt er 
weer meer waardering voor de leerkracht?  
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Deze tijd leidt tot bezinning, tot herijking. Veel werd er de afgelopen 
tijd afgelast of opgeschort, behalve de lente. De lente kreeg alle 
ruimte. Misschien beleven we die juist wel intenser, vanwege haar 
onovertroffen onverstoorbaarheid. Een oude herinnering kwam 
bovendrijven. Ergens tussen mijn veertiende en zeventiende was ik 
zondagsschooljuf. Wat leest dat braaf! Ik vond dat ik met dat juf zijn 
wel aan mijn kerkelijke verplichting had voldaan, zo voelde ik dat 
toen. Mijn vader dacht daar anders over. Hij vond dat een mens ook 
moest worden gevoed en dus moest ik naar de avonddienst. Juist 
de afgelopen tijd heb ik daar vaak aan gedacht. Wat voedt een 
mens? Die voeding kan overal worden gevonden maar dat we die 
voeding nodig hebben, daar ben ik meer en meer van overtuigd 
geraakt. De wereld is nu anders, tijdelijk of voor langer? Ik weet het 
niet. Onze verlangens zijn dezelfde. Mogelijk zijn we ons nu meer 
bewust van sommige verlangens, dat kleine dingen ertoe doen, dat 
elkaar aanraken zo wezenlijk kan zijn, dat alles wat ademt wil 
groeien en leven. Wat gaan we doen? Worden de kaarten opnieuw 
geschud of pakken we, zodra het kan, ons oude leventje weer op? 
Als ik daarin ga sturen wordt het een preek. Ik houd meer van een 
overdenking. Wat is jouw keuze in dit alles? Hoe ga jij verder? 

Janni Doeven 
 
 
 
 
 
Zondag 8 maart was de laatste kerkdienst voordat Nederland op slot 
ging. Kort daarna werd geadviseerd elkaar geen hand meer te 
geven. Palmpasen ging niet door, evenals Goede Vrijdag en Pasen. 
Wat wel doorging was het overlijden van mensen. Er moest afscheid 
worden genomen van twee mensen die veel voor onze 
gemeenschap hebben betekend: Harm Bolding en Anneke van 
Ooijen.  
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Harm Bolding * 8 september 1944 ~ † 26 maart 2020 
 
Harm redde het altijd weer en dat was ook wat Harm graag wilde. 
Doorgaan met leven en daar een waardevolle invulling aan geven 
door klaar te staan voor anderen maar dit keer mocht het niet zo 
zijn. September 1944, in oorlogstijd, werd Harm in Wapserveen 
geboren, een ‘fien poppie’. Zijn ouders, plezierige en hardwerkende 
mensen, hadden zorgen om hem. Harm had een warme, gelukkig 
jeugd. Wat een schaduw wierp was het feit dat hij na zijn derde heel 
lang en groot werd. Veel mensen dachten dat dit kwam door een 
behandeling met medicijnen, dat was niet zo, een aandoening van 
de hypofyse was de oorzaak. Zijn grote gestalte bracht bekijks met 
zich mee en het besef anders dan anderen te zijn stemde Harm, 
met name in zijn jonge jaren, verdrietig. Het keerpunt kwam toen hij 
rond zijn dertigste een huis liet bouwen aan de Veldkamp in Havelte, 
vanaf dat moment bloeide hij op. Met het hebben van een eigen 
plek, slaagde hij erin steeds meer invulling aan zijn leven te geven. 
Eerder al was hij als jongste bediende gestart bij wat later de ABN 
AMRO Bank zou worden. Harm ging altijd fluitend naar zijn werk. Hij 
en de bank hebben veel voor elkaar betekend. Harm toonde zich 
een uiterst loyale en creatieve kracht. Zijn werk was zoveel meer 
dan een plek waar je je boterham verdient. Hij stond er klaar voor 
mensen en het maakte hem niet uit wie er een beroep op hem deed. 
Hij liep even hard voor de grote als voor de kleine man. Zijn werk 
vergrootte zijn wereld. Het bood hem de mogelijkheid om volop deel 
te nemen aan het maatschappelijk leven. In die tijd kende hij bij 
wijze van spreken iedereen in Meppel en iedereen kende hem. Veel 
plezier beleefde hij ook aan zijn lidmaatschap van de 
feestcommissie in Havelte. Ondanks zijn beperking bezocht Harm 
diverse landen en ook bezat hij een tent, die als familietent 
fungeerde. Als iemand met zijn tent op stap was, kwam Harm lang 
en sliep dan in zijn eigen tent. Harm was zeer sociaal en 
meelevend. Hij kletste niet over een ander. Als die dat weleens 
deed, merkte hij op: ‘Je weet niet wat erachter zit.’ Harm verstond 
de kunst om het beste van iemand naar voren te halen. Zo was hij 
heel positief over de zorg en dan sprak hij uit eigen ervaring. Er was 
de feestcommissie, het CDA, het gehandicaptenplatform, zijn werk 
voor de kerk van Wapserveen. Natuurlijk bleef dat alles niet 
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onopgemerkt. Zijn oud-collega Klaas Benak zette de aanvraag voor 
een lintje in gang. Harm werd lid in de Orde van Oranje Nassau en 
kreeg een lintje voor zijn grote maatschappelijk inzet. Harm bleef 
ook zeer betrokken toen zijn wereld al niet meer zo groot was. Hij 
had oprecht veel belangstelling voor alles en iedereen om hem 
heen. Hij informeerde naar het wel en wee van de kerk en dan 
vooral naar de mensen. Hij stipte nieuwsitems aan en was goed op 
de hoogte van tal van zaken, die zich soms letterlijk ver van zijn bed 
afspeelden. Een sociaal en betrokken man. Harm onthield wat je 
hem vertelde en kwam daar later op terug. Voor zijn broers, zus en 
schoonfamilie was zijn huis een tweede ouderlijk huis, waar je altijd 
gastvrij werd onthaald. Harm genoot van hun aanwezigheid en zij 
kwamen graag bij hem. Hij had veel mensen om zich heen, die 
dingen voor hem deden. Alle jaren aan de Veldkamp stonden zijn 
buren voor hem klaar. Harm kende de waarde van verbonden zijn. 
De afstand die wij nu letterlijk beleven, die afstand zou ook hij 
verschrikkelijk hebben gevonden. Tijdens het afscheid sprak zijn 
nichtje, Gerda Kloezeman, woorden van waardering, zo ook Albert 
Weishaupt namens het CDA en Hendrik Westenbrink namens onze 
kerk. Zijn broer Aaldert wenste hem een ‘goede reis’ toe. Harm blijft 
aanwezig in de herinnering van wie hem liefhad, als een 
gewaardeerd mens, die altijd voor anderen klaarstond. 

JD 

 

 

Woorden bij het afscheid van Harm Bolding  

 

Door de coronacrisis is in hele kleine kring afscheid genomen van 

Harm, die ruim 46 jaar achter de schermen onze grote steun en 

toeverlaat is geweest voor ons als kerkenraad en voor onze kerk. 

Hierbij de tekst die ik als voorzitter van de kerkenraad, namens ons 

allen, heb uitgesproken bij zijn afscheid. 
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Lieve mensen, 

Het is heel verdrietig dat we zo onverwachts afscheid moeten 

nemen van Harm. Het is des te verdrietiger omdat het onder deze 

omstandigheden moet. Een kleine groep mensen die ook nog 

afstand van elkaar moeten houden in deze grote ruimte. 

Ik ben er van overtuigd dat, onder gewone omstandigheden, deze 

ruimte te klein zou zijn om al die mensen een plaats te bieden, die 

graag afscheid van Harm hadden willen nemen. 

Want Harm stond ondanks zijn fysieke beperkingen midden in het 

leven, niet alleen door zijn werk, maar hij was ook maatschappelijk 

zeer betrokken. 

Ik kreeg een krantenartikel onder ogen met daarin een interview met 

Harm, naar aanleiding van zijn afscheid bij de ABN/AMRO na 40 

jaar dienstverband. Met daarin een paar mooie quotes van Harm die 

hem tekenen: 

“werken bij een bank lijkt saai, het tegendeel is waar. Het is 

dynamisch, creatief en je staat middenin de maatschappij. Het gaat 

om de toekomst van mensen, dat kan toch niet saai zijn….”  

“iedere dag is weer een nieuw begin……”   

“vandaag is de eerste dag van de rest van je leven……” 

“je moet de kracht van positief denken niet onderschatten…..  

Met name dit laatste zegt zoveel over Harm! 

Harm is al heel lang actief in de politiek. Daar kon je ook felle 

discussies met hem over hebben, en dan kwam soms zijn grote 

gebalde vuist op tafel. Ook was hij onder andere meer dan 20 jaar  

lid van de Havelter feestcommissie. 
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Maar het langst is hij betrokken geweest bij onze kerk in 

Wapserveen, zijn geboorteplaats. In 1973 vroeg de toenmalige 

kerkenraad of Harm hen wilde helpen met de administratie, met 

name de financiële administratie.  

Ruim 46 jaar tot aan zijn dood afgelopen donderdag heeft hij dat 

voor onze kerk gedaan. Zeer betrokken en deskundig. Als het ging 

om de financiële cijfers, was Harm vanuit zijn achtergrond altijd zeer 

gedisciplineerd. De boekhouding moest altijd tot op de cent 

nauwkeurig kloppen.  

 

De enveloppes met de collectes werden steevast nog eens 

nageteld. 2x per jaar kwamen Bertha en ik als kerkrentmeesters bij 

Harm, om de enveloppen van de actie kerkbalans en de eindejaars 

collecte te openen. Dan lagen er altijd 2 brievenopeners klaar en 

Harm had zijn rekenmachine in de aanslag. Als we dan aan het eind 

de enveloppen wilden opruimen, dan zei hij: “laat ze maar liggen…” 

in het begin kwam er daarna nog wel eens een berichtje: ik heb nog 

een briefje van 5 of 10 euro gevonden. Ik kan u zeggen: Bertha en ik 

hebben snel geleerd….! 

Wat ons altijd verbaasde is wanneer je een vraag had over iets, dat 

al een flink aantal jaren geleden was gebeurd, dan draaide Harm 

zijn stoel om en kwam na even zoeken steevast met een ordner 

tevoorschijn met daarin het antwoord. En als het niet in ordner zat, 

dan had hij het wel in zijn hoofd. Ongelooflijk! 

We vergaderen de laatste jaren altijd bij Harm thuis en daar leerde 

we Harm kennen als een warm gastvrij iemand. De koffie stond altijd 
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klaar met iets lekkers erbij. En als er nog even na geborreld werd, 

kwam er steevast kaas en worst bij. 

Tijdens de vergadering had Harm zijn vaste plek op de hoek van de 

tafel, met de ordners keurig naast hem. Tekenend was dat hij eerst 

altijd naar iedereen luisterde, voordat hij zijn mening gaf.  

Harm is al die jaren onmisbaar geweest voor onze kerk, met name 

de laatste jaren met een steeds kleiner wordende kerkenraad, was 

hij onze steun en toeverlaat. We hebben vaak tegen elkaar gezegd: 

hoe zouden we het moeten redden zonder Harm en nu moeten we 

plotseling zonder hem. 

De Wapserveners zijn Harm heel veel dank verschuldigd voor zijn 

betrokkenheid en inzet voor onze dorpskerk. 

Harm bedankt! 

Ik zal me Harm nog lang blijven herinneren, zoals ik hem zag toen ik 

vorige week maandagmorgen nog even bij hem langs ging en hij me 

bij de deur uitzwaaide en zei: bedankt en tot ziens.  

Die grote man in zijn stoel op wieltjes……….. 

 

 
 
 
 
 
 
Anneke van Ooijen * 1 augustus 1932 ~ † 1 april 2020 
 
Je hebt een heel dorp nodig om een kind groot te brengen. Een 
Afrikaans spreekwoord. En een dorp heeft mensen nodig die als spil 
fungeren. Anneke was dat voor hier, een middelpunt. Ze woonde 
ook op het Midden. Ze werd geboren in Den Haag. Haar vader was 
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meester bakker, haar moeder onderwijzeres. Anneke werd ook 
onderwijzeres. In 1955 trouwde ze en werden Fenneke en Rik 
geboren. Het huwelijk hield geen stand. Na ruim tien jaar scheidde 
ze, een voor die tijd dappere stap. Alleen, met twee opgroeiende 
kinderen en een baan, dat was geen sinecure. Anneke redde dat, 
dankzij haar humor, optimisme en positieve levensinstelling.  
Tijdens het afstudeerfeestje van haar aanstaande schoonzoon 
leerde ze diens vader, Jaap van Ooijen, kennen. September 1978 
gaven ze elkaar het jawoord. Er volgde een gelukkige, zorgeloze 
periode, waarin ze genoten van hun kleinkinderen, reizen en 
vaartochtjes. In 1985 kwamen Anneke en Jaap in Wapserveen te 
wonen. Helaas overleed Jaap in 1990. Opnieuw was Anneke alleen 
maar nog altijd krachtig.  
Anneke kende het hele dorp en iedereen kende Anneke. Ze 
collecteerde ook niet een stukje van het dorp maar het hele dorp 
van west naar oost en dat ging niet vlug, vlug. Dat was een project 
maar op het eind ‘was ze weer helemaal bij.’ Wat ik al snel merkte, 
toen ik haar leerde kennen in 2011, was hoe geaccepteerd ze was. 
Ze was weliswaar ‘anders’ maar zo volkomen zichzelf en zo nam ze 
ook de mensen om haar heen. Ze zei weleens: ‘Als je ergens komt 
te wonen, kijk dan hoe de gewoontes zijn en pas je daarbij aan.’ Ze 
voelde absoluut niet de behoefte om mensen naar haar hand te 
zetten of haar eigen gewoontes aan anderen op te dringen. Ze 
leefde mee met wie wat op zijn bord kreeg, dan stond ze op de 
stoep. Humor was haar wapen, haar levenselixer, humor hield haar 
gaande. Ze hield, zoals ze het zelf verwoordde, van zittende 
hobby's: lezen, schrijven, theater bezoeken, tuinieren. Haar 
kinderen leerde ze veel goede dingen maar ook snoepen, 
chocolade was haar favoriet! Ze was dol op lekker eten.  
Anneke was gelovig. In een Klokkenstoel van 21 jaar geleden, 
Pasen 1999, schreef zij: ‘Wij staan voor het herdenken van een van 
de belangrijkste  - voor velen hét belangrijkste - feest: Pasen, de 
overwinning op de dood en het begin van een nieuw leven. In de 
natuur om ons heen zien we dagelijks steeds meer van die 
levenskracht …’ De dood had volgens haar niet het laatste woord. 
Er was meer dan dit leven. Anneke geloofde ook in engelen. Toen 
Fenneke na haar overlijden een paar belangrijke voorwerpen 
klaarlegde om bij haar in de kist te worden gelegd, zoals haar 
bijbeltje, wat edelstenen en een doos engelenkaarten, viel er een 
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kaart uit die doos. Op de kaart stond te lezen: ‘Groeten uit de 
hemel.’ De laatste jaren nam haar gezondheid af maar niet haar 
levenslust, die behield ze tot het laatst. Ze bleef optimistisch en 
vrolijk. Zelfs de laatste middag vroeg ze: ‘Gaan we wat gezelligs 
doen?’ Vol vertrouwen begon ze aan haar laatste reis. De 
afscheidsdienst in kleine kring was intiem. Na de dienst hebben we 
Anneke naar de begraafplaats gebracht. We wensen haar kinderen 
en kleinkinderen sterkte toe  
en delen met hen de goede herinneringen.  

JD 
 

 
Interview met Nico Riegman 
Nico(59 jr.) is getrouwd met Karin. Samen hebben ze drie kinderen 
en drie kleinkinderen. Nico is werkzaam als begeleider van medisch 
wetenschappelijk onderzoek bij mensen. Dit onderzoek betreft 
nieuwe medicijnen, hulpmiddelen en technieken. Nico is ook een 
levensgenieter, die houdt van blond, dan wel bruin, Belgisch bier.  
 
Wat is je binding met de kerk in Wapserveen? 
Het eerste wat bij mij opkomt, is een thuisgevoel, welkom zijn. De 
lichte kant spreekt mij aan. Heel veel kan. Geen dogma’s. 
Samengevat: ‘Wij weten het ook niet maar we doen ons best.’ En 
verder participeren. Participeren houdt voor mij in dat je meer doet 
dan alleen maar consumeren, uiteraard naar vermogen. Dat kan in 
heel kleine dingen zitten. Saamhorigheid. Het samen koffiedrinken. 
Ik moet denken aan dat liedje van ‘17 miljoen mensen op dat hele 
kleine stukje’ maar dan geen miljoen. Je laat de ander in zijn 
waarde. Iedereen doet dat. Er zitten geen azijnpissers tussen.  
Wat is volgens jou de meerwaarde van een kerk in het dorp? 
Rouwen en trouwen en dan vooral het rouwen en dat voor het hele 
dorp. Het bieden van pastoraat, het sociale contact is een belangrijk 
aspect. Voor wie regelmatig een dienst bijwoont: reflectie, het 
nadenken over de zin en onzin van het bestaan. 
Vanwege Corona zijn er op dit moment geen  diensten. Hoe is 
dat voor jou?  
Dat is raar. Is het nou zo dat ik het mis? Het is niet zo dat ik het 
vreselijk mis maar het zou leuk zijn om het weer op te pakken. Het is 
het elkaar weer zien. De preek is belangrijk, dat je iets hoort waar je 
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iets mee kunt en het clubje mensen. Ik kom niet om te zingen (was 
opgevallen, n.v.d.r.). Mijn ideale dienst: koffie, overdenking, 
discussie, vooruit dan één lied (na enig aandringen, n.v.d.r.), weer 
koffie.  
Moet je ‘geloven’ om naar de kerk te gaan?  
Nee. 
Wat is ‘heilig’ voor jou? 
Heilig, dat je respect hebt voor elkaar. Je kunt het niet eens zijn met 
iemand maar dan ga je nog niet iemand uitfoeteren. Je luistert naar 
elkaar. Je legt de ander niet je eigen gelijk op.  
Waar verheug je je over? 
Ik verheug me over mijn kleinkinderen, zowel bij het komen als bij 
het gaan. En verder: sleutelen aan de motorfiets en auto, dat is voor 
mij pure ontspanning. De vakanties, samen met Karin, even niet in 
het gebruikelijke stramien.  
Wat ontroert je?  
Ik moet denken aan een filmpje over twee mannen die een leeuw 
hebben opgevoed. Als het dier groot is, wordt het uitgezet in de 
wildernis. Anderhalf jaar later zoeken ze die leeuw weer op. Als ze 
hem gevonden hebben, kijkt de leeuw hen aan. Je denkt dat gaat 
niet goed maar de leeuw knuffelt hen en legt zijn poten op hun 
schouders. Wat mij ontroert is liefde, daar komt het op neer.  
Wat maakt je boos?    
Dat kan van alles zijn maar vooral azijnpissers en roeptoeters, daar 
hebben we er veel te veel van, vooral in de politiek. 
Is jouw visie op het leven anders dan jaren geleden? 
Hoe ouder ik word, hoe meer ik relativeer (nog meer, n.v.d.r.). Wat 
is nou echt belangrijk? Waar gaat het allemaal over? Dat wordt 
steeds sterker. Je visie ontwikkelt zich continue. Maak je druk om de 
dingen die er echt toe doen en laat de rest maar voor wat het is. 
Hoe ouder ik word, hoe minder serieus ik mezelf neem.  
Wat stemt je zorgelijk als het gaat om de toekomst? 
Hoe we met de planeet omgaan, ons economisch stelsel. Die twee 
zijn met elkaar vervlochten. Ik pleit voor de economie van het 
genoeg, dan blijft er van die planeet nog wat over.  
Wat stemt je hoopvol? 
Dat je toch ziet dat steeds meer mensen zich druk maken om de 
planeet. Je bent niet meer de gek met de geitenharen sokken.  
Wat vind je van het kerkkrantje? 
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Prima, zoals het is. Het leest lekker weg. Ik lees het altijd. 
In 1960 sprak men zich zorgelijk uit over het voortbestaan van 
de kerk alhier. Wat zijn wat dat betreft jouw verwachtingen voor 
de komende tien jaar? 
Ik ben verbaasd dat het überhaupt nog bestaat dus wat dat betreft 
denk ik dat er over tien jaar ook nog wel kerkelijk leven is. Ik denk 
dan vooral aan vijftigplussers, oudere mensen die interesse krijgen. 
Een kerk met jong volk, nee, tenzij je de EO kant op gaat maar dat 
past niet bij dit kerkje.  
Wat hoop je voor de toekomst als het gaat om de kerk van 
Wapserveen? 
Dat de kerk nog meer aansluiting vindt bij de Wapserveners. Nu is 
het nog: je bent gek als je gaat. Dat het toegaat naar: Je bent gek 
als je er niet naar toe gaat.  
 
Nico bedankt voor dit onderhoudende interview! 
 
 
Ledenadministratie 
Sinds een paar weken zijn Marianne Westenbrink en 
ondergetekende druk bezig met onze ledenadministratie. Toen ik 
hier begon kreeg ik een grote grijze metalen bak met kartonnen 
kaartjes en een klein transparant kunststoffen bakje met kaartjes. 
De grijze bak behoorde al tot het verleden en het kunststoffen bakje 
maakte een paar jaar geleden plaats voor een losbladige map. 
Sinds het begin van dit jaar maken wij gebruik van het LRP (het 
Leden Registratiesysteem van de Protestantse Kerk in Nederland). 
Dit systeem is aangesloten op het BRP ( Basisregistratie Personen). 
In het verleden kende de Hervormde kerk belijdende, doop- en 
geboorteleden. Geboorteleden werden tot voor kort in LRP vermeld 
als meegeregistreerd. Dit kan nu alleen nog voor personen jonger 
dan 18 jaar en partners van doop- of belijdende leden. Vandaar dat 
ik inmiddels heel wat mensen, die als meegeregistreerd in onze 
ledenadministratie stonden, gebeld heb met de vraag of zij 
verbonden willen blijven met onze kerk. Heel veel mensen hebben 
positief gereageerd. Inmiddels zijn we een heel eind met deze klus.  
 
JD 
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De haan is van de kerk 
Is het u al opgevallen dat er geen haan meer op onze kerk staat? 
Tijdens onderhoudswerkzaamheden bleek, dat “de makelaar” waar 
de haan opstaat verrot is. En dat ook de haan volledig doorgeroest 
is. 
Dat betekent dat er een nieuwe haan gemaakt wordt. Laten we 
hopen dat wanneer hij klaar is, het coronavirus ook achter ons ligt, 
zodat onze nieuwe haan weer boven op het dak de victorie kan 
kraaien! 
 
Vanuit de kerkenraad 
Deze keer niet vanuit de kerkenraad, die is immers door het 
Coronavirus niet bij elkaar geweest, maar wat gedachtespinsels van 
mijzelf. 
 
Door het sociaal isolement hebben we in deze dagen meer tijd om 
onze gedachten te laten gaan. Daarnaast worden we door de media 
overspoeld door nieuws dat allerlei gedachten oproept. Het is een 
rare tijd die in kranten en op televisie zelfs wordt vergeleken met 
oorlogstijd. Men heeft het over het ‘nieuwe normaal’. 
Misschien omdat in mijn persoonlijke kring geen mensen getroffen 
zijn door het Coronavirus - en ik hoop van ganser harte dat dat ook 
voor u geldt - maar deze vergelijkingen gaan voor mij erg ver. 
Wellicht komt het ook omdat we in Drenthe wonen, in onze provincie 
zijn immers minder mensen besmet dan in vele andere provincies.  
Natuurlijk mis ik contacten. Het lijkt onnatuurlijk om elkaar niet aan 
te mogen raken, zelfs geen hand te mogen geven, in de supermarkt 
met een grote boog om elkaar heen te lopen. Maar, een ‘nieuw 
normaal’?  Ik geloof niet dat dit ‘normaal’ is en ik geloof ook niet dat 
deze situatie blijft. De geschiedenis leert dat mensen na allerlei 
rampen de draad weer oppakken. En, laten we wel zijn, Corona is 
een ramp. Maar Corona is ook een tijdelijke abnormale situatie, een 
situatie die uiteindelijk voorbij zal gaan. Het moment komt dat we 
weer op een gewone en normale manier contacten kunnen 
onderhouden. Waarschijnlijk moeten we geduld hebben, en zelfs 
meer geduld dan ons lief is maar uiteindelijk komp ’t, zoals Daniël 
Lohues zingt, allemaol wel goed! 
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Zolang de oostenwind blef weijen 
Zullen de blaadern blieben vallen 
Zolang de boer zal blieben zeijen 
Zal de meulen blieben dreijen 
Zolang de zunne mar blef schienen 
Kommen bloemen uut de knop 
En as de kippen blieben leggen 
Kommen der kuukens uut de dop 
Zolang het vuur zal blieben branden 
Schieten vonken naor de sterren 
Zolang de zee rolt op de stranden 
En der wark komp uut de handen 
Zolang de kinder blieben zingen 
En alles giet zoals het moet 
En as de liefde mar blef winnen 
Komp ’t allemaol wel goed 
 
Zolang de lente maar blef kommen 
En dan de zomer en dan de herfst 
En as de winter maar blef dromen 
Van neije blaadern aan de bomen 
Zolang de maon gewoon blef zörgen 
Veur zilv’ren licht en eb en vloed 
En as de liefde mar blef winnen 
Kom ’t allemaol wel goed. 
 
Uw scriba, 
Wendy Broesder Spijk 
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Diaconaal project Blessed Generation 
Op zondag 10 mei zou de collecte van de dienst bestemd 
geweest zijn voor ons diaconaal project Blessed Generation. 
Zoals bekend zet deze organisatie zich in voor kwetsbare 
kinderen in Kenia en omgeving. Graag willen we hiervoor uw 
aandacht vragen. Voor meer informatie: 
www.blessedgeneration.nl   
 
 
 
U kunt uw gift overmaken op 
 IBAN: NL59 RABO 0160 2833 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.blessedgeneration.nl/
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Kruiswoordpuzzel 
Vul in en ontdek wie of wat er net boven het midden staat. U kunt 
uw oplossing doorgeven aan de redactie. Dit kan tot 10 juni. Onder 
de goede inzenders wordt een boekenbon verloot. Voorgangers zijn 
uitgesloten van deelname. 
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Horizontaal 
1. leerling van Jezus 5. temperamentvolle leerling 9. 
periode 10. hoofd van een klooster 12. moeder 13. 
uitroep van pijn 14. alles 15. koningin uit het O.T. 17. 
geboorteplaats Abraham 18. lengtemaat 19. getij 22. 
hoorde Petrus 3 keer 25. vrouw van Jacob 29. de heilige . 
eenheid 30. Adonai is . 31. een hemels ..... 33. zat Jozef 
in 35. overblijfsel 36. volksleider 37. moeder van Jezus 
39. in wording 42. zoon van Adam en Eva 43. profeet 47. 
broer van 42 50. landbouwwerktuig 51. windrichting 52. 
oorspronkelijk 54. deel van een graanhalm 55. omroep 
56. nakomeling 57. zat in een vis 60. speelde David op 
62. heil aan de lezer 63. al te …. 64 . Filistijnse god 
 
 
 
Verticaal 
2. Stad in Mesopotamië 3. zoon van Jacob 4. eerste 
koning van Israël 6. herders… 7. schoondochter van 
Naomi 8. vrouw van Abraham 11. mazzel… 15. hof van 
…. 16. en andere(n) 20. neef van Abraham 21. circa 69 
cm 23. ….. dan de blauwe 24. Mozes voor intimi 26. 
eerste mens 27. schoondochter van Naomi 28 vrouw van 
Adam 32. broer van Jacob 33. vader 34. het meer van 
……. 38. reddingsboot 40. de …, de waarheid en het 
leven 41. oudste zoon van Abraham 44. bijbelse vrouw 
45. lastdier 46. deed Petrus drie keer 48. laatste woord 
49. vrouwelijk geestelijke 53. schoondochter van Naomi 
58. rund 59. van Hem, die het .. regeert 61. Egyptische 
zonnegod 
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Bezoekwerk 
Donderdag 12 maart was de laatste dag dat ik het aandurfde 
spontaan bij deze of gene even langs te komen. Op dit moment doe 
ik dat om begrijpelijke redenen niet. Mocht u toch graag bezoek 
willen, laat het mij weten. Op zonnige dagen is het goed te doen om 
elkaar buiten in de tuin te ontmoeten en soms is ook een bezoek 
binnenshuis niet ondenkbaar. Vanaf maandag 8 juni werk ik weer en 
hopelijk treffen we elkaar eens op een woensdagmiddag of 
zondagmorgen als de kerk open is.  

JD 
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Ik dacht in deze toch wel spannende tijd aan een gedicht  
van de opa van mijn vrouw. 
Hij heeft dit gemaakt in of vlak na de oorlog. 
Het lijkt me toepasselijk in deze tijd. 
 
Roelof Verbeek 
 
 
Tijd 
 
Tijd, tijd, wat is tijd 
Tijd is heden, was gisteren, komt morgen, 
Het is alsof het ons uit handen glijdt, 
en de tijd der toekomst is verborgen. 
We houden niet vast de tijd van het heden, 
weer een dag en de tijd is verleden. 
 
Alles heeft zijn bestemde tijd, 
een tijd van vrede en van strijd, 
een tijd van geven en van nemen, 
een tijd van rust in 't werkzaam leven. 
Prediker die zegt het ons, 
maar in onze tijd ziet men het soms: 
men heeft in deze tijd geen tijd, 
en al 't gejaag is ijdelheid. 
 
Men zegt: "Wat gaat de tijd toch vlug". 
En men denkt nog vaak aan de tijden van terug. 
Men moet nog dat, men moet nog dit, 
en het blijkt dat men in tijdnood. 
 
Doch, als men ons soms wachten laat, 
is 't of de tijd dan kruipen gaat. 
en voor een zieke met veel pijn,  
kunnen minuten uren zijn. 
 
Gedicht gemaakt door Popko Kuiper 
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    Vrijheid 
 

De vrijheid om te lopen 
af en toe stil te kunnen staan 

te kunnen zeggen wat je denkt 
je eigen weg te kunnen gaan 

 
De vrijheid om te leven 

ongeacht waarin je gelooft 
is genieten van elk moment 

omdat morgen niet is beloofd 
 

Een stukje van dat vrije leven 
lijkt even helemaal niet dichtbij 

maar wie kan zijn wie hij is 
leeft altijd vogelvrij 

 
 
 
 
 
Meeleven met elkaar! 
Gerard Ham verblijft nog wel even in de Isala te Zwolle. 
Een kaartje is altijd fijn. 
 
Gerard Ham, afd. V2.3A 
Postbus 10400 
8000 GK Zwolle 
 
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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Onze kerk staat aan het Oosteinde 31 te Wapserveen 
 
Kerkelijk werker 
Voorganger  Janni Doeven   Tel. 0522-305667 
   Kerkweg4, 7955AA 
   IJhorst 
 
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 
Diaken   Roelof Verbeek  Tel. 0521-344563 
Adviserend 
kerkenraadslid Arend Jan Booij  Tel.0521-321337 
 
 
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 
 
 
mail-adressen: 
Kerkelijk werker/ voorganger          jannidoeven@gmail.com 
Voorzitter kerkenraad             westenbrinkhendrik@gmail.com 
Ouderling Scriba   wa.broesder@hotmail.com 
Redaktie Kerkblad   doorten@hotmail.com 
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