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Diensten 
20 sept.  Mw. Janni Doeven* 
 
4 okt.   Mw. Janni Doeven* 
 
18 okt. Ds. Gerke van Hiele (Giethoorn)* 
 
1 nov. Mw. Janni Doeven* 

 Oogstdienst in het dialect 
  
15 nov.  Mw. Simone van der Laan (Assen)* 
 
29 nov.   1e Advent Mw. Janni Doeven* 
  Lichtjesdienst om 20.00 u.  

 

 
 
13 dec.  3e Advent Mw. Anneke Vermaas (Elim)* 
 
24 dec. Kerstnachtdienst* 

om 22.00 u. Mw. Janni Doeven  
   
25 dec. Kerstgezinsdienst met toneel* 
  Mw. Janni Doeven 
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31 dec. Oudejaarsdienst om 19.30 u.*  
  Herdenking overledenen  
  Mw. Janni Doeven 
 
* Onder voorbehoud 
 
 
 
 
 
Agenda 
 
Woensdag 23 sept.  Stiltemeditatie om 19.30 u.*  
 
Woensdag 18 nov.  Stiltemeditatie om 19.30 u.*  
 
* Onder voorbehoud 
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Verder in de tijd 
 
Voorzichtig zijn we weer begonnen met de diensten. We zitten 
ver uit elkaar. Een grappige bijkomstigheid is dat daardoor de 
kerk voller lijkt. Na afloop was er de eerste keren buiten koffie 
en onlangs ‘in de banken.’ Het is een ‘onvergetelijke tijd’. Van 
harte hoop ik dat we aan vergeten toekomen, want het 
eindpunt is nog niet in zicht. Alles gaat anders. Was er 
voorheen weinig met zekerheid te zeggen over om het even 
wat. Nu is dat nog sterker het geval. Het woordje ‘als’ hoor je 
vaker dan voorheen. Bepaalde facetten van het leven staan stil 
of worden opgeschort. Mensen raken elkaar minder of 
helemaal niet aan. Familiebijeenkomsten en trouwpartijen 
gaan niet door, worden anders van karakter of voor 
onbepaalde tijd uitgesteld. Het leven zelf laat zich niet 
uitstellen. We hebben het ermee te doen. Sommige mensen 
zijn nu eenzaam of nog eenzamer. Verjaardagen worden 
beperkt gevierd, uitstapjes afgelast of gaan wel door maar 
minder spontaan. Soms valt mij rond een gebeurtenis een 
tekst of een lied te binnen, dat gebeurde ook nu wel maar veel 
teksten strandden, bleven als het ware in de lucht hangen. Op 
zich vond ik dat wel tekenend, want er hangt zoveel in de 
lucht. Een lied uit het Nieuwe Liedboek (lied 1003) bleef 
wekenlang hangen: 
 

Stil is de straat. Overal 
mensen in huizen verdwenen, 
even een luide sirene – 
stil is de straat overal. 
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Komt er, God, een nieuwe morgen 
als een teken van uw trouw, 
worden wij bevrijd van zorgen? 
God, kom gauw.  
 
 

 
 
 

Inmiddels komen we weer wat meer naar buiten en is het niet 
meer zo stil. De aanvankelijke voorzichtigheid is aan het 
verdwijnen. De digitale belangstelling voor diensten is ook 
afgenomen. Aanvankelijk leefde er, zo las ik her en der, bij veel 
mensen ‘kerkhonger’. Er zou nu mogelijk sprake zijn van 
‘kerkhuiver’. Als het een gewoonte wordt om niet (meer) te 
gaan, ga je dan nog ooit wel (weer)? Dat is de zorg die nu in 
veel kerken speelt. Overigens merk ik daar in Wapserveen 
weinig van. Door dit alles heen is merkbaar dat we ‘het oude 
leven’ missen. Elkaar nabij zijn is een groot goed, ook het 
letterlijk elkaar nabij zijn. Kerk is naar mijn idee dan meer dan 
een aantal diensten per jaar. Dagelijks merk ik dat de behoefte 
aan ontmoeting, aan het samen beleven van …… leeft onder 
mensen. Een mens is niet een eiland. Er is geen ‘ik’ zonder een 
‘jij’ en vice versa. Er bestaan heel wat misverstanden over de 
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kerk. Zo denken mensen nogal eens dat er in de kerk veel over 
‘God’ wordt gesproken. ‘God’ wordt weleens genoemd, dat 
klopt, maar het valt nog niet mee om iets over ‘God’ te zeggen. 
Het gaat in de kerk over ons mensen, over het leven, over alles 
wat we beleven aan mooi en lelijk en soms komt God daarin te 
voorschijn, valt daar iets in te ontdekken, dat je ‘God’ zou 
kunnen noemen. En wie of wat dat is …….? Soms, een enkele 
keer weet een enkeling daar weleens iets over te zeggen maar 
misschien bewaart hij of zij dat wel, zoals Maria in het 
kerstverhaal, in zijn of haar hart.  

Janni Doeven 
 

Interview met Koert Bruins 
Op de grote tafel in het voormalige café liggen een aantal 
geplastificeerde krantenknipsels waarop Koert en Annie met 
hun laatste cafégasten zijn te zien. Koert vertelt over de 
sluiting van het inmiddels zo overbekende café. Hij bewaart 
veel goede herinneringen aan ‘de caféjaren’. In 1961 kwamen 
Koert en Annie in Wapserveen te wonen. Zij kregen twee 
kinderen, Klaas en Greetje. Met veel liefde hebben Koert en 
Annie in hun kruidenierszaak en café gewerkt. Koert zou er een 
boek over kunnen schrijven maar dat doet hij niet. Uit zijn 
verhalen blijkt dat de wedervaardigheden en verhalen van 
anderen bij hem in goede handen zijn. Koert glimlacht en ik zie  
aan zijn gezicht dat veel van alles wat er is gepasseerd hem 
nog levendig voor ogen staat. In 1998 sloten de deuren van 
café Bruins. Mei 2017 overleed Annie. Koert en Klaas bleven 
op het Midden wonen. Van het café gaan we al pratend naar 
‘de kerk’.  
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Wat is je binding met de kerk in Wapserveen? 
Mijn moeder kwam uit een gereformeerde familie. Zij kwam 
uit Oud-Avereest. Mijn vader was ‘gewoon’ Hervormd. In 
Ruinen waren mijn ouders lid van de Hervormde kerk. Mijn 
moeder wilde dat ik naar de zondagsschool ging en later naar 
catechisatie en de jongerenvereniging. Aan de kerstspelen in 
de kerk deed ik vaak mee. Ik heb drie keer Jozef gespeeld. 
Koert herinnert zich zijn tegenspeelster nog, dat was Jantje 
Zantingh. Ik was in die tijd een liefhebber van sporten, vooral 
voetballen en daardoor raakte de kerk op de achtergrond. Mijn 
militaire dienst heb ik met heel veel plezier vervuld. Ik werd 
sergeant. Als ik geen verkering had gekregen met Annie was ik 
in dienst gebleven. Annie, een dochter van de smid in Spier, 
woonde tegenover caféhouder Hendrik ten Buur. 
Zondagsmiddags was er dansen bij Kuuk. De meiden uit Spier, 
waaronder Annie, kwamen daar ook en zo is het gekomen.  
 
En de kerk nu? 
Ik had het er nog niet aan toe. Caféhouder en kerk, dat is haast 
tegengesteld aan elkaar. Zaterdagavond ‘tralala’, zondags ‘een 
heilig man’. Ik vind de contacten belangrijk. ‘Het geloof’ zegt 
mij ook wel wat. Ik weet niet of er een God bestaat maar als je 
de verhalen hoort ………… Zo sta ik erin.  
Wat is volgens jou de meerwaarde van een kerk in het dorp? 
Ik vind het belangrijk voor het dorp, het geheel en dat je de 
mogelijkheid hebt om in je eigen dorp naar de kerk te kunnen 
gaan. 
Moet je ‘geloven’ om naar de kerk te gaan?  
Nee (krachtig uitgesproken). 
Wat is ‘heilig’ voor jou? 
Heilig ……. (Koert peinst). Eigenlijk niks maar wel zijn sommige 
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zaken belangrijk. Eerlijkheid, vriendelijkheid, hartelijkheid en 
‘Doe maar gewoon’. Geen trammelant maken. Mijn beroep 
heeft dat ook wel met zich mee gebracht. Er is wel een grens, 
dan zeg ik: ‘Holt oe mar stille, wi’j wurt ’t ur toch niet over 
iens.’ 
Waar verheug je je over? 
Ik kan mij heel goed vermaken. Het leven is heel anders 
geworden (zonder Annie) maar ik kan er prima mee leven. Ik ga 
met de camper op pad. Ik fiets graag en ik vind het prima om 
ergens alleen naar toe te gaan.  
Wat ontroert je?  
Een triest geval, een begrafenis of als er iets heel vervelends 
gebeurt met een ander, dan word ik emotioneel. Ik heb dat nu 
sterker dan vroeger, dat merk ik aan mijzelf. 
Wat maakt je boos?    
Oneerlijkheid. Iets wat niet zou horen en wat iemand dan toch 
doet. Ik kan er ook niet tegen als iemand liegt of fabeltjes 
vertelt. 
Is jouw kijk op het op het leven veranderd?  
Als je jong bent, dan kan alles. Je vindt alles mooi. Dan kan en 
doe je dingen die je nu beslist niet meer zult doen. Ik ben 
rustiger geworden en niet gauw kwaad. Eerder was ik sneller 
aangebrand.  
Wat stemt je zorgelijk als het gaat om de toekomst? 
(Koert schudt zijn hoofd) Nee, zo zit ik niet in elkaar. Met Klaas 
is alles goed doorgesproken en over mijn dochter hoef ik mij 
geen zorgen te maken.  
Wat vind je van het kerkkrantje? 
Goed. Er staan leuke, goede en begrijpelijke verhalen in.  
Wat zijn jouw verwachtingen als het gaat om de toekomst 
van de kerk in Wapserveen?  
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Ik verwacht dat de kerk er over 25 jaar(!) niet meer is maar het 
krijgt wel weer een invulling. Er moet iets bijzonders gebeuren, 
dan komen er weer meer mensen in de kerk.  
 
Koert, hartelijk bedankt voor dit interview! 
 

 
 
 
Stiltemeditaties 
Kort na aanvang van de herfst, woensdagavond 23 september, 
is er weer een stiltemeditatie. De stiltes worden afgewisseld 
door teksten, muziek en soms de uitnodiging om een enkel 
woord of een vraag in jezelf te overwegen. De stilte van het 
kerkje zet zich vaak buiten voort. Als je dan zo ’s avonds weer 
naar buiten loopt, lijkt het wel of stilte zo veel meer bij een 
mens hoort dan alle rumoer dat ons dagelijks begeleidt. We 
beginnen om half 8 en iedereen is welkom. De eerstvolgende 
stiltemeditatie daarna is woensdagavond 18 november.  
Iedereen is van harte welkom! 
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Soms gebeurt er iets dat te denken geeft … 
Niet ver bij ons uit de buurt werd een tuinbank te koop 
aangeboden. Na wat heen en weer gemail over afmetingen en 
prijs reed ik met mijn man naar het betreffende adres. Een 
vriendelijke man liep al op ons toe nog voor wij goed en wel uit 
de auto waren gestapt. Even later verscheen er een tweede 
man, die wat hand- en spandiensten verleende. We praatten 
even, ik ging nog even proefzitten en vervolgens werd de koop 
gesloten. Ik zei tegen mijn man toen we wegreden: ‘Waren dat 
nou een vader en zoon of schoonzoon?’ ‘Nee’, zei mijn man, 
‘daarvoor verschilden ze te weinig in leeftijd. Volgens mij 
waren het twee homo’s.’ Inmiddels waren we de bocht om en 
merkte ik op: ‘Vreemd eigenlijk, als we die bank bij een man en 
een vrouw hadden gekocht, zouden we dit hele gesprek niet 
voeren. Hoor je mij of jou al zeggen: ‘Volgens mij waren dat 
twee hetero’s!’  

JD 
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Vanuit de kerkenraad 
 
We komen als gemeente weer bij elkaar op zondag.  
We hebben de draad weer opgepakt. 
Weliswaar zoeken we een beetje stroef een plaats in de 
banken, op ruime afstand van elkaar en ontsmetten we onze 
handen bij binnenkomst, maar we zijn er weer! 
Wat een geluk!  
Wat een geluk ook dat het virus de weg naar Drenthe 
nauwelijks heeft gevonden. Ook nu, terwijl er weer meer 
besmettingen plaatsvinden.  
Tel je zegeningen. 
Ondanks dat sommige gemeenten wel weer samen zingen 
hebben wij dat tot op heden niet gedaan. De alternatieven, het 
voorlezen van de teksten tijdens het orgelspel door de 
voorganger en het meezingen door slechts een of twee 
kerkleden zijn denk ik acceptabel. Als kerkenraad volgen we 
nauwlettend de ontwikkelingen en gaan, indien verantwoord, 
zo snel mogelijk terug naar ‘normaal’. 
 
Ook de kerkenraad komt weer bij elkaar.  
Na vier maanden zonder vergaderingen zaten we in juli op 
anderhalve meter afstand van elkaar in de kerk. Het voelde 
onwennig. Door het virus, maar ook en misschien wel vooral: 
we misten Harm, de ontspannen manier van samenkomen aan 
zijn keukentafel, de huiselijkheid en Harms ongelofelijke kennis 
en ervaring, waar we als vanzelfsprekend steeds weer een 
beroep op deden. Eigenlijk was het samenkomen zonder hem 
nog vreemder dan de afstandelijke manier waarop we in ons 
kerkje om de tafel zaten. 
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In de April-Klokkenstoel schreef ik dat juist deze Coronatijd ons 
de kans geeft om invulling te geven aan de Dorpskerk. Ik weet 
niet hoe het u vergaat, maar voor mij voelde het weer 
samenkomen een beetje als thuiskomen. We zijn een 
dorpskerk. 
 
Uw scriba, 
Wendy Broesder Spijk 
 
 
Expositie “meester Stukker”. 
 
De meeste (oud-)Wapserveners herinneren zich Herman 
Stukker als “meester Stukker”. Herman was van 1975 tot 1995 
hoofdonderwijzer aan de basisschool van Wapserveen. Naast 
onderwijzer was Herman ook bevlogen tekenaar. 
Zijn vrouw, Jannie, speelt 1x per maand op het orgel tijdens de 
dienst in de dorpskerk van Wapserveen. Zo ontstond het idee 
om in deze kerk een expositie te organiseren met de 
tekeningen van Herman. 
De expositie is geopend op 26 september van 13.00 tot 17.00 
uur en op 27 september van 11.00 tot 16.00 uur. Naast het 
bekijken van de tekeningen is de expositie ook een mooie 
gelegenheid om de dorpskerk van binnen te bekijken. 
 
Het is wat het is. 
 
Mijn werk heeft eigenlijk geen toelichting nodig, het spreekt 
voor zich; het is wat het is. 
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Al heel lang tekende ik alles wat er zich toe leende. Dat was 
lang niet altijd een succes. Mijn vader had het kamertje waar ik 
sliep, van nieuw behang voorzien (ik was toen vier of vijf jaar). 
Nieuwe, vlekkeloos uitdagende, blanco oppervlaktes. 
Levensgrote paarden, leeuwen en andere voor een kleuter 
spannende zaken werden door de “kunstenaar” op deze 
inspirerende vlakken getekend. Mijn vader raakte ook 
geïnspireerd; hierover zal ik niet verder uitweiden. 
Desondanks ben ik doorgegaan met tekenen en later ook met 
schilderen en etsen. Het was wel de eerste en de laatste “les” 
wat betreft tekenen die ik heb ontvangen. 
 
Mijn inspiratie kreeg ik uit mijn omgeving. Vaak was het een 
doorleefd gezicht, een schuur of een boerderij, waar de sporen 
van een langdurige bewoning zichtbaar waren. Ook de natuur 
was een inspiratiebron. Tijdens mijn werkzaamheden als 
(hoofd)onderwijzer stond de beeldende creativiteit op een 
laag pitje, al maakte ik wel mooie bordtekeningen. 
 
In die tijd heb ik mij ook bezig gehouden met voorwaarden 
scheppende activiteiten ten aan zien van de beeldende kunst, 
in de vorm van bestuurlijke bezigheden, bijvoorbeeld bij het 
Feest van de Geest en de Kringkunst Steenwijkerland. Pas rond 
mijn pensioen was er meer tijd voor tekenen, schilderen en 
etsen. 
 
Het is u misschien opgevallen dat ook de laatste zinnen in de 
verleden tijd zijn gezet. Het gedetailleerde weergeven van de 
werkelijkheid, zoals ik dat tot nu toe deed, lukt niet meer. De 
fijne motoriek laat me in de steek. 
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Ik hoop dat deze expositie u nog iets vertelt. Vertellen zit de 
meester in het bloed. 
 
Herman Stukker 
 
 
 
EVEN VOORSTELLEN 
 

Vorig jaar stond er een oproep in het kerk blad wie dit blad zou 
willen rond brengen, omdat de familie Winters er mee ging 
stoppen. 
Ik dacht dat kan ik wel doen, het is maar 4 keer per jaar.  Ik 
wandel graag en kan dit dan mooi combineren. Heel 
Wapserveen vond ik wel wat veel, dus aangegeven het 
Oosteinde wel te willen doen. 
En zo is het gegaan, ben geen trouwe bezoeker van de kerk 
maar draag het wel een warm hart toe. 
Van de redactie kwam de vraag of ik mij voor wilde stellen. 
Bij deze. 
 
Ik ben Femmie Booij en getrouwd met Jan Roelof Booij en wij 
wonen samen op het Oosteinde 24. 
Hebben twee kinderen, Rik en Josee, maar die wonen niet 
meer thuis. 
Sinds kort hebben we weer een hond (Senna), een gele 
labrador. Na meer dan een jaar geen hond gehad te hebben 
misten we dat toch heel erg. 
 
Veel mensen in Wapserveen kennen mij wel. 
Ben geboren in Wapserveen net als mijn man en woonde toen 
op het Midden. 
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Ik heb van ongeveer 1975 tot 1983 gewerkt in de kruideniers 
winkel van de familie Idserda. 
 
In 1983 ben ik verhuisd naar Leiden waar mijn man toen 
werkte.  
Daarna nog gewoond in Haren, Eelde, Steenwijk en Uffelte en 
na 28 jaar weer terug in Wapserveen. 
 
Wij hebben daar een nieuw huis gebouwd op de plek waar 
mijn schoonouders jaren hebben gewoond en wonen daar met 
veel plezier. 
 
Ik werk in Meppel als verzorgingsassistente op een 
woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke 
beperking, en vind dit geweldig om te mogen doen. 
 
Mocht u mij binnenkort bij uw brievenbus zien, dan weet u nu 
wie ik ben. 
 
Gr Femmie Booij 
 
 
Met veel plezier hebben wij nu twee keer “de Klokkenstoel” bij 
u in de brievenbus gedaan op het Midden, de nieuwbouw en 
het Westeinde. 
Wij hebben dit stokje overgenomen van Lute en Roelie 
Winters die het maar liefst 10 jaren vóór ons hebben gedaan. 
Het is fijn om op deze manier een kleine bijdrage te kunnen 
leveren aan de verbinding tussen de kerk en de bewoners van 
Wapserveen.  
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Wij stellen ons even voor: 
Modana woont sinds 1997 op “de Noorder Poort”, werkt daar 
in de moestuin en geeft Pilateslessen. Bovendien een fervente 
wandelaar en vindt het mede daarom leuk om het kerkblad 
rond te brengen. 
 
Bernadette woont sinds 2004 in Wapserveen. Zij heeft ook op 
“de Noorder Poort” gewoond en woont nu al een aantal jaren 
in de voormalige bejaardenwoningen van het dorp. Ze heeft 10 
jaar als vrijwilligster op de dorpsschool (nu “de Vuursteen”) 
kinderen begeleid bij het lezen. Hierna heeft ze ruim twee jaar 
2x per week gekookt voor Joop Rutgers. Zij was getrouwd met 
dominee Rutgers die enige tijd als inval-dominee in 
Wapserveen gewoond en gewerkt heeft. Zij woonden 
toentertijd in het huis tegenover de dorpskerk.  
Misschien bij een aantal van u wel bekend. 
 
Wij gaan proberen om, net als Roelie en Lute, tien jaar die vol 
te maken! 
 
 
Met dank aan de kerkenraad voor het vertrouwen een 
vriendelijke groet van  
 
Modana de Wit Rouw en Bernadette Willenborg  
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          T V G Assen: Omdat het zo  b o e i e n d  is                                                             
 Theologische vorming en verdieping gemeenteleden en     
 geïnteresseerden 

Op dinsdagmorgen 6 oktober 2020 start onze driejarige 
cursus TVG Assen voor heel Drenthe, delen van 
Groningen en Overijssel, voor iedereen die 
geïnteresseerd is in geloof en theologie.Tijdstip: 09.00-
12.15 uur. U bent dan welkom in het Markehuus, 
Scharmbarg 35, 9407 EA Assen. Zie voor alle 
informatie onze website: www.tvgassen.nl  

Alle eerder verschenen data via flyers en posters, in 
kerkbladen en op lokale websites,  zijn komen te 
vervallen door de coronamaatregelen. Voor al uw 
vragen, onze wijzigingen, over kosten en hoe aan te 
melden, kunt u contact opnemen met ons secretariaat: 
Nanno en Elly Levenga, tel. 06-1410 1512 of  
tvgassen@gmail.com Aanmeldingsformulier vindt u ook 
op onze website. Na 1 oktober is het secretariaat in 
handen van Bert van Maanen, tel. 0599  653 202 of 
tvgassen@gmail.com 

 T V G  Assen:  verrassend      verfrissend     

verrijkend 

http://www.tvgassen.nl/
mailto:tvgassen@gmail.com
mailto:tvgassen@gmail.com
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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 
 
 
 
 

 
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: 
NL84RABO0373732074 
 

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

http://www.blessedgeneration.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/                                                                        06 51826102 
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           NL84 RABO 0373 7320 74 
Kerkrentmeesters             NL53 ABNA 0476 9488 00 
 
 
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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