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Voorwoord 
Dit kerkblad is gevuld met foto's en herinneringen aan Kerst. 
Hartelijk dank aan alle mensen die iets hebben willen delen. 

 
Kijkt u ook op de website voor een overdenking van Janni Doeven. 

 
Zoals u zult begrijpen kan er op dit moment nog niets worden 
meegedeeld over eventuele diensten in januari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij de voorpagina: 
Januari 2013 maakte ik een paar winterfoto’s van de kerk. Frans 
Schot, schilder op Terschelling, heeft onlangs op mijn verzoek en 
met behulp van deze foto’s de kerk van Wapserveen geschilderd. 
Frans wil geen kunstenaar heten, vandaar de benaming schilder. JD 



 

Beste Wapserveners, 

De kopij voor deze Klokkenstoel was al aangeleverd en de 
drukker wilde de pers al aan zetten. En toen …. 
Toen kwam het besluit van de regering voor een volledige 
lockdown. 

 
Dat betekende dat we als kerkenraad moesten beslissen wat 
te doen met de gemaakte plannen rond de kerstnachtdienst. 
Zo wilden we een inloopdienst houden, waarbij u verspreid 
over de avond onze kerk kon bezoeken en kon luisteren naar 
muziek, korte teksten en gedichten. 

Als kerkenraad vinden we echter dat we gehoor moeten geven 
aan de oproep tot zo min mogelijk sociale contacten voor de 
komende tijd. Dat heeft ons doen besluiten om geen 
kerstnachtdienst te houden. 
Wel gaan we proberen om online een alternatief te bieden. 
Op de site van onze kerk: www.kerk-wapserveen.nl komt 
een overdenking te staan, zullen kerstliederen te beluisteren 
zijn (orgel en dwarsfluit) en denken we nog na over verdere 
invulling. 

Ook hebben de maatregelen ons doen besluiten om geen 
oudejaarsdienst te houden, wat we heel erg betreuren. 

Ik vind het geweldig dat zoveel mensen gereageerd hebben op 
de oproep om voor deze Klokkenstoel hun beleving van Kerst 
te delen. Ik wens u dan ook veel leesplezier toe. 

Verder hoop ik dat we elkaar snel in 2021 weer kunnen 
ontmoeten. Ook hoop ik dat u samen met uw naasten toch een 
fijne Kerst kunt vieren en wens ik u allen een goede 
jaarwisseling toe. 

Hendrik Westenbrink 
voorzitter kerkenraad 
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Kerst 2020 
Alles wat gewoon was, is anders en langzaam maar zeker trekt dat 

ongewone door alles heen. Het ongewone kan gewoon worden 

maar zover zijn we naar mijn idee nog niet. Kerst lijkt zo ver weg en 

dan bedoel ik niet in dagen maar in beleving. De buurman heeft de 

vlaggenmastkerstboom alweer minstens twee weken geïnstalleerd 

en ook het houten verlichte boompje naast de staldeuren is weer 

paraat maar beide halen de overkant niet. In de krant lees ik: ‘Kerst, 

hou het intiem en veilig.’ Ik vond het de laatste tijd al wel intiem 

genoeg. Ik kijk uit naar iets minder intiem. Natuurlijk, je kunt een 

kaarsje aansteken, zelf Lucas 2 lezen en als je geen bijbel hebt, lees 

het dan verderop in deze Klokkenstoel. Doe dat vooral hardop, want 

wat je hardop uitspreekt, krijgt weerklank! Dat kind wordt echt wel 

weer geboren. Als je lef hebt, want dat heb je nodig als je wilt 

zingen, zing dan zachtjes ‘Stille nacht’, want stil zal het zijn, stiller 

dan zo veel andere jaren. Black Friday (een super koopdag) mocht 

maar we mogen in de kerk, om met Joep te spreken, geen Ikeaatje 

doen. Kerst roept in mij het verlangen op naar eerdere jaren. De 

keren dat je op moest schuiven in de bank, zodat er nog iemand bij 

kon. De keren dat er ook mensen de trap op gingen om plaats te 

nemen op de banken boven. De keren dat het te warm was of te 

koud. De keren dat het paadje zo glad was, de jurk knelde en de 

goede schoenen nog thuis stonden. Is dat dan kerst? Nee, dat is  het 
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niet. Kerst is heel oud, iets van vroeger, iets van eeuwen en nog 

altijd levend, juist ook nu. Het was er, het is er en het zal er elk jaar 

weer zijn. Het bevel van keizer Augustus klinkt ieder jaar weer. Nu 

klinkt het misschien wat zachter maar ook dit jaar worden de dagen 

vervuld en daarmee ook ons verlangen. En in al die donkerte, in dat 

onafzienbare toch ook nu het uitzicht op licht, op een hemelse 

schare, een lichtende ster. Dat alles zingt in ons en brengt ons 

dichter bij kerst, bij het kind dat wordt geboren, bij onszelf. 

 
 
 
 
 
 
 

Tussen alle mensen in, 
in het menselijk gezin. 
Hoor, de englen zingen d’eer 
van de nieuwgeboren Heer.  (lied 481) 

 
Mede namens de kerkenraad wens ik iedereen gezegende 
kerstdagen en een gelukkig 2021 toe. 

Janni Doeven 
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Lucas 2: 1 - 7 De geboorte van Jezus 
 

En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging vanwege keizer 
Augustus, dat het gehele rijk moest worden ingeschreven. Deze 
inschrijving had voor het eerst plaats, toen Quirinius het bewind over Syrië 
voerde. En zij gingen allen op reis om zich te laten inschrijven, ieder naar 
zijn eigen stad. Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazaret, naar 
Judea, naar de stad van David, die Betlehem heet, omdat hij uit het huis  
en het geslacht van David was, om zich te laten inschrijven met Maria, zijn 
ondertrouwde vrouw, welke zwanger was. En het geschiedde,  toen  zij 
daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou, en zij baarde 
haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een 
kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. 
Lucas 2: 8 - 20 De herders 
En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het veld 
en des nachts de wacht hielden over hun kudde. En opeens stond een 
engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen, en 
zij vreesden met grote vreze. En de engel zeide tot hen: Weest niet 
bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal 
ten deel vallen: U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, 
in de stad van David. En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in 
doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. En plotseling was er bij de 
engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende: Ere zij  
God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. En het 
geschiedde, toen de engelen van hen heengevaren waren naar de hemel, 
dat de herders tot elkander spraken: Laten wij dan naar Betlehem gaan  
om te zien hetgeen geschied is en ons door de Here is bekendgemaakt. En 
zij gingen haastig en vonden Maria en Jozef, en het kind liggende in de 
kribbe. En toen zij het gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen tot hen 
gesproken was over dit kind. En allen, die ervan hoorden, verbaasden zich 
over hetgeen door de herders tot hen gezegd werd. Doch Maria bewaarde 
al deze woorden, die overwegende in haar hart. En de herders keerden 
terug, God lovende en prijzende om alles wat zij hadden gehoord en 
gezien, gelijk het hun gezegd was. 
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Grijs 
 

Ik zit thuis vanwege coronabesmetting en kijk naar buiten 
Alles grauw en grijs. 
Moet verplicht thuiszitten, dat is voor mij ook grijs 
Kijk ik in de spiegel, 
wordt het ook behoorlijk grijs. 
Oftewel ik ben niet zo van het grijs 
Maar hoor ik dan het nieuws en de berichten over actievoeren 
En gaat het nu over zwarte piet, corona, de agrarische sector 
of wat ook nog maar 
dan gaat het hard tegen hard. Het is zwart of het is wit. 
Dan denk ik wel eens………. er is ook nog grijs. 

Arend Jan 
 
 

Ik dacht 
Ik wist dat ik mijn mond moest houden 
Als ik werkelijk iets te zeggen had 
Ik wist dat ik mezelf niet zo vertrouwde 
En overschreeuwde dat 
Ik wist: Ik moet mijn ogen sluiten 
Als ik werkelijk iets wou zien 
Ik wist: Ik keek te veel naar buiten 
Natuurlijk zat het binnenin 
Ik dacht: De hongersnood in Afrika 
Als die maar eenmaal is gestild 
Ik dacht: De kernwapens de wereld uit 
Ik dacht te politiek, veel te gewild 
Ik dacht: We moeten eerlijk delen 
Ieder het zijne, dus de helft 
Ik dacht: Als iedereen volmaakt is 
Begin ik aan mezelf 
Ik dacht: Ik haal het uit de boeken 
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Ik dacht: Ik vecht me vrij 
Ik dacht dat ik het ver moest zoeken 
Natuurlijk ligt het heel dicht bij 
Ik dacht: Ik moet mijn vuisten ballen 
Iemand zei: ‘Open je hand’ 
Ik was bang om door de mand te vallen 
Iemand zei: ‘Er is geen mand’ 

 
 

De strekking van deze tekst van Freek de Jonge vind ik: ‘Kijk ook 
naar jezelf, je doet ook mee en wees wie je bent, dat is niet fout al 
kan het weleens misgaan.’ Vriendelijke groet, Arend Jan 

 
 
 
 
 

Vanuit de Kerkenraad 
Het centrale thema tijdens de laatste kerkenraadvergaderingen zal u 
niet verbazen; wanneer kunnen we wel of niet weer bij elkaar 
komen? En wat is er mogelijk tijdens de Kerst en op 
Oudejaarsavond? Een gesloten kerk met Kerst is zelfs in “Corona- 
tijd” niet aanvaardbaar. En het herdenken van hen die ons ontvallen 
zijn moet toch op een veilige manier mogelijk zijn. 
Elders in deze Klokkenstoel leest u wat we hebben bedacht en hoe 
we dit willen organiseren. 
We kijken er naar uit u tijdens deze speciale bijeenkomsten in kleine 
aantallen te ontmoeten. 

 
Kerst zal dit jaar door velen van ons slechts in klein gezelschap of 
zelfs alleen worden gevierd. Door al die beperkingen en opgelegde 
soberheid legde ik in gedachten de relatie met de oorsprong van het 
Kerstfeest. 
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“In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle 
inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven… Jozef ging van 
de stad Nazareth … naar Bethlehem … om zich te laten inschrijven 
samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. 
Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze 
bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem   
in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen 
geen plaats was in het nachtverblijf van de stad (Lucas 2:1-8).” 

 
Kerst was in vorige jaren het feest van het Licht, maar vooral ook  
van familie, samenzijn, lekker eten en cadeautjes onder de boom. 
Misschien komen we door Corona ongewild dichter bij de oorsprong 
van de viering. 
De geboorte van een bijzonder kind onder moeilijke 
omstandigheden. Een kind dat uitgroeide tot een man, wiens 
boodschap door alle festiviteiten wellicht nauwelijks meer hoorbaar 
was. Misschien dat Hij in de stilte van de komende Kerst weer wat 
dichterbij komt, en meer een plaats krijgt in het dagelijks leven. 

 
Er zijn in mijn beleving weinig mensen die dat zo treffend hebben 
beschreven als Toon Hermans. 

 
 

Ik heb zijn beeltenis maar vaag in mijn gedachten 
En ik weet haast niets van hoe hij sprak en hoe hij keek 
‘k zou willen weten hoe hij liep en lachte 
‘k zou willen weten hoe hij door zijn haren streek 

 
‘k zou willen weten of hij appels at of noten 
En hoe hij hoestte als hij bij de oever stond 
Hoe hij zijn baard geknipt heeft en zijn neus gesnoten 
Iets van zijn oogopslag, zijn tanden en zijn mond 
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En hoe hij sliep en heeft ontbeten 
En of hij koffie dronk of thee bij het ontbijt 
En of hij welles met de deuren heeft gesmeten 
En of hij hield van knoflook of van zoetigheid 

 
Maar ik ruik wierook, plechtig klinkt in alle talen 
Wat hij gezegd heeft, en ik verdwaal in mijn gebed 
Want ik zoek de kleuren van zijn kleed en zijn sandalen 
Ik zoek gewoon DE MAN VAN NAZARETH. 
 

Ik wens u allen een gezegende Kerst toe. 
Uw scriba, 
Wendy Broesder Spijk 

 
 
 
 
 
Bericht van overlijden 
Woensdag 18 november overleed Gerda Schiphorst - Brand. Gerda 
werd, evenals haar man Roelof, 70 jaar oud. Dinsdag 24 november 
was de afscheidsbijeenkomst te Meppel. Onze gedachten gaan uit 
naar Wim, Nelleke en hun drie kinderen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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Kerstmoment 
Zoals 
plotseling stilstaan op ‘t pad 
naar m’n huis 
De hemel 
vol sterren 

 
Vol ben ik 
met die sterren! 
Tot in mijn vezels zie ik ze 
Schatten, diamanten 
Elk onderdeeltje van m’n wezen is gevuld met 

 
Sterrenman, en sterrenkinderen 
sterrenvrienden  
medebewoners van 
sterrengrond op dit 
sterrenpad naar m’n huis 

 
Plotseling is 
alles 
zoals het bedoeld is 

 
Anne Beets 

 
 
 
 

Dit kleine vlammetje is sterker 
dan de diepste duisternis 

 
 
 

Bertha Doorten 
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Een stralend kind 
 

Zacht schitteren sterretjes 
in de top van de boom. 
Golft engelenhaar 
in de weerkaatsing 
van geweven licht. 

 

Daaronder een stal in mos 
goede herders die waken 
de warme adem van ezel en os 

 

Diep menselijk is de drang 
naar een wonder, 
tot eindelijk.. een stralend kind 
in eenvoud zijn geboorte vindt. 

 

Zijn naam is redder, verlosser 
vredebrenger. 
Oude en versleten namen 
voor in de kerk tesamen? 
Wat ervaar jij het meest  
bij vieren van ‘t kerstfeest? 
De gezelligheid en de sfeer 
of beleef je ook nog meer? 

 
Is vrede niet vaak van korte duur? 
Stuit je op een muur 
in jezelf of van onbegrip? 
Durf je om blijvend houvast te vragen, 
om vrede, om stilte in je leven 
aan het stralende kind die het kan geven? 
Weer worden wij door dit kind bewogen 
als wij snakken naar warmte en sterretjes in de ogen. A.V. 
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Jullie zijn het licht in deze wereld. Een stad op een berg is voor iedereen 
zichtbaar. 
Matteüs 5:14 

 

 
Beste gemeenteleden van de kerk in Diever – Wapserveen 
Wat fijn dat ik u allen even mag en kan groeten via deze weg . 
Het is een raar jaar geweest voor iedereen . Voor Blessed Generation is 
dat niet anders . 
Vanaf maart mochten er niet meer zoveel kinderen in Blessed Generation 
zijn als anders en gingen de scholen dicht . Voor veel kinderen moesten  
we oplossingen zoeken – bij opa ’s en oma’s, oudere broers of zussen die 
opgeroeid zijn bij Blessed Generation – ooms – tantes . Niet eenvoudig – 
vaak geen onwil maar vaak hebben familieleden een hut en kunnen al die 
kinderen daar gewoon niet in – is er geen inkomen om de extra monden   
te voeden ; het is een enorme uitdaging . Veel kinderen bleven wel bij 
Blessed Generation slapen, simpelweg omdat het niet anders kon . De 
scholen bleven dicht het hele jaar – school betekent niet alleen onderwijs, 
maar ook eten door de lunch programma’s en kinderen lopen dat nu mis . 
Er is enorm veel om dankbaar voor te zijn . Niet alleen de werknemers van 
Blessed Generation maar ook de oudere studenten hebben echt alles op 
alles gezet om ervoor te zorgen dat er contact was met iedereen – dat er 
eten kwam bij gezinnen – of namen kinderen bij hen in huis . Los van eten 
werd er via via huiswerk bezorgd bij kinderen dat ze dan weer via via 
konden inleveren – het ging niet zozeer om de wiskundesommen, maar 
om het contact – het bezig zijn en met elkaar, in verbinding blijven . De 
zorgen waren soms best groot – kinderen die bij ooms en tantes verbleven 
maar  die  hun  baan  en  daardoor  ook  hun  huurhuis  verloren  – Blessed 

https://dailyverses.net/nl/matteus/5/14/bgt
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Generation sprong bij met huur en voeding . En zo gingen we het jaar door 
. Dit alles kost heel veel geld en we zijn u dankbaar voor uw steun . Want 
die steun is zo hard nodig . Vanaf 1 januari zullen de  scholen  
waarschijnlijk weer allemaal opengaan . Ondertussen zijn alle kinderen 
alweer bij Blessed Generation terug . Is de pandemie voorbij ? Nee zeker 
niet en we hebben nog een lange weg te gaan . We hebben wel hoop. In 
het komende jaar willen we gezinshuizen gaan bouwen – gezinshuizen die 
groot genoeg zijn voor opa’s en oma’s om bijvoorbeeld 7 kleinkinderen in 
hun gezin op te nemen . De huizen zullen gebouwd worden bij Blessed 
Generation waardoor we gemakkelijk kunnen helpen met scholing en 
voeding en medische zorg . Maar kinderen groeien wel op in een huis en 
een gezin . Een huis dat op zichzelf staat en waar ze kunnen blijven ook als 
de pandemie doorgaat of er een nieuwe komt. Dat is dan hun thuis . Vanaf 
1 januari mogen we starten met de bouw van 6 van dit soort huizen . 
Natuurlijk blijven we geld nodig hebben om de gezinnen helemaal te 
ondersteunen en hopen we op uw steun . Maar vooral wil ik met u delen 
dat we hoop hebben – hoop dat kinderen in gezinnen kunnen opgroeien 
met ondersteunde hulp . De 6 huizen waar we mee gaan starten noemen 
we het lighthouse project . Lighthouse – vuurtoren . Het staat voor het  
licht in het donker dat schepen helpt om niet te stranden . Graag wilde ik 
dit met u delen in de tijd voor kerst waarin we stilstaan bij de geboorte  
van Jezus en hoop ik via deze weg onze blijdschap te delen en ook wat  
licht bij u in de huiskamer te brengen . 
Dank voor uw steun en fijne feestdagen 
Ria Fennema en team 
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Kerstherinneringen 
In de jaren vijftig was mijn vader leider van de zondagsschool van 
ons dorp. Deze werd bezocht door de hervormde leerlingen van 
zowel de openbare als de christelijke school. Vanwege het grote 
aantal kinderen werd het kerstfeest in de kerk gevierd in twee 
shifts, om 14.00 uur de kleintjes, om 16.00 de groten. Mijn vader 
was erg druk met de voorbereidingen en liet het werk voor het 
kerstfeest thuis, met de zes kinderen, over aan mijn moeder. Het 
waren stressvolle dagen. Bij het begin van het tweede kerstfeest 
was het al schemerig en werd het snel donker. Wat kwamen de 
brandende kaarsen in de prachtig versierde hoge kerstboom mooi 
tot hun recht! De kinderen zaten vooraan en verder was de kerk 
gevuld met ouders. Ik genoot van de samenzang, die natuurlijk 
begeleid werd door de organist. Ter afsluiting liepen we in de rij 
door de consistoriekamer en kregen daar de traditionele papieren 
zak met een flink stuk Deventer koek, een grote sinaasappel en een 
boek van W.G. van der Hulst. 
Via de buitendeur moesten we een trap af, het duister overviel me 
en ook de grote groep ouders die daar in het donker stond. Toen 
kwam mijn mooiste moment: vanuit het donker hoorde ik dat mijn 
moeder mij riep. Ook zíj had op mij staan wachten! 

Ingezonden door Jannie Stukker 
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ONZE HAAN KRAAIT WEER 
Het dak van onze kerk heeft het een half jaar zonder haan moeten 
stellen. Nadat de monumentenwacht had geconstateerd dat na 
bijna 100 jaar trouwe dienst het haantje volledig doorgeroest was, 
hebben we hem verwijderd. 

 
Een bedrijf uit Heerenveen heeft exact naar voorbeeld van de oude 
haan een nieuwe gemaakt. Vervolgens heeft een gepensioneerde 
smid uit Groningen deze verguld. 
En afgelopen week heeft de HJL Groep het nieuwe haantje weer op 
het dak gezet. 
Ook is de oude steunbalk waar het haantje op rustte vervangen. 

 
We gaan er nu vanuit dat deze nieuwe haan de komende 100 jaar 
weer victorie zal kraaien over Wapserveen! 
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Ja vroeger, lag er in de winter vaak sneeuw. We zijn we een keer 
met de bus naar het kerstfeest gegaan. Er lag toen erg veel sneeuw 
en de bus begon te rijden vanaf ‘t Westeinde richting de 
kerk. Onderweg kon iedereen instappen. Het kerstfeest voor de 
kinderen was toen ‘s avonds. 

Ingezonden door Anneke Duiven 
 
 

Een kerstboom zonder stekker …. 
We haalden hem op in het tuindersgebied tussen Rijswijk en Delft, 
want daar waren ze het mooist en het goedkoopst. We fietsten er 
heen. Ik bij mijn vader achterop. Terug liepen we , naast de fiets 
waar hij met wat touw aan vast gemaakt werd. 
Eenmaal thuis versierden we hem. 
Ik herinner me de versiering van dennenappels met witte verf en 
glitter, die mijn opa maakte. 
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Opa woonde bij ons in huis en ik was 5 jaar. 
Er waren ook paddenstoelen en pegels van papier-maché. 
En een paar mooie zilveren ballen. 
Dan kwamen de  kaarsjes ! 
Elk op een eigen metalen schaaltje met een knijpertje eraan. 
Als klein kind keek je tegen de boom op, in mijn gedachten was hij 
geweldig groot en hoog. 
Mijn vader stak de kaarsjes aan. Ze brandden tijdens de hele 
kerstmaaltijd, wel meer dan een uur lang. 
En ook de dagen tot het nieuwe jaar brandden ze elke avond, een 
uur, soms een halfuur, want dan kon je twee avonden met dezelfde 
kaarsjes doen. 
We keken er meestal in stilte naar. We vonden het zó mooi, en de 
stilte kwam ook in jezelf. Alle andere lichten in de kamer waren dan 
uit. Mijn vader en moeder mijmerden soms op gedempte toon over 
hun verlangen naar vrede op aarde, en dat we moesten beseffen 
hoe goed we het hier en nu hadden….. 
Wij hebben dit ritueel tot nog toe elk jaar kunnen voortzetten *. Een 

kerstboom met 
echte kaarsjes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze kinderen zijn er mee opgegroeid en hebben het nooit 
“ouderwets” gevonden. Met wat ouderlijke hulp mochten ze een 
aantal kaarsjes zelf aansteken. 
En het moment van aandacht en verstilling is altijd gebleven. 
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Als er bezoek kwam zeiden die weleens : “ och hebben jullie nog 
echte kaarsjes !?” 

 
Ja, wij hebben  een kerstboom zonder stekker ….. 

 
* zolang de drogisterij van Annie in Vledder kerstboomkaarsjes blijft 
verkopen. 

ingezonden door Wilfred Beets 
 
 
 

 

Einde jaargedachten 2020 
 
 

Er zijn soms situaties die bezorgen je veel pijn. 

En dan zijn er toch weer mensen die er voor je zijn. 

Een klopje op je schouder of een duwtje in de rug. 

Dat heb je soms zo nodig dan keert je zelfvertrouwen terug. 

In ons hectisch dagelijks leven,waarin je soms veel moet. 

Vergeet je soms wel eens te kijken naar wat er werkelijk toe doet. 

Je neemt je voor bewust te leven,maar dat lukt niet altijd goed. 

Om te doen wat je zou willen,mis je soms de moed. 

Kerst groet van  Roelie en Roelof Sol. 
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Een foto van de lichtgevende engel met de symbolen van 
geloof , hoop en liefde! 

Ingezonden door Piet en Nel Tijssen 
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Kerst 1914 
Het is Kerstavond in 1914. In Noord-Frankrijk en Vlaanderen maken 
soldaten in de loopgraven zich op voor een zoveelste oorlogsnacht. 
Ook de Britten van de Queen's Westminster Rifles-eenheid, in een 
knollenveld bij La Chapelle-d'Armentières. Maar dan zien zij een 
lichtje. en nog een, en nog een. Niet lang daarna stijgen aan de 
overkant ‘rare’ deuntjes op, schrijft soldaat Percy Jones in zijn 
dagboek. Het maakt de Britten achterdochtig. Ze denken dat de 
Duitse vijand een aanval voorbereidt. ‘Dus brachten we onze 
geweren en munitie in gereedheid’, schrijft Jones. "We stonden op 
het punt om te vuren, toen we een Duitser iets hoorden roepen. 
‘Englishmen. Englishmen. Don't shoot. You don't shoot, we don't 
shoot.’ De vijand wilde niet vechten, maar kerstvieren. ‘Allemaal  
leuk en aardig, maar we hadden al zo veel verhalen gehoord over 
Duits bedrog, dat we op onze hoede bleven.’ De bedoelingen van de 
Duitsers waren oprecht, die deuntjes waren kerstliedjes. Ze klonken 
ook niet alleen bij La Chapelle-d'Armentières, maar langs het hele 
westfront. Die Kerst, terwijl de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) in 
volle gang was, zou het op heel veel plaatsen langs de loopgraven 
vrede zijn, een onofficiële ‘wilde vrede’. Toen de oorlog in 1914 
uitbarstte, dacht iedereen dat deze snel voorbij zou zijn. Maar in het 
westen van Vlaanderen en in Noord-Frankrijk stokte de strijd en 
ontstond een loopgravenoorlog. Toen Kerstmis naderde, waren    er 
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op de Europese slagvelden al bijna een miljoen  slachtoffers 
gevallen. Maar tijdens Kerstmis zwegen de kanonnen dus. Hoe de 
wapenstilstand tot stand kwam, wie het initiatief nam en hoe dat 
werd ontvangen, verschilde van plaats tot plaats. Maar in de meeste 
gevallen waren het de Duitsers die de voorzet gaven. En de 
geallieerden deden bijna allemaal mee. Overal in niemandsland 
werden die Kerstavond handen geschud. De ochtend erop kwam de 
realiteit pijnlijk aan het licht. Overal lagen lijken, die niet konden 
worden geborgen toen er nog gevochten werd. Nu wel, dus pakten 
de soldaten bij het ochtendgloren gezamenlijk de spades op en 
gaven ze de gevallenen een laatste rustplaats in niemandsland.  
Toen dat achter de rug was, gingen de partijen verder waar ze 
gebleven waren. Met Kerst vieren welteverstaan. 
Waar instrumenten aanwezig waren, werden concerten gegeven. En 
er werd gevoetbald, onderling, achter de linies, maar ook tussen de 
loopgraven. Kurt Zehmisch, een Duitse officier, schreef in zijn 
dagboek: ‘Uiteindelijk kwamen de Engelsen met een voetbal 
tevoorschijn uit de loopgraven, en al snel ontspon zich een  
levendige wedstrijd. Hoe ongelooflijk prachtig, en vreemd tegelijk.’ 
De officiële geschiedschrijving van een ander Duits regiment 
beschrijft een duel waarbij hoofddeksels van beide partijen als 
doelpalen werden gebruikt. ‘De bevroren grond was geen  
probleem. Toen organiseerde elke partij een team, met de bal in het 
midden.’ De uitslag? De oorlog zouden de Duitsers verliezen, maar 
dit duel wonnen ze met 3-2. De kerstbestanden eindigden even 
rommelig als ze begonnen waren, verschillend van plaats tot plaats. 
Op de ene plaats werd alweer gevochten toen kerst nog niet eens 
voorbij was. Elders waren soldaten minder happig op een herstart 
van de uitzichtloze loopgravenoorlog, tegen een vijand die een 
gezicht had gekregen …. 
Ingezonden door Lammie van Pijkeren 
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Interview met Roelie Luning 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roelie is getrouwd met Bart. 
Samen wonen ze sinds 1 juli 
1968 in Wapserveen. Roelie en 
Bart hebben vier kinderen en 
drie kleindochters. Hun oudste 
zoon Henk is overleden. Roelie 
heeft 17 keer de vierdaagse 
gelopen. Haar ogen schitteren 
als ze hierover praat. Ze spreekt 
met waardering over de 

aanmoedigingen van de wandelgroep Wapserveen en laat mij de 
kaarten zien die ze van hen ontving. We zitten aan de keukentafel. 
Buiten is het behoorlijk mistig. 

 
 
 
 

Wat is je binding met de kerk in Wapserveen? 
Vroeger ging ik naar de zondagsschool in Ruinen en later naar de 
jeugdkerk. Onze kinderen gingen eerder ook naar de zondagsschool. 
Zelf mag ik zo nu en dan graag naar de kerk gaan. Het geeft mij rust. 
Ik vind het een gezellig, knus kerkje. Het heeft uitstraling. Als ik 
heen wil, ga ik. Dat kan met iemand samen maar dat hoeft niet. 
Wat is volgens jou de meerwaarde van een kerk in het dorp? 
Het is een plek van samenkomst, ook als er een begrafenis is. Zo bij 
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elkaar komen, dat heeft wel iets. En ik moet denken aan de 
tentoonstelling van laatst (tekeningen meester Stukker), dat was 
mooi zo in het kerkje. 
Moet je ‘geloven’ om naar de kerk te gaan? 
Nee (kort en krachtig). Ik ben Hervormd grootgebracht maar je 
hoeft niet te geloven om naar de kerk te gaan. De kerk staat open 
voor iedereen. Als wij op vakantie zijn en we komen langs een kerk 
dan kijken we of de deur open is en als dat zo is, dan gaan we vast 
even naar binnen. 
Wat is ‘heilig’ voor jou? 
De kinderen en de kleinkinderen, daar moeten ze mij niet te veel 
aankomen, die bescherm je. 
Waar verheug je je over? 
Dat de corona weg is en alles weer normaal is. Het verenigingsleven 
weer wordt opgepakt, daar kijk ik naar uit, vooral in deze tijd. Het 
weer volop ontmoeten van andere mensen, vrienden en kennissen. 
Wat ontroert je? 
Iets op de televisie, iets verdrietigs, dan ga ik zo mee. Als er een jong 
iemand overlijdt door een ongeluk, dan denk ik: ‘Die maakt nu 
hetzelfde mee als wij. Die moet meemaken wat wij meemaken.’ 
Wat maakt je boos? 
Roddels. Als er iets wordt gezegd dat helemaal niet waar is, daar 
kan ik mij heel kwaad over maken. 
Is jouw visie op het leven anders dan jaren geleden? 
Ik was heel blij dat ik Bart ontmoette, dat we trouwden en op 
Wapserveen kwamen te wonen. Vanaf dat moment had ik meer 
vrijheid. Vrijheid vind ik belangrijk, ook voor mijn kinderen, dat ze 
hun eigen leven leiden en je als ouders niet alle weken bij je 
kinderen op bezoek gaat. Wij hadden toen de kinderen thuis 
woonden een allemanshuisje. Er kwam veel jeugd over de vloer of 
ze vertrokken vanuit ons huis. Ik herinner mij een vriend van Henk, 
die dronk thee bij ons en legde de voeten op de lage tafel. Ik had en 
heb een huis om in te leven, dat heb ik nog. 
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Wat stemt je zorgelijk als het gaat om de toekomst? 
Hoe komt het later met onze kleinkinderen? Wij zingen het wel uit 
maar hoe het na ons komt dat is een vraag. Ik vind dat weleens 
angstig. 
Wat hoop je? 
Bart en ik zijn nu 52 jaar getrouwd. Ik hoop dat we ons 55 jarig 
huwelijk beleven. 
Wat vind je van het kerkkrantje? 
Ik vind het een mooi krantje. Ik lees de in memoriams. In zijn geheel 
vind ik het mooi en ik lees het ook altijd en bewaar het tot de 
volgende komt. De stukjes die jij schrijft, lees ik ook graag. 
Wat hoop je voor de toekomst als het gaat om de kerk van 
Wapserveen? 
Dat de kerk blijft bestaan. 

 
 
 

We praten nog even over de komende kerst, dat er minder mogelijk 
is. Uitgebreid met familie bij elkaar zitten, dat kan niet. Roelie: ‘We 
zien wel wat het wordt.’ 
Roelie, hartelijk bedankt voor dit interview! 

 
Even stil staan 

 
De stille dagen komen eraan 
tijd om even stil te staan 
overdenken en bezinnen 
afsluiten of opnieuw beginnen 
wat te doen met wensen of dromen 
dingen die jou zijn overkomen 
laat ze zijn en laat ze achter 
de ergste worden zachter 
de mooiste krijgen een plaats in je hart 
maak ieder jaar een nieuwe start 
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begin aan je oude of nieuwe dromen 
laat het leven op je af komen 
heb lief, bewonder en geniet 
meer dan dit leven heb je niet 

 
Ingezonden door Roelie Luning 

 
 
 
 
 
 

Oproep bezoekersgroep 
De bezoekersgroep telt binnenkort twee leden minder. Gelukkig wil 

Arend Jan Booij de 
bezoekersgroep 
versterken. Het zou heel 
fijn zijn als er nog iemand 
zich aanmeldt om 
mensen te bezoeken. Als 
lid van de 
bezoekersgroep bezoek 
je een aantal mensen 
circa twee keer per jaar 

en soms wat vaker. Alles kan tijdens zo’n bezoek onderwerp van 
gesprek zijn. Het wel en wee van de mensen staat uiteraard voorop. 
Iedereen die een beetje aandacht op kan brengen voor een ander, 
kan luisteren en meeleven is van harte welkom! Wil je meer 
informatie, bel even. 

JD 
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Wie zijn de wijzen 
 

Zij die naar boven kijken, 
naar de hemel en zijn tekens, 
die thuis zijn in de nacht en de geheimen, 
die waken en uitzien naar de ster. 
Maar die ook oog hebben voor wat beneden ligt, 
voor de aarde en haar wegen, 
voor de dag en het licht. 

 
Die rijk zijn aan zilver en goud, 
en toch bereid zijn alles achter zich te laten. 
Die een Koning zoeken, 
want goud en zilver zijn geen aanbidding waard. 
En zonder aanbidding blijft het leven leeg. 
En wie de Koning niet vindt, zal zichzelf aanbidden. 

 
Die een valse koning ontmoeten en hem doorzien,  
en argeloos als kinderen vragen naar de ware Koning. 

 
Die de oude geschriften onderzoeken, 
en wijzer zijn dan de geleerden. 
Want alleen voor oprechten van hart gaan de Schriften open. 

 
Die omwegen maken. 
Want wie lijnrecht naar zijn doel wil, 
doet een wereld en mensen geweld aan. 
Want de goede weg is gehoorzaam aan de aarde, 
voegt zich naar haar hoogten en laagten 
en volgt de kronkellijn van de rivieren. 

 
En wie de wijsheid van de weg heeft geleerd, 
weet dat wij worden geleid langs vreemde paden. 
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Want niet wij maken de weg. 
De weg maakt ons. 

 
De wijzen zijn zij, die altijd op weg willen gaan, 
altijd opnieuw willen beginnen. 
Want wat in één keer gevonden wordt, 
is voorbarig en onbetrouwbaar. 

 
Die weten dat de ster komt en gaat. 
En ze verschijnt alleen als we ze willen zien, 
en haar licht schijnt nergens anders dan in het hart 
dat trouw en geduldig wil zoeken. 
En wie de ster van vrede en vreugde volgt, 
gaat vreemde wegen en zal niet verdwalen. 

 
Die bedrogen worden. 
Want vals is de gang van de wereld 
en de bedoelingen van de mensen gaan krom. 
En die toch het huis vinden, 
de plaats van de aanbidding. 

 
Die een kind zien 
en de Koning herkennen, die zij zoeken. 
Die hulde brengen. 
Want er is grootheid in de mens die kan neerknielen. 
En alleen grootheid kan grootheid herkennen. 
En alleen koningen knielen voor de Koning. 

 
Die hun schatten te voorschijn halen. 
Want wat niet gegeven wordt, gaat verloren. 

 
Die de waarschuwingen van de droom begrijpen 
en leren dat er meer dan één weg is naar hun land. 
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Die terugkeren naar huis, 
verdwijnen in de stilte, 
terug naar hun werk 
en hun plaats onder de mensen. 
Want daar wacht het leven. 

Frans Cromphout 
 
 

 

 
 

Een dierbare foto uit 1963…. van Marianne Westenbrink 
 

Mijn herinnering als jongste uit een gezin van 8 kinderen aan 
Kerstnacht. 
Om 12 uur ’s avonds gingen we naar de kerstnachtmis in de 
katholieke 
St. Michaëlkerk in de Bilt. De mis duurde voor een kind eindeloos 
lang, wel 1 ½ uur! Er stonden 3 heren in goud-rode jurken en de 
misdienaars waren mijn vriendjes met wie ik in de klas zat. Er werd 
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gesproken en gezongen in een vreemde taal (latijns) met toch wel 
mooie muziek erbij. 
Het leukste was het samen naar huis lopen met de hele familie, 
want daar was het warm en gezellig. En het was al half 2 ’s nachts! 
De tafel was mooi gedekt voor het kerstontbijt. Dan kregen we altijd 
bloedworst met appeltjes, balkenbrij en warme chocolademelk. 

 
 
 

 
Wat je lief is 

De stille dagen komen eraan. 
Tijd om even stil te staan. 
Overdenken en bezinnen, 
loslaten en iets nieuws beginnen. 

 
Wat te doen met wensen of dromen, 
dingen die jou zijn overkomen ? 
Laat ze zijn en laat ze achter, 
de ergste worden in liefde zachter, 
de mooiste krijgen een plaats in je open hart. 
Maak ieder jaar een nieuwe start. 

 
Begin aan je oude of nieuwe dromen, 
laat het leven je mogen overkomen. 
Heb liever dan lief wat je lief is, verwonder, bewonder en geniet, 
Méér dan dit leven heb je niet……!!! 

Antoon V. 
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Vanuit de diaconie 
 

Giften december 2020: Blessed 
Generation € 5000,- ZOA 
vluchtelingenzorg € 500,- 
Voedselbank Westerveld € 250,- 
Werkgroep ziekenpastoraat PKN Groningen-Drenthe € 100,- 
Bartiméus Fonds € 100,- 
Edukans  € 100,- 
Lilianefonds  € 100,- 
Stichting naar school in Haïti  € 100,- 

 
 

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: 

http://www.blessedgeneration.nl/
http://www.blessedgeneration.nl/
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www.kerk-wapserveen.nl 
Onze kerk staat aan het Oosteinde 31 te Wapserveen 

 
Kerkelijk werker 
Voorganger 

 
Janni Doeven 

 
Tel. 0522-305667 

 Kerkweg4, 7955AA 
IJhorst 

 

Voorzitter / 
ouderling/ 
Kerkrentmeester 

Hendrik Westenbrink 
 

Bertha Doorten 

Tel. 0521-321483 
06 51826102 
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 
Inge en Otto Janssen 
Roelie Sol 
Nico Riegman 

 
Tel. 0521-343770 
Tel. 0521-320499 
Tel. 0521-321346 
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 

http://www.kerk-wapserveen.nl/
mailto:jannidoeven@gmail.com
mailto:westenbrinkhendrik@gmail.com
mailto:wa.broesder@hotmail.com
mailto:doorten@hotmail.com
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