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Beste Wapserveners, 
 
Na het kerstnummer van onze “Rond de Klokkenstoel” in december 
ligt er nu weer een Klokkenstoel voor u. 
Ik wil graag beginnen degenen die zo spontaan hun medewerking 
hebben verleend in het tot stand komen van het kerstnummer 
hiervoor hartelijk bedanken.  
We waren blij verrast dat zo velen een bijdrage hebben willen 
schrijven! 
Door de nog steeds voortdurende lockdown is de Klokkenstoel voor 
ons één van de weinige middelen om contact met u te houden. 
De kerk wordt op dit moment helaas alleen gebruikt voor 
afscheidsdiensten. Om deze diensten zo veilig mogelijk en met in 
achtneming van de coronaregels te houden, betekent dit wel dat er 
niet meer dan 30 personen bij een afscheid aanwezig mogen zijn. 
Ook bezoekt Janni, helaas noodgedwongen minder als gewoonlijk, 
nog wel mensen in ons dorp die daar behoefte aan hebben. 
Toch blijf ik hopen dat we elkaar over niet al te lange tijd weer net 
als voorheen in onze dorpskerk kunnen ontmoeten.  
We kijken daar als kerkenraad erg naar uit! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Hendrik Westenbrink 
 
 
 
Een extra Klokkenstoel 
Een extra Klokkenstoel zonder vermelding van diensten, zonder een 
agenda. Wel een Klokkenstoel, die anders niet verschijnt, een 
Klokkenstoel in februari. Natuurlijk is er wel een rooster gemaakt en 
waren er plannen maar die worden bewaard voor betere tijden. Om 
vooral te vertellen wat niet kan of niet doorgaat, daar wordt geen 
mens vrolijk van. Een extra krantje is dan toch een manier om even 
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contact te maken. Veel kerken verspreiden hun kerkkrantje enkel 
onder hun leden. Het is best bijzonder dat in Wapserveen het 
krantje bij iedereen in de bus valt. Zelf ken ik geen andere plek waar 
dit ook gebeurt. Zodra er weer wat meer mogelijk is, wordt dit op 
de website vermeld (www.kerkwapserveen.nl).  
 
 

Bezoekwerk, bloemen, contact  
Landelijk is het advies om bezoek ontvangen en op bezoek gaan te 
beperken. Ik bezoek wekelijks wel een paar mensen maar minder 
dan ‘normaal’ en enkel na vooraf telefonisch contact. Vanwege het 
niet doorgaan van diensten, het elkaar minder zien, kan het 
gebeuren dat je iets wat er wel degelijk toe doet pas laat of 
helemaal niet hoort. Als er iets is, als u graag contact wil, als u 
hoopt dat die of die de bloemen eens krijgt, laat het ons weten!  
 
 

 
 
Routekaart 
Mijn groentetuin ligt aan de straatkant, dat heeft zo zijn voor en z’n 
tegen. Het levert soms leuke gesprekken op maar ook weleens 
oponthoud. Enige tijd geleden alweer parkeerde een vrouw haar 
auto vlakbij de heg van onze tuin. ‘Mag ik u iets vragen?’ 
Toestemming hiervoor hoefde ik niet te geven. Ze stak direct van 
wal. ‘Mevrouw, er zijn hier diverse wandelroutes.’ Ik knikte, want 
voor erg veel meer was er geen ruimte.  
 

http://www.kerkwapserveen.nl/
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Er zijn inderdaad vier wandelroutes, aangeduid met klavertjes. Ze 
vroeg naar het startpunt. Ik wist het niet. Verbouwereerd keek ze 
me aan. ‘U woont hier en u weet niet het startpunt van de 
wandelroutes?’ Haar blik kreeg iets verontwaardigds. Ze vond het 
zichtbaar heel vreemd dat ik dat niet wist. Wel op die plek wonen 
en dat dan niet weten. Ik mompelde dat ik altijd zomaar wat loop, 
niet zo van de wandelroutes ben en dat je in Nederland zelfs geluk 
moet hebben om te kunnen verdwalen maar dat laatste dacht ik 
geloof ik alleen maar. Enfin, zij stoof een kant op en ik boog mij over 
de boerenkool. De weg weten, nauwgezet voor ogen hebben waar 
je naar toe gaat. Het toeval, als het even kan, uitsluiten. Zoveel 
kilometer lopen en na 90 minuten weer bij de auto staan. En dan 
natuurlijk even naar huis bellen: ‘Ik kom eraan.’ Mogelijk heeft mijn 
geboortejaar er iets mee te maken of mijn anarchistische inslag. Feit 
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is dat ik thuis doorgaans meld dat ik vertrek en daaraan toevoeg dat 
ik ook weer kom, vrijwel altijd dezelfde dag nog. Heeft dat nou te 
maken met een ongebreidelde vrijheidsdrang of toch ook iets met 
vertrouwen? Een gemiddeld leven in Nederland is behoorlijk strak 
georganiseerd. Wie gaat er nog zomaar bij iemand langs, op de 
bonnefooi? In Wapserveen gebeurt dat nog wel maar al minder en 
minder en in deze tijd vrijwel niet. Wandelroutes, strakke schema’s, 
het is niet zo aan mij besteed. Sinds mei vorig jaar kennen wij in 
Nederland een routekaart maar die kaart moet nogal eens 
vernieuwd. Het idee erachter was het zetten van een stip aan de 
horizon, de wens om te weten welke kant het opgaat. Die kaart 
wordt voortdurend geüpdate.  
Onwillekeurig moest ik denken aan het volk Israël, dat wegtrok uit 
Egypte. Bepakt en bezakt gingen ze op weg maar zonder routekaart. 
Ze trokken door de woestijn, waar nauwelijks oriëntatiepunten zijn. 
In de bijbel valt te lezen dat God voor hen uit ging, overdag in een 
grote wolk en ’s nachts in een vuurkolom. Veertig jaar duurde die 
tocht. Historisch is daar niets over terug te vinden. Het kan zijn dat 
dit gebeuren is verzwegen omdat deze uittocht een nederlaag 
betekende voor de Egyptenaren. Echt belangrijk is dat naar mijn 
idee niet of om Nico ter Linden aan te halen: ‘Het verhaal is wel 
waar maar het is niet echt gebeurd.’ Veertig jaar, dat was toen een 
mensenleven. Een levenlang in de woestijn, is dat dan wel een 
leven? Er gebeurde van alles in die jaren. Er viel brood uit de hemel 
en er kwam water uit een rots. Mozes, de leider, werd bejubeld en 
verguisd. Er was gezamenlijke daadkracht maar ook het af laten 
weten, gebrek aan geduld en vertrouwen, onenigheid. Mozes zou 
het beloofde land niet betreden. Hij mocht het zien. Hij mocht er 
een glimp van opvangen. Zoals ook wij soms werken voor iets en het 
resultaat valt ons niet toe. Ik moest denken aan vrienden die afzien 
van zonnepanelen, want het rendement zal vooral de volgende 
bewoners ten deel vallen. Zij halen het er niet meer uit. Die zin 
echode nog wat in mij na toen ik hem hoorde.  
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Veertig jaar onderweg met als stip aan de horizon het beloofde 
land. Ergens tussen terugkijken en vooruitkijken ligt het ‘nu’. En nu 
is maar even. Terugkijkend kun je verlangen naar hoe het was, naar 
de vleespotten van Egypte. Je kunt wat er was en hoe het was 
romantiseren. Vooruitkijkend hoop je op die stip maar de contouren 
zijn (nog) vaag. En wat de toekomst brengt ……. , valt dat wel te 
weten? Herman van Veen zong het jaren geleden: ‘Niets is zeker, 
alles vaag, alles na vandaag de vraag. Het enige dat zeker is, is dat 
alles zo onzeker is.’ Ik word daar niet enkel treurig van, integendeel. 
Het troost ook. Je blijft niet zitten in dat waar je nu in zit. Niets van 
ons leven nu kan zich beroepen op eeuwigheid. Verandering is onze 
metgezel en dus blijft niets zoals het was. Dat kan pijn doen maar 
ook troosten. Het volk Israël had een wolk en een vuurkolom. Wij 
hebben een routekaart of misschien toch ook wel iets meer dan dat. 
Je kunt het geloof noemen of vertrouwen. Je bent een mens 
onderweg en soms is er die glimp, tijdens of pas op het eind en zelfs 
of misschien wel bij uitstek in de woestijn.  
Janni Doeven 
 
 
Oudejaarsdienst ~ Herdenking overledenen 
Sinds jaar en dag is er oudejaarsavond een dienst in Wapserveen. 
Op die avond wordt er stilgestaan bij het voorbije jaar en de 
overledenen van dat jaar herdacht. Zij worden bij name genoemd 
en voor ieder van hen wordt er een kaars aangestoken. Afgelopen 
december hebben we de keuze gemaakt deze dienst niet door te 
laten gaan. Misschien dat er verder in de tijd een moment komt 
waarop we alsnog hun namen hardop kunnen noemen, want 
herinneringen zijn er om te worden bewaard. Op dit moment 
kunnen we wel hun namen aan het papier toe vertrouwen. 
Misschien dat u tijdens het lezen aan hen terug zult denken. Een 
lichtje branden kan ook. Al deze mensen hebben hun leven geleefd , 
hun bijdrage gegeven en sporen nagelaten.  
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† 10 januari  Janna Warnders - Gerrits 

† 26 maart  Harm Bolding 

†  1 april  Annie Fenna van Ooijen - Blessinga 

†  4 september Willem Duiven 

† 22 oktober  Gert-Jan van Pijkeren 

† 18 november Gerda Schiphorst - Brand 

† 24 december Aaltje Dolfsma - Kamer 

 

 
 
 
 
IN MEMORIAM 
 
Aaltje Dolfsma - Kamer  * 12 januari 1926 ~  † 24 december 2020  
 
Aaltje kwam uit een groot gezin van tien kinderen. Ze was de op een 
na jongste en de langst levende. Zeventien jaar was ze toen haar 
moeder overleed en zij de zorg voor het gezin over moest nemen. 
Daar ging geen vraag aan vooraf, zo ging het. Tijdens de kermis in 
Diever leerde ze Albert kennen. November 1946 trouwden ze. Bij 
haar thuis, in Wateren, was nog geen vervanging voor haar 
geregeld. Zo kwam het dat Aaltje nog een half jaar bij haar vader 
inwoonde. In 1947 gingen Aaltje, Albert en dochter Harmke naar 
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het Oosteinde in Wapserveen. Alberts oudere broer Roelof woonde 
bij hen in, 35 jaar lang. Overdag waren Albert en Roelof aan het 
werk en zij als enige volwassene thuis. Als de rogge hoog stond en 
haar het uitzicht belette, leek het haar toe of ze alleen op de wereld 
was. Na Harmke werden Abel, Jan en Alie geboren. Roelof bepaalde 
veel en liet Albert en Aaltje weinig ruimte. Toch kregen de kinderen 
daar niet veel van mee. Als moeder was ze zorgzaam, betrokken en 
gastvrij.  Aanloop was altijd van harte welkom. Na 35 jaar vertrok 
Roelof naar Havelte. Voor het eerst in hun gezamenlijk leven waren 
Aaltje en Albert echt op zichzelf. Op de dag van zijn 78e verjaardag 
overleed Albert volkomen onverwacht. Tijd voor afscheid nemen 
was er niet. Ondanks dat het verdriet groot was, pakte ze de draad 
van haar leven weer op. Haar motto: ‘Je kunt niet altijd lopen 
zeuren, want dan willen ze niet meer bij je komen.’ Ze had oog voor 
wat haar toeviel, voor de goede dingen van het leven maar het 
leven was niet mild voor haar. Ze verloor haar beide dochters, 
Harmke in 2011, Alie in 2018 en haar kleinzoon Serge in 2019. Waar 
haalde ze de veerkracht vandaan om met dat sterven om te kunnen 
gaan? ‘Boven’ en dan wees ze, had er wel een bedoeling mee. ‘Het 
was vast ergens goed voor.’ Waar het goed voor was, dat kon ze zo 
niet zeggen maar dat wij mensen deel zijn van een grote geheel, een 
plan, daar geloofde ze in. Ze behield haar opgewektheid, haar 
vrolijkheid. Ze genoot van haar klein- en achterkleinkinderen. Ze 
leefde toe naar heugelijke dagen, het liefst met een etentje buiten 
de deur. Ze praatte zelden over anderen. En als ze al iets vertelde, 
was ze zelden negatief en in staat om het zeer wel voor mogelijk te 
houden dat hoe ze dacht bepaald niet losstond van hoe ze in elkaar 
stak. Een opmerking als: ‘Die ligt mij niet zo’, dat was al heel wat. Ze 
overleefde lichamelijk en mentale aanslagen maar corona werd 
haar de baas. Tijdens haar afscheid lazen we uit Prediker 3: ‘Alles 
wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is 
niets aan toe te voegen, daar is niets van af te doen.’ Of die 
woorden haar bij leven helder voor de geest stonden? Vrijzinnigen 
zijn niet zo bijbelvast maar dat ze deze woorden leefde, daarvan 
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ben ik overtuigd. In kleine kring werd er in de kerk van Wapserveen 
afscheid van haar genomen met kaarsen, woorden uit Prediker en 
liefdevolle woorden van Abel en Albertje. ‘Wat er is, was er al lang; 
wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd 
weer terug.’ Woorden waaraan zij troost ontleende, want ze 
geloofde niet in een voorgoed afscheid of het nou ging om wie niet 
meer hier waren of om wie er nog is. Wat voorbij is, wordt weer 
teruggehaald. En nu is zij voorbij. Het is kaal. Ze was de spil en het 
hart van een grote groep mensen.  
JD 
 
Fijkje Veenstra - Popma  * 6 juni 1932 ~ † 22 januari 2021  
 
Fijkje werd geboren in Wartena (Friesland) en woonde daar tot haar 
22e jaar. Mei 1954 trouwt ze met Aan, uitgesproken als Ane.  Samen 
krijgen ze vier kinderen: Fokke, Annie, Eelco en Hillie. Vanwege Aans 
werk zijn ze diverse keren verhuisd, onder andere naar Marum en 
Hoorn. Twee keer doen ze Wapserveen aan, waar Aan bij de 
zuivelfabriek werkte. In 1998 overlijdt Aan. Fijkje zal dan nog jaren 
zonder hem op het Midden wonen. Ze mist hem dagelijks. Gelukkig 
heeft ze in haar direct omgeving een aantal goede contacten. 
Dochter Hillie, die postbode is in Wapserveen, komt tussen de 
middag vaak even naar haar toe. Ze geniet van haar kleinkinderen. 
Familie is belangrijk voor haar. Maart 2013 overlijdt Fokke, dat raakt 
haar diep. In 2018 verhuist ze naar de Jan Thijs Seinenhof in Diever, 
dat is wel even wennen. Ze mist de vertrouwde omgeving. Als ze 
aldaar intern verhuist, van de boskant naar de straatkant, krijgt haar 
leven weer wat meer kleur. Vrijdag 22 januari overlijdt Fijkje. De 
familie neemt in besloten kring afscheid van haar. Wij wensen hen 
veel sterkte toe.  
JD 
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Hilligje Meintina Duiven -  de Groot  * 23 februari 1931 ~  † 10 
februari 2021  
 
Ze werd geboren op het Midden, vlakbij het Oosteinde. Lange tijd 
was ze enig kind. Jaren later volgden zus Hennie en broer Jan. Al 
heel vroeg in haar leven leerde ze Aaldert kennen. Ze trouwden jong 
en gingen inwonen bij Hillie’s ouders. Rikie, Wim, Grietje, Hennie en 
Janneke werden daar geboren. ’s Zomers leefde het gezin in het 
stookhok. Hennie en Jan waren nog klein. Zoveel mensen in een 
huis, het was teveel. Opa en oma de Groot vertrokken naar de 
Veendijk. Hillie werkte volop mee op de boerderij. Ze had haar 
eigen kant met het melken. De kinderen mochten zich smerig 
maken, dat was niet erg maar gaten in kleren wel, dat moest 
gerepareerd. Het eten was goed, de zorg daarvoor was haar wel 
toevertrouwd. Vijf kinderen en een boerderij. Wat is er veel door 
die handen gegaan. Ze hechtte eraan dat de kinderen, met een 
gymnastiekuitvoering of een ander evenement goed voor de dag 
konden komen. Tot ’s avonds laat zat ze dan nog achter de 
naaimachine. Ze was creatief, breide veel truien, maakte jurken en 
later kaarten. Ze had zo haar vaste gewoontes en ideeën over hoe 
een en ander eruit moest zien. Er was ook tijd om te dansen, dat 
konden Aaldert en Hillie goed samen. Ze zette zich in voor de 
vrouwenvereniging, het rode kruis, zat in de redactie van de korfbal 
en hielp met handwerken op de basisschool. Toen de kleinkinderen 
kwamen, was er voor elk kind een plekje, zowel voor een foto als in 
haar hart. Familie was belangrijk voor haar, familie deed ertoe. 
Samen met Aaldert ging ze naar alle mogelijk sportevenementen 
van kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Tot 2007 was hun 
bestaan vrij rimpelloos maar in dat jaar stierf eerst haar zo geliefde 
broer Jan en later dat jaar Grietje. Dat jaar was een knip in hun 
leven. In 2009 overleed schoonzoon Rieks en in 2015 schoonzoon 
Piet. Dat alles raakte haar, heel direct. Hillie was bescheiden en 
hield niet van pochen. Ongelooflijk veel uren heeft ze op klein- en 
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achterkleinkinderen gepast. Ze kon mopperen, vaak vanuit 
ongerustheid. Iets kon beslist niet wachten of iets hoorde toch echt 
niet zo of Aaldert was in geen velden of wegen te bekennen. En 
toch waren die twee gek op elkaar. En dan komt het moment dat de 
een zonder de ander verder moet. Dat lot trof haar. Zij moest verder 
zonder hem. Ze verliet het Oosteinde. De laatste weken was ze 
dagelijks omringd door wie haar lief was. Over haar geloof sprak ze 
mondjesmaat maar toen Aaldert er niet meer was, vroeg ze mij of ik 
geloofde in een hemel, in elkaar weerzien. Dat was een spannende 
vraag. Voor haar hoop ik dat het zo mag zijn, dat ze zich geborgen 
weet en de aanwezigheid ervaart van wie haar lief was. Maandag 15 
februari namen we in kleine kring afscheid van haar. Dochter 
Hennie las een gedicht voor dat schoonzoon Arie voor haar schreef. 
Kleindochter Kim vertelde beeldend en ontroerend over haar oma. 
Onder klokgelui brachten we haar naar haar laatste rustplaats.  

JD 

 
 
 
Rond de Klokkenstoel februari 2021 
‘s Ochtends direct na het opstaan en na de eerste handelingen, ga ik 
in een gemakkelijke stoel zitten en mediteer ongeveer 50 minuten. 
Het is dan meestal 7.00 uur en nog donker. Met een brandende 
kaars naast mij begin ik met de juiste houding en de eerste diepe 
ademhalingen. Die verdiepende ademhalingen in combinatie met 
de omhulling van het duister en de warmte van die ene brandende 
kaars brengen mij al rust, vrede en de ervaring dat ik omhuld en 
omarmd word door het Licht van Christus. Christus noemt zichzelf 
het Licht van de wereld. Gelijk de zon: Hij komt op en gaat onder, 
maar hij gaat nooit uit. Dat kan ik dan na een langere Lichtmeditatie 
ook in mijzelf beleven: Ik draag innerlijk Licht met mij mee. Dit Licht 
is tijdloos en onblusbaar. Deze ervaring bemoedigt mij en geeft 
hoop gedurende de hele dag. Ik steun hierop, wat er verder ook aan 
slecht nieuws opduikt, aan tegenslagen en teleurstellingen 
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gedurende die dag. Geluk is wat dit betreft mijn innerlijke keuze en 
staat los van uiterlijke omstandigheden. Daarnaast voel ik mij heel 
vaak dankbaar voor de omstandigheden waarin ik verkeer: ik hoef 
mij geen zorgen te maken over mijn inkomen, ik leef in een huis dat 
mij beschermt, water komt spontaan en zuiver uit de kraan. Ik voel 
mij dankbaar voor onze auto en een fiets, ruime percelen in 
Wapserveen en omgeving zodat ik iedere dag kan wandelen en 
fietsen, genieten van de natuur, lezen en studeren. Ik heb een echt 
levensmaatje naast mij en kan alle levensmiddelen kopen. Er zijn 
zoveel mensen in Nederland en vooral buiten Europa die de eerste 
levensbehoeften niet eens kunnen kopen of halen. En ik realiseer 
mij nog zoveel meer om mij heen te hebben, dat mij iedere dag 
omringt en mijn leven fijn en aangenaam maakt. Ik tel dus vaak mijn 
zegeningen. En natuurlijk zie en voel ik ook de teleurstellingen maar 
dat compenseer ik met dankbaarheid voor het vele dat er wél is. Dat 
helpt mij om me gelukkig, dankbaar en blij te voelen. Er waren in 
het afgelopen maanden ook enkele tegenvallers te incasseren. 
Daarbij gebruik ik dan een gebed dat een korporaal mij ooit heeft 
gegeven tijdens een uitzending in Kandahar Airfield (Afghanistan). 
Het gaat als volgt:  

 
Ik vroeg om kracht  
en God gaf mij moeilijkheden om mij sterk te maken. 
Ik vroeg om wijsheid 
en God gaf mij problemen om op te lossen. 
Ik vroeg om voorspoed  
en God gaf mij verstand en kracht om te werken. 
Ik vroeg om moed  
en God gaf mij gevaren om te overwinnen. 
Ik vroeg om liefde 
en God gaf mij daarvoor de kansen. 
Ik kreeg niets van wat ik wilde 
maar ontving alles wat ik nodig had … 
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Dit gebed (overdenking) vertelt mij dat ik soms niet weet 
waarvandaan moeilijkheden komen en waaraan ik ze verdiend heb. 
God komt ze voor mij niet oplossen. Hij is geen wonderdoener. 
Maar ik kan mijn problemen afwijzen of omarmen in het 
vertrouwen dat ze niet voor niets op mijn pad gekomen zijn. Ik stel 
mijzelf de vraag: Welke les schuilt in dit obstakel dat zich nu 
aandient in mijn leven? Ik besluit dus om niet onder de last weg te 
kruipen, om mij niet te verzetten. Om te vertrouwen dat ik 
omgeven ben met liefde en licht. Dat ik met goede wil naar mijn 
omstandigheden kan kijken. En soms lukt het dan om te ont-dekken 
wat voor goeds er voor mij in schuilt. Daar krijg ik weer veel energie 
van. Tot nu toe lukt dat met alle beperkingen die op mijn pad 
kwamen. Blijft, dat ik vind dat er in Westerveld heel veel nog wel 
mogelijk is. En ik blijf warme omhelzingen en knuffelen het meest 
missen. 
Antoon Vermeulen 
 
 

 
 
Anne en de bomen in februari 
 
Februari, het tij keert 
Vlagen lente als 
een streling door ons haar 
Winter, maar met een accent 
Ook de taal vormt knoppen: 
We zwellen van verlangen 
onder onze harde huid. 

 
AB 
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Vanuit de Kerkenraad 
Vanuit de Kerkenraad … nou, ja vanuit kerkenraad kan ik niet veel 
nieuws melden; we hebben begrijpelijkerwijs niet vergaderd! 
Belangrijke onderwerpen bespreken we per telefoon of overleggen 
we door middel van elkaar sturen van e-mail berichten.  
 
Nog steeds, of eigenlijk alweer, Corona. Soms is het best lastig om 
positief te blijven en het licht aan het eind van de tunnel te blijven 
zien. Misschien wel juist nu, nu de vaccinaties binnen handbereik 
liggen. Iets van ‘laatste loodjes’ en zwaarte?  
 
In het kader van deze beelden moet ik denken aan een interview 
met Rikkert Zuidervelt in Trouw medio vorig jaar. Hij antwoordde op 
de vraag wat kan troosten in deze coronatijd, met het schetsen van 
het beeld van een koorddanser. Een koorddanser heeft een 
bepaalde afstand van mensen, is eigenlijk alleen. Om in balans te 
blijven moet hij zich voortdurend focussen op dat wat vóór hem ligt. 
Soms is dat best lastig en het lukt ook niet altijd. Maar ik realiseer 
mij dat Rikkert gelijk heeft als hij zegt dat het niet helpt om naar 
beneden te kijken en al helemaal niet om achterom te kijken, want 
dan gaat het fout. Zie de dingen van een afstand, zoals een 
koorddanser, in de zin dat je af en toe uitzoomt en het grotere 
plaatje opzoekt in plaats van alleen je eigen leed. Dat plaatst zelfs 
deze crisis weer in perspectief. Het eind is in zicht … ik heb de 
mouwen alvast opgestroopt! 
 
Ik weet niet of u de gedichten van Rikkert Zuidervelt kent. Ik kan 
ervan genieten en ze stemmen mij met regelmaat tot nadenken. 
Hetzelfde beeld van de koorddanser gebruikte hij in een gedicht in 
2016. De dans te wagen naar de tijd ná de Coronacrisis … ik wil het u 
niet onthouden. 
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Dansen op het koord 
 
Ik ken ze haast van buiten, de verhalen 
van elke dag, ik weeg ze woord voor woord. 
Terwijl ik als een danser op het koord, 
als op de tast, maar zonder te verdwalen, 
 
mijn weg zoek en het evenwicht hervind 
dat tussen harde feiten en verlangen 
bestaan moet: door een glimpje op te vangen 
van wat nog komt, al lijk ik ziende blind. 
 
Zo ga ik voort, de tegenspraak ten spijt 
van wie omhoog gevallen zijn, hun slinkse vragen, 
hun zelfgenoegzaamheid, hun hinderlagen. 
Dat is de kunst: om zonder zelfverwijt 
de dans te wagen naar een nieuwe tijd 
en steeds te weten dat je wordt gedragen. 
 
Uw scriba, 
 
Wendy Broesder Spijk 

 
 

Red je je wel ? 
We stellen die vraag nogal eens vandaag de dag aan elkaar. Red je 
je een beetje in deze tijd? En wat zeggen we dan? Ik zeg dan 
meestal iets van ‘Ik red me aardig hoor’ met een zacht zuchtje d’r 
achteraan. Ik stelde vast dat het me bezighield. Waar vraag ik naar 
met die vraag? 
Wat is eigenlijk redding? Wil en kan ik wel gered worden?  Wat 
moet er eigenlijk gered worden. Ben ik misschien al gered? Die 
vragen gingen me bezighouden en ik ging het leuk vinden om erover 
na te denken. Van alles en nog wat kwam bovendrijven. Als eerste 
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het liedje van Robert Long. ‘Jezus redt! Jezus redt! Alle mensen 
opgelet!’  
Heel veel christenen kunnen het ook zo mooi uit volle borst en met 
blijde gezichten zingen. Benijdenswaardig vind ik dat. Soms probeer 
ik mee te zingen en dat voelt heerlijk moet ik toegeven. Zingen is 
sowieso heerlijk. Ik zing vaak tijdens mijn wandelingen in mijn 
eentje. Ik wandel dus veel. Het is niet mijn redding en ik kan ook 
niet uit volle borst zingen dat Jezus mijn Redder is, maar toch ….. 
Mensen die getuigen dat Jezus hun Redder is vind ik altijd wat 
vreemd aandoen. Maar waarom? Ik heb daar geen antwoord op 
behalve dat het eigenlijk best wel mooi is. Een anker vinden op z’n 
tijd is een zegen. Ik red me aardig in deze tijd. Het blijft raar klinken. 
Wat klopt er niet?  Ik weet niet wát er gered moet worden. 
Misschien wel mijn hachje. Ik zocht het eens op. Het genootschap 
ONZE TAAL zegt:  
‘Je hachje redden betekent letterlijk: ‘je leven redden’. Meestal 
wordt het gebruikt in de betekenis ‘je ergens uit weten te redden’, 
‘weten te ontsnappen of te ontkomen’. Soms klinkt er iets 
laatdunkends in door: degene om wie het gaat, denkt alleen aan 
zichzelf en aan het gezichtsverlies dat hij mogelijk zal lijden.’ 
Hm … Sociaal maatschappelijk red ik me prima. Corona of niet. En ik 
wéét dat er velen zijn die het niet redden en dat er dan géén 
brigade klaar staat om ze vlot te trekken. Zingt Adèle Bloemendaal 
niet? ‘We benne op de wereld om mekaar om mekaar om mekaar 
om mekaar te hellepe niewaar. ‘Red je je wel? Kan ik iets voor je 
doen? Is een liéfdevolle vraag. In spirituele zin dans ik liever met 
grote en dan weer kleine passen rond de vraag van redding. Zo red 
ik me in coronatijden.  
Modana 
 
 
 
 
Pickwick in de ochtend. 
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‘Heb je ook ochtendrituelen?’, stond er op het labeltje van het 
theezakje. En ja, die heb ik eigenlijk wel. Dat is na het opstaan 
ontbijten met twee boterhammen met kaas en een kop thee. Als ik 
de thee zet, kijk ik op het labeltje van het theezakje en daar staat 
dan onder andere net genoemde vraag. Maar ook vragen waar ik 
niet over na hoef te denken zoals: ‘Wat zou ik doen met een 
miljoen?’ Nou daar hoef ik over na te denken, want die heb ik niet 
en krijg ik niet. Of ‘Wat voor dier zou je voor een dag willen zijn?’, 
ook daar heb ik geen interesse in. Bovenstaande kan ook komen 
door mijn gebrek aan fantasie natuurlijk en dat is misschien wel 
weer een antwoord op de vraag ‘Wat maakt je bijzonder?’ Ik denk 
dat iedereen bijzonder is als je doet zoals je bent. Toen kwam de 
vraag ‘Wanneer heb je voor het laatst een complimentje gegeven?’ 
Daar moest ik wat langer over nadenken en ook Dianne wist het zo 
even niet en dat zegt eigenlijk genoeg. Zo ook de vraag ‘Wie zou je 
meer complimentjes moeten geven?’  Dat zijn, denk ik, de mensen 
die het dichtst bij je staan en waar je het zo gewoon van vindt. Ik 
denk dat ik voorlopig weer genoeg denkstof heb en dat dankzij 
Pickwick. 

Arend Jan Booij 

 

 

 

 

Wat helpt jou om het vol te houden? 

Natuurlijk is er veel verdriet om allerlei zaken die niet door kunnen 
gaan; je clubavond, een voorstelling, (familie-)bezoekjes, school. Er 
zijn mensen die zonder werk thuis zitten, bedrijven die het moeilijk 
hebben, ouders die tijdens het thuiswerken ook nog juf of meester 
moeten zijn. Daarnaast vind ik het mooi dat mensen creatief 
worden en nieuwe activiteiten ontwikkelen. Ik zag op tv dat er een 
sliert van 300 voertuigen door de straten van Assen reed voor de 
verjaardag van een 11 jarige jongen met epilepsie. Er zijn dus heel 
veel mensen die iets voor een ander over hebben. En natuurlijk 
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gebeurt dit dicht bij huis ook. Zo mochten wij zelf meerijden in een 
drive-thru voor mensen die 40 jaar getrouwd waren. We stopten 
voor gebak, kregen een ballon aan de auto en konden op gepaste 
afstand het bruidspaar feliciteren. Een kapper die niet mag knippen 
en dus online een bingo organiseert. Toen Arend Jan en ik allebei 
thuis zaten met Corona waren er veel mensen die wel 
boodschappen voor ons wilden doen. Dat zijn de dingen waar ik een 
blij hart van krijg. Als deze mensen overwinnen, dan komen we hier 
sterker uit dan we er in gingen. 
Dianne Schenkel 
 
Ik kijk uit naar de dag dat Corona verdwenen is. Het is een rare tijd 
en we zijn al bijna 1 jaar verder. En wat er allemaal gebeurt  in de 
grote steden,  verschrikkelijk, dit is met geen pen te beschrijven.     
Ik kom de dagen wel door hoor, maar mis de sociale contacten, de 
muziek, sport, de familie, de knuffels en mijn peutertjes.  Daarom 
hoop ik dat na 9 februari de scholen weer open gaan. Zomaar even 
spontaan ergens heen gaan is er niet bij. Wel een voordeel is dat we 
lekker ruim wonen en lekker naar buiten kunnen. Ik hoop dat ook 
de winkels en de horeca gauw weer open gaan. Want dat mis ik wel, 
hoor, even door de stad lopen en ergens een bakkie doen.  
Maar het belangrijkste is gezond blijven. 
Rensina  
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       Rensina 
 
 
 
Een bijzondere tijd. 
Terwijl ik dit schrijf kijk ik uit over een prachtig besneeuwd 
landschap. De zon zorgt voor duizenden diamantjes in de sneeuw. 
Het is een plaatje! Koning Winter kwam als geroepen. Ik las in de 
krant dat de winter het speelse kind in ons wakker maakt. En zo 
ervaar ik het ook. Zeker nu. Even heel wat anders om ons op te 
focussen. Het voelt alsof we het coronaverhaal even kunnen 
vergeten. We worden enthousiast bij het zien van zoveel sneeuw en 
zeker bij het vooruitzicht om misschien wel te kunnen schaatsen. 
We maken wandelingen, schieten mooie plaatjes en zoeken de 
schaatsen vast van zolder. Heel Nederland in de ban van het 
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winterweer. De vogels in de tuin vergeten we niet. De extra 
vetbolletjes trekken veel gevederde vrienden. De online tuinvogel 
cursus komt me goed van pas om de vele vogels te herkennen. 
Tijdens de wandelingen wordt met mede wandelaars even gedeeld 
hoe goed dit winterweer ons doet. En ook bij het schaatsen is het 
een feest. We komen mede dorpsbewoners tegen die we allang niet 
hadden gesproken.  Maar toch realiseren we ons ook dat de tijd van 
afstand houden, mondkapjes en maar 1 bezoeker per dag nog niet 
voorbij is. 
Eigenlijk waren we al gewend geraakt aan de beperkende 
maatregelen. Zo ook geen kerkdienst, zelfs geen kerstnachtdienst 
en ook de dienst op oudejaarsavond kan niet doorgaan. Wel heb ik 
de jaarwisseling op een bijzondere manier beleefd. Door het hele 
land werden om  24.00 uur de klokken geluid en zo ook in 
Wapserveen. Met enkele mensen van de kerkenraad stonden we in 
het donker om de klokkenstoel heen om bij toerbeurt de klok te 
luiden. Een bijzonder moment.  
Gelukkig zijn veel mensen flexibel en past men zich aan aan de 
nieuwe omstandigheden. We vinden een nieuw ritme, ook al duurt 
wel erg lang. Toch zijn er veel tekenen dat het allemaal weer goed 
komt. Ik hoor al kieviten, zie de krokussen uit de grond schieten  en 
op zaterdag is het een drukte van belang voor de bijenkast. De 
natuur trekt zich niets aan van de lockdown.  Allemaal tekenen van 
hoop en vertrouwen.  
Bertha Doorten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

Klokkenstoel.........Muziek!! 
Heel bijzonder is het  dat er in Wapserveen een kerk is met een 
klokkenstoel!  Mooi is het dat de klok tegen 10.00 uur handmatig 
wordt geluid en zich ritmisch laat horen als "welkom: Je bent 
uitgenodigd"! Bij het naar binnen gaan klinkt orgelspel en er is een 
moment van "inkeer". Dan voegen onze stemmen zich bij de 
orgelklanken en dat brengt "evenwicht" teweeg. Wat zou het leven 
zijn zonder muziek? In mijn beleven werd er vroeger al veel 
gezongen. In mijn ouderlijk huis was een "harmonium"(orgel ) 
aanwezig dat door mijn moeder werd bespeeld. Met verjaardagen 
kwam de volwassen familie er 's avonds bijeen. In de loop van de 
avond schaarde men zich om het harmonium en werd er gezongen 
met begeleiding van mijn moeder. Wij kinderen lagen dan al in bed 
en luisterden. Pas als oom Bas uit volle borst had gezongen "toen ik 
eens lag te slapen kreeg ik een schone droom. Ik was in 't oud  
Jeruzalem, 'k stond aan de tempelzoom"............... Hij zong uit volle 
borst met grote uithalen........ daarbij vielen wij in slaap. Het zingen 
hoorde bij het leven!       "Zoals de ouden zongen piepen de jongen". 
Op de lagere school moesten wij wekelijks een gezang/psalm leren 
en met het zingen daarvan werd de week begonnen.  Op de 
middelbare school werd de week afgesloten met gezang, op het 
orgel begeleid door "buikie", de leraar Engels. "Onward  christian 
soldiers"....... Ik heb mijn hele leven veel gezongen en dat is een 
blijvende schat! Bij de padvindsters het  "hoort....zegt het voort", 
alleen al deze zin roept veel herinneringen op!  
Later zong ik als alt vele jaren in een oratoriumkoor en heb heel wat  
Matteüs passionen gezongen.  
Ook in ons gezin werd er in vele "toonaarden" gezongen. Toen de 
kinderen klein waren slaapliedjes of zelfbedachte troostliedjes en 
tijdens wandelingen liedjes uit de bundel  "Jan Pierewiet".                
Ik hoorde laatst iemand opmerken: "je hebt als mens altijd je 
instrument bij je"....Dat is een schat die niemand je af kan nemen! 
Gelukkig makend is toch wel het samen zingen! Laten we hopen dat 
het binnenkort weer in de kerk mogelijk is.   (Nel Tijssen) 
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WIST U……… 
 
dat Janni Doeven onze 48ste voorganger is 
dat Adolphus van Besten in 1600 de eerste was 
dat de eerste kerk in 1622 nog met stro gedekt was en met een 
vloer van leem 
dat de klokkenstoel in 1776 is gebouwd 
dat de huidige kerk uit 1803 stamt 
dat de kansel nog uit de oude kerk komt en in 1765 is gemaakt 
dat het oude orgel in 1960 is vervangen door het huidige orgel 
dat we naar ruim 4 eeuwen nog graag een echte dorpskerk willen 
zijn 
dat we nog steeds op zoek zijn naar mensen die de kerkenraad 
willen versterken 

 
 
 
 
 
Eindejaarscollecte 2020 
In de kerkenraad hebben we gediscussieerd wat te doen met de 
gebruikelijke eindejaarcollecte. We vonden het niet verantwoord 
vanwege de coronaregels bij u thuis langs te komen voor de 
collecte.  
Daarom hebben we besloten om via een huis aan huis flyer u te 
vragen met een QR-code of bankoverschrijving uw gift over te 
maken. 
We zijn erg verheugd dat u daar gehoor aan hebt gegeven. De 
opbrengst is boven verwachting: € 1465,50 en daarmee zelfs 17% 
hoger dan vorig jaar! 
Hartelijk dank voor uw gift voor onze dorpskerk! 
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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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