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Diensten* 
 
13 juni  Mw. Janni Doeven 
 
27 juni  Mw. Janni Doeven 
 
11 juli  Mw. Anneke Vermaas 
 
25 juli  Mw. Janni Doeven 
 
22 aug. Mw. Pauline van der Zee 
 
5 sept.   Mw. Janni Doeven 
 
19 sept. Mw. Anneke Vermaas 
 
3 okt.  Mw. Janni Doeven 
 
 
* Aanvangstijd 10 uur en onder voorbehoud 
 
Agenda* 
 
Woensdag 16 juni Avondwandeling met gespreksstof 
   Aanvang 19-19.30 u. vanaf Oosteinde 16 
 
Woensdag 7 juli Stiltemeditatie om 19.30 u.  
 
Dinsdag 20 juli Avondwandeling met gespreksstof 
   Aanvang 19-19.30 u. vanaf Oosteinde 70 
 
Woensdag 11 aug.  Stiltemeditatie om 19.30 u.  
 
* Onder voorbehoud 
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Openen en sluiten 
Inmiddels weten we allemaal wel het nodige van het al dan niet 
geopend zijn van een winkel, bibliotheek, bedrijf, schouwburg, etc. Er 
is nu weer meer open en ook de kerk gaat (onder voorbehoud) weer 
open. Wanneer zou daar de eerste dienst zijn gehouden? Wie 
kwamen daar? En hoe ging dat er dan aan toe? We weten er maar 
weinig van. De begrippen openen en sluiten gingen ook in dat 
verband door mijn hoofd. De kerk gaat weliswaar weer ‘open’ maar 
zitten we nu, op dit moment, dichter bij de opening of dichter bij de 
sluiting van deze kerk? Veel Wapserveners houden van hun kerkje. 
Het is ook een kerk om van te houden. En het gebouw blijft wel staan. 
Ik loop niet over van dromen maar ik zou niets liever willen dan dat 
kerken plekken blijven waar mensen bij elkaar komen om samen te 
zijn, om van elkaar te horen, om stil te staan bij wat er voor hen toe 
doet. Kan dat dan alleen maar daar? Nee, dat kan op zoveel plekken 
maar zo’n plek als deze helpt wel. Dit voorjaar overleed Cees den 
Heyer aan de gevolgen van een ernstig verkeersongeval. Cees den 
Heyer was ooit hoogleraar te Kampen. Hij was geliefd en omstreden 
en oorspronkelijk stevig gereformeerd. De laatste jaren van zijn leven 
waren zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen het belangrijkst voor 
hem. Hij besefte de betrekkelijkheid van alles om hem heen maar ook 
was er de verwondering over hoe wij mensen deel zijn van een groot 
geheel. In het ziekenhuis in Zwolle sprak hij met een geestelijk 
verzorger, die hij zelf had opgeleid. In het gesprek verwoordde hij het 
hart van zijn geloof: de verbondenheid van mensen in liefde.  

Janni Doeven 
 
 
 
 
 
 
 
Pinksteren 2021 
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Rijdend in de auto luister ik vaak naar NPO Radio 1. Regelmatig hoor 
ik dan de stem van Lara Rense, die zich inspant als geen ander om 
haar gehoor aan zich te binden. Kort voor het nieuws kondigt ze aan 
wat er na het nieuws komt en soms neemt ze een voorschot op de 
nieuwslezer en een gastspreker maait ze met liefde het gras voor de 
voeten weg. Kortom, ik erger mij aan Lara Rense. Mijn man adviseert 
mij om dan maar niet te luisteren maar ik kan het kennelijk niet laten, 
ook al hindert haar ‘hijgerigheid’ mij mateloos. Excuus voor dit woord 
maar een betere omschrijving zou ik niet weten. Die ‘hijgerigheid’ 
fascineert mij ook wel, het voordurend willen weten wat er komen 
gaat. Het moment zelf niet af kunnen wachten, steeds een voorschot 
nemen op wat komt. Ik ervaar het als kenmerkend voor deze tijd. Lara 
is duidelijk niet grootgebracht met: ‘Wij weten dat wat komen gaat, 
toch hij slechts wint die waagt.’ Het lied dat begint met ‘God roept 
ons, broeders, tot de daad’ heeft het nieuwste liedboek niet gehaald, 
dat uitleggen lijkt mij niet nodig. Lara waagt niet, Lara weet en veel 
meer dan u en ik bij elkaar, zelfs meer dan de menigmaal volstrekt 
overbodige gastspreker. Ik moest denken aan wat wel de 
voorzienigheid wordt genoemd. Een vrijwel in onbruik geraakt 
begrip, dat zoveel omschreef als Gods invloed op de schepping. Regel 
drie van dat uit de gratie geraakte lied luidde dan ook: ‘en weest 
gereed om elke weg die Hij u wijst, te gaan.’ Het staat ver van mij af 
en ik denk dat verreweg de meeste lezers dat niet veel anders zullen 
ervaren. Aan dit alles moest ik ook denken na het bericht over dat 
ziekenhuis in Maastricht, waar een stroomstoring was. Menselijk 
falen en als het jou direct of indirect treft, dan is dat verschrikkelijk. 
Een en ander wordt nu grondig onderzocht. Uiteraard om herhaling 
te voorkomen maar ook omdat ‘Barbertje moet hangen’. Dat wat een 
mens overkomt, is soms niet te harden en veelal ook niet te voorzien. 
En wat betreft dat laatste doen we er doorgaans alles aan om toch 
greep te krijgen op wat er zoal gebeurt, menigmaal tevergeefs. Alle 
onderzoek, alle hijgerigheid ten spijt gebeuren er elke dag weer 
dingen die ons aangrijpen, die we niet konden voorzien. Mijn zoon 
werkt deze week in Arnhem. Iedere dag rijdt hij op en neer. Ik mag 
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van mijzelf niet naar de verkeersinformatie luisteren en ik zal blij zijn 
als u dit leest, want dan werkt hij hopelijk weer op wat ik beleef als 
een veilige afstand. Ik denk dat we ergens tussen Lara Rense en de 
voorzienigheid in ons leven leiden. We hopen, vertrouwen en soms 
verliezen we de hoop en het vertrouwen. En een enkeling bidt nog 
weleens voor een behouden thuiskomst. Dat is nu niet anders dan 
zo’n tweeduizend jaar geleden. Toen wachtte een groepje mannen 
op een teken, vol vertwijfeling. NPO Radio 1 bestond nog niet. Er 
kwam een teken. Het werd Pinksteren. Zij ontvingen de geest om de 
draad van hun leven weer op te pakken en te werken aan de wereld. 
Er kwam geen onderzoek, voor zover ik weet. Ze gingen na lang te 
hebben gewacht met een minimum aan informatie een onzekere 
toekomst tegemoet maar wel met vertrouwen.  

JD 
Interview met Piet Tijssen 
Op een frisse maar zonnige woensdagmorgen zit ik bij Piet en Nel 
Tijssen aan de grote tafel. Buiten is het prachtig groen en lopen de 
Welsummer krieltjes rond het huis. Sinds 1992  wonen Piet en Nel op 
het Midden in Wapserveen. Piet (89) werkte in het verleden als 
ingenieur bij de Mekog te IJmuiden. Hij herinnert zich dat aldaar de 
eerste computer in 1970 zijn intrede deed. Het gevaarte vulde een 
klein zaaltje. Nel (84) werkte na haar vijftigste als maatschappelijk 
werker en directrice in een joodsorthodox bejaardentehuis. De 
bewoners van dit tehuis waren zwaar getraumatiseerd en behoefden 
speciale zorg. Piet en Nel hebben samen vier kinderen en acht 
kleinkinderen.  
 
Wat is je binding met de kerk in Wapserveen? 
Ik voel mij echt betrokken. We woonden hier nog maar kort toen een 
ouderling mij kwam vragen voor de kerkeraad, daar ben ik vrij snel 
ingekomen. Dat was in de tijd van Karel Mioch. Ik volgde Corrie Gorte 
op en werd scriba. Mioch vertrok. Hij werkte inmiddels al vijf jaar als 
emeritus. Na hem kwam Herman Westerink. Herman was nog 
theologiestudent maar kreeg een preekbevoegdheid. Toen mijn twee 
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perioden om waren, werd ik opgevolgd door Nel. Piet is inmiddels al 
sinds jaar en dag organist. Ik was al eens ingevallen voor Bé Lemstra. 
Bé werd ziek en overleed eind 2004. Jan Polman en ik volgden hem 
geruisloos op. Voor zover ik weet is daar geen kerkeraadsbesluit aan 
te pas gekomen.  
Ik vind het een hele fijne kerk. Het orgels is klein maar uitstekend 
geschikt voor onze kerk. Het heeft een goede klank. Een aantal jaren 
geleden alweer heeft het een volledige onderhoudsbeurt gehad. 
Daar is het goed van opgeknapt. De overgang naar het nieuwe 
liedboek (2013) bracht veel werk met zich mee. Veel liederen zijn 
nieuw. Er zijn liederen overgenomen uit de Engelse kerk. Dit liedboek 
is het vierde liedboek in mijn leven. Die van voor 1938 herinner ik mij 
niet, daarna kwam de Hervormde bundel van 1938 en in 1973 het 
rode liedboek, vergezeld van een 5 cm dik boek met harmonisaties 
en voorspelen. Voor het eerste lied geldt altijd een kort voorspel 
want de gemeente wil graag zingen! (Piet glimlacht) Bij mijn afscheid 
als scriba kreeg ik van de kerkeraad een boek met 
psalmharmonisaties en voorspelen, dat gebruik ik nog steeds. Het 
nieuwe liedboek telt meer dan 1000 liederen. Daar horen twee dikke 
mappen bij met harmonisaties. De voorspelen moet je nu zelf 
verzinnen. Soms maak ik weleens iets zelf.  
Wat is volgens jou de meerwaarde van een kerk in het dorp? 
Het is een punt waar mensen samenkomen, elkaar zien, begroeten. 
Je leert tijdens de koffie mensen kennen, die je op een andere manier 
niet  zou ontmoeten. De kerk draagt bij aan het onderhouden van je 
geestelijk leven. Er wordt uit de bijbel gelezen en er worden liederen 
gezongen. Er zijn liederen die mij echt ontroeren, bijvoorbeeld ‘God 
heeft het eerste woord’ en lied 480 uit het vorige liedboek, het vierde 
couplet en dan de laatste regels: 

‘Alleen uw woord geeft aan zijn falen 
zijn rustloos zoeken en verdwalen 
een onuitsprekelijke zin.’ 
 

Moet je ‘geloven’ om naar de kerk te gaan? 
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Ik kan niet voor een ander spreken maar het lijkt mij niet. 
Wat is ‘heilig’ voor jou? 
De oprechte overtuiging van een ander mens, ook al ben ik het er niet 
mee eens.  
Waar verheug je je over? 
Dat heeft vaak met muziek te maken. Van veel dingen van muziek 
word ik blij, zoals samen een sonate van Bach spelen. Orgel spelen in 
de kerk vind ik ook heerlijk. En een bezoek aan mijn kinderen. Een 
herinnering komt boven. In 2004 waren we ter ere van ons 40 jarig 
huwelijk met het hele gezin in Bretagne. Het tweede kind van onze 
tweede dochter was nog een peuter, Lena. Ze pakte mijn hand. Ze 
wilde met mij naar een bepaald punt toe. Ze liet merken dat ze een 
wil had. Ik vond dat bijzonder. Laten merken dat je er bent.  
Wat maakt je boos? 
In het dagelijks leven is er niet zo veel dat mij boos maakt. Echt boos 
ben ik maar zelden. Onlangs moest ik ter identificatie een foto van 
mijn rijbewijs digitaal versturen. De foto werd tot vijf keer toe 
afgekeurd. Toen werd ik boos.  
Nel die tot dan toe aandachtig heeft geluisterd voegt hieraan toe: Het 
leven wordt zo anoniem. De samenleving ontmenselijkt steeds meer.  
Wat is er nu anders dan zoveel jaar geleden? 
Het klimaat is zo veranderd. Toen ik hier nog maar pas woonde, 
maaide ik voor het eerst in de maand mei. Nu maai ik een maand 
eerder. Ik kon met 60 jaar stoppen met werken. Hier was alles nieuw. 
Er waren veel klussen in huis en in de tuin, daar vulde ik mijn dagen 
mee. We kamperen nu niet meer met de tent. We gaan er met de 
camper opuit. Eerder maakten we flinke lange wandelingen van zo’n 
tien kilometer, wandelingen die in Trouw beschreven stonden. We 
hadden toen nog de fut om zulke wandelingen te maken. We hebben 
ontzettend veel gewandeld, onder andere langs de zuidkust van 
Engeland.  
Wat stemt je zorgelijk als het gaat om de toekomst? 
Het klimaat stemt mij zorgelijk. Daar krijgen onze kinderen en 
kleinkinderen problemen mee. Ik heb een chemische achtergrond. In 
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de jaren 50 kreeg ik te maken met allerlei meetinstrumenten. Bij de 
kunstmestfabriek mat men de hoeveelheid kooldioxide in de 
omgevingslucht, dat was toen 300 delen per miljoen. Nu is dat 450 
miljoen, anderhalf keer zoveel, dat maakt duidelijk dat het klimaat 
opwarmt. Dat meetprincipe is in de oorlog door de heer Luft - Piet 
merkt op dat deze naam wel toepasselijk is - bedacht. Na de oorlog is 
het op grote schaal toegepast. Vandaar dat ik nu zo goed weet hoe 
het toen was. Dit zal echt minder moeten worden. Artikelen over het 
klimaat lees ik altijd en dan maak ik mij ook boos over een man als 
Trump, die dat weg wuifde 
Wat stemt je hoopvol? 
Dat vind ik moeilijk maar het is niet zo dat ik heel somber ben. Piet 
peinst. 
Nel: Dat er mensen zijn die zich laten horen en ergens voor willen 
gaan, bijvoorbeeld voor vergroening. Er gebeuren al wel kleine, 
goede dingen ter verandering. Denk aan het stikstofprobleem en de 
bemoeienis hiermee door de Raad van State. Je kunt niet zo 
doorgaan. Het is hoopvol dat hier nu aandacht voor is.  
Wat vind je van het kerkkrantje? 
Ik vind het goed van opzet. De inhoud is vrijwel altijd lezenswaardig. 
Als vorm van communicatie vind ik het waardevol.  
Wat hoop je voor de toekomst als het gaat om de kerk van 
Wapserveen? 
Ik vraag mij weleens af ………… Piet valt stil. Kun je nog iemand 
vinden? Wie? Het is onzeker. Nel: Het zou een verarming zijn als het 
zou verdwijnen. Een verschraling. Piet: Ik word dit jaar 90. Ik vind 
orgelspelen nog steeds heerlijk. Ik heb wat artrose maar dat hindert 
mij niet maar hoe het over een paar jaar is. Er komt een punt dat ik 
niet meer orgel kan spelen.  
 
Piet en ook Nel: hartelijk dank voor dit interview, voor jullie 
openheid en alles wat jullie wilden delen met de lezers van dit 
verhaal.  
 



 10 

 
 
Beste Wapserveners, 
In de vorige Klokkenstoel schreef ik dat ik hoopte dat we over niet al 
te lange tijd elkaar weer konden ontmoeten in onze dorpskerk. 
Het duurt nog even, maar we hebben als kerkenraad besloten om 
op zondag 13 juni weer van start te gaan met onze diensten. Er van 
uitgaande dat er dan geen beperkingen meer zijn. 
Dus bij deze: van harte welkom op zondag 13 juni om 10.00 uur! 
En vanzelfsprekend zal Janni Doeven dan voorgaan. 
Onze kerkenraad is qua samenstelling gewijzigd. 
Wendy Broesder is vanwege persoonlijke omstandigheden gestopt 
als lid van de kerkenraad. Zij was onze scriba (secretaris). Wendy 
heeft ons erg geholpen door haar inbreng en de accurate wijze 
waarop zij invulling gaf aan het secretariaat. Wel blijft Wendy het 
preekrooster nog regelen, waar we erg blij mee zijn.  
Ik wil haar dan ook namens onze gemeente heel hartelijk bedanken 
voor haar inzet in de afgelopen tijd.  
Gelukkig is Bertha Doorten, die binnen de kerkenraad de functie van 
ouderling/kerkrentmeester heeft, bereid de taken van Wendy over 
te nemen. 
Dat betekent echter wel dat we op zoek zijn naar een nieuwe 
ouderling/kerkrentmeester. We hebben al vaker de oproep gedaan 
dat we dringend versterking van onze kerkenraad nodig zijn, omdat 
we anders mogelijk gedwongen worden, van hoger hand vanuit de 
PKN, om te stoppen met onze kerk in Wapserveen.  
En dat is wat we beslist niet willen!  
Dus schroom niet en laat het ons weten als u belangstelling heeft! 
Voor de vorige 2 Klokkenstoelen hebben we u gevraagd of u 
verhalen of gedichten heeft om deze op te nemen in de 
Klokkenstoel. Dat hebben we deze keer niet actief gedaan. Maar 
wanneer u iets leest of meemaakt en denkt dat zou ik wel willen 
delen in de Klokkenstoel, stuur het dan gerust in 
(scriba.kerkwapserveen@gmail.com) 

mailto:scriba.kerkwapserveen@gmail.com
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Zo las ik een gedicht dat toepasselijk is in deze tijd, waarin de 
verpleging in haar strijd tegen corona in de ziekenhuizen, onder 
grote werkdruk en met veel inzet hun werk doen: 
 
Verpakt in lagen wit of blauw 
zoals de lucht soms kleurt, 
suist ze van bed naar bed, 
speurt naar leven dat vervlogen lijkt 
of gezonken naar de bodem van de dag. 
Haar ogen fonkelen als sterren, ze zorgt,  
wankelt tussen nacht en morgen,  
een vrouw die ademhaalt en adem geeft  
met plastic handen vol gevoel  
en met een hart dat scheurt. 
(van Corrie Kopmels) 
 
 
Laten we hopen dat we binnenkort ons normale leven weer kunnen 
oppakken en de kerkdeur elke 2 weken voor ons in Wapserveen 
weer open staat. 
Met vriendelijke groet, 
Hendrik Westenbrink 
 
De volgende Klokkenstoel verschijnt begin september.  
 
 

In memoriam 
Dit voorjaar bereikte ons een tweetal berichten van overlijden. 
Woensdag 17 februari overleed Margje Schoemaker - Post. Margje 
werd 96 jaar. Een lange tijd mocht zij moeder, oma en 
overgrootmoeder zijn. De laatste jaren verbleef zij in de Molenhof te 
Havelte. Het afscheid vond plaats in kleine familiekring.  
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Vrijdag 26 februari overleed geheel onverwachts Arend Thijen. Arend 
werd 66 jaar. Anita, kinderen en kleindochter gaan verder zonder 
hem. De crematie vond plaats in besloten kring.  
Beide families wensen wij sterkte toe.  
 
 
Vanuit de kerkenraad 
Zoals in dit kerkblad te lezen valt,was de functie van scriba vacant. En 
kwam de vraag van de voorzitter, wie wil dat op zich nemen. Al jaren 
maak ik deel uit van de kerkenraad als ouderling/kerkrentmeester , 
en dat beviel me goed. Maar ja, iemand moet het doen. Niet dat ik 
denk, dat ik daar nou goed in ben, maar wel vind ik dat dit werk door 
moet gaan. Dat ik dit van Wendy overneem is een groot voordeel. 
Alles is perfect op orde en tot in de puntjes verzorgd. Ik zal mijn best 
doen. En gelukkig kan ik altijd hulp vragen aan mijn mede 
bestuurders. 
 
Ja, wat valt er te melden vanuit de kerkenraad. Gelukkig wel weer iets 
meer dan in de periode die achter ons ligt. Toen was het akelig stil in 
en rond onze dorpskerk. Wel voelden we ons met elkaar verbonden 
door het kerkblad, de verhalen en gedichten en de Paasgroet. Dat 
voelde vertrouwd en hoopvol. 
 
En ook al duurde de winter lang en leek elke dag op de voorgaande, 
en moesten we veel geduld oefenen, nu lijkt het de goede kant op te 
gaan. Dus kijken we positief naar de toekomst en maken weer 
plannen, zie het rooster en de agenda. We hopen van harte dat dit 
allemaal weer normaal kan doorgaan. 
We worden weer enthousiast. Terwijl ik dit schrijf zit ik buiten. En 
hoor ik veel vogelgezang en bijengezoem in de appelbloesem.  Het 
zal misschien vorig jaar ook wel zo hebben geklonken, maar het lijkt 
alsof de natuur het enthousiasme deelt. Het klinkt als muziek in mijn 
oren. 
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De vakantiefolder voor de toeristen is vorig jaar niet gemaakt. Dit jaar 
zorgen we weer, samen met Diever, dat de campinggasten informatie 
krijgen betreffende diensten en openstelling van de kerken. En 
hopelijk kunnen we hen in de zomer verwelkomen. 
 
En zo maken we voorzichtig plannen om elkaar weer te ontmoeten. 
Nog even geduld tot het allemaal weer normaal is. Dat we weer 
mogen zingen tijdens de kerkdiensten en weer normaal koffie 
kunnen drinken na de dienst. Wat mooi zou dat zijn. 
 
Ik hoop van harte dat we in het volgende kerkblad kunnen melden 
dat we een goede zomer hebben beleefd. En dat we nog meer 
plannen ten uitvoer kunnen brengen. 
Ik wens jullie allemaal een mooie zomer toe! 
 
secretaris kerkenraad,                                                                                                                                                                              
Bertha Doorten  
 
 
Vakantie 
Janni Doeven is t/m 5 juni met vakantie. 
Ds. Marianne Gaastra is haar vervangster ( 06  23404616 ). 
 
 
 
 
Avondwandeling met gespreksstof  
 

Rond de langste dag van het jaar, om precies te zijn 
woensdagavond 16 juni, organiseert de dorpskerk van 
Wapserveen een avondwandeling met gespreksstof. 
Het idee is dat we vanaf Oosteinde 16 in tweetallen 
richting het Booijsveentje lopen. Onderweg kan men 

met elkaar in gesprek gaan aan de hand van een aantal meegegeven 
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vragen. De wandeling duurt ongeveer een uur. Het is de bedoeling 
dat je zelf wat te drinken meeneemt.  
Datum: woensdagavond 16 juni 
Start: tussen 19 uur en 19.30 uur 
Plaats: Oosteinde 16 (bij Arend Jan Booij) 
Opgeven mag, hoeft niet: scriba.kerkwapserveen@gmail.com  
 
 

 
 
 
In juli willen we graag een tweede avond organiseren vanaf een 
andere locatie! 
Datum: dinsdagavond 20 juli 
Start: tussen 19 uur en 19.30 uur. 
Plaats: Oosteinde 70 (bij Roelof Verbeek) 
Opgeven mag, hoeft ook dan niet: 
scriba.kerkwapserveen@gmail.com 
 
 
Stiltemeditatie  

mailto:scriba.kerkwapserveen@gmail.com
mailto:scriba.kerkwapserveen@gmail.com
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Woensdagavond 7 juli en woensdagavond 11 augustus is er  om 

19.30 u. weer een stiltemeditatie in de kerk. Iedereen is welkom en 

meedoen is eenvoudig. We zitten in een kring en zijn stil. De stiltes 

worden afgewisseld met muziek en soms een korte tekst. Kom ook 

eens een keer! 

 
Handwerkexpositie in het najaar 
 

Het laatste weekend van 
september 2020 was er een 
expositie in onze kerk van het werk 
van ‘Meester Stukker’. In dat 
weekend werd ook het idee voor 
een volgende expositie geboren: 
een handwerkexpositie. Het idee 
kwam van Roelie Luning. 
Wapserveen kent een aantal 
voortreffelijke handwerksters, die 
de prachtigste werkstukken 
hebben gemaakt. Al die prachtige 
dingen, die in diverse huiskamers 
hangen of staan, verdienen het om 
door een breder publiek te worden 

gezien. Het plan is om het weekend van de oogstdienst, 13 en 14 
november, een handwerkexpositie te houden in onze dorpskerk. De 
dames van de handwerkgroep hebben vast wel ideeën over de 
inrichting van deze expositie en uiteraard zijn er hulpvaardige handen 
vanuit de kerkenraad. We kijken ernaar uit! 
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De koe en de paasgroet.  
Ik kom best wel op veel plekken en kom regelmatig de paasgroet 
nog tegen, omdat hij zo mooi is. Maar als hij zoals hier, op de 
schoorsteenmantel staat, naast het beeld van de 100.000 kg 
melkkoe, daar word ik blij van. De trots van boer en kerk naast 
elkaar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oes Plekkie is te huur 
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Het afgelopen jaar hebben we Oes Plekkie verhuurd als atelier.  
De kunstenares is er echter mee gestopt. 
En we vinden het eigenlijk zonde dat Oes Plekkie leegstaat. 
We zoeken belangstellenden die tegen een beperkte vergoeding Oes 
Plekkie willen huren. Het bestaat uit een portaal met een keukenblok 
en toilet, met daarachter een ruime kamer. 
Belangstellenden kunnen bellen naar H. Westenbrink op 
 06 51826102. 
 

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 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.blessedgeneration.nl/
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Bezoekt u ook eens onze website: 
www.kerk-wapserveen.nl 
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Onze kerk staat aan het Oosteinde 31 te Wapserveen 
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Kerkelijk werker 
Voorganger  Janni Doeven   Tel. 0522-305667 
   Kerkweg 4, 
                                        7955AA  IJhorst 
    
Voorzitter /  Hendrik Westenbrink Tel. 0521-321483 
ouderling/                                                                        06 51826102 
Ouderling/Scriba        Bertha Doorten  Tel. 0521-321236 
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 
Redaktie Kerkblad   doorten@hotmail.com 
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