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Bezoek de handwerk-tentoonstelling 
in de kerk. 
Lees hier over in dit kerkblad. 
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Diensten* 
 
19 sept. Mw. Anneke Vermaas 
 
3 okt.  Mw. Janni Doeven 
 
17 okt.  Mw. Pauline van der Zee 
 
31 okt.  Mw. Janni Doeven 
 
14 nov. Oogstdienst in het DIALECT! 
  Mw. Janni Doeven 
 
28 nov. 1e Advent Mw. Janni Doeven 
 
12 dec.  3e Advent Ds. Klaas Douwes 
 
24 dec.  Kerstnachtdienst m.m.v. Koor van Streek 

om 22.00 u. Mw. Janni Doeven 
   
25 dec.  Kerstgezinsdienst 
  Mw. Janni Doeven 
   
31 dec.  Oudejaarsdienst om 19.30 u. 
  Herdenking overledenen  
  Mw. Janni Doeven 
 
 
* Aanvangstijd 10 uur en onder voorbehoud 
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Agenda* 
 
 
Woensdag 6 okt.  Stiltemeditatie om 19.30 u. 
 
Woensdag 20 okt.  Gespreksmorgen om 10 u. 
 
Zaterdag 13 nov.  Handwerkexpositie van de handwerkgroep 
en zondag 14 nov.  Wapserveen 
 
Woensdag 17 nov. Gespreksmorgen om 10 u. 
 
Woensdag 1 dec.  Stiltemeditatie om 19.30 u. 
 
* Onder voorbehoud 
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Niet bij brood alleen 
We komen weer boven drijven. Er is weer meer mogelijk. Lange tijd 
was het leven zoveel stiller, waren we meer dan voorheen op 
onszelf aangewezen. Binnen de muren van ons eigen huis, binnen 
de grenzen van ons eigen land moesten we ‘het’ zien te vinden. Wat 
is dan dat ‘het’? Is dat het uithouden met jezelf, met wie onder 
hetzelfde dak huist? Heeft het te maken met het missen van de 
nodige afleiding? En waar word je dan van afgeleid? 
Dat ‘het’ wat een mens moet zien te vinden, puzzelt mij. Geen idee 
wat het is maar wel dat het niet mag ontbreken. Is ‘het’ de zin die je 
geeft aan een dag? De zin, die je al dan niet ervaart, in alles om je 
heen? Ik ruim graag op, met dat ik opruim, ruimt er ook altijd iets in 
mijzelf op. Ik houd daar zogezegd een opgeruimd gevoel aan over 
maar ook dat is het volgens mij niet. ‘Het’ zien te vinden of er toch 
wat van zien te maken. Een mens wil niet enkel eten, gelapte 
ramen, schone was, gemaaid gras. Een mens heeft voedsel nodig, 
iets om de honger mee te stillen maar we hebben zoveel meer 
nodig. Als iemand tegen je praat maar je niet aankijkt, dan voel je 
dat. Een mens wil gezien worden en gehoord. En hoe je het ook 
noemt, iets in ons wil ook dat ‘het’. Je zou het geestelijk voedsel 
kunnen noemen. Dat kan een zin of een gedachte zijn, die nog een 
tijdje met je meegaat. Ik weet wel dat het niet altijd in woorden zit, 
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zeker niet. Als je het Bijbels onder woorden wilt brengen, kom je uit 
bij: ‘Een mens leeft niet van brood alleen.’ Tijdens de strengste 
weken van de lockdown leden wij geen honger, niet als het ging om 
voedsel voor ons lichaam maar wel werd som pijnlijk duidelijk 
hoeveel meer een mens nodig heeft. Als de kerkenraad vergadert, 
wordt dat ook zo ervaren, niet enkel de dagelijkse beslommeringen. 
Iedere vergadering is er een opening. Soms is dat een korte tekst, 
soms een gedicht. En op het eind is er een afsluiting. De laatste 
vergadering verzorgde Anja Benak de afsluiting met een tekst van 
 Martin Gijzemijter: 

 
De wereld is verward 
en de mensheid wordt steeds banger. 
Onthoud: het kwaad schreeuwt hard 
maar de liefde zingt veel langer. 
Zorg dat je in je bestaan 
vooral veel liefde geeft, 
dat is, lang nadat je bent gegaan 
het enige dat overleeft. 

JD 
 
 

Interview met Roelof Verbeek 
Op een warme septembermorgen zit ik aan de grote tafel tegenover 
Roelof. Roelof, geboren in Nijeveen, is in het verleden 
melkveehouder geweest in Oldemarkt. Nog altijd heeft hij wel vee 
om huis. Van oudsher heeft hij binding met Wapserveen. Roelofs 
moeder was een Wapserveense. Roelof heeft drie dochters en 
zeven kleinkinderen. Deze maand is het vijf jaar geleden dat Roelof 
toetrad tot de kerkeraad van Wapserveen. 
 
Wat is je binding met de kerk in Wapserveen? 
Ik vind het wel belangrijk dat de kerk er is. Ik kom van oudsher ook 
uit de kerk. In Wapserveen ervaar ik de kerk als laagdrempelig en 
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gemoedelijk. De mensen tonen zich betrokken, voor zover zij dat 
willen. Mijn vader was streng kerkelijk, mijn moeder minder. Toen ik 
jong was, werd ik gedwongen, dat werkt tegen. De kerk van mijn 
jeugd was mij te zwaar. De vrijzinnigheid ligt mij beter. 
Wat is volgens jou de meerwaarde van een kerk in het dorp? 
Het is een rustpunt. Naar de kerk gaan geeft mij rust. Rond rouw is 
het fijn dat er een kerk is. Ik heb dat ook wel anders ervaren. 
Moet je ‘geloven’ om naar de kerk te gaan? 
Ik vind van niet maar wat is geloven? Ik denk daarbij aan de 
oorsprong van het leven maar of het nou gaat om de bijbelse 
schepping of de evolutietheorie, beide zijn voor mij een mysterie. Ik 
kan dat niet bevatten. Ik vind het wonderlijk. Het leven is een 
mysterie. In Rusland ben ik weleens een kerk in gelopen, waar 
vrouwen beurtelings knielden en voor mij onverstaanbare woorden 
spraken, daar ging iets vanuit.   
Wat is ‘heilig’ voor jou? 
Daar heb ik zo geen antwoord op. Roelof denkt wat langer na en 
zegt dan: Mijn vrijheid, hoe ik denk. Ik ga mijn eigen gang. Ik denk 
niet dat ik mij snel laat beïnvloeden. Ik neem niet iets zomaar 
klakkeloos aan, dat heb ik trouwens nooit gedaan. 
Waar verheug je je over? 
Ik ben blij dat de coronamaatregelen zijn versoepeld. Een verjaardag 
bij mijn kinderen, dat vind ik leuk en gezellig. 
Wat ontroert je?  
De geboorte van mijn kinderen, dat vond ik iedere keer een 
ontroerend moment.  
Wat maakt je boos?    
Vroeger werd ik eerder boos dan nu. Ik ben met de jaren toch wel 
milder geworden. Ik kan er niet goed tegen als mensen mij 
bedonderen of afspraken niet nakomen, dat vind ik heel vervelend 
maar boos …? 
Is jouw visie op het leven anders dan vroeger?  
Door de jaren heen heb ik het nodige meegemaakt. Ik ben kritischer 
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geworden. Ik neem nu minder aan dan vroeger, toen nam ik al niet 
zoveel aan. Ik houd ook van kritische programma’s op tv. 
Wat stemt je zorgelijk als het gaat om de toekomst? 
Het milieu, gaan we wel de goede kant op en dan vooral als je 
wereldwijd kijkt. Een stad als Jakarta waar zo’n 30 miljoen mensen 
wonen, daar is de bodem de afgelopen decennia vier meter 
gedaald. Dat vind ik zorgelijk, zoiets komt niet goed. En ook de 
opwarming van de aarde. Het voorjaar dat veel vroeger begint. Hoe 
staan we er dan over pakweg vijftig jaar voor? Wij mensen 
veroorzaken dat alles met elkaar. 
Wat stemt je tevreden? 
Op zich ben ik een optimistisch mens. Ik woon graag in deze 
omgeving. Het wonen hier doet mij goed. Het dorp, het geheel 
ervaar ik als plezierig. 
Wat vind je van het kerkkrantje? 
Ik mag het wel graag lezen en het is mooi dat het er is. Het geeft 
binding met de kerk en het is goed dat het op alle adressen wordt 
bezorgd. 
Wat hoop je voor de toekomst als het gaat om de kerk van 
Wapserveen? 
Ik hoop dat de kerk blijft maar dat het zo zal gaan, dat is niet 
vanzelfsprekend.  
 
Roelof, hartelijk dank voor dit interview. 
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Gespreksgroep 
 
 

    
 
 
Het plan is om dit najaar weer te starten met een gespreksgroep. De 
onderwerpen liggen nog niet vast. De dat al wel: woensdag 20 
oktober en woensdag 17 november. We beginnen om 10.00 u. 
Eindtijd circa 11.45 u. Iedereen die graag wil komen, is van harte 
welkom! Gewoon een keertje kijken of het wat voor je is, kan ook.   
 
 
 
 
Stiltemeditatie 
Vier à vijf keer per jaar is er op woensdagavond een stiltemeditatie. 
De ervaring heeft geleerd dat deze bijeenkomsten niet enkel 
bezocht worden door Wapserveners. Het is eerder andersom. Veel 
belangstellenden komen van elders. De laatste jaren is er ook 
gelegenheid om samen na afloop een kop koffie of thee te drinken. 
Soms ontstaan er dan bijzondere ontmoetingen. Wil je ook eens 
komen en kun je een beetje stilte wel aan: van harte welkom! 
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Interview met een mystery guest 
 
Wat is je binding met de kerk in Wapserveen? 
Ik kom er graag. De plek is van een prachtige schoonheid. Het is een 
mooi verstild kerkje, waar de jaren van eeuwen voelbaar zijn. Soms 
als ik buiten vlakbij de muur sta en het gras onder mijn voeten voel 
en de hoge bomen om alles heen dan wordt het stil in mij. Er gaat 
iets uit van die plek waar moeilijk woorden aan te geven zijn.  
Wat is volgens jou de meerwaarde van een kerk in het dorp? 
Er wordt weleens gesproken over de drempel van de kerk maar de 
kerk heeft het voordeel dat ze gemakkelijk toegang krijgt tot 
mensen. Er hoeft geen speciale reden te zijn om contact te maken. 
De kerk kan mensen verbinden. Soms lees, zing of hoor je er iets dat 
jou aanraakt en dat je meeneemt. Een mens leeft niet (bij brood) 
alleen.  
Moet je ‘geloven’ om naar de kerk te gaan? 
Nee, dat hoeft volgens mij niet. Ik weet ook niet zo goed wat dat is 
‘geloven’. Voor mij komt het in de buurt van vertrouwen en waar je 
dan op vertrouwt, dat kan voor ieder mens weer anders zijn. 
Wat is ‘heilig’ voor jou? 
Mijn kinderen zijn heilig voor mij. Mijn familie, de mensen van wie ik 
houd en ook de nagedachtenis van de mensen die er niet meer zijn. 
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Niet dat ik met terugwerkende kracht alles waar ze voor stonden 
fantastisch vind maar wel dat ik hun levens overdenk en hun 
beweegredenen graag wil begrijpen. 
Waar verheug je je over? 
Over mijn tuin en de vogels rond huis, het buiten zijn, de zee, het 
Wad en samen met anderen zingen. Muziek verbindt mensen.  
Wat ontroert je? 
De kwetsbaarheid van mensen. Oude foto’s kunnen mij ook 
ontroeren.  
Wat maakt je boos?   
Dat mensen soms volledig aan elkaar voorbijgaan, zichzelf niet eens 
weg kunnen cijferen.  
Is jouw visie op het leven anders dan jaren geleden? 
Ja, vroeger dacht ik dat heel veel om mij heen maakbaar was. Als je 
maar hard genoeg werkte, iets echt wilde dan moest het toch 
lukken? Ik ben anders naar mensen gaan kijken. Er zijn mensen met 
heel veel tegenwind en dat valt soms niet te keren. En sommige van 
die mensen weten desondanks toch iets van hun leven te maken, 
daar heb ik meer oog voor gekregen en veel bewondering voor. 
Wat stemt je zorgelijk als het gaat om de toekomst? 
Dat veel mensen maar weinig bereid zijn een stap of een stapje 
terug te doen. Alles moet door kunnen gaan en als het even kan nog 
meer of groter worden.  
Wat stemt je hoopvol? 
Alles wat wijst op een kentering van wat ik hiervoor noemde. Jonge 
mensen die kiezen voor dat waar hun hart naar uitgaat.  
In 1960 sprak men zich zorgelijk uit over het voortbestaan van de 
kerk alhier. Wat zijn wat dat betreft jouw verwachtingen voor de 
komende tien jaar? 
Een kerk moet door mensen worden gedragen. Ik bedoel daarmee 
dat een kerk mensen nodig heeft, die ervoor willen zorgen dat de 
kerk blijft bestaan. Er is nog steeds een kleine groep die zich daar 
sterk voor maakt maar of er op termijn ook nog mensen zijn die dat 
op zich willen nemen ….? 
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Wat hoop je voor de toekomst als het gaat om de kerk van 
Wapserveen? 
Dat er ook dan mensen zullen zijn die zorg willen dragen voor haar 
voortbestaan. Hoe je ook in het leven staat, ieder mens heeft een 
levensbeschouwing. Je kunt geloven in het leven, in de liefde, in de 
natuur, in het onverwoordbare en het is waardevol om dat op een 
plek als deze te beleven en te delen met anderen. 
 
 
 

Handwerkexpositie Vrouwen van  Nu. 

De dames van de handwerkgroep vinden het leuk 

om te laten zien wat er in de loop der jaren gemaakt is. 

Er zijn technieken uit verschillende landen zoals : 

Oekraïne, Italië, Duitsland, Ierland, Nederland enz. 

Door het vele aanbod is te zien dat de dames er  

enthousiast aan gewerkt hebben. 

Nu zijn we nog op zoek naar schildersezels. 

Wie kan ons daar aan helpen ? 

Bel dan naar Roelie Luning .  Tel.0521 321228. 

  

Agenda. 

Handwerkexpositie  Vrouwen van Nu 

Zaterdag 13 november  van 13.30 tot 17.00 uur 

Zondag 14 november     van 11.00 tot 16.00 uur 
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Het was spannend!                                                                                     

Het was voor ons als kerkenraad spannend toen we op 13 juni weer 

begonnen met onze diensten.  

Zouden de mensen na zo’n lange tijd wel weer naar onze kerk 

komen? En jullie kwamen terug! Met name in de eerste dienst 

waren er meer mensen dan we hadden verwacht! Nu moet ik er wel 

bij zeggen dat we in Wapserveen ook niet gewend zijn dat op 

zondag de kerk helemaal vol zit! 

Als kerkenraad zeggen we dan ook wel eens tegen elkaar: “waar 

blijft de rest van de Wapserveners toch”. Vooral omdat we, 

wanneer we bij u langs komen voor de jaarlijkse kerkelijke bijdrage, 

velen daarvoor wel geven. En het is bijna weer zover. 

Begin oktober is er weer de actie Kerkbalans! 

En hopen we weer op een bijdrage van u te mogen rekenen, zodat 

we voor het komend jaar weer de nodige middelen hebben om de 

kerk in stand te houden. 

Leuk om te melden dat in het weekend van 14 november de 

handwerkgroep een tentoonstelling houdt in onze kerk en dat we 

dan ook in het dialect onze oogstdienst houden. 

En we zijn ook blij dat de schilderijen van Anne-Mieke de Lange 

weer terugkomen. Jarenlang hebben deze schilderijen in onze kerk 

gehangen en hier voor een extra warm accent gezorgd. In de dienst 

van 28 november gaan we ze weer in de kerk ophangen. 

Hoewel we misschien allemaal dachten dat na de zomer en na de 

vakanties alles weer zou kunnen, blijkt dat helaas toch niet zo te 

zijn. En dat betekent dat we tijdens onze diensten ons ook nog aan 

de corona regels blijven houden.    

En u daarom gerust kunt komen en van harte welkom bent! 

Met vriendelijke groet, Hendrik Westenbrink 
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Collecte opbrengsten : 
 
13 juni   kerkrentmeesters  € 63,50 
 
27 juni   diaconie, kerk in actie € 62,45 
 
11 juli   plaatselijke diaconie  € 22, 60 
 
25 juli    giro 777   € 71, 90 
 
8 augustus  kerk in actie    € 26,10 
 
22 augustus  diaconie, Haïti  € 105,22  
 
5 september  kerkrentmeesters  € 19,60 
 
 

VIJF AVONDEN Christelijke meditatie 
 

Voor de vijfde maal op rij bieden wij een training in meditatie aan voor 
beginners. Meditatie helpt je om ruimte te maken voor jezelf, om stil te 
worden en naar binnen te keren. Al oefenend vind je een manier die jou in 
contact brengt met de Bron van licht en liefde. 
 

 
 

- In deze training maak je kennis met de basis van meditatie ( zitten-
ademen-aandacht- omgaan met afleidingen) 

- Je doet ervaring op met drie verschillende vormen van christelijke 
meditatie 

- Je onderzoekt thuis mediterend, welke meditatievorm  jou het 
beste past. 
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De training wordt gegeven door Antoon Vermeulen. Hij heeft als 
aalmoezenier bij de krijgsmacht gewerkt en is geestelijk begeleider en 
therapeut. Hij heeft ruime ervaring met vele vormen van meditatie. 
 
Data Maandagen 6-13-20-27 september en 4 oktober 

2021 
Tijd    19.15-21.30 uur 
Plaats Clemenskerk te Havelte, ingang de Nije Wheeme 
Groep Minimaal 8 en maximaal 10 deelnemers. 
RIVM Nije Wheeme en kerk zijn geschikt om aan de 

RIVM regels te voldoen 
Kosten €30,- 
Info en opgave Antoon Vermeulen, 06-25420738,   

ajjm.vermeulen@xs4all.nl 
 
Aukje Westra, predikant Clemenskerk, aukjehwestra@gmail.com   
 

 
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 

about:blank
about:blank
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 
   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 en Karin Riegman tel. 0621118910
   
 
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 
Redactie Kerkblad   doorten@hotmail.com 
 

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