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Diensten* 
 
 
24 dec.  Geen Kerstnachtdienst 
  Kerstoverdenking: www.kerk-wapserveen.nl 
 
25 dec. Kerstgezinsdienst met TONEEL! 
  Mw. Janni Doeven 
   

31 dec. Oudejaarsdienst om 15.30 u. 
  Herdenking overledenen  
  Mw. Janni Doeven 
 
9 jan.  Nieuwjaarsdienst (9.30 u. koffie met kn.) 
  Mw. Janni Doeven, na afloop: 
 
23 jan. Ds. Alex van Ligten 
 
6 febr.  Mw. Janni Doeven 
 
20 febr. Mw. Anneke Vermaas 
 
6 mrt.  Mw. Janni Doeven 
 
20 mrt.  Ds. Marianne Gaastra 
 
3 april  Ds. Klaas Douwes 
 
10 april Palmpasen 

Mw. Janni Doeven 
 
 

*Aanvangstijd 10.00 uur en onder voorbehoud 
 

 

 



 

Agenda* 
 

 

Woensdag 19 jan.   Gespreksmorgen om 10 u. 
   Thema: Verandering (zie verderop) 
 

Woensdag  2 febr. Stiltemeditatie om 19.30 u. 
 

 

Woensdag 16 febr.  Gespreksmorgen om 10 u. 
   Thema: zie t.z.t. de website 
 

* Onder voorbehoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Licht moet het hebben van het duister 

 

Als kind kreeg ik een klein lichtgroen kaarsje van mijn 

moeder. Het mocht nog niet branden, want het was nog 

geen kerst. Ik moest wachten. Het was een oefening in 

afzien en uitzien naar. Het mocht aan als het kerst was, 

eerder niet. 

Heel veel van al die kerstdagen ben ik vergeten maar dat 

kaarsje niet. En toen het brandde heb ik er, althans in mijn 

herinnering, geen minuut van gemist. Ik zie dat kleine 

vlammetje nog voor mij, een kaarsje dat brandde voor mij 

alleen. 
Zo’n klein vlammetje heeft iets heel teers, een zuchtje 

wind en het is uit. Het vraagt om behoedzaamheid. Zo’n 

lichtje is mooi en kwetsbaar tegelijk. Het is op z’n mooist 

als het donker is en stil, dan komt het volledig tot zijn 

recht. Licht moet geboren kunnen worden. 

Voor de teevee zag ik een reclame van twee buren. De ene 

met toch nog wel aardig wat verlichting. De andere buur 

kon in de voortuin de krant lezen, dat kwam omdat de 

boodschappen bij de voordeligste supermarkt werden 

gehaald. 
Licht moet het hebben van het duister. Licht moet het 

hebben van wachten. Wij wachten op de langste en  

donkerste dag en zien uit naar de ommekeer omdat in ons 

het verlangen naar licht ongeschonden is. En dan komt dat 

licht. Zachtjes, aarzelend, iedere dag een beetje meer. De 

geboorte van het kerstkind is eeuwen her verbonden met 

dat oermenselijke verlangen naar licht en de hoop dat het 

licht niet het onderspit delft maar elk jaar weer opnieuw 

de overhand krijgt. 
 

Mede namens de kerkenraad wens ik iedereen gezegende 

kerstdagen en een gelukkig 2022 toe. 

Janni Doeven 

 



 

Veerkracht 

 

 
Onzichtbaar loert een virus in ons midden, 

het drijft ons met zijn dreiging uit elkaar, 

ontzegt ons zelfs de troost van een omhelzing: 

in elke kus of handdruk schuilt gevaar. 

 

Dit jaar zal Kerstmis niet uitbundig klinken 

met luid gezang in volle kerk of zaal. 

Toch kan het ons bemoedigen te horen 

van licht en leven in een oud verhaal. 

 

Ook buiten blijkt de veerkracht van het leven: 

er steken groene puntjes uit de grond, 

de meeuwen blijven krachtig overvliegen, 

een roodborst scharrelt onbekommerd rond. 

 

De veerkracht, waarmee vogels kunnen zweven 

en gure winterdagen goed doorstaan, 

wordt hopelijk aan elk van ons gegeven 

om zo gesterkt een nieuw jaar in te gaan! 

 

 

Jacqueline Roelofs - van der Linden 
 

 

 

 

 

 

 



 

Kerstliederen en kerstoverdenking 
Dit jaar zal er, zoals het nu lijkt, geen kerstnachtdienst zijn. Dat is een 

gemis. Nu zijn we onderhand wel een beetje getraind in afzien van om 

het even wat maar toch ….. Wie toch graag iets meekrijgt, kan via de 

website luisteren naar kerstliederen gespeeld door Helga Stein van 

Callenfels en Jannie Stukker en een door mij ingesproken 

kerstoverdenking (www.kerk-wapserveen.nl). 
 

 
 

 

Kersttoneel 
Sinds 3 december wordt er druk geoefend door maar liefst twaalf 

kinderen, Nico Riegman en ondergetekende. Het toneelstukje heet ‘De 

kribbige kribbe’. De kribbe is niet happy en meent dat het hout waaruit 

hij gemaakt is wel een betere bestemming had verdiend, daar komt nog 

eens bij dat zijn medestalgenoten heel wat gastvrijer en vriendelijker 

in het leven staan. Bezoek is dan ook van harte welkom! En er komt 

bezoek! Zelfs meer dan andere jaren, vanwege het aantal enthousiaste 

spelers. Hoe slaat de kribbe zich hier doorheen? Kom het meemaken. 



 

O ja, dit is een dienst voor en door kinderen met liedjes, muziek, 

verhalen, beelden, strobalen en een toneelstuk! Het is elk jaar weer 

gezellig. Er is ook een pauze met chocolademelk en wat lekkers. 

Helaas moeten we dan wel blijven zitten maar het zal ondanks dat vast 

een mooie ochtend worden. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 



 

Oudejaarsdienst 
Verleden jaar was er geen oudejaarsdienst. Dit jaar hebben we deze 

dienst, vanwege de nu geldende maatregelen, verplaatst naar de 

middag. Van oudsher is dit in Wapserveen de dienst waarin we de 

overledenen van het afgelopen jaar herdenken. Dit jaar willen we 

zowel de overledenen van dit jaar als de overledenen van vorig jaar 

herdenken. Zij worden bij name genoemd en er wordt een kaars voor 

hen aangestoken. Ook is er voor iedereen die dat wil gelegenheid om 

een klein lichtje aan te steken voor wie nog altijd wordt herinnerd. 

Jannie Stukker en Helga Stein van Callenfels verzorgen de muzikale 

ondersteuning. 
Aanvang: 15.30 u.  

 
Nieuwjaarsdienst 
Zondag 9 januari is de nieuwjaarsdienst en kan iedereen bij 

binnenkomst of na de dienst elkaar een goed jaar toewensen. We 

beginnen die morgen om half 10 met koffie en nieuwjaarsrolletjes! 

Het jaar moet zich immers nog ontvouwen. Aaltje Dolfsma heeft 

jarenlang de rolletjes voor deze dienst verzorgd. De laatste keer, 

januari 2019, hadden we ze niet allemaal opgegeten. ‘Waren ze niet 

lekker?’ Gelukkig kon ik haar geruststellen. Dit jaar zorgen Dianne 

Schenkel, Arend Jan Booij en Nellie Idserda voor de rolletjes. Na de 

koffie begint de dienst en na de dienst heffen we buiten een glas 

glühwein op het nieuwe jaar. 
 

Gespreksmorgen woensdag 19 januari 
Voor deze derde gespreksochtend is gekozen voor het onderwerp 

‘verandering’. In elk leven doen zich veranderingen voor. Nu eens 

kiezen we er zelf voor uit een behoefte de bakens te verzetten, dan 

weer overkomen ze ons. Lang niet iedere verandering ervaren we als 

een verbetering. Het kan zelfs zijn dat alleen al de gedachte aan welke 

verandering dan ook een mens angstig maakt. En zijn we als mens zelf 

ook veranderd in de loop van de tijd? Hoe gaan we om met alle 

gewenste en onverhoopte veranderingen? Genoeg stof om over te 

praten op woensdagmorgen 19 januari tussen 10.00 en 11.30 uur. 

Iedereen is welkom! 



 

Een moeilijke beslissing 
Voor ons als kerk is december één van de mooiste periodes van het 

jaar. Met het  aftellen van de weken voor kerst in de 

Adventsdiensten, de Kerstnachtdienst, de Kerstgezinsdienst op 1e 

kerstdag en de Eindejaardienst op 31 december, waarin degenen die 

afgelopen jaar zijn overleden herdacht worden. 

Het is de periode waarin we heel veel Wapserveners, jong en oud 

ontmoeten in onze dorpskerk. 
Vorig jaar zijn door de coronaregels geen van deze diensten 

doorgegaan. Toen hadden we zeker niet verwacht dat we dit jaar 

weer voor de vraag zouden komen te staan wat nu wel of niet 

mogelijk is. 
We hebben als kerkenraad de moeilijke beslissing genomen, dat 

gezien de huidige regels, de Kerstnachtdienst dit jaar niet door zal 

gaan. We hebben besloten de Kerstgezinsdienst wel door te laten 

gaan. De kinderen zijn al enthousiast aan het oefenen voor het 

Kerstspel. 
De Oudejaarsdienst op 31 december is ook altijd een hele speciale 

dienst, dat is ook de reden dat we die wel door willen laten gaan, niet 

’s avonds, maar ’s middags van half 4 tot 5 uur. 
Ook als kerk verlangen we net als iedereen naar het weer elkaar 

spontaan kunnen ontmoeten. Vooral zo aan het eind van het jaar is 

het fijn om je met elkaar verbonden te voelen. En de sfeer rond Kerst 

te ervaren. 
We willen als dorpskerk daar ook graag aan bijdragen. 
Mocht het zo zijn dat rond Kerst de regels toch versoepelen, en blijkt 

er meer mogelijk is, dan hoort u van ons. 
We wensen u als kerkenraad in ieder geval alvast fijne Kerstdagen en 

een goede jaarwisseling. 
 

Hendrik Westenbrink 
 

 

 

 

 



 

Terugblik oogstdienst 
Op het weekend van 13 en 14 november wordt met plezier 

teruggekeken. Vanwege de expositie was de kerk veranderd in een 

plek waar, om met Prediker te spreken, het oog niet verzadigd raakte 

van zien. De oogst van jarenlang zeer gedreven en bedreven 

handwerksters. De dienst was in het dialect en dat geeft toch altijd 

een andere beleving. De overdenking was gebaseerd op Prediker 7 

waarin wordt gesteld dat je beter iets af kunt maken dan aan iets 

beginnen. Alles wat daor die morn stond of hung was keurig 

ofemeuk’n, tot de leste draod. D’r was veul tied an besteed. Wi’j 

zaag’n de veurkaante. Wi’jzelf hebt ok een veurkaante en aj die 

veurkaante zien, stao dan ok us stille bi’j de achterkaante, waor de 

rafels zitten en de losse drudties, de schaemte en de piene.  Alles wat 

wi’j verbargt. En hoe mooi de veurkaante ok is, elk zien achterkaante 

hef van die stukkies, heb daor een beetien geduld mit en hol ’t uut 

mit mekaere. 
 
 
1e Adventsdienst 
Tijdens deze dienst werden de schilderijen van Anne-Mieke Harmse 

onthuld. In het kader van het project ‘Feest van de Geest’ heeft 

Anne-Mieke Harmse in 2002 deze twee schilderijen gemaakt en 

geëxposeerd in de kerk van Wapserveen. Na het Feest bleven de 

schilderijen in de kerk hangen maar toen Anne-Mieke naar Spanje 

vertrok, nam zij de schilderijen mee. Regelmatig kwam het gemis 

van deze schilderijen ter sprake. Via een zoektocht op internet bleek 

dat Anne-Mieke weer in Nederland woont. Anne-Mieke was verrast 

toen ze hoorde dat wij haar schilderijen misten. We mochten de 

schilderijen weer in de kerk hangen. Tijdens de Adventsdienst 

werden de schilderijen onthuld in aanwezigheid van Anne-Mieke 

zelf. Het voelde alsof ze weer ‘thuiskwamen’. Na de onthulling en 

ook later in de dienst speelden Helga Stein van Callenfels en Jannie 

Stukker enkele prachtige muziekstukken op de dwarsfluit en het 

orgel. 
 

 



 

 
 

Een kerkganger berichtte ons: 

Ik heb zo genoten van de 

oogstdienst in het dialect, en van 

de afgelopen dienst! De eerste 

met de borduurwerken erbij. De 

laatste met de prachtige 

schilderijen die weer terug zijn,  

 en het prachtige orgelspel met dwarsfluit van Jannie en Helga. En 

mooie en inspirerende overdenkingen. En fluisterzingen- zolang het 

nog kan .. 
 
Interview met Hendrik Westenbrink 
 

Hendrik is sinds 2011 getrouwd met Marianne. Hij heeft twee 

dochters, die hij samen met zijn eerste vrouw, Geertje, kreeg. Geertje 

overleed in 2001. Daarnaast heeft hij vijf kleinkinderen. Hendrik is 

sinds jaar en dag boer. 
 

Wat is je binding met de kerk in Wapserveen? 
De binding met de kerk is er sinds mijn jeugd. Het was normaal dat 

ik naar de zondagsschool ging. Mijn ouders gingen geregeld naar de 

kerk. Na de zondagsschool is het naar de kerk gaan minder 

geworden. Wel ging ik naar de jeugddiensten van dominee Rutgers. 

Later is het gaan naar de kerk behoorlijk afgenomen en op een 

gegeven moment ging ik niet meer. De binding werd weer sterker 

toen ik met Geertje trouwde. Zij was zondagsschoolleidster. Ik hielp 

haar met de voorbereidingen rond kerst. Daarna volgde een periode 



 

van helemaal geen binding. Door de ziekte van Geertje, kreeg ik 

contact met Herman Westerink. Waarschijnlijk heeft hij mij daarom 

gevraagd kerkrentmeester te worden, dat was na Geertjes overlijden. 

Ik heb daar behoorlijk over moeten nadenken. Ik kwam er immers 

nooit maar ik vond het belangrijk dat de kerk er was en dan met 

name op het moment dat je afscheid moet nemen van dierbaren. Ik 

zag het vooral als een functie, die ik op mij nam uit plichtsbesef, niet 

door geloof gedreven. Later, rond 2006, werd ik voorzitter. 
Ben je dat nog altijd uit louter plichtsbesef? Nee, niet meer. Het 

pad op lopen, het naar binnen gaan, de mensen, de overdenking en 

het moment van stilte, dat zijn voor mij de belangrijkste elementen. 

Ik heb moeite met de (landelijke) organisatie eromheen, het 

‘broeders en zusters’ en het aanroepen van …… Tijdens regionale 

vergaderingen, gericht op praktische zaken, hoeft wat mij betreft het 

geloof niet aan de orde te komen. 
Wat is volgens jou de meerwaarde van een kerk in het dorp? 
Wanneer het er echt op aankomt, dan blijkt dat de kerk toch heel 

belangrijk is. Dan is wat zich daarbinnen afspeelt belangrijker dan 

het gebouw. In de huidige situatie is het wel jammer dat het zo lastig 

is om mensen te vinden die in de kerkenraad mee willen draaien. 
Moet je ‘geloven’ om naar de kerk te gaan?  
Nee, je hoeft niet te geloven zoals ‘de kerk’ het belijdt. Voor mij is 

geloof ook stilstaan bij hoe je in de wereld staat. Ik zoek het meer in 

de verbindingen die ontstaan en het onuitlegbare van hoe levens 

lopen. Het gevoel dat er toch een verbinding is tussen alles wat er 

gebeurt. Het is voor mij ook een antwoord zoeken op het ongrijpbare. 
Wat is ‘heilig’ voor jou? 
(Hendrik lacht) Er is niks heilig voor mij. 
‘Heilig’ tussen aanhalingstekens? Mijn gezin is het middelpunt, 

met name omdat ik ook ervaren heb dat ik heel gelukkig was en dat 

dat dan abrupt afgebroken wordt. En dat dan toch blijkt dat je verder 

in de tijd die verbondenheid met iemand terug kunt krijgen. Die 

veerkracht die er is. Het gaat, net als de boerderij, wel door. 
Waar verheug je je over? 
De wisseling van de seizoenen en dan vooral 21 juni en 21 december, 



 

de zonnewendes. De lichtinval in het voorjaar is anders dan de rest 

van het jaar. 
Wat ontroert je?  
Als ik ’s ochtends vroeg de natuur in loop en er is zo’n waas, zo’n 

mist en het is helemaal stil dan weet ik weer waarom ik altijd roep 

dat ik op het mooiste plekje van het westelijk halfrond woon. En ’s 

avonds, als de zon ondergaat, zo’n streep licht over de velden, dat 

geeft mij een mystiek gevoel. 
Wat maakt je boos?    
Als boeren in de hoek worden gezet als zijnde milieuvervuilers en 

dat het allemaal anders moet. De voortdurende regelgeving 

waaronder je wordt bedolven. Boeren zijn bezig met goed 

rentmeesterschap, het goed doorgeven van wat er is aan volgende 

generaties. 
Is jouw visie op het leven anders dan jaren geleden? 
Door het ouder worden heb ik een beter besef van de 

vergankelijkheid van het leven, dat heeft geen grote invloed op het 

nu. Het leven gaat door. Ik vind het fijn dat ik het bedrijf, dat in de 

loop der jaren groter geworden is, door kan geven aan de volgende 

generatie. Maar moet alles maar groter? Het is toch ook wel opletten 

dat we met elkaar de menselijke maat niet uit het oog verliezen, de 

ontevredenheid die er kan zijn, het rupsje nooitgenoeg. 
Wat stemt je zorgelijk als het gaat om de toekomst? 
Dat wat een mens kan behappen steeds meer uit de pas gaat lopen 

met de snelheid van alle technische ontwikkelingen en wat dat 

betekent voor onze kinderen en kleinkinderen. 
Wat stemt je hoopvol? 
Dat de jonge generatie zich bewust is van wat er gaande is en 

probeert daar een antwoord op te vinden. En ik hoop dat Marianne en 

ik gezond oud mogen worden. 
Wat vind je van het kerkkrantje? 
Een heel plezierig lezend krantje. Het is niet alleen informatief maar 

het bevat ook stukjes met meer inhoud dan enkel informatie. Ook is 

het plezierig om te merken dat het graag wordt gelezen. 
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?  
(zegt lachend) Dat de kerk de komende 100 jaar blijft bestaan. (dan 

in alle ernst) Het hangt puur van de bereidheid van de mensen af, of 

die zich willen inzetten. Ik hoop dat Wapserveners voldoende 

gemotiveerd blijven om de kerk in stand te houden. Het is voor de 

kerk een steun in de rug dat Wapserveners altijd bereid zijn om te 

geven aan de kerk. Het fijne van deze kerk is dat iedereen, hervormd, 

gereformeerd, luthers, katholiek of ‘heiden’ er welkom is. We 

hebben één school, één kerk en dat moeten we koesteren. Alleen 

jammer dat er geen kroeg meer is!  
 
Hendrik, hartelijk bedankt voor dit interview! 
 
 

 

Alleen zijn 
 

als alleen zijn 
voelt als samen 
als alleen zijn 
los van last 
als alleen zijn 
ook in warmte 
als alleen zijn 
mij verrast 
als alleen zijn 
niet ontlopen 
als alleen zijn 
mij verfrist 
als alleen zijn 
doet gelukken 
waar ik nooit heil in zag 
als alleen zijn 
is geloven 
 

 

 

als alleen zijn 
los van druk 
als alleen zijn 
ook kan geven 
Dan moet ’t maar 
 

Voor 1 dag ! 
 

 

Emma uit Darp 
 

Met een dankbare groet 

voor het warme welkom 

in jullie knusse kerk 
 

 



 

Eén ster 
 

Eén ster 
maakt de lucht minder dreigend. 
Eén kaars 
maakt de nacht minder zwart. 
Eén hand 
maakt de weg minder eenzaam. 
Eén stem 
maakt de dag minder stil. 
 

Eén vonk 
kan begin van nieuw vuur zijn. 
Eén noot 
het begin van een lied. 
Eén kind 
het begin van een toekomst. 
Eén wens 
het begin van een jaar. 
 

Jacqueline Roelofs-van der Linden 
 

Uit: Scheppende Kracht (2006) 
 

 

 

Al was Christus duizendmaal in Bethlehem geboren 

en niet in U, dan bent U verloren. 
 
Deze twee regels wijsheid van Angelus Silesius zijn al jaren mijn leid-
ster naar Kerstmis. Angelus Silesius was een bekende Duitse arts, 
priester en mystieke dichter (1624-1677). Al in de Advent begin ik met 
het telkens herhalen en proeven van deze zinnen. ‘Proeven’ doe ik 
door de betekenis van de woorden op mijn innerlijk leven te betrek-



 

ken. Het zijn geestelijke waarheden die ik in mijn ziel tracht te ‘verte-
ren’. 
   Ik begin met erover na te denken: begrijp ik alles wat er staat? Het 
gaat dus niet om Jezus die 2000 jaar geleden geboren is, maar om 

Christus geboorte in mij, hier en nu. Maar wie is Christus voor mij? 

Bethlehem is Hebreeuws voor ‘stad van brood’. Wat voedt mijn leven? 
Waar is dat: in mij? Waar kan ik het kind in mij vinden? Ik ontdek in 
mijzelf een gekwetst kind dat verdrietig is, een blij kind dat vol ver-
wondering is, een kind dat eenzaam is en erbij wil horen, ik vind een 
kind dat sprankelend is en wil spelen en ik vind een kind dat niet durft 
en angstig is. Allemaal delen van mijn ziel die verlangen om er zonder 
voorwaarden te mogen zijn. Wat in mij kan deze kinderen zien, omar-
men en ze tot leven brengen (verlossen)? 
Daarna ga ik naar mijn hart om te voelen: Wat kan ik eraan bijdragen 
dat in de ‘stal’ van mijn hart voldoende hartelijke warmte aanwezig is, 
opdat het Kind Christus (Licht en onvoorwaardelijke Liefde) in mijn 
ziel geboren kan worden? Zonder deze voorbereiding in mijn hart, 
zegt de spreuk, kan het Kind van Godswege in mij niet ‘geboren’ wor-
den en gaat mijn ziel verloren. Is er een voorbeeld voor deze voorbe-
reiding van mijn hart? Jazeker, dat is Maria. 
Maria als een oerbeeld van de menselijke ziel. Daarom zegt Angelus 
Silesius in een volgende wijsheid: 
 

Ik moet Maria zijn 
en God uit mij geboren laten worden. 

 
Hoe kan ik Maria zijn? Door haar kwaliteiten in mij op te roepen. Zo 
luistert  Maria in stilte en antwoord met volledig vertrouwen op de 
Stem in haar ziel. “Zie ik ben de dienstmaagd van de Heer, mij ge-
schiede naar uw woord”. Zij geeft zich vol overgave aan wat uit haar 
geboren wil worden. Hoewel ze er verder niet weet wat en hoe. Ze 
gelooft in het ongeziene. 
Mijn houding tegenover mijn ziel mag een imitatio zijn van Maria. Kan 
ik, zonder te weten hoe en wanneer, in mijn hart gevoelens van over-
gave en vertrouwen laten groeien.? Hoe luister ik, zoals Maria, naar 
de stem van God in mij? Daarvoor is in ieder geval rust en stilte nodig. 
Daarom ook is meditatie en stille tijd in Advent voor mij onontbeerlijk. 
En die heb ik nu ruimschoots vanwege mijn pensionering in het afge-
lopen jaar. 
Advent is afgeleid van het Latijnse advenire dat ‘aankomen’ betekent. 



 

Adventstijd is een tijd met een stemming van vreugdevolle verwach-
ting, zoals Maria, met luisteren en vertrouwen, met overgave aan 
warme krachten in mijn hart, om aan te komen. Waar kom ik dan aan? 
Hopelijk bij het Kind van Licht en onvoorwaardelijke Liefde dat in mijn 
hart geboren wil worden. Zoals Maria erop vertrouwt dat het wonder 
van haar Kind in haar schoot volmaakt zal zijn, als ze zich aan Gods 
scheppingskracht vol vertrouwen overgeeft, zo mag ik  mijn zorgen 
en al mijn kinderen toevertrouwen aan Gods scheppende zorg. Om 
tenslotte in de stal aan te komen waar in alle eenvoud het Kind van 
Licht en onvoorwaardelijke Liefde geboren mag worden. Ikzelf kan 
niet meer doen dan Maria. Dat is actief vertrouwen en overgeven van 
wat in mij omgaat. En vervolgens (passief ) wacht ik af wat God de 
Schepper hieruit geboren laat worden. Om daarna dit Licht Kind te 
aanvaarden en te koesteren in mijn hart. 
Daarom is het volgende lied een favoriet Kerstlied van mij: 
 

Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer, 
Gij komt van alzo hoge, van alzo 
veer. 
Nu zijt wellekome van de hoge he-
mel neer, 
hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien 
nooit meer. 
Kyrieleis. 

 
Een eenvoudig en zeer oud lied, iedereen kan het meezingen. 
De eerste versie stamt uit 1621 in de liedbundel ‘het paradijs 
der geestelijcke en kerkelijcke lofzangen’ van Salomon Theodo-
tus. 
De sfeer is vanaf het begin hartelijk en uitnodigend: Welkom, 
lief kind (Heer). Nu, nu is je geboorte en zijn wij dankbaar voor 
je aanwezigheid. Alle hoofdpersonen uit het kerstverhaal wor-
den neergezet in drie coupletten. Centraal het Kind dat ‘van alzo 
hoge, alzo veer’ komt: Het Kind komt uit de hemel, komt uit het 
Licht. De komst van dit Lichtkind (ook in mijn ziel) is, nog meer 
dan bij elke andere baby, een unieke gebeurtenis: Het is een 
Kind zoals nog nooit eerder is gezien op aarde (‘zijt Gij gezien 
nooit meer’). Het is een kind van Godswege dat Vrede, redding, 



 

Licht, Leven, onvoorwaardelijke Liefde brengt in iedere ziel die 
zich hiervoor opent. Dit geestelijk Kind wordt in de stal van mijn 
warme hart geboren. 
Kyrieleis= heb medelijden met ons, ontferm U over ons 
Vandaag is een goddelijk kind gekomen, 
om onze ogen te openen, 
voor licht en leven, om wonderen te beleven. 
Ben je blij?   
Straal je vreugde uit! 
Voel jij je alleen?   
Zoek de vriend in jezelf! 
Ben je ongelukkig? 

Zoek licht in de ogen van een ander mens ! 
Voel jij je verdrietig? 

Huil en laat het gaan! 
Zo kijk je met ogen van je goddelijk Kind: 
Het zijn geluk , liefde en vrede, 
die je hier en nu hervindt. 
 

Antoon Vermeulen 
 

Handwerkexpo “Door vele jaren heen”. 
In het weekend van 13 en 14 november na de oogstdienst is er een 

handwerkexpositie gehouden van de Vrouwen van Nu Wapserveen. 

Het was een mooie ervaring om in een paar dagen het kerkje 

hiervoor in te richten. Het aantal bezoekers wat is geweest was 

geweldig, het waren er ruim honderd. En de reacties die we kregen 

waren mooi en hartverwarmend. Wat leent dit kerkje zich goed 

hiervoor. We kijken terug naar een mooie expositie, zijn een ervaring 

rijker en blij dat we dit hebben kunnen doen. Hiervoor onze 

hartelijke dank. 
Jantje Eleveld  Roelie Luning  

Roelie Dolsma Alie Bolding-W.  

Geesje Hendriks  



 

 

 
 

  
 

Deze Klokkenstoel is jaren geleden 
door Corrie Gorte gemaakt en later 
heeft ze hem gegeven aan de hand-
werkgroep. 
 
De dames van de handwerkgroep 
hebben besloten om dit werkstuk aan 
de kerk te schenken, omdat hij daar op 
 “op zijn plek” was. 
 
 

 



 

 
Kerst gedachten. 
 
Weer loopt het jaar ten einde. 
Weer kerst met vreed op aard. 
Weer wordt om licht gebeden. 
Weer wordt het Kind gebaard. 
 
Wanneer komt er nu vrede? 
Wanneer komt nu dat licht? 
Wanneer verhoord, de gebeden? 
Wanneer het vredesrijk gesticht? 
 
Als wij gaan denken met liefde. 
Als wij die ander zien staan. 
Als wij eerst tot tien leren tellen. 
Als wij niet met woorden gaan slaan. 
 
Dan komt er Licht in de duisternis. 
Dan komt er Vrede op aard. 
Dan komt er rust in harten. 
Dan wordt het kind van Liefde gebaard. 
 
Roelie Sol 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

GESLAAGDE ACTIE KERKBALANS 2021 
 
We zijn heel blij dat u ook dit jaar weer heeft bijgedragen aan 
de actie kerkbalans en we willen u daar hartelijk voor 
bedanken! 
De opbrengst bedraagt € 12.260,- en is daarmee bijna even 
hoog als vorig jaar.  
En natuurlijk willen we ook de vrijwilligers weer hartelijk 
bedanken voor het ophalen van de enveloppen! 
De kerkenraad 
 
Collecte opbrengsten: 
 
19 september  kerk in actie   € 57,95 
 
3 oktober   kerkrentmeesters  € 45, 86 
 
17 oktober   diaconie   € 43, 95 
 
31 oktober   kerkrentmeesters  € 52, 15 
 
14 november  kerk in actie  € 52, 75 
 
28 november  Blessed Generation €110, 30 
 
 
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 

 

http://www.blessedgeneration.nl/


 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Onze kerk staat aan het Oosteinde 31 te Wapserveen 
 
Kerkelijk werker 
Voorganger  Janni Doeven   Tel. 0522-305667 
    
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 
 
 

Bezoekt u ook eens onze website: 

www.kerk-wapserveen 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 


