
 

 

 
 

Protestantse Gemeente Wapserveen 
 

Maart 2022 
 
 
 
 
 

   

 

Rond de Klokkenstoel 

Woensdag          6 april:     Stiltedienst        in de 
kerk  om       19.30 uur 

Zondag 17 april 
om 10.00 uur Paasdienst 
m.m.v. Koperblazers VCE 

 



 

 
Diensten* 

 
 
3 april  Ds. Klaas Douwes 
 

10 april Palmpasen om 9.30 uur! 

  Mw. Janni Doeven 
 
15 april Goede Vrijdag om 19.30 u. 
  Mw. Janni Doeven 
 
17 april Pasen m.m.v. Saxofoonensemble VCE  

Westerveld Mw. Janni Doeven 
 
1 mei  Preek van de Leek met Arend Jan Booij* 
  Mw. Janni Doeven 
 
15 mei  Dhr. Jasper van der Horst 
 
5 juni  Pinksteren 
  Ds. Alex van Ligten 
 
19 juni  Mw. Janni Doeven 
 
3 juli  Mw. Janni Doeven 
 
 
*Aanvangstijd 10.00 uur 
* Zie verderop 
 
 



 

 

Agenda 
 
 
Woensdag 30 mrt. Gespreksmorgen om 10 u. 
   Thema: Boosheid (zie verderop) 
 
Woensdag 6 april Stiltemeditatie om 19.30 u. 
 
Van 26 t/m 29 mei Feest van de Geest* 
 
Van 3 t/m 6 juni Feest van de Geest* 
 
Zondag 3 juli  Dorpskerkdag 
 
 
* Zie www.feestvandegeest.nl en t.z.t. www.kerk-wapserveen.nl 
 
 
 
     
     
   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
De grafsteen van de dichter J.C. Bloem heeft, jaren geleden alweer, 
indruk op mij gemaakt. De steen is te vinden op het kerkhof van de 
Algemene Begraafplaats in het dorpje Paasloo. Het is een mooi plekje 
om een keer te bezoeken. In het licht van Pasen moest ik 
onwillekeurig aan deze man denken en dan vooral aan sommige van 
zijn woorden. Op zijn grafsteen staat: ‘Voorbij, voorbij, o en voorgoed 
voorbij.’ 
Meer dan driekwart van de jongeren heeft geen idee waar Pasen op 
terug te voeren kan zijn. Nu is dat ook niet eenduidig aan te geven. 
Pasen heeft onder meer een heidens oorsprong. Men vierde dat de 
zon terugkwam en de natuur ontwaakte uit de winterse dood. 
Symbolen waren de haas en het ei. Kerkelijk is Pasen verbonden met 
de bevrijding van het Joodse volk uit Egypte. Tijdens Pesach, het 
Joodse paasfeest, wordt de uittocht uit dit land herdacht. Ettelijke 
eeuwen later zou Jezus tijdens Pesach zijn gekruisigd. Net als met 
kerst zijn de van oorsprong heidense gebruiken met de latere 
christelijke feesten verbonden. Heden ten dage zijn velen de 
achtergrondverhalen van kerst en Pasen onbekend maar veel van de 
symbolen hebben de eeuwen overleefd. 
 
 
 
 



 

J.C. Bloem is wel de dichter van het verlangen en dan met name het 
onvervulde verlangen genoemd. Wat je noemt, niet echt een vrolijke 
frans. Toch geeft hij in de volgende dichtregels blijk van een grote 
waardering voor de waarde van het leven 
 

 
En voor altijd is dit mij bijgebleven: 
Hoe zeer veel stiller dood dan slapen is; 
dat het een daag'lijks wonder is, te leven, 
en elk ontwaken een herrijzenis. 

 
 
Wie zich zo verwonderd heeft over het leven, mag volgens mij in alle 
waardigheid rusten met boven zich de woorden ‘Voorbij, voorbij, o 
en voorgoed voorbij.’ Het kan niet anders of iets van het wonder van 
het leven heeft kans gezien tot deze man door te dringen. Ik las die 
vier regels meerdere malen en bedacht mij hoe gewoon ik het vind 
om dagelijks te ontwaken. En tegen het licht van alles wat er nu 
gebeurt, winnen die regels nog meer aan kracht, want veel mensen 
die dat tot voor kort waarschijnlijk ook zo beleefden, zijn nu hun leven 
heel wat minder zeker. Vanochtend las ik in de krant dat een 
zwangere vrouw uit een kraamkliniek in Marioepol is overleden, ook 
haar baby overleefde het niet en dan bedenk je hoe zeer veel stiller 
dood dan slapen is. ‘Opstaan’ is zo bezien werkelijk een dagelijks 
wonder. Het kostbaarste wat er is, het leven zelf, is een daag’lijks 
wonder. 

Janni Doeven 
 
 

 
 
 
 

 



 

VERZET BEGINT NIET MET GROTE WOORDEN 
Dit is de eerste regel uit een gedicht van Remco Campert.  
Daar moet ik aan denken als ik zie hoe velen van ons verzet tegen 
de oorlog in Oekraïne vorm geven. 
Door allerlei kleine initiatieven, zoals het inzamelen van spullen, het 
verzendklaar maken, zelfs het brengen ervan, het beschikbaar 
stellen van onderdak en allerlei acties voor donaties.  
En al die kleine initiatieven maken samen iets groots. 
Het helpen van al die door oorlogsgeweld getroffen onschuldige 
burgers, waarbij velen van hen ’s avonds nog onwetend gingen 
slapen en de volgende morgen in een nachtmerrie wakker werden. 
We hebben de collecte van de dienst van 6 maart gedoneerd aan 
giro 555 en de Diaconie heeft deze aangevuld tot een bedrag van      
€ 1000,-. 
Modana, die Oes Plekkie huurt voor het geven van Pilates lessen, 
gaf aan dat zij wel tijdelijk andere ruimte kon vinden, zodat de kerk 
eventueel Oes Plekkie beschikbaar kan stellen voor opvang van 
enkele vluchtelingen. 
Dan lijkt de tijd dat we gebonden waren aan allerlei maatregelen 
vanwege corona ineens al weer ver weg. Veel kerkenraden hebben 
zich afgevraagd, of de mensen wel weer terug zouden komen in hun 
kerk, na zo’n lange tijd van afwezigheid.  
Ook wij hebben ons dat afgevraagd, maar gelukkig zijn al onze 
trouwe kerkgangers weer teruggekomen en zien we zelfs enkele 
nieuwe gezichten. 
 
We zijn heel blij dat Emma van den Berg heeft aangegeven dat ze er 
wel voor voelt om onze kerkenraad te komen versterken. We 
hebben afgesproken dat Emma eerst een tijdje mee zal draaien in 
de kerkenraad, om te kijken of het wat is voor haar. 
We zoeken ook nog mensen die tijdens de dienst de lezing willen 
doen, met een duur woord lector willen zijn. Iets voor jou? We 
horen het graag! 
 



 

Op 3 juli willen we iets nieuws organiseren: ”een dorpskerkdag” 
De plannen zijn nog niet uitgewerkt, maar we denken onder andere 
aan een vrijmarkt voor kinderen; een wagenspel; kraampjes; een 
mogelijke inbreng van Wapserveners en we beginnen natuurlijk met 
een dienst. U hoort nog van ons! 
We proberen in Wapserveen kerk te zijn niet met grote woorden, 
maar er wel te zijn voor het dorp.  
Tenslotte hierbij het hele gedicht van Remco Campert: 
 
 
Verzet begint niet met grote woorden 
maar met kleine daden 
zoals storm met zacht geritsel in de tuin 
of de kat die de kolder in zijn kop krijgt 
zoals brede rivieren 
met een kleine bron 
verscholen in het woud 
zoals een vuurzee 
met dezelfde lucifer 
die een sigaret aansteekt 
zoals liefde met een blik 
een aanraking iets dat je opvalt in een stem 
jezelf een vraag stellen 
daarmee begint verzet 
en dan die vraag aan een ander stellen 
 
 
Graag tot ziens in onze kerk, 
Hendrik Westenbrink 

 
 



 

Het kerkkrantje van IJhorst-de Wijk heeft een vaste eindrubriek met 
als titel TEN SLOTTE. Onderstaand stukje is zo’n ‘Ten Slotte’. Het is 
afkomstig uit het 'Ten Slotte boekje' met acht 'Tenslottes' van ds. Ed 
Wijnands, die gebundeld zijn ter gelegenheid van zijn 
afscheidsdienst. Het is geschreven tussen 1995 en 2010: 
 
TEN SLOTTE 
 
God stel je voor! Heel wat mensen hebben dat afgeleerd en geen 
wonder. Heel veel anderen doen domweg met de mode mee en halen 
de schouders op. Maar andere vragen door: kinderen en 
volwassenen, in en buiten de kerk. Wat stel ik me voor bij het woord 
God?’ Een oude regel zegt: je mag van God geen afbeelding maken. 
Waarom niet? Omdat dat niet kan én omdat zo'n beeld altijd de 
neiging heeft om voor zichzelf te gaan beginnen, zoals de plaatjes uit 
sommige kinderbijbels: God als een oude meneer met een baard 
(nooit een oude dame met een knotje!). Zo’n plaatje kan je denken 
over ‘het mysterie-bij-uitstek, God, levenslang beïnvloeden. Maar 
God heeft geen gestalte, Hij lijkt niet op een lieve opa en evenmin op 
een zure oudoom. Elke voorstelling van God is per definitie 
beeldspraak - we kunnen niet anders en dat moeten we goed weten 
ook. Alles wat je van God zegt, is anders dan wat de woorden 
uitdrukken: God ‘denkt’ anders, ‘hoort’ anders, enzovoorts. Als we zo 
praten, weten we dat het niet klopt, maar we kunnen nu eenmaal 
niet zonder die beelden. Een leven zonder beeldspraak zou gruwelijk 
vlak en doods zijn: ‘ik ben weg van je’, zeggen we, maar we zijn er wel 
degelijk, of ‘dit is mijn paleis’ - terwijl het een krot is met en 
exorbitante hypotheek .... De bijbel zelf, hoe realistisch ook, heeft ons 
zo over het onuitsprekelijke leren spreken - in dichterlijke taal. Het is 
niet letterlijk bedoeld, het mag dat ook niet zijn, want er mogen geen 
beelden worden gemaakt van God. Hij is van een volkomen andere 
orde; niet ‘Hij doet wat mensen doen maar dan beter’ - geen sprake 
van: Hij is niet beter, machtiger, wijzer of hoger, maar totaal anders. 
Wel kun je zeggen dat God zoiets is als een kracht, een proces, een 



 

vorm van relatie. ‘God’ staat voor alle begrippen die van de mens en 
de wereld iets veelbelovends maken, iets creatiefs, iets dat heelt en 
koestert en bemoedigt. Geloven in God wil niet zeggen dat er ergens, 
in de hemel of waar dan ook, een superwezen zit; geloven in God is 
het verlangen naar recht, vrede, integriteit en liefde in de realiteit van 
alledag. Stel je God voor - niet als en iets of iemand, te ontdekken 
met een ruimteschip of telescoop - maar als een macht die mensen 
inspireert tot onderzoek en studie, tot zorg en verantwoordelijkheid, 
tot creativiteit en moed om mens te zijn, naaste en rentmeester. 
 
Ed Wijnands 
 
* Overgenomen met toestemming van en dank aan de Protestantse 
Gemeente IJhorst-de Wijk. 
 

 

Gespreksmorgen woensdag 30 maart 
Voor deze vierde gespreksochtend is gekozen voor het onderwerp 
‘boosheid’. Ieder mens is weleens boos maar de een gaat het wel 
gemakkelijker af dan de ander. Soms is er spijt maar boosheid hoeft 
niet altijd negatief te zijn, zeker niet. Het kan ook getuigen van 
betrokkenheid, dat iets of iemand er toe doet, ook wel warme woede 
genoemd. Boosheid helpt ook om grenzen te bewaken of om iets in 
gang te zetten. De een leert er goed mee om te gaan, voor de ander 
blijft het een worsteling. Bij jongens wordt boosheid soms 
aangemoedigd, waar meisjes juist aardig moeten blijven. In de bijbel 
staat de aanbeveling: ‘Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid’, 
Efeziërs 4: 26. Mijn eigen vader volgde die goede raad op en dat 
resulteerde soms in een telefoontje, kort voor het slapen gaan. Er is 
heel wat te zeggen over boosheid. Zin om mee te praten en te 
luisteren? Kom dan woensdagmorgen 30 maart. De aanvangstijd is 
10 uur en het duurt tot ongeveer half 12. 
 



 

 
 
 
 
Palmpasen 
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor Palmpasen in volle gang. Het 
is drie jaar geleden dat we voor het laatst Palmpasen vierden. We 
verheugen ons erop dit jaar de kinderen met hun mooi versierde 
palmpaasstokken weer in de kerk te mogen begroeten. Uiteraard zijn 
hun ouders ook van harte welkom! En natuurlijk gaan we rond de 
kerk eieren zoeken! 
LET OP: de kerkdienst begint die ochtend om HALF 10!! 
 
Goede Vrijdag 
Vrijdag 15 april is het Goede Vrijdag. De tafels voorin de kerk zijn dan 
gedekt. We zitten in een kring. Er is brood en wijn. Dit jaar maken we 
geen gebruik van de avondmaalsbeker. Er zal voor iedereen een klein 
avondmaalsbekertje zijn. Het brood wordt die avond gebroken en 
aan elkaar doorgegeven. Jannie Stukker en Helga Stein van Callenfels 
verzorgen deze avond het muzikale gedeelte van deze dienst. 
 
Paasmorgen 



 

Paasmorgen komen er koperblazers van VCE Westerveld. Alweer een 
aantal jaren geleden was het een feest dat ze er waren. Hun muzikale 
bijdrage paste bijzonder goed bij de sfeer van Pasen en dat is vast ook 
nu weer het geval. 
 
 

 
  
 
 
 
Preek van een leek 
Eens in de zoveel tijd is er in onze dorpskerk een ‘preek van de leek’. 
Nu is de laatste preek van de leek alweer een tijd geleden en 
zodoende vroeg Janni Doeven mij of ik dat eens wilde doen. Nu wil ik 
dat wel doen maar ik ben niet zo van een preek. Een preek heeft iets 
belerends en daar heb ik niets mee. Dus een preek wordt het niet. 
Wat het wel gaat worden weet ik ook nog niet precies. Ik denk iets 
van een leek van de streek zonder preek. Wil je het meemaken, moet 
je gewoon komen op zondag 1 mei om 10 uur in onze dorpskerk op 
het Oosteinde. 

Arend Jan Booij 
 
 
 
 
Gastvoorganger Jasper van der Horst 



 

Op zondag 15 mei mag ik bij u voorgaan in Wapserveen. Sinds 
anderhalf jaar ben ik voorganger in Drenthe, bij Vrijzinnig Assen. Na 
een eerdere loopbaan in ruimtelijke ordening en andere 
beleidszaken, heb ik mijn draai gevonden in theologie en 
levensbeschouwing. Ik ben graag met mensen in gesprek, het liefst 
over wat er echt toe doet in het leven. Ik heb daar nu mijn werk van 
kunnen maken. Ik ben naast Assen ook voorganger op de Veluwe, 
eerst tijdelijk in Hattem, binnenkort in Heerde. In Zwolle en omgeving 
ben ik actief als zelfstandig geestelijk verzorger. Ik kijk ernaar uit u te 
ontmoeten in uw mooie kerk! 

Jasper van der Horst 
  

 
 

Feest van de Geest 
In de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren zijn tal van kerken 
open voor het publiek. Kunstenaars presenteren en exposeren nieuw 
gemaakte kunst, geïnspireerd op het Pinksterfeest. Het thema is dit 
jaar ‘In vuur en vlam’. Ashti de Jong uit Steggerda zal haar 
schilderwerk exposeren in onze kerk. 
 
Ashti de Jong streeft naar vormgeven aan het bekende en onbekende 
in haarzelf. Kleur en beweging en het laten groeien van dat wat 
ontstaat, zonder gedachten of vooropgezette ideeën, vormen de 
basis van haar werk. Kenmerkend in haar intuïtieve werk zijn de 
sprekende kleuren, afwisselende technieken, diverse structuren en 
verrassende combinaties. Impressies die de toeschouwer kunnen 
meenemen naar de grens of misschien juist wel de grenzeloosheid 
van de verbeelding. 
 
 
 
 



 

  
Eén van haar werken voor de expositie 

 
 

 

 

 

 

 

Oproep huisvesting vluchtelingen uit Oekraïne 

 

Maandag 7 maart ontvingen alle voorgangers uit de gemeente 
Westerveld een bericht waarin de rijksoverheid de gemeente 
Westerveld vraagt om te inventariseren waar vluchtelingen kunnen 
worden opgevangen. Het gaat om opvang bij particulieren voor een 
afgebakende periode van bijv. 3 weken, 3 maanden of een half jaar. 
Het was allemaal erg kort dag en uiteraard bereikte deze oproep lang 
niet iedereen bijtijds en soms in het geheel niet. De oproep is nog 
steeds van kracht, temeer omdat grotere opvanglocaties slechts 



 

kortdurend geschikt zijn, reeds volgeboekt of afgewezen door het 
COA. 
 
 
Bij wie kan ik mij melden om een opvangplek aan te bieden? 
 
Je kunt je aanmelden op de website van Takecarebnb.org. 
https://takecarebnb.org/nieuws/update-oorlog-in-oekraine/ 
Daarnaast is er behoefte aan diverse goederen en spullen. Meer 
informatie kunt u vinden op: www.rodekruis.nl Wilt u een 
vluchteling op een andere manier helpen? Ga naar de website van 
www.vluchtelingenwerk.nl/nl/steun-oekraiense-vluchtelingen of de 
Vluchtelingenorganisatie van de VN: 
https://www.unhcr.org/nl/2022/03/vluchtelingen-oekraine-helpen/ 
Zaterdag 12 maart stond er een artikel in het dagblad Trouw met 
tips voor gastgezinnen. Wie dit graag wil lezen, stuur mij een 
berichtje en ik stuur het je toe (jannidoeven@gmail.com) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Openstelling kerk.  

https://takecarebnb.org/nieuws/update-oorlog-in-oekraine/
http://www.rodekruis.nl/
http://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/steun-oekraiense-vluchtelingen
https://www.unhcr.org/nl/2022/03/vluchtelingen-oekraine-helpen/


 

 

 

Al jaren is de kerk in de zomermaanden open op de 

woensdagmiddag. Om zo toevallige voorbijgangers de 

gelegenheid te bieden een kijkje te nemen in onze kerk. Vaak 

horen we ook dat mensen zeggen “ben hier al zo vaak voorbij 

gefietst, fijn dat ik nu even kan kijken".   

Twee jaar geleden hadden we bedacht om de openingstijden te 

verruimen en in de maanden mei t/m september de kerk 

overdag open te stellen. Voor toeristen, maar natuurlijk ook voor 

dorpsbewoners. Er waren al “buren” van de kerk die hadden 

aangegeven om hierbij te willen helpen. `s Ochtends de 

kerkdeur open  draaien en aan het eind van de dag weer op 

slot. Dat plan pakken we nu weer op. Zou je daar ook aan mee 

willen werken, laat het maar weten. Binnenkort nemen we 

contact op met de mensen die zich al hadden gemeld om een 

rooster op te stellen. Wil je meedoen, dan kun je je melden bij 

Bertha Doorten, tel.nr. 0521 321236  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE EINDEJAARSCOLLECTE 
 



 

De opbrengst van de eindejaarscollecte bedroeg 
dit jaar € 1395,-.  
We willen u heel hartelijk bedanken voor uw steun. 
De kerkenraad 

 
Giften vanuit de diaconie december 2021 
€ 200,- Stichting Heifer Nederland 
€ 250,-  Voedselbank ZW-Drenthe 
€ 100,-  Edukans 
€ 200,-  ZOA 
€ 100,- Stichting Bartiméus 
€ 250,- Stichting naar school in Haïti 
€ 200,- Lilianefonds 
€ 100,- Stichting Leprazending Nederland 
€ 100,- Werkgroep Ziekenpastoraat UMCG 
€ 3500,- Blessed Generation 
 

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/


 

 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Onze kerk staat aan het Oosteinde 31 te Wapserveen 
 
Kerkelijk werker 
Voorganger  Janni Doeven   Tel. 0522-305667 
    
Voorzitter /  Hendrik Westenbrink Tel. 06 51826102 
Ouderling/                                                                               
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. 0611264941 
 
 
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. 0521-344534
   
 
Banknummers: 
Diaconie Prot. Gem. Wapserveen        NL79RABO0361248458 
Kerkrentmeesters          NL84RABO0373732074 
 
 
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 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
                                                                           

 
 



 

 
 
 
 
 
 


