
Rond de
Klokkenstoel

Protestantse Gemeente Wapserveen
September 2022

Eerste week
van oktober:
Kerkbalans

6 november 
dialectdienst 

met zang en
muziek



2

Diensten*

25 sept. Mw. Pauline van der Zee

9 okt. Mw. Simone van der Laan

23 okt. Mw. Janni Doeven

6 nov.  Oogstdienst in het dialect m.m.v. Dianne Schenkel en 
Margriet Lugtmeijer (zang) en  Hennie Dijkstra 
( piano)

20 nov. Mw. Janni Doeven

4 dec. 2e Advent Mw. Janni Doeven

18 dec. 4e Advent Mw. Anneke Vermaas

24 dec. Kerstnachtdienst m.m.v. ‘Koor van Streek’
om 22.00 u. Mw. Janni Doeven

25 dec. Kerstgezinsdienst met toneel
Mw. Janni Doeven

31 dec. Oudejaarsdienst om 19.30 u. 
Herdenking overledenen Mw. Janni Doeven

*Diensten waarbij geen aanvangstijd staat vermeld beginnen om 
10.00 u.
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Agenda

Woensdag 12 okt. Stiltemeditatie om 19.30 u.

Woensdag 19 okt. Gespreksmorgen in de kerk om 10.00 u.
Thema: ‘Wat de toekomst brengen moge …’

Woensdag 16 nov. Gespreksmorgen in de kerk om 10.00 u.
Thema: in overleg

Woensdag 23 nov. Stiltemeditatie om 19.30 u. 
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Tevreden
Het was, denk ik, ergens middenin de zomer, de tuin was in ieder
geval op zijn mooist en het rook heerlijk buiten. Er was niemand aan
het grasmaaien of met enig ander apparaat in de weer. Naast ons
huis werd ook niet getrouwd of gerouwd. Het pleintje was leeg. Een
enkele  stille  wandelaar  liep  langs  de  meidoornhaag.  De  lathyrus
bloeide en de kleuren waren nog mooier  dan het  plaatje  op het
zakje en in gedachten rook ik ze, want er is bijna niets dat lekkerder
ruikt dan lathyrus. Aan de lijn hingen handdoeken en washandjes
lichtjes te wapperen en de koffie zou weldra klaar zijn. Ik had het
naar mijn zin en was tevreden. Je zou het geluk kunnen noemen.
Huiselijk geluk, nou ja, eigenlijk tuingeluk of zomergeluk. Hoe dan
ook had het iets met geluk van doen. 
De mens is niet zo heel gauw tevreden. Ik moest denken aan het
paradijs. Adam en Eva hadden alles wat hun hartje begeerde en net
dat  ene,  dat  waar  ze  vanaf  moesten  blijven,  dat  konden ze  niet
weerstaan. Mensen willen altijd nog wel iets dat niet direct binnen
hun  bereik  ligt.  Mensen  willen  altijd  meer.  Dat  moment  van
tevredenheid  was  een  moment,  geen  eeuwig  durende  toestand.
Veel in mijn tuin is intussen uitgebloeid. De lathyrus oogt geel en
armetierig.  De  was  staat  deze  morgen  onopgevouwen  in  twee
wasmanden. Wielrenners, die fietsen voor hun leven, razen voorbij.
Een vrachtwagen, die amper de bocht kan nemen, schuift langs het
raam.
Toen, zo’n tevreden, gelukkig moment, waarvan je wel weet dat het
kortstondig is. Als het eindeloos zou duren, zou dan de verveling ook
niet  toeslaan?  Als  mijn  moeder  vroeger  over  de  hemel  vertelde,
volgens haar een paradijselijk plek, trok mij dat helemaal niet. De
ganse dag zingen in witte kleren. Vooral die kleren zag ik niet zitten.
Hoe was dat dan in het paradijs, de hof van Eden? Dat paradijs werd
aanvankelijk niet verstoord. Er wordt niet verteld wat Adam en Eva
deden.  Adam had,  voor de komst van Eva,  alle  dieren een naam
mogen  geven.  Maar  na  de  komst  van  Eva?  Het  paradijs  ging
verloren. Tevreden leven is  kennelijk  maar voor even en sowieso
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een kunst op zich. Altijd is er die rusteloosheid van groter, meer,
anders.  Als  ik  de  foto’s  van  jaren  bekijk,  zie  ik  hoe  bepaalde
voorwerpen  in  ons  huis  plaats  hebben  gemaakt  voor  andere
voorwerpen. We verlangen nogal  eens naar  rust,  minder hoeven,
meer tijd voor. Deze zomer ‘begon alles’ weer. Barbecues, reünies,
trouwpartijen, familiedagen, dorpsfeesten. Iemand fluisterde in mijn
oor dat zij daar helemaal niet blij van werd en toch wordt alles weer
uit de kast gehaald.  Als slotlied zingen we op zondagmorgen met
enige  regelmaat  het  lied:  ‘Aan  onszelf  teruggegeven’.  Het  derde
couplet gaat zo:

Volheid hebben wij ervaren
waar w’in vrede samen waren,
onze onrust kan bedaren, aangeraakt
door de hemel die de aarde vasthoudt en bewaart.

Er is verstilling geweest, iets van vrede, aandacht voor de onrust in
onszelf  en  een  besef  van  hemel  en  aarde.  De  tekstschrijfster,
Marijke  de Bruijne,  opent  het  lied met  de woorden ‘Aan onszelf
teruggegeven’, dat leest hoopvol. Kennelijk zijn wij niet bedoeld om
kopje onder te gaan in de zorgen en onrust van alledag. Wel blijft
het een hele kunst om de vrede in jezelf te vinden en tevreden te
zijn met wat je hebt. 

Janni Doeven

Kleine observatie
Ik zit op de bank en kijk naar de rietgedekte boerderij tegenover ons
huis. Onze buurjongen gaat zo te zien met vakantie, dat moet haast
wel  want  voor  even  weg  gaan  staan  doorgaans  niet  zijn  beide
ouders op de oprit. Zijn moeder loopt nog een aantal keren op en
neer en de beide honden lopen kwispelend om het geheel heen.
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Even later wordt het achterportier dichtgeslagen. Zijn moeder geeft
hem ten afscheid een knuffel. Zijn vader, met in de linkerhand een
sigaar, blijft staan waar hij staat en steekt als de jongen is ingestapt
zijn rechterhand een beetje omhoog. Van waar ik zit moet je zelfs
goed opletten om dat te kunnen zien. Als de jongen wegrijdt wordt
een van de honden uitgebreid door hem geknuffeld. Je moet maar
durven!

Interview met Wilfred Beets 
Wilfred (68) is getrouwd met Anne. Ze wonen in Wapse aan de 
Wapserauwen, dichtbij Wapserveen. Samen hebben ze twee 
kinderen en twee kleinkinderen. Wilfred heeft zich jarenlang ingezet
voor zijn ecologisch hoveniersbedrijf, eko-tuin. De laatste jaren is hij
ook gemeenteraadslid.

1. Wat is je binding met de kerk in Wapserveen?
In het verleden hebben wij een tijd in Wapserveen gewoond. 
Anne heeft zo’n  25 jaar geleden een mantrazanggroep gehad op
de zondagen, aansluitend op de dienst. Er werden allerlei 
mantra’s gezongen uit christelijke en andere tradities. Een 
mantra kun je omschrijven als een gezongen spreuk of gebed, 
zoals hallelujah. Ik was gastheer en regelde de sleutel met 
Aaldert Duiven. De binding gold dus in eerste instantie het 
gebouw. Met kerst gingen wij naar de kerstnachtdienst, met 
name in de tijd van Mioch. We voelden ons dan heel welkom. De
overdenkingen waren fijn en niet al te zwaar. Het zingen vond ik 
geweldig. Het geheel voelde warm en als een steuntje in de rug 
om de winter door te komen. Soms gingen we, samen met onze 
naaste buren, van hieruit lopend naar de kerk door de 
weilanden en over de bevroren slootjes. We zijn meer betrokken
geraakt door de schrijnende oproep dat het kerkje zou stoppen. 
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2. Wat is volgens jou de meerwaarde van een kerk in het dorp?
Voor mij is het in de eerste plaat een plek van ontmoeting en 
hoop. Je politieke achtergrond, kleur en meningen laat je voor 
even rusten. Je ontmoet er allerlei mensen met diverse 
achtergronden. Het gaat een niveau dieper dan de 
meningsverschillen die er ook zijn. Je zoekt de verbinding met 
elkaar en antwoorden op levensvragen. De teksten van het 
nieuwe liedboek vind ik, als niet kerkelijk opgevoede en 
onbevangen lezer, mooi. 

3. Moet je ‘geloven’ om naar de kerk te gaan? 
Nou …, niet dus. En volgens de voorschriften van de Hervormde 
Kerk? Dat denk ik niet. Wel voel ik binding met de christelijke 
visie als het gaat om naastenliefde en goed omgaan met je 
medemens, met de natuur en de aarde. ‘God’ versta ik als 
natuur.

4. Wat is ‘heilig’ voor jou?
De natuur is heilig voor mij. De aarde, die ons gegeven is, dat is 
de echte tempel, daar krijgen we onze voeding van. De aarde 
zorgt voor ons en je moet niet meer willen nemen dan je deel is. 
Ik geloof niet in een schepping door een god. Op een gegeven 
moment is er ergens iets gebeurd, een vonk van waaruit leven is 
ontstaan. Zo zijn ook wij ontstaan, die vonk zit ook in ons. 

5. Waar verheug je je over?
Wat ik altijd heel mooi vind om te zien zijn kleine kindjes en hoe 
die beste vrienden kunnen zijn. Als ik datzelfde bij heel oude 
mensen zie, dat vind ik ook heel mooi, dat de een de ander over 
de wang streelt, dat ontroert mij ook. 

6. Wat maakt je boos?   
Al die omgekeerde vlaggen, de polarisatie. Ik leef en werk in een 
agrarische omgeving. Liever zie ik een boerenzakdoek en dan 
graag een groene. Ik word boos van onnodige polarisatie. We 
zijn zo druk met onze eigen sores. Er is wel meer aan de hand in 
de wereld dat onze aandacht vraagt. 
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7. Is jouw visie op het leven anders dan jaren geleden?
Ik kom uit een socialistisch gezin, ook wel wat anarchistisch. 
Mijn jeugdjaren beleefde ik in de hippietijd in Den Haag, de 
kabouters. We waren toen al bezig met het milieu en dat alles 
anders moest, alternatieve dorpen. Ik was toen heel 
optimistisch. Het zou lukken. We hadden de oorlog in Vietnam 
kunnen stoppen. We zaten bij de stichting MeMO, wat stond 
voor Mens en Milieuvriendelijk Ondernemen. De val van de 
Berlijnse muur, de vredesbesprekingen tussen joden en 
Palestijnen, de afschaffing van de apartheid, dat waren 
hoopvolle ontwikkelingen. De vredesweek had toen meer 
inhoud dan nu. Over het goed met elkaar en de aarde omgaan, 
daarover ben ik pessimistischer geworden omdat ik het niet 
meer zie als een doorgaande ontwikkeling.

8. Wat stemt je zorgelijk als het gaat om de toekomst?
Wat me grote zorgen baart, is het al te vaak denken op de korte 
termijn. Wat is op de lange termijn het beste voor de mensheid?

9. Wat stemt je hoopvol?
Wat mij heel veel hoop geeft, is dat grote groepen jongeren 
bewust bezig zijn om dingen te veranderen, ik denk aan Greta 
Thunberg. De vele vreedzame en tot de verbeelding sprekende 
acties tegen klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit.

10. Wat vind je van het kerkkrantje?
Ik lees het altijd. Het wordt door een kleine groep gemaakt en ik 
vind het bewonderenswaardig dat dat altijd weer lukt. Ook mooi
dat het in het hele dorp wordt verspreid. 

11. 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?
1960? Wilfred kan het zo te zien bijna niet geloven. Als we de 
koers die nu ingezet is, blijven volgen, openheid naar wie zich 
aangesproken voelt om met levensvragen bezig te zijn, dan zie ik
wel mogelijkheden voor wat betreft een nog langer 
voortbestaan. 
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12. Wat hoop je voor de toekomst als het gaat om de kerk van 
Wapserveen?
Allereerst is het belangrijk dat de plattelandsdorpen vitaal 
blijven, voldoende woningaanbod voor jongeren en jonge 
gezinnen kunnen bieden en een uitnodigende kerk. Dergelijke 
ontwikkelingen ondersteunen elkaar. Een vitaler platteland biedt
ook kansen voor de kerk. 

Wilfred bedankt voor dit onderhoudende interview!

ACTIE KERKBALANS 2022

“mooi dat deze kerk nog in gebruik is en dat dat nog lang zo 
mag blijven”

Dit schreef één van de bezoekers van onze kerk in het 
gastenboek. Het is bijzonder hoeveel mooie reacties we krijgen
van de vele bezoekers, nu onze kerk dagelijks open is. 
Het is ook een stimulans, want begin 2022 verscheen de 
‘Kerkenvisie Westerveld’. In deze kerkenvisie -een 
onderzoeksrapport in opdracht van de overheid- wordt 
geconcludeerd, dat van de 13 kerken in onze gemeente 
Westerveld, er 10 de komende decennia zullen sluiten.
Als kerkenraad willen we er onze uiterste best voor doen, dat 
onze dorpskerk in Wapserveen niet tot één van die 10 kerken 
gaat behoren.

Daar hebben we dan wel uw steun en die van het hele dorp 
voor nodig. Niet alleen financieel, maar ook in menskracht.
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Het gebouw kan nog vele eeuwen doorstaan, maar wat zou het
zonde zijn als we als dorp de plek kwijt raken, waar je je kunt 
laten inspireren door de woorden uit een overdenking, door 
muziek, of door de stilte van het eeuwenoude gebouw.
Laten we met zijn allen zorgen dat onze dorpskerk in 
Wapserveen, zowel van buiten als van binnen, tot in lengte van
jaren blijft bestaan.
Begin oktober komen we bij u langs voor een vrijwillige 
bijdrage hiervoor. 

Mochten we u niet persoonlijk treffen, dan kunt u uw bijdrage 
ook overmaken op NL84RABO 0373732074
Uw bijdrage wordt enorm gewaardeerd!

De kerkenraad

Uw bijdrage aan kerkbalans komt in 
aanmerking voor belastingaftrek:
Als u meer dan 1% van uw 
verzamelinkomen en tevens meer dan 
€ 60,- aan giften per jaar uitgeeft, is het 
meerdere tot maximaal 10% van het 
verzamelinkomen aftrekbaar.
Als u ervoor kiest uw bijdrage gedurende 
vijf jaar notarieel vast te leggen, is zelfs 
het gehele bedrag aftrekbaar.
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Terugblik dorpskerkdag 3 juli 2022
Allereerst, we vonden het spannend. Het was de allereerste keer en 
we hadden geen idee. Hoeveel mensen zouden er komen? Zouden 
ze wel komen? En als ze al kwamen, bleven ze dan ook een tijdje? 
We begonnen met een kerkdienst, die verrassend goed werd 
bezocht. Het weer was prachtig dus konden we na afloop van de 
dienst buiten koffiedrinken. Tegen half 12 lokte ‘Koor van Streek’ 
ons zingend naar binnen en daar gaven ze een fantastisch concert. 

Koor van Streek kreeg alle aandacht
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Na het concert was er voor iedereen soep en een broodje. Vier 
mensen hadden een heerlijke pan soep gemaakt. Rob Verheul en 
Jacques Platenkamp konden, vanwege corona, helaas niet komen. 
Mede daarom besloot de groep van het wagenspel, een uur voor de 
eigenlijke voorstelling, tot een tryout van hun sketch ‘Over een 
boe(r/v) streek’. De spelers hadden er zin in. De aanwezige pastoor 
bezorgde een enkeling de rillingen en ook de onfortuinlijke dominee
sprak het publiek letterlijk en figuurlijk aan. De verdwaalde Fries, uit 
het jaar 0, die opvallend goed Drents sprak, verwonderde zich 
vrijwel het gehele stuk, in het bijzonder over het voortbestaan van 
de kerk. De voor niets terugdeinzende boer verraste ons met zijn 
wijsheden over weersvoorspellende koeien, de verteller 
becommentarieerde het geheel met zijn welbekende humor en de 
jongste speler informeerde ons doorlopend over het 
waarheidsgehalte, dat was ook wel nodig. 

De spelers van het wagenspel



13

Het publiek

Modana de Wit-Rouw vond Kido van der Meulen bereid om Rob 
Verheul en Jacques Platenkamp te vervangen. Kido gaf uitleg over 
en speelde op de shakuhachi, een Japanse fluit. Daarna speelden 
Jannie Stukker (orgel) en Helga van Stein Callenfels (dwarsfluit) een 
sonate van Giovanni Platti. Modano zelf bood belangstellenden de 
mogelijkheid kennis te maken met Pilates. Een groot deel van de 
dag konden de aanwezige kinderen een gratis ijsje halen en ook de 
kraam van de Welfare werd goed bezocht. Tegen drieën was het 
mooie weer op en werd de dag afgesloten met een laatste 
opvoering van het wagenspel in de kerk. 
En wat geweldig dat zoveel mensen aan deze dag hebben 
meegewerkt en tot een feest hebben gemaakt.
We kijken terug op een mooie eerste dorpskerkdag!
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Bim Bam.
Ik  weet  niet  of  het al  opgevallen is  of  het  klok luiden ook beter
klinkt.
Dat  zou  eigenlijk  wel  moeten  want  we  hebben  een  workshop
klokluiden gehad.
Zaterdag  20  augustus  hebben  we  met  ongeveer  15  mensen  les
gehad in het luiden van de kerkklok.
Dit was naar aanleiding van opmerkingen van omwonenden dat het
luiden niet altijd goed ging.
De heer Jan Kuipers uit Steenwijk welke bekend staat om zijn kennis
van  klokken en  het  luiden daarvan  was  bereid  om ons  daar  het
nodige van te vertellen en het ook voor te doen.
Wij mochten ook luiden en hij vertelde dan wat anders moest en
beter kon. Al met al hebben we een leuke middag gehad en ook
weer het nodige opgestoken.
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Collectes van de afgelopen periode:

3 juli 2022                                                € 72,58 Diaconie
17 juli 2022                                             € 45,75 Kerk in Actie
30 juli 2022                                             € 35,60 Kerk in Actie 
‘vakantietas’
14 augustus 2022                                   € 24,-   Kerkrentmeesters
28 augustus 2022                                   € 38,45 Diaconie
11 september 2022                             € 62,95 Kerk in Actie ‘noodhulp

    Pakistan’

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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Onze kerk staat aan het Oosteinde 31 te Wapserveen

Kerkelijk werker
Voorganger Janni Doeven Tel. 06 12945536

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
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