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Diensten*
18 dec. Mw. Pauline van der Zee

24 dec. Kerstnachtdienst m.m.v. Koor Van Streek
Mw. Janni Doeven
Aanvang: 22.00 u.

25 dec. Kerstgezinsdienst met kindertoneel
Mw. Janni Doeven

31 dec. Oudejaarsdienst om 19.30 u. 
Herdenking overledenen, mw. Janni Doeven
Jannie Stukker en Helga Stein van Callenfels 
verzorgen de muzikale ondersteuning. 

8 jan. Nieuwjaarsdienst (9.30 u. koffie!)
Mw. Janni Doeven, na afloop: 

22 jan. Ds. Klaas Douwes 

5 febr. Mw. Janni Doeven

19 febr. Mw. Pauline van der Zee

5 maart Mw. Janni Doeven

19 maart Ds. Marianne Gaastra

2 april Palmpasen
Mw. Janni Doeven

7 april Goede Vrijdag
Mw. Janni Doeven
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Agenda

Woensdag 11 jan. Gespreksmorgen in de kerk om 10 uur
Thema: Een nieuw jaar!

Woensdag 8 febr. Gespreksmorgen in de kerk om 10 uur
Thema: Oud(-er) worden

Woensdag 8 mrt. Gespreksmorgen in de kerk om 10 uur
Thema: ……………?
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Er is een roos ontloken

Er is een roos ontloken 
uit barre wintergrond, 
zoals er was gesproken 
door der profetenmond.
En Davids oud geslacht 
is weer opnieuw gaan bloeien 
in ‘t midden van de nacht.

Een  lied  vol  tegenstellingen.  Een  roos  die  ontluikt  uit  barre
wintergrond. Wintergrond die een roos prijsgeeft en dan ook nog
eens barre wintergrond. Barre wintergrond is koud, hard, laat niets
toe, staat niets af. Wie ooit gevallen is op barre wintergrond weet
van die hardheid en ondoordringbaarheid. En dan ziet toch die roos
kans  te  ontluiken  en  nog  wel  midden  in  de  nacht.  Moeizamer
omstandigheden  zijn  nauwelijks  denkbaar.  Een  tere,  kwetsbare
bloem, die haar  blaadjes ontvouwt,  gaat  bloeien en zo haar  hart
voor je opent. Het is een lied dat mij ontroert. Wie onder de meest
bizarre omstandigheden kans ziet tot bloei te komen, zijn hart te
openen, de eigen tederheid durft te ontvouwen, getuigt van moed
en levenskracht. Het is ook een lied dat mij hoopvol stemt. Het doet
mij  denken aan  enkele  versregels  uit  een  gedicht  van  Marsman:
‘Ontgin,  waar  niemand vruchtbaarheid  vermoedt,  elke  woestijn
heeft  zijn  wel;  geloof  onafgebroken: hier  moet  water  zijn.’  Barre
wintergronden zijn van alle tijden, van alle mensen. Jaren geleden
ontmoette  ik  in  een  Huis  van  Bewaring  een  gedeserteerde
vluchteling. Ik leerde hem het woord bevroren waarop hij reageerde
met de woorden: ‘Mijn toekomst is bevroren in de tijd.’ Soms ziet
iets  of  iemand  kans  door  hardheid  of  versteende  kou  heen  te
breken.  Eeuwen  kan  het  duren  maar  het  onvoorstelbare  kan
voorstelbaar worden.
Mede  namens  de  kerkenraad  wens  ik  iedereen  gezegende
kerstdagen en een gelukkig 2023 toe. Janni Doeven
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Kerst
Wat is dat toch met Kerst? Waarom doet Kerst het zo goed? Pasen
is aan het verbleken. Pinksteren? Wat was ook alweer Pinksteren?
De houdbaarheid van  kerst  is  uniek.  Er  is  iets  met kerst  dat  alle
mensen aanspreekt, dat appelleert aan iets dat in alle mensen leeft.
Als klein kind was ik verbaasd dat niet-kerkelijke mensen toch een
kerstboom in huis hadden staan. Kerst was kennelijk voor iedereen.
Pas veel later kreeg ik te horen dat die boom met het oorspronkelijk
kerstverhaal even weinig van doen heeft als de bomen rond de kerk
in Wapserveen. Misschien hebben die laatste nog wel meer recht
van  spreken.  Zij  zijn  immers  getuige  geweest  van  vele  decennia
kerstvieringen.  Kerst  doet  het  goed.  Kerst  bestrijkt  ook  alle
denkbare  terreinen.  Er  zijn  kerstserviezen,  kersttafellakens,
kerstbroden,  kerstmenu’s,  kerstdecoraties,  kerstkleding,
kerstcadeaus, kerstfilms en ga zo maar door. Er is geen feest waar zo
massaal op in wordt gespeeld en dat ook nog eens wereldwijd. Het
kan  niet  anders  of  kerst  sluit  aan  bij  een  oergevoel,  een
oerverlangen.  Daar  is  allereerst  het verlangen naar  het  licht.  Het
mag niet donker blijven. Ede Staal zong in zijn tijd: ‘'t Het nog nooit
zo donker west of 't  wer altied wel weer licht.’ Maar dat willen we
dan ook wel  vaststellen,  vieren,  tegemoet zien.  En dan is  er  het
verlangen naar warmte. Het licht straalt niet alleen, het geeft ook
warmte af. En als je ’t maar moeilijk warm kunt krijgen, kruip je bij
elkaar, dicht opeengepakt. Met kerst bekijken we de wereld door
een  vriendelijk  waasje.  We  houden  even  op  met  vechten,
kerstbestand wordt dat genoemd. Merkwaardig dat dat dan ineens
wel kan.
Met kerst komt ook de kerk in het vizier. Enigszins anoniem kruipen
we achter een rij winterjassen. Het geeft niet dat de banken hard en
te smal zijn en de voeten koud. Kerst heeft een hoog W.G. van de
Hulst-gehalte, komt tegemoet aan verlangens die de rest van het
jaar  met de slingers en de ballen worden opgeborgen. Met kerst
durven we het  zachte,  het  verlangende  kenbaar  te  maken.  Daar
hoort  ook  een  kind  bij.  Een  kind  is  immer  het  symbool  van
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kwetsbaarheid. Wat is er nou weerlozer dan een kind? Zolang wij
kerstvieren  begroeten  wij  het  licht,  de  warmte  en  hebben  wij
aandacht voor het kwetsbare buiten ons en in onszelf.

U bent allemaal van harte welkom tijdens de kerstnachtdienst op 24
december om 22.00 u.!

Het knoopje in de tuin
Op  de  plek  waar  wij  wonen  stond  vroeger  een  schooltje.  Oud-
IJhorsters doet het pijn dat  dit  schooltje  in de jaren zeventig vrij
plotseling is afgebroken. Als ik in de tuin werk, stuit ik regelmatig op
het puin van deze school. Inmiddels staan er vier voederzakken vol
rode stenen ergens op een hoek van ons erf. Iedereen die aan de
andere kant van de heg openlijk treurt over het verdwijnen van de
school bied ik een souvenir aan in de vorm van een steen maar de
belangstelling daarvoor is niet groot. Een buurman, die al zijn hele
leven hier woont, heb ik beloofd dat ik de dag dat ik zijn favoriete
knikker  opgraaf,  deze  spoorslags  naar  hem  toe  zal  brengen.
Afgelopen zomer vond ik een klein zwart glimmend knoopje. Het
was zo te zien duidelijk afgebroken. Aan de achterkant zaten twee
scherpe puntjes. Ik legde het op een vensterbank. 

Het knoopje ging een eigen leven leiden. Ik zag een meisje voor me
in een mooie nieuwe jurk met een hele rij van zulke knoopjes. Ze
mocht hem aan naar school omdat ze die middag kerstfeest zouden
vieren. Met een reeks waarschuwingen van haar moeder om toch
vooral voorzichtig te zijn met haar nieuwe jurk begaf ze zich naar
school.  Ze had haar  jas  niet  dichtgeknoopt  om toch maar  steeds
naar die mooie glimmende knoopjes te kunnen kijken. Het was wel
erg koud maar dat gaf niet. Kijkend naar de knoopjes vergat ze alles
om zich heen en zo kwam het dat ze tegen Grietje aan botste. Ze
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schrok, want Grietje en zij,  dat boterde niet. En voor ze het wist
klauwde een hand van Grietje in haar mooie nieuwe jurk en greep
haar beet.  Verschrikt stapte ze naar achteren. Grietje verstevigde
haar greep en snauwde haar toe: ‘Kan je niet uitkijken?’ Meester
Eleveld stapte op hen af. Grietje liet haar los en even later zag ze
het. Er miste een knoopje. Ze keek om zich heen maar ze zag niks.
Twee dikke tranen vulden haar ogen. In de klas stonden er nog altijd
tranen in  haar  ogen,  waardoor  het  leek  alsof  alle  kaarsjes  in  de
boom extra  vlammetjes  hadden.  Ze  zongen  over  het  kindeke  en
over vrede op aarde. Steeds moest ze kijken naar haar jurk, naar dat
ene knoopsgat zonder knoopje. Na schooltijd rende ze naar huis. Bij
thuiskomst  drukte  ze  haar  hoofd  in  de schoot  van  haar  moeder,
vertelde wat er was gebeurd en huilde opnieuw. Haar moeder pakte
een blikje uit de kast. En tot haar grote verbazing haalde ze er een
knoopje uit, precies hetzelfde knoopje. Ze pakte een naald en draad
en even later zat er weer een knoopje aan. Haar moeder zei: ‘Ik had
gelukkig een knoopje teveel gekocht,  komt dat  even goed uit.’  ’s
Avonds was het kerstfeest van de zondagschool. Ze knoopte haar jas
stevig dicht en dacht aan alle mooie knoopjes, die niemand kon zien
maar dat gaf niet. En weer zong ze van het kindeke en nu werd het
echt ‘Vrede op aarde’. 

JD

Interview met Anja Benak
Anja (52) is getrouwd met Reinder. Ze wonen op het Midden. 
Samen hebben ze vier kinderen. Jolijn, hun derde kind, is in 2005 
overleden. Anja en Reinder werken samen op hun boerderij. Eerder 
werkte Anja in de zorg. Anja is sinds juni 2004 kerkenraadslid. 

Wat is je binding met de kerk in Wapserveen?
Van huis uit ben ik gewend om naar de kerk te gaan. Als ik niet zo 
was opgevoed was de drempel misschien wel hoger. Ik ging in 
Kolderveen naar de kerk en na mijn huwelijk met Reinder in 
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Nijeveen. Eenmaal verhuisd naar Wapserveen ging ik de eerste 
maanden niet, totdat Herman Westerink op bezoek kwam bij ons. 
Sindsdien ga ik hier naar de kerk. Het is een mooie ontmoetingsplek.
Er komen leuke mensen en het geeft mij rust. Ik kom er tot 
bezinning. Ik denk sowieso veel na over waarom we hier zijn en de 
zin van het leven en dan kun je er wat dieper op ingaan. 
Wat is volgens jou de meerwaarde van een kerk in het dorp?
Voor mij zit hem dat in het ontmoeten van elkaar. Er is hier ook niet 
zoveel. De mensen die er komen zijn niet perse gelovig maar zijn 
denk ik wel met levensvragen bezig. 
Moet je ‘geloven’ om naar de kerk te gaan?
Nee, dat sowieso niet. Je hoeft niet te geloven maar ….. om er dan 
toch naar toe te gaan, dat is voor veel mensen iets te veel. Er is wel 
behoefte aan verdieping maar niet perse het gaan naar een kerk. 
Sommige mensen voelen die behoefte misschien ook minder goed. 
De vertrouwdheid van vroeger doet ook iets met je, bijvoorbeeld 
orgelklanken. 
Wat is ‘heilig’ voor jou?
De kinderen, dat geldt denk ik voor heel veel mensen. Andere 
familie ook wel, vooral de mensen die dichtbij je staan. 
Waar verheug je je over?
Het afgelopen weekend waren de kinderen thuis, daar geniet ik van.
Hoe mooi ze uitgroeien. Van muziek word ik blij, vooral als kinderen 
zingen. Ik word daar ook wel emotioneel van. En liefde tussen 
mensen. Het is ook heel kwetsbaar, dat ontroert mij dan ook weer. 
Wat maakt je boos?
Geweld maakt mij boos, daar kan ik heel slecht tegen. 
Geweldsscènes in films, Reinder kan er goed naar kijken, ik niet. Ze 
moesten het verbieden maar dan krijg ik te horen dat ik nergens 
tegen kan. Ik word niet snel boos. Ik kan ook wel begrijpen dat 
mensen doen wat ze doen, als het niet te gek gaat. Er zit vast een 
verhaal achter.
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Is jouw visie op het leven anders dan jaren geleden?
Ja, door je levensloop, dat vormt je maar om nou te zeggen een heel
andere kijk … Ik ervaar meer kwetsbaarheid. Ik had altijd een groot 
vertrouwen in onze gezondheid en als er dan zoiets gebeurt. Ik heb 
van dichtbij meegemaakt hoe kwetsbaar het leven is. Het maakt ook
dat je scherper de mooie kanten van het leven ziet, daar dankbaar 
voor bent, dat je toch nog geluk mag ervaren. Ik dacht, ik word nooit
meer gelukkig, niet meer zo maar toch kan ik wel geluksmomenten 
ervaren. Ik kan mij verheugen op de kerstdagen. Je mist Jolijn. Op 
den duur geef je het een plekje. Het is er wel altijd maar het gaat 
meer naar de zijlijn. 
Wat stemt je zorgelijk als het gaat om de toekomst?
Het aanhoudende oorlogsgeweld. Het komt nooit meer goed met 
mensen in oorlogsgebieden, die hebben zoveel meegemaakt, die 
kunnen bijna niet meer gelukkig worden. 
Wat hoop je?
Dat er liefde is, dat mensen lief voor elkaar zijn, dat maakt iets goed 
en dat dat blijft bestaan. Dat mensen kiezen voor eerlijk overleg met
elkaar, een zachtere aanpak. 
Wat vind je van het kerkkrantje?
Ik vind het leuk om te lezen. Er mag wel wat meer in staan maar zelf
draag ik ook niet bij. Soms denk ik weleens aan een gedichtje maar 
dat komt er dan niet van en dan blijft het erbij. 
Als het gaat om het voortbestaan van de kerk wat zijn dan jouw 
verwachtingen?
Dat we toch echt moeten sluiten. Er komen geen jongere mensen. 
Wie rond de 70 of 80 is, gaat niet in de kerkenraad zitten en als ik 
naar mijn eigen kinderen kijk ….. en hoe het verder moet? Ik zou het
heel jammer vinden …… en alleen omdat er geen bestuur meer is. Ik 
moet er niet aan denken dat de kerk wordt verkocht en een andere 
bestemming krijgt. Wapserveen moet in opstand komen om het 
kerkje te redden. Hoe zorg je er nou voor dat mensen …… Het hangt 
af van bestuur, dat zou gemakkelijker moeten zijn. 
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Binnenkort is het weer kerst, wat betekent dat voor jou?
Licht, warmte en liefde. Het met elkaar zijn. Je gaat nu de laatste 
maand van het jaar in. Ik word daar ook een beetje weemoedig van 
maar het brengt ook gezelligheid, kaarsjes. Ik kijk ernaar uit en toch 
is het ook een afsluiting. Ik moet dan denken aan dat gedicht, 
waarin ook het oudjaar wordt genoemd (‘Jij’ van Ina van der Beek).

Anja, bedankt voor dit openhartige interview. 

Jij

De datum dat jij jarig bent.
De avond van oudjaar,
dat zijn van die extra moeilijke
en zo zijn er nog een paar

Maar toch is dat het ergste niet:
Je bereidt je erop voor.
Je wapent je, je zet je schrap
en zo kom je er wel door.

Nee, het moeilijkste is als onverwacht
het verleden binnendringt.
Als iemand iets over je vraagt,
of muziek van toen, plots klinkt.

Een geur, een woord of een gebaar
waarin ik jou herken,
laten me pijnlijk voelen
hoe kwetsbaar ik nog ben.

Ina van der Beek
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Kerstnachtdienst
Dit jaar mogen wij ons ‘eigen’ Koor Van Streek weer verwelkomen.
Het is fijn om te luisteren naar mensen uit het dorp. Op dit moment
wordt er iedere dinsdagavond druk geoefend. Iedereen heeft er veel
zin in heeft. Het repertoire is intussen uitgebreid. Natuurlijk komen
in  de  dienst  eveneens  de  vertrouwde  kerstliederen  aan  bod.
Uiteraard zingen we ook dit jaar voor de dienst uit met elkaar een
aantal  bekende liederen en zal  het paadje naar de kerk toe weer
verlicht  zijn.  We  hopen  veel  Wapserveners,  en  ook  mensen  van
elders, die avond te mogen begroeten.

Kerstgezinsdienst
We zijn inmiddels weer begonnen met oefenen voor het jaarlijkse
kersttoneelstukje dat opgevoerd wordt tijdens de kerstgezinsdienst.
Dit jaar spelen we wegens enorm succes nog een keertje ‘Geen Stille
Nacht’. Het gaat over een herbergier die erg gesteld is op een goede
nachtrust. Maar dat is wel het laatste dat hij krijgt in deze nacht vol
herders, engelen, verblindend licht en ... een hele bijzondere baby! 

Negen spelers zijn iedere dinsdagmiddag druk aan het oefenen, te 
weten Sophie Doorten, Caydence Jubitana, Hannah en Theije 
Kalsbeek, Benthe Marcelis, Nena en Ivar Verkuil, Linde en Esmee 
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Westenbrink.  Het stuk vraagt om enig kunst en vliegwerk maar des 
te meer uitdaging voor de spelers. 

In  de  kerstgezinsdienst  wordt  ook  het  kerstverhaal  verteld  en
tijdens het zingen mag ieder kind muziek maken. De strobalen zijn
besteld en op het eind is het altijd een beetje een stal en gaan we
het nieuwe jaar tegemoet. In de pauze is er chocolademelk met wat
lekkers  en  ook  koffie en  na  afloop  een navelsinaasappel  en  een
kleine verrassing. Wij hebben er elk jaar weer zin in. Iedereen, jong
en oud, is van harte welkom!

De kribbe staat al klaar. 

Oudejaarsdienst
Drie jaar geleden was er voor het laatst een oudejaarsdienst. Drie 
jaar lang zijn er in de kerk geen overledenen herdacht en op 31 
december bleef het stil in de kerk en werden aldaar hun namen niet 
genoemd. Dit jaar is er weer een oudejaarsdienst, waarin niet enkel 
de overledenen van het afgelopen jaar zullen worden genoemd 
maar ook de overledenen van 2020 en 2021. Zij worden bij name 
genoemd en er wordt een kaars voor hen aangestoken. 
Wij herdenken die avond:
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Uit 2020: Janna Warnders † 10 januari 
Harm Bolding † 26 maart 
Anneke van Ooijen † 1 april
Willem Duiven † 4 sept.
Gert-Jan van Pijkeren † 22 okt.
Gerda Schiphorst † 18 nov.
Aaltje Dolfsma † 24 dec. 

Uit 2021: Fijkje Veenstra † 22 jan.
Hillie Duiven † 10 febr.
Margje Schoemaker † 17 febr.
Arend Thijen † 26 febr.

Uit 2022: Aaltje Hahn † 17 febr.
Dinie Groen † 24 april

Zoals alle jaren wordt er ook een kaars aangestoken voor wie niet 
met name wordt genoemd en een kaars voor het nieuwe leven. Ook
is er voor iedereen die dat wil gelegenheid om een lichtje aan te 
steken voor wie nog altijd wordt herinnerd. Jannie Stukker en Helga 
Stein van Callenfels verzorgen de muzikale ondersteuning.
 Aanvang: 19.30 u.        

Nieuwjaarsdienst
Zondag 8 januari is er de Nieuwjaarsdienst en kan iedereen voor of 
na de dienst elkaar een goed jaar toewensen. We beginnen die 
morgen om 9.30 uur met koffie en Nieuwjaarsrolletjes. Nellie 
Idserda en Arend Jan Booij hebben ook dit jaar toegezegd rolletjes 
te bakken. 

Als de koffie op is, begint de dienst. 
Na afloop van de dienst heffen we het glas op het nieuwe jaar.
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EEN NIEUWE DOMINEE GEZOCHT!
Hoewel ze het een hele moeilijke beslissing vond, heeft onze 
“dominee” Janni Doeven besloten om per 1 mei 2023 te stoppen 
met haar kerkelijk werk. 
U begrijpt dat we dit heel jammer vinden, maar we respecteren 
haar keuze. 
Janni heeft de afgelopen 11 jaar heel veel voor onze gemeente en 
de inwoners van Wapserveen betekend en we kunnen gelukkig nog 
een paar maanden van haar inzet en mooie overdenkingen 
genieten.

Uiteraard zullen we op een later moment uitgebreid terugkomen op
haar afscheid.
Inmiddels is een commissie, bestaande uit Inge Jansen, Anneke 
Duiven, Wilfred Beets, Anja Benak, Arend-Jan Booij en Hendrik 
Westenbrink, gestart met de procedure voor de opvolging van Janni.

Het volgende profiel is opgesteld: 
Profiel kerkelijk werker 
We zoeken iemand met een theologische opleiding en bij voorkeur 
met enige jaren ervaring, goede communicatieve vaardigheden en 
handigheid met sociale media. Hij of zij woont bij voorkeur in de 
regio.  
Wat bieden wij 
Wij bieden een fijne werkplek in de vorm van een warme 
geloofsgemeenschap, een arbeidsovereenkomst van 12 uur per 
week waarbij de uren flexibel in te zetten zijn, in eerste instantie 
voor een jaar en daarna voor onbepaalde tijd. De 
arbeidsvoorwaarden zijn conform de regeling van de PKN. 
De kerkenraad zal u op de hoogte houden!
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We mogen weer!

Wij zijn Arend Jan en Dianne. We zingen allebei bij Koor van Streek,
het gemengde koor van de streek. Het hoogtepunt van het zangsei-
zoen voor ons is, als we mogen zingen tijdens de kerstnachtdienst.
En dit jaar kan het weer! Het koor is al vanaf oktober de gekozen lie-
deren aan het repeteren. Dit zijn niet alleen de geijkte kerstliedjes,
maar vooral liederen waarvan wij vinden dat ze passen in deze tijd.
Een van die liederen is “Dona nobis pacem”, Geef ons vrede. Dit
wordt gezongen in canon en op het laatst wordt daar het lied “Go in
peace” doorheen gezongen. De tekst hiervan gaat als volgt:

If I could have one wish come trough, it would be peace for me 
and you.
(Als één van mijn dromen uit mag komen,dan is het vrede voor 
mij en jou.)
Peace in our hearts and peace of mind, peace now and ever for 
all mankind.
(Vrede in onze harten en gemoedsrust, vrede voor nu en altijd 
voor iedereen.)
So let our voices never cease, so may we sing our songs of peace.
(Dus laat onze stemmen niet verstillen, laten we liederen van vre-
de zingen.)

Dit is ook de kerstwens die Koor van Streek u toewenst. Wilt u deze 
wens in het echt horen, kom dan naar de kerstnachtdienst, we ko-
men u daar graag tegen.

Dianne Schenkel
Arend Jan Booij
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HELP
WAT ALS WIJ STOPPEN?
Is er dan nog toekomst voor onze dorpskerk?
En hoe kan die toekomst er dan uitzien?
Die vraag was voor de kerkenraad reden om de inwoners van 
Wapserveen uit te nodigen om 1 december naar de kerk te komen en 
te kijken of we daar samen een antwoord op konden vinden. In de 
huidige moderne westerse samenleving lijken de dagen geteld van 
nauwe banden tussen het individu en één enkele institutie, zoals een 
kerk, partij, bedrijf of een vereniging.   

Hoe staat onze kerk er dan voor? 
Er zijn voldoende vrijwilligers voor de hand- en spandiensten zoals 
het schoonmaken van de kerk; het rondbrengen van de klokkenstoel; 
het op orde houden van de omgeving van de kerk en het koster en 
lector zijn in de diensten. Ook de financiële bijdrage, die de 
Wapserveners aan de kerk geven, blijft al jaren op peil. 
En ondanks al dit goede nieuws hebben we toch één groot probleem
dat  het  voortbestaan  van onze kerk bedreigd.  De kerkenraad is  al
jaren onderbezet  en daar komt bij  dat kerkenraadsleden die al  15,
17,5  en  18  jaar  zich  inzetten  nu  wel  willen  stoppen.  Binnen  de
landelijke  kerk  is  een  minimale  bezetting  van  kerkenraden
afgesproken, waar we al enige tijd niet meer aan voldoen.

We  zijn  nu  bijna  zover  dat  we  zullen  moeten  stoppen.
Voldoende  reden  voor  ons  om  als  kerkenraad  onze
verantwoordelijkheid  te  nemen  en  tijdens  de  vergadering  van  11
november het besluit  te nemen toch nog 1 jaar door te gaan. Om
samen met  dorpsgenoten in  het  komende jaar  te  onderzoeken wat
voor alternatieven er zijn. Dit was de reden om u uit te nodigen om
over de huidige situatie met ons in gesprek te gaan. Het was daarom
teleurstellend dat de opkomst kleiner was dan we hadden verwacht.
Tijdens deze avond ging het gesprek vooral over het behoud en de
invulling  van  het  kerkgebouw,  mocht  het  kerkzijn  stoppen.  Het
kerkgebouw blijft dan van Wapserveen maar wel zullen wij afstand 
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moeten doen van ons vermogen. Als kerkenraad zijn wij er nog niet
aan toe om onze dorpskerk op te geven

Daarom zijn we op zoek naar u!
Help ons en kom in onze kerkenraad.  We zijn  een bevlogen en
gezellig  team  van  dorpsgenoten,  die  de  dorpskerk  nog  steeds
gaande houdt, niet alleen voor de diensten, maar vooral ook voor
het pastorale werk,  voor rouw en trouw en allerlei  activiteiten.
Het  zou  heel  fijn  zijn  als  nieuwe  kerkenraadsleden  mee  willen
denken over de nabije toekomst. Het komt er nu echt op aan!
De kerkeraad

Kerstfeest op zee
Kerstfeest  op  zee,  na  een  oproep  voor  een  bijdrage  aan  de
Klokkenstoel over Kerst bedacht ik mij dat het binnen mijn beroep
natuurlijk een heel apart feest is. Als zeevarenden zijn we vaak en
lang van huis. Uiteraard gebeurd het dus ook zo nu en dan dat je
met  Kerst  aan  boord  van  een  schip  zit.  Aan  het  begin  van  mijn
carrière  kregen  we  via  de  logistiek  van  onze  rederij  pakketten
opgestuurd  van  het  comité  Kerstfeest  op  zee.  Dit  comité  was
onderdeel  van  het  Koopvaardij  pastoraat  in  Nederland.  In  de
pakketten zaten  cadeautjes  en verder  was er  een cassettebandje
met daarop in verschillende talen het Kerstverhaal. Traditie was het
om op Kerstmorgen met iedereen die niet voor de veilige navigatie
van het schip nodig was met elkaar koffie dronk en naar dit bandje
luisterde.  Daarna  tijd  voor  cadeautjes  en  aan  het  einde  van  de
middag vaak een rijk gevulde dis als Kerstmaal. Hierbij gaan de koks
vaak heel creatief te werk en laten ze zien kunst te kunnen maken
met eten.
In de loop van de jaren is de invulling van de Kerst langzaam gaan
veranderen, het pakket verdween en we gingen langzaam aan zelf
meer invulling geven aan de Kerst.
Uiteraard  is  het  al  heel  apart  om  Kerst  te  vieren  wanneer  de
bemanning  uit  Indonesiërs  bestaat  waarvan  het  merendeel  als
geloof de Islam heeft. Ondanks dit feit konden we er heel mooie
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bijeenkomsten van maken waarbij éénheid en verbroedering meer
voorop stond dan het vieren van de 

 

geboorte van de Heiland zoals we
dat uit de Christelijke traditie kennen.
Ondanks  het  wegvallen  van  het  pakket  met  Kerstgedachten  in
gesproken woord en de cadeautjes is deze tijd aan boord nog altijd
speciaal.  In  sommige  havens  zijn  er  heel  veel  mensen  actief  en
creatief  bezig  met  het  samenstellen  van  Kerstpakketten  voor  de
schepen.  Bij  de  plaatjes  zien  we  hoe  er  in  2015  heel  veel
Kerstpakketten  waren  daar  we  zowel  in  Bremerhaven  als  in
Wilhelmshaven pakketten ontvingen. Dat jaar was ik extra verwend
daar mijn gezin meevoer vanaf Tanger Med in Marokko tot vlak voor
oudjaar.
Naast de serieuze kant van Kerst moet er natuurlijk zeker aan boord
van een schip ook tijd voor ontspanning en lol zijn. Dus in 2019 op
weg van Montreal in Canada naar alweer Tanger Med vierden we
Kerstmorgen met cadeaus van het zeemanshuis uit Montreal en via
lootjes hadden we ook cadeaus voor elkaar gekocht. 

Ik had een kerstpak gevonden in mijn hut en verraste dus iedereen
door als Kerstkapitein te verschijnen. Het werd een geweldig leuke
dag met toen Filipijnse  bemanning.  Zo  met  al  die  nationaliteiten
waar  ik  al  40  jaar  mee  samen  heb  mogen  werken  heel  veel
Kerstvieringen op zee meegemaakt. Met onder andere bij bijna 40
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graden in Perth, Australië tot in Brazilië en op zee op weg van ene
naar andere haven.
Waar het ook was in gedachten ben je altijd bij je familie en degene
die je lief zijn. Maar dat zijn we als zeevarenden elke dag. Ook dit
jaar zal ik weer aan boord zijn en volgens ons vaarschema zullen we
het Kerstfeest ergens langs de kust van Maleisië vieren. Ditmaal met
een  bemanning  uit  India.  Ook  weer  een  land  met  heel  veel
verschillende religies. Maar ondanks dat zullen we er ongetwijfeld
een  mooie  dag  van  maken  met  elkaar  omdat  we  dat  elke  dag
proberen te doen met respect voor en naar elkaar.

Ik  wens  iedereen  een prachtig  mooie  Kerst  toe  en  dat  liefde  en
genegenheid het licht mag zijn in het duister wanneer dit nodig is.

Otto Janssen aan boord van de Nordborg Maersk.
De tijd rond Kerst.
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De tijd rond Kerst.
Is toch een heel klein wonder.
De tijd rond Kerst.
Maakt ons leven heel even bijzonder.

Ons jachtige leven haalt even adem.
De tijd lijkt stil te staan.
Nadenkend over het voorbije jaar.
De toekomst hoe de weg te gaan?

De kerstboom staat,
de kaarsjes branden.
De beste wensen uitgesproken
voor  het nieuwe jaar.
En we beseffen wat dit Kerst bijzonder maakt:
we hebben even, heel even maar ,
weer tijd voor elkaar.

Die rust,die tijd,
die interesse,die warmte.
Eigenlijk kunnen we toch nooit zonder?
Als we dat weten vast te houden.
Is de tijd rond Kerst  niet een klein,
maar juist een heel groot wonder. 

Ingebracht door Roelie Sol
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De kerstboom.
Zolang ik mij kan herinneren hebben wij al een kerstboom met kerst
en ook altijd een echte. Vroeger als kind kwam er bij ons een man
uit  Darp langs met kerstbomen waar dan een boom van gekocht
werd.
Op een jaar kwam de man uit Darp niet langs en kregen wij geen
kerstboom, maar omdat we niet zover van het bos afwonen ging
pappe op eerste kerstdag  met de zaag op pad en kwam na een
uurtje  terug  met  een  kerstboom.  Nou  was  zijn  kennis  van
kerstbomen niet zo groot met als gevolg dat hij thuis kwam met een
vliegden, maar ook die kun je prima versieren en ook onder een
geleende vliegden (na de kerst brachten we hem terug naar het bos)
kun je prima kerst vieren.
Dat kerstvieren ging eigenlijk altijd op dezelfde manier bij ons. Als
het werk achter(melken en voeren) klaar  was gingen we naar  de
voorkamer  waar  de  boom opgetuigd  stond.  Mamme had warme
chocolademelk  gemaakt  en  broodjes  gesmeerd  die  onder  de
kerstboom  op  gegeten  werden.  In  de  kerstboom  zaten  echte
kaarsjes welke ongeveer een uur branden. Omdat we meestal wel
zin  hadden  waren  de  broodjes  eerder  op  dan  de  kaarsjes.  Dan
deden we het licht uit in de kamer en gingen naar buiten om door
het raam naar de kerstboom te kijken. Ook werd er door mamme
een kerstverhaal uit de Meppeler Courant voorgelezen.
Inmiddels woon ik meer dan 30 jaar samen met Dianne en ook nu
hebben we elk jaar een echte kerstboom. Nu ben ik niet erg handig
en om de boom dan recht op het kruis te krijgen was voor mij altijd
wel een hele opgave wat vaak ook niet lukte. Nu hebben we een
met kluit in een emmer en gaat het prima.
Het kopen van de boom is ook wel een hele opgave. De ene is te
groot  de ander  is  niet  groen genoeg en zo kun je  altijd  wel  wat
bedenken. Wij waren bij de handelaar voor een boom en die had ze
in allerhande soorten.  De gewone kostte 15 euro de wat grotere 20
euro enz. enz. Nu stond er in de hoek een klein en krom boompje en
ik vroeg aan de handelaar wat die moest kosten. Vijf euro zei de
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man en Dianne vroeg mij wat mijn bedoeling was. Ik zeg kopen want
ook een klein en krom boompje heeft het recht om een week te
schitteren in een warme huiskamer. Dianne keek wat bedenkelijk,
maar het boompje ging wel mee. Onderweg naar huis zei Dianne:
“ik wist niet dat jou kerstgedachten zo ver gingen”. Ik zeg nee joh je
kan je altijd vergissen in een mens, maar ik dacht even later was het
nou om de kerstgedachte of……..trok de vijf euro mij over de streep.
Arend Jan Booij.              

GESLAAGDE ACTIE KERKBALANS 2022

We zijn heel blij dat u ook dit jaar weer heeft bijgedragen aan 
de actie kerkbalans en we willen u daar heel hartelijk voor 
bedanken!
De opbrengst bedraagt € 12.250,- en dat is 
vergelijkbaar met voorgaande jaren
En natuurlijk willen we ook de vrijwilligers weer hartelijk 
bedanken voor het ophalen van de enveloppen!
De kerkenraad
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Collectenoverzicht:

€ 27        Kerkrentmeesters                25-09-2022 
€ 29,60   Diaconie                              09-10-2022
€ 40,10   Kerkrentmeesters                23-10-2022
€ 125,20 Voedselbank ZW Drenthe   06-11-2022
€ 25,80   Kerk in Actie                        20-11-2022

Giften vanuit de diaconie december 2022

€ 200 Voedselbank ZW-Drenthe
€ 250 Edukans
€ 200 Stichting Heifer Nederland
€ 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
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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. 06 11264941

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           NL79 RABO 0361 2484 58
Kerkrentmeesters           NL84 RABO 0373 7320 74

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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