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Er is een Verlosser,  
Jezus, Zoon van God. 

Kostbaar Lam van God,  
Messias, heilig God is Hij. 

 

Kerkdiensten Wanneperveen/Belt-Schutsloot – We kunnen weer naar de kerk 

Het is helaas nog wel noodzakelijk dat u zich van tevoren aanmeldt. Wilt u als gemeentelid (evt. met gezinsleden, 
dan wel graag het aantal personen doorgeven) een dienst bijwonen dan kunt u zich per e-mail opgeven voor 
vrijdagmiddag 12.00 uur voor de eerstvolgende zondag via scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl 
Wanneer er plaats voor u is, krijgt u voor zaterdagmiddag 12.00 uur een bevestiging per e-mail.  
Krijgt u geen bevestiging, dan kunt u de dienst dus niet bezoeken. U kunt zich ook voor meerdere zondagen tegelijk 
opgeven maar houdt u dan wel in de gaten voor welke zondag u een bevestiging krijgt. 
NB: Wij vragen u in ieders belang van het onderstaande goede nota te nemen: 
 - Houdt u aan de basisregels van het RIVM. 
 - Mensen die volgens de overheid onder de risicogroepen vallen worden geadviseerd extra voorzichtig te zijn.  
   Zij beslissen zelf of zij een kerkdienst willen bezoeken (PKN). 
 -  In verband met ventilatie moet in de kerk 1 raam open. De verwarming is wel aan. 
 - Wacht bij de deur van de hoofdingang. De koster wijst u een zitplaats aan. 
 - Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.  
 - Draag een mondkapje bij binnenkomst totdat u zit en bij het verlaten van de kerk. 
 - U mag niet zingen tijdens de dienst. 
Ondanks alle regels bent u / zijn jullie van harte welkom! 
 

De dienst is online te volgen via www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl  onder Kerk Media kunt u klikken op ‘Kerk 
TV Wanneperveen live’. U kunt ook het volledige internetadres pknwanneperveenbeltschutsloot.nl/kerk-tv-
wanneperveen-live intypen of kopiëren. En de diensten zijn ook via www.kerkdienstgemist.nl te vinden.  
 

De dienst van vanmorgen – zondag 9 mei – (her)bevestiging ambtsdragers 

- Vorig jaar is deze bevestigingsdienst vervallen i.v.m. de corona beperkingen. Inmiddels zijn in Belt-Schutsloot 
de vacatures van vorig jaar opgevuld en zijn ambtsdragers bevestigd en herbevestigd. In Wanneperveen is dit 
nog niet gebeurd. Daarom zullen ouderling Bart van den Berg en diaken Ineke Slot nog worden herbevestigd. 

- Voor dit jaar zijn aftredend ouderlingen Harm Slot en Klaas-Jan Rossing. Laatstgenoemde zal worden 
herbevestigd. Ouderling Harm Slot heeft toegezegd zijn huidige termijn nog met een half jaar te verlengen. Dit 
is kerkordelijk mogelijk. Daarnaast heeft dhr. Johan van den Berg begin dit jaar aangegeven wel weer 
ouderling kerkrentmeester te willen worden. Hij zal dan ook worden bevestigd in dit ambt. 

- Voor BS zijn dit jaar aftredend ouderling kerkrentmeester Gerrit Knobbe, ouderling Henriëtte Tooi en diaken 
Hennie de Goede. Zij zullen alle drie worden herbevestigd. 

- De vorig jaar en dit jaar afgetreden ambtsdragers zullen in deze dienst een aandenken aan hun ambtsperiode 
ontvangen. 

- Voorganger in de dienst is onze eigen predikant ds. Menkveld. De dienst wordt gehouden in Wanneperveen 
en is een dienst voor de hele gemeente. In Belt-Schutsloot is er 9 mei dus geen dienst. 

- De collecten zijn voor (1) Diaconie (2) ‘Kerk en onderhoud’ (3) Onderhoud orgels 
 

Dienst Hemelvaartsdag 

Aanstaande donderdag 13 mei is het Hemelvaartsdag. Er is dan om 9.30 uur een dienst in de kerk in Wanneperveen, 
waarin ds. Menkveld voorgaat. De collecten zijn dan voor (1) Diaconie en (2) ‘Kerk en onderhoud’. 
 

Update Website Team Bijzondere Diensten 

De website www.bijzonderediensten.mozello.nl is de afgelopen tijd behoorlijk uitgebreid.  
- Nieuwe toevoeging bij “FOTO'S/VIDEO'S PKN WANNEPERVEEN“ en er volgen er komende week meer 
- Onder menuoptie ‘PUZZELHOEK’ kun je alle tot nu toe verschenen puzzels downloaden en/of printen 
- Op de STARTPAGINA vind je elke morgen een link naar een ‘lied van de dag’ 
- Vanaf de STARTPAGINA met 1 klik naar de zondagse dienst in Wanneperveen en naar die van eerdere weken 
- Via menuoptie GRATIS kun je nu een gratis Pinkster CD bestellen en/of stemmen op de Groot Nieuws Radio 

Opwekking Top 100 en daarmee  toegang krijgen tot een online aanbiddinsgsconcert van Eline Bakker 
Reden genoeg dus om een kijkje te nemen op www.bijzonderediensten.mozello.nl  
 

Financieel 

De collecte van 2 mei voor de voedselbank heeft in Wanneperveen € 56,10 opgebracht en er is een gift voor de 
diaconie van € 25,- ontvangen. 
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JEUGD-/GEZINSDIENST volgende week zondag 16 mei – dienst voor beide dorpen 

Wanneer: Zondag 16 Mei om 9.30 uur 
Voorganger: Ds. Postma uit Genemuiden 

Thema “Geluid van de Stilte” 
 

Voor Belt-Schutsloot stond de heer R. Pasterkamp deze datum ingeroosterd. Hij is echter herstellende van een 
operatie en heeft de preekbeurt afgezegd. De kerkenraad heeft daarop besloten om voor deze zondag geen andere 

voorganger te zoeken maar om bij de jeugddienst van Wanneperveen aan te haken. 
 

We gaan luisteren naar de ‘Sound of Silence’ van Simon and Garfunkel. 
Het gaat over de periode waarin niemand het geluid van de stilte durfde doorbreken. 

Leven wij nu ook niet in periode van stilte? Eenzaamheid, en op ons zelf aan gewezen? 
God kan op allerlei manieren tot je spreken, maar het is niet altijd vanzelfsprekend dat je als christen  

het spreken van God kent. God dringt Zijn spreken namelijk meestal niet op, vaak “fluistert” Hij. 
Als je stil wordt voor God , dan gaat het zingen in je hart. Dat mogen wij deze zondag ook doen. 

 

Wij gaan luisteren naar ‘Stil maar wacht maar’, ‘Wees stil voor het aangezicht van God’. 
Maar ook naar het lied ‘Maak een vrolijk geluid voor de Heer’. 

Wij gaan er weer een prachtige dienst van maken. 
 

De kinderen onder ons mogen met muziekinstrumenten veel muziek en geluid maken . 
Je mag zelf een muziekinstrument meenemen. Denk aan een trommel, toeters of fluit. 

Wij willen onze dank laten zien en horen. Kom je ook?? 
 

Namens de jeugddienstcommissie, Bea Mendel 
 

Vanuit de pastorie 

Het was fijn om een paar dagen met het gezin er tussen uit te kunnen. Het weer was niet geweldig, maar we hadden 
een dak boven ons hoofd en tussen de buien door konden we er steeds wel even tussen uit. Komende week echt de 
laatste keren Rock Steady, Catechisatie en GGG. Corona duurt voort ook al gloort er hoop aan de horizon. Vorig jaar 
met Hemelvaart begonnen we weer met kerkenraad bij de online diensten die toen alleen vanuit Wanneperveen 
werden uitgezonden. Ook dat voelt al weer lang geleden. Toch heb ik daar ondanks alles ook goede herinneringen 
aan. Zeker de beperkingen waren voelbaar, maar de opnamen met alleen degenen die een taak hadden, hadden juist 
in het begin een aparte en ook goede sfeer. Inmiddels hebben we heel wat stappen gezet en we hopen van harte dat 
we de stijgende lijn kunnen en mogen vasthouden zodat we straks weer als vanouds naar de kerk kunnen gaan. 

Hartelijke groeten, Ds. Menkveld 
 

KOPIJ VOLGENDE NIEUWSBRIEF  –  LET OP (EENMALIG) GEWIJZIGDE INLEVERDAG 

De volgende Nieuwsbrief ontvangt u uiterlijk vrijdag 14 mei. Kopij graag uiterlijk woensdag 12 mei (dus een dag 
eerder i.v.m. Hemelvaartsdag) vóór 18.00 uur naar Jacques Zomer, via e-mail naar 
nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com 
 

Contact predikant 
E-mailadres predikant 
Onze kerk op internet 
Team Bijzondere Diensten 
E-mailadres Nieuwsbrief 
E-mailadres kerkblad 
Bankrekeningnummer diaconie 
Bankrekeningnummer Kerkrentmeesters 

Ds. W.J. Menkveld, Veneweg 33, 7946 LC Wanneperveen, 0522-701108 
jmenkveld@solcon.nl 
www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl 
www.bijzonderediensten.mozello.nl 
nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com 
scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl 
NL40 RABO 0367 1518 04 
NL27 RABO 0367 1544 63 

 
 

Geven met Givt via je smartphone 
 

HIERONDER DE QR-CODE VOOR WANNEPERVEEN  
De Gemeente Wanneperveen/Belt-
Schutsloot gebruikt Givt als 
aanvullende geefmogelijkheid voor 
de collecte. Je downloadt de Givt-
app in Google Play of in de App Store. Kijk voor meer 
informatie over Givt op www.givtapp.net. (Vergeet je niet 
binnen drie dagen eenmalig te registreren, bedenk zelf een 
wachtwoord en vul je gegevens in). Je gift voor de kerk is 
anoniem, dus gelijk aan het geven in de collectezak. 
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Woordzoeker ( meer puzzels op www.bijzonderediensten.mozello.nl ) 

We zoeken vandaag ontbrekende woorden in 2 opwekkingsliederen. Welke woorden moeten er op de plaats van de 
vraagtekens staan? Streep de ontbrekende woorden door in de woordzoeker. De woorden staan van links  rechts, 
rechts  links, boven  onder en onder  boven. Komt een woord vaker voor? Dan streep je het woord toch maar  
1 keer door. De oplossing is een ander lied, ook uit de opwekkingsbundel. Wellicht wat minder bekend, maar wel heel 
mooi. Je kunt dat lied trouwens bekijken en beluisteren op https://www.youtube.com/watch?v=v1G2mDvrU0Y 
 

Veel succes en plezier. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oplossing : _  _  _  _     _  _  _     _  _  _  _     _  _  _  _ 

Opwekking 733 
 

De ??? komt op, maakt de ?????? wakker, 
mijn dag begint met een lied voor U, 

????, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 

laat mij nog ?????? als de avond valt 
 

????, vol ?????? toont U ons Uw ??????, 
Uw Naam is groot en Uw ???? is ????? 

Van al Uw ???????? wil ik blijven ??????, 
tienduizend redenen tot dankbaarheid 

 

En op die dag, als mijn kracht vermindert 
Mijn ???? stokt en mijn einde komt 

Zal toch mijn ziel Uw ??????? blijven ?????? 
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid 

 

Loof de ????, o mijn ziel. 
o mijn ziel, ????? nu zijn heilige ????. 
Met meer ?????? dan ooit, o mijn ziel, 

verheerlijk zijn heilige ????. 

Opwekking 533 
 

Laat het ????? zijn in de huizen, 
mensen ?????? op de straat. 

Als het onrecht buigt voor ????? 
en het volk weer ?????? gaat. 

 

In de ??????, door de dalen: 
hoor ons loflied overal. 

In de ????? en op aarde 
als uw ?????? komen zal. 

 

Laat Uw ????? zien in het ??????? 
als wij ?????? voor het ?????. 
Laat Uw heerlijkheid verschijnen 

in de wereld, in ons huis. 
 

In de ??????, door de dalen: 
hoor ons ??????? overal. 
In de ????? en op aarde 
als uw ????? komen zal. 
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