
NIEUWSBRIEF 
PROTESTANTSE GEMEENTE 

WANNEPERVEEN / BELT-SCHUTSLOOT 
 

ZONDAG 23 MEI 2021 (1
e
 Pinksterdag) 

 
 
 

Geest van hierboven, leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse vrede, deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 

 

Kerkdiensten Wanneperveen/Belt-Schutsloot – We kunnen weer naar de kerk, maar opgeven is noodzakelijk 

Wilt u als gemeentelid een dienst bijwonen, dan kunt u zich per e-mail opgeven vóór vrijdagmiddag 12.00 uur voor de 
eerstvolgende zondag via scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl. Komt u met gezinsleden, dan graag ook het 
aantal personen doorgeven. Als er plaats voor u is, dan krijgt u vóór zaterdag 12.00 uur een bevestiging per e-mail.  
Krijgt u geen bevestiging, dan kunt u de dienst dus niet bezoeken. 
 

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.  
 - 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 online volgen? www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl  klik onder Kerk Media op ‘Kerk TV WV 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 en www.bijzonderediensten.mozello.nl te vinden.  
 

De dienst van zondag 23 mei ( 1
e
 Pinsterdag ) 

- Zondag 23 mei beginnen we om 9.30 uur, voorganger is onze eigen predikant Ds. Menkveld.  
De collecten zijn dan voor (1) Diaconie , (2) Kerk en onderhoud en (3) Pinsterzending 

 

Preekrooster Wanneperveen komende week 

- maandag 24 mei           09.30 uur          Ds. W.J. Menkveld (Dienst vanuit kerk Belt Schutsloot ) 
- zondag 30 mei  09.30 uur Ds. W.J. Menkveld (Afscheid Ds. Menkveld vanuit kerk Belt-Schutsloot) 
    14.00 uur !! Ds. W.J. Menkveld (Afscheid Ds. Menkveld vanuit kerk Wanneperveen) 

 

Collecte Pinksterzending 

Bijbelcompetitie in Egypte stimuleert bijbellezen  

In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen geld voor een eigen bijbel. Het Egyptisch Bijbelgenootschap deelt 

daarom losse bijbelboeken uit in het kader van de jaarlijkse bijbelcompetitie voor kinderen. Samen met hun ouders 

lezen de kinderen een bijbelboek, beantwoorden vragen en maken een opdracht. Tijdens een groot festival op 

verschillende plekken in Egypte wordt de competitie afgesloten met een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben 

geleerd. De winnaars krijgen een prijs, bv een geïllustreerde bijbel.  

Met uw bijdrage steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Egypte en wereldwijd. Geef aan de collecte of maak 

een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie  o.v.v. collecte Pinksterzending. 

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/bijbelcompetitie   

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?                                                             Hartelijk dank! 

 

Diensten 30 mei – Afscheid ds. W.J. Menkveld 

Voor deze diensten kunt u zich gewoon aanmelden maar er is helaas maar voor een beperkt aantal personen ruimte. 
Op verzoek van ds. Menkveld zal In deze diensten door 5 personen worden gezongen. In de dienst te W’veen 
zal de fam. Menkveld de liederen zingen. Voor BS kunt u zich als zanger(es) aanmelden.  
BS – 09.30 uur – ds. W.J. Menkveld 
WV – 14.00 uur – ds. W.J. Menkveld 
1

e
 collecte: Diaconie 

2
e
 collecte: Kerk en onderhoud 
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U I T N O D I G I N G 

Op 30 mei 2021 zal ds. W.J. Menkveld afscheid nemen als voorganger van onze gemeente omdat hij een beroep 
heeft aangenomen naar de Gereformeerde kerk te Urk. De kerkenraad nodigt u van harte uit om één van 
onderstaande afscheidsdiensten bij te wonen via www.kerkdienstgemist.nl . 

09.30 uur – afscheidsdienst vanuit de kerk te Belt-Schutsloot 
14.00 uur – afscheidsdienst vanuit de kerk te Wanneperveen 

Voorganger in deze diensten zal ds. Menkveld zelf zijn.  
Wanneer u na de dienst naar één van de kerken komt is er gelegenheid om persoonlijk afscheid van de familie 
Menkveld te nemen. Wanneer dit niet mogelijk is kunt u dit ook per mail doen via jmenkveld@solcon.nl . 
 

Consulentschap 

Het is gebruikelijk dat zodra een gemeente vacant is, een consulent wordt toegewezen. Afgesproken is dat ds. Stap 
onze consulent zal zijn, zodra ds. Menkveld niet meer verbonden is aan onze gemeente. Ds. Stap was verbonden aan 
de gemeente in Kolderveen (hij is met emeritaat) en woont in Wanneperveen. De taak van een consulent is echter wel 
beperkt. Hij adviseert de kerkenraad en begeleidt het (eventuele) beroepingswerk. Binnen de kerkenraad en in 
overleg met ds. Stap is afgesproken dat we binnenkort met elkaar in gesprek gaan om te kijken of ds. Stap, naast zijn 
taken als consulent, ook een aantal andere taken binnen de gemeente op zich wil/kan nemen. Zodra we hier meer 
over weten, zullen wij u hierover berichten. 
 

Nieuwsbrief Wanneperveen via e-mail 

Op dit moment sturen we de nieuwsbrief wekelijks naar 97 e-mailadressen. Zij ontvangen het laatste nieuws als eerste. 
Helemaal gratis en zonder verdere verplichtingen. Wil jij / wilt U de nieuwsbrief ook wekelijks via e-mail ontvangen? 
Stuur dan een e-mail naar nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com En kent u iemand die misschien de Nieuwsbrief wil 
ontvangen? Vraag die persoon en wijs hem/haar op de mogelijkheid om zich via e-mail aan te melden.  
Overigens staan de Nieuwsbrieven, in aangepaste vorm, ook op www.bijzonderediensten.mozello.nl  
 

Vanuit de gemeente 

Lammie Hertong werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis met een lichte herseninfarct. Verschillende 
onderzoeken volgden en donderdag mocht we naar huis. Tot nu lijkt de schade beperkt en de komende tijd zal er 
hopelijk nog verder herstel plaatsvinden. We wensen haar en haar man sterkte en Gods nabijheid. 
 

Vanuit de pastorie 

Deze weken zijn gevuld met wat ik voor de laatste keer doe. De meeste doordeweekse activiteiten zijn afgesloten. 
Afgelopen week de laatste keer naar de laatste activiteit waar ik aan mee doe, de gebedskring. In de gemeente, maar 
ook met enkele collega’s waarmee ik een gebedsgroepje vormde. Ik kijk daar met veel dankbaarheid op terug. Wat 
mij betreft gaat bidden het beste in een kleine groep.  Alleen valt het wel eens tegen om je er toe te zetten en om het 
vol te houden. Maar als je afspreekt met anderen dan ben je er en dan gebruik je ook je tijd daarvoor. Je moedigt 
elkaar aan door de afspraak, door er te zijn. Je moedigt elkaar aan door naar elkaar te luisteren, voor elkaar te bidden 
en samen voor anderen. Ik hoop dat de gebedskringen blijven. Ik hoop dat die afspraken gemaakt worden, dat die 
aanmoediging gevoeld wordt. Dat de gemeente zo een biddende gemeente is. Bidt en werk, is een gevleugelde 
uitspraak. Het gebeurt nogal eens dat we het bidden overslaan of heel kort doen en dan aan het werk gaan. Ik 
herinner me dat Henk Binnendijk eens zei; ‘Het gaat niet om bidden en werken, maar bidden is het werk.’ Een 
uitspraak om over na te denken. Natuurlijk er moet gewerkt worden maar, zoals de dichter van Psalm 127 schrijft: 
 

Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers; 
als de HEER de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde. 
Vergeefs is het dat je vroeg opstaat, 
je laat te ruste legt, je aftobt voor wat brood - 
hij geeft het zijn lieveling in de slaap. 
 

In het bijzonder geldt dat voor het huis van God de kerk, de gemeente. En daarom hoop ik van harte dat u blijft 
bidden. Thuis, in de kerk en op de gebedskring(en). 

Hartelijke groeten, Ds. Menkveld 
 

Kopij volgende Nieuwsbrief 

De volgende Nieuwsbrief ontvangt u uiterlijk vrijdag 28 mei. Kopij graag uiterlijk donderdag 27 mei vóór 18.00 uur 
naar Henk Mendel, 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 
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