
NIEUWSBRIEF 
PROTESTANTSE GEMEENTE 

WANNEPERVEEN / BELT-SCHUTSLOOT 
 

ZONDAG 30 MEI 2021 

 

Dat Here Jezus uw gena 
’s Vaders trouwe liefde, 

en de gemeenschap van de Geest 
blijve met ons allen. 

 

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 30 mei ( afscheidsdienst ds. Menkveld ) 

- Zondag 30 mei beginnen we om 14.00 uur, voorganger is onze eigen predikant Ds. Menkveld.  
De collecten zijn dan voor (1) Diaconie en (2) Kerk en onderhoud  

 

Preekrooster Wanneperveen komende week 

- Zondag  6  juni              09.30 uur          De heer J. Smit Belt Schutsloot 
- Zondag 13 juni  09.30 uur Ds. W.P. Ferguson Zwolle ( viering Heilig Avondmaal ) 
- Zondag 20 juni               09.30 uur          Ds. W. Smit Smilde 
- Zondag 27 juni              09.30 uur          Ds. J. Menkveld Dordrecht ( Jeugd/gezinsdienst )   

 

Afscheid ds. W.J. Menkveld 30 mei 2021 

Na bijna 13 jaar onze herder en leraar te zijn geweest neemt ds. Menkveld zondag afscheid van onze gemeente 
omdat hij een beroep aangenomen heeft naar de Gereformeerde kerk te Urk.  De diensten op 30 mei zullen in het 
teken van dit afscheid staan. De kerkenraad nodigt u van harte uit om deze diensten bij te wonen via 
www.kerkdienstgemist.nl  
Om 9.30 uur gaat ds. Menkveld voor in de afscheidsdienst te Belt-Schutsloot. 
Aansluitend aan deze dienst zal ds. Menkveld toegesproken worden vanuit de gemeente. 
Wanneer u na de dienst naar de kerk komt kunt u persoonlijk afscheid nemen. Volgt u dan de aanwijzingen op van de 
koster en Hennie de Goede. 
Wij vragen u dringend om in en buiten de kerk de 1,5 meter maatregel in acht te nemen. 
 

In Wanneperveen is er om 14.00 uur de afscheidsdienst. Aan het einde van deze dienst zal ds. Menkveld losgemaakt 
worden van onze gemeente door onze consulent ds. Stap. Aansluitend aan deze dienst zal ds. Menkveld nog 
toegesproken worden door enkele sprekers en zal hem namens de hele gemeente nog een herinnering worden 
aangeboden. Ook na deze dienst kunt u wanneer u naar de kerk komt persoonlijk afscheid nemen van de fam. 
Menkveld. Vergeet ook hier binnen en buiten de kerk de 1,5 meter maatregel niet. Volgt u hier de aanwijzingen op van 
de koster en Bart van den Berg. Wanneer het voor u niet mogelijk is om na de dienst naar één van de kerken te 
komen om afscheid te nemen 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. 
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Gebedsbijeenkomst 

Op dinsdagavond  1 juni van 19.00 uur –19.45 uur komen we opnieuw bij elkaar voor de gebedsbijeenkomst in de 
consistorie in Belt – Schutsloot. 
In ons bidden willen we God danken en ons laten leiden door de Heilige Geest. 
‘Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan 
Hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.’ Efeziers 3: 
20 – 21.  
 

Begraafplaats 

Om praktische redenen wordt er nog geen begin gemaakt met het verwijderen van de liggende grafzerken waarvan de 

grafrechten verlopen zijn waarvan eerder sprake was. De voordelen wegen niet op tegen de nadelen omdat nog geen 

hele rijen verwijderd kunnen worden. Omdat het onderhoud veel tijd van onze vrijwilligers vergt zoeken wij nog 

enkele enthousiaste mensen voor het groenonderhoud op de begraafplaats. Ook jonge mensen worden uitdrukkelijk 

gevraagd zich hiervoor aan te melden. Vele handen maken licht werk. Opgeven kan bij Gerrit Knobbe 06-29194647 of 
Titia Stummel 06-30658172.                                                                                          De kerkrentmeesters 
 

Gezamenlijk zondagsblad 

Topic biedt excuses aan. 
Helaas zijn er oude berichten geplaatst in het gezamenlijk zondagsblad van deze week.  
Vanaf 15.00 uur staan de berichten op de site www.gezamenlijkzondagsblad.nl onder kopje rectificatie. 
 

Verslag online grote kerkenraadsvergadering d.d. 10 mei 2021 

- De voorzitter opent de vergadering. 
Hij vertelt dat hij het lied ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’ een prachtig lied vindt omdat het ons een fantastisch 
vooruitzicht biedt en door de melodie ook gemakkelijk zingbaar is. Daar dit vooruitzicht nog geen werkelijkheid is, 
leest hij vervolgens ook 2 Petrus 1: 1-15. Daarin beschrijft Petrus hoe wij moeten leven zoals God wil, maar Petrus 
weet als geen ander dat dit niet zo gemakkelijk is. We moeten er steeds aan herinnerd worden en daarom hebben we 
als kerkenraad een taak voor de gemeente uit te voeren. Hoe we, ook als ds. Menkveld vertrokken is, als kerkenraad 
een voorbeeld moeten zijn in de gemeente. Hij wenst iedereen toewijding en zin om te werken in de gemeente. Hij 
adviseert de nieuwe ambtsdragers gebruik te maken van collega’s in de kerkenraad voor informatie of om gewoon 
eens ergens over te praten en vooral niet te vergeten dat: de Vader boven je, Jezus naast je en de Heilige Geest in je 
zijn werk doet. 
- De notulen van de GKR van 4 februari worden onveranderd vastgesteld. 
- N.a.v. de notulen van de PKR’s d.d. 4 maart en 6 april 2021 zijn er geen opmerkingen. 
- Ingekomen: Brief ds. Doorn (oud voorganger van de gereformeerde kerk)  – inzake zijn “jubileumtour” m.b.t. zijn 40-
jarig jubileum als predikant. Hij zal 22 augustus in BS voorgaan. 
- De voorzitter bedankt ouderling kerkrentmeester H. Heidema voor zijn werk in de afgelopen 4 jaar en de vergadering 
neemt afscheid van hem. De voorzitter heet Johan van den Berg weer welkom als ouderling kerkrentmeester. 
Vervolgens wordt er een voorstelrondje gemaakt zodat de nieuwe ambtsdragers van BS en de ambtsdragers uit 
W’veen elkaar iets leren kennen. 
Verslag/mededelingen Moderamen 
- In W’veen ontbreekt nog een ouderling kerkrentmeester en een ouderling. In de PKR van 2 juni te W’veen zal 
besproken worden hoe het verder moet.  
- Ds. Menkveld wil graag de laatste week van mei zoveel mogelijk vrij in verband met verhuizing en  
vertrek van dochter en schoonzoon naar het buitenland. 
Verslag/mededelingen van de Diaconie 
- De kosten van de live uitzendingen zullen gedeeld worden met kerkvoogdij. De diaconie betaalt de abonnements-
kosten van de glasvezel. Er zijn nog een paar gemeenteleden die via de kerktelefoon luisteren. Dit blijft zo. 
- De ANBI status van de diaconie is weer in orde. 
- Er komen niet veel giften binnen. Besloten wordt om de giften 1x per maand te publiceren. 
- Er zijn bedankjes binnengekomen met name van niet-gemeenteleden voor de aandacht/kaarten/bloemen tijdens 
ziekte. 
Verslag/mededelingen Kerkrentmeesters 

- De opstelling van de camera’s in BS is iets aangepast. Lijkt nu minder scheef. 
- De opnameapparatuur in W’veen werkt goed. 
- Er zal eind mei een vervolggesprek met SBKG over restauratie kerk W’veen plaatsvinden. 
- Het dak van de Klokkenstoel (unit) moet deels vervangen worden. Er zullen offertes worden opgevraagd. 
- Vorige week is geprobeerd afdekplaten van graven te verwijderen. Dit is een lastig karwei. 
De geplande werkzaamheden voor a.s. zaterdag gaan eerst niet door. 
- Afgesproken wordt dat kerkdiensten 1 jaar op het internet beschikbaar zullen blijven. 
Verslag/mededelingen Jeugdzaken 
- De jeugddienst van 21 juni te BS is in voorbereiding. 
- Of en hoe de tentdienst ingevuld gaat worden is nog niet bekend. 
- De KND loopt weer goed. De opkomst is redelijk. 
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Beleidsplan 
- De voorbereidingen voor een beleidsplan liggen voorlopig stil. Het wachten is op groen licht voor een fysieke 
vergadering van het Veniger deel van de kerkenraad. 
Beroepingswerk 
De commissie heeft vergaderd. Voor de volgende vergadering in juni zullen zij met een concept profielschets komen. 
De cie. legt een lijst voor van gemeenteleden die zij willen vragen voor de beroepingscommissie. 
Afscheid ds. Menkveld 
- Ds. Stap zal ds. Menkveld losmaken van de gemeente in de dienst op 30 mei te Wanneperveen. 
- Ds. Menkveld zou het heel fijn vinden als er in de diensten op 30 mei zou kunnen worden gezongen. Er wordt 
besloten om bij uitzondering met 4 personen (+ds. Menkveld) te zingen in deze diensten. Verder zal het aantal 
aanwezigen beperkt zijn net als nu. 
Wanneer er voor 30 mei nog versoepelingen komen door de PKN zullen wij hier rekening mee houden. 
- De afscheidscommissie stelt voor om na de dienst in Wanneperveen met de hele kerkenraad nog even samen te 
komen op de parkeerplaats bij de kerk.  
Tijdperk na ds. Menkveld 
Ds. Stap wordt consulent van onze gemeente.   
Ds. Stap zal worden gevraagd wat hij verder nog zou kunnen betekenen in onze gemeente. 
Er zal verder o.a. nog iemand gezocht moeten worden voor GGG instructie en catechisatie. 
Evaluatie diensten 
- In Wanneperveen is de vraag gerezen of het wenselijk is dat gemeenteleden tijdens de dienst in beeld komen. Dit 
zal in de PKR van WV verder worden besproken. 
- Ds. Menkveld heeft positieve reacties gehad op het feit dat de ambtsdragers in beeld zijn geweest afgelopen 
zondag. 
Sluiting 
Diaken G. van der Heide besluit de vergadering met het gedicht “Als ik vleugels had”. 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar bijdrage. 
 

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 pastorie 

Vanuit de pastorie krijgt opnieuw een wat meer letterlijke betekenis. Voor de tweede keer ga ik uit de Pastorie in deze 
gemeente. Eerst uit die aan de ds. A.C. van Raalteweg en nu uit de niet helemaal echte pastorie aan de Veneweg. 
Het plan is dat we zaterdag verhuizen en dan zondag terug komen voor het afscheid. Zondag erna, 6 juni zal 
bevestiging en intrede zijn op Urk. Verschillende mensen vroegen mij of er een uitnodiging komt om er op Urk bij te 
zijn. Zoals u begrijpt is dat maar heel beperkt mogelijk.  Ik heb met de kerkernaad van de GKU afgesproken dat er 
geen gasten zullen worden uitgenodigd voor de ochtenddienst waarin de bevestiging zal plaatsvinden onder leiding 
van ds. G. van Zanden, één van de andere predikanten van de GKU. Voor de intrededienst in de middag is er ruimte 
voor een beperkt aantal gasten. Ik heb dus mijn eigen lijstje gemaakt en iedereen één voor één uitgenodigd zodat ik 
precies weet wie er komt. Daarom heeft er geen uitnodiging in de Nieuwsbrief of Leefmee gestaan. Een open 
inschrijving voor zo’n beperkt aantal, waaronder familie,  vrienden en collega’s zou  niet goed te organiseren zijn. Het 
is heel jammer dat het zo moet. Ik had graag iedereen uitgenodigd die erbij zou willen zijn. Nu heb ik uit beide dorpen 
2 kerkenraadsleden gevraagd. Maar, het goede nieuws is dat u allemaal beide diensten via de livestream kunt volgen, 
en ook op een later moment. De GKU heeft een ruimte inlogmogelijkheid dus u kunt er allemaal bij. U kunt de 
diensten vinden via het YouTube kanaal: https://youtube.com/gkupkn-tv. Zondag 6 juni om 10.00 de 
bevestigingsdienst en om 17.00 de intrede dienst. 
 

Deze week nog geen laatste woorden. Eerst het afscheid en dan zal ik nog een slot schrijven. Wanneer dat weet ik 
nog niet, want we hebben een zeer drukke week voor de boeg. 

Hartelijke groeten, Ds. Menkveld 
 

Kopij volgende Nieuwsbrief 

De volgende Nieuwsbrief ontvangt u uiterlijk vrijdag 4 juni. Kopij graag uiterlijk donderdag 3 juni 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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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. 
 

 

http://www.givtapp.net/

