
NIEUWSBRIEF 
PROTESTANTSE GEMEENTE 

WANNEPERVEEN / BELT-SCHUTSLOOT 
 

ZONDAG 6 JUNI 2021 
 

Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam, 
die u ons noemt door sterren, zon en maan. 

Hemel en aarde spreken wijd en zijd, 
tonen het wonder van uw heerlijkheid. 

 

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 6 juni 2021 

Zondag 6 juni beginnen we om 09.30 uur, voorganger is de heer J. Smit uit Belt-Schutsloot.  
De collecten zijn dan voor (1) Diaconie , (2) Kerk en onderhoud en (3) Onderhoud orgels 
 

Preekrooster Wanneperveen komende week 

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 )   
 

Avondmaalscollecte 6 juni Belt Schutsloot / 13 juni Wanneperveen Samen in actie tegen corona 

Honderdduizenden besmettingen per dag, overvolle ziekenhuizen en overledenen die daar gewoon op de grond 
blijven liggen… De acute noodsituatie in India laat de verwoestende gevolgen van corona zien. Om te voorkomen dat 
de ramp zich in deze mate uitbreidt naar omringende landen, maar ook naar Afrika en de rest van de wereld, zijn de 
samenwerkende hulporganisaties een landelijke actie gestart. Kerk in Actie is een van deze organisaties. 
Met de actie, die ‘Samen in actie tegen corona’ heet, biedt SHO medische noodhulp aan coronaslachtoffers. Ook wil 
zij het mogelijk maken dat ook mensen in kwetsbare landen zich zo snel mogelijk kunnen laten vaccineren. Kijk mee 
naar een indringend filmpje dat in woord en beeld de ongekende ramp weergeeft die zich aan de andere kant van de 
wereld voltrekt. Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u het verlenen van noodhulp door Kerk in Actie, om zo 
samen in actie te komen tegen corona. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.  
 

Verantwoording 

De Pinksterzendingscollecte in de kerk heeft in Wanneperveen € 39,00 opgebracht. 
 

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 of Titia 
Stummel.                                                                                             De kerkrentmeesters 
 

Afscheid ds. Menkveld 

Afgelopen zondag hebben we als gemeente afscheid genomen van ds. Menkveld. Bijna dertien jaar lang was hij 
verbonden aan onze gemeente als predikant. Als eerste was er op zondagmorgen een dienst in Belt-Schutsloot, 
waarmee de dominee afscheid nam van de gemeente op de Belt. In die dienst werd o.a. door Gré van de Belt en Alie 
Baas stil gestaan bij het afscheid, met mooie toespraken. Ook de kindernevendienst, jeugddienstcommissie en 
diverse jongeren hadden er werk van gemaakt om dit afscheid luister bij te zetten.  
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Als cadeau ontving de dominee van de gemeente, uit handen van Alie Baas, een foto met het kerkgebouw aan de 
Kerklaan. Een mooie, tastbare en zichtbare herinnering aan de verbondenheid die de dominee in die 13 jaar heeft 
gehad met de gemeente in Belt-Schutsloot. Aangezien de dominee en zijn vrouw praktisch gezien al verhuisd waren, 
hebben zij de lunch bij Bart en Hennie van de Berg kunnen gebruiken, waarna om 14.00 uur de afscheidsdienst in 
Wanneperveen begon. Aan het einde van de dienst werd de dominee officieel losgemaakt van onze gemeente door 
ds. Stap. Dit gebeurde door het voorlezen van de akte van losmaking, het toezingen van de dominee door ds. Stap 
met psalm 134 en het houden van een toespraak. Daarmee was de losmaking een feit. In de nu ontstane vacante 
periode zal ds. Stap onze consulent zijn. Patricia van den Berg bedankte Joke Menkveld voor alle inspanning die Joke 
in de kindernevendienst had gestoken. Na de zegenbede werd eerst een toespraak gehouden door ds. Haanstra uit 
Steenwijk namens de werkgemeenschap, waarin o.a. een anekdote over een vaartocht in Giethoorn werd verteld. 
Zonder verder in details te treden werden 3 predikanten nat, waar dominee Menkveld een belangrijke rol in speelde, 
zonder dat hij tot de 3 nat geworden predikanten behoorde. Na deze toespraak sprak dhr. Knoeff uit Zwartsluis de 
dominee en de gemeente toe namens de classis Overijssel-Flevoland. Tot slot werd de dominee toegesproken door 
de voorzitter van de kerkenraad. In deze laatste toespraak werd o.a. een aantal momenten uit de 
beroepingsprocedure van ds. Menkveld gememoreerd. Met een kort overzicht aan activiteiten uit de afgelopen dertien 
jaar werd de dominee bedankt voor zijn inbreng en toewijding aan en in onze gemeente. Joke Menkveld werd namens 
de kerkenraad en gemeente bedankt voor haar bijdrage aan de gemeente. Daniël Menkveld ontving een bedankje 
voor de periode dat hij in het beamerteam actief was.  
Tot slot werden namens de gemeente een aantal cadeaus overhandigd aan de dominee. Hij ontving een foto van de 
kerk in Wanneperveen en een landkaart van Israël als herinnering aan zijn reis naar Israël van een aantal jaren 
geleden. De landkaart is tevens een vooruitzicht voor een 2

e
 reis naar dat land, die de dominee graag wil maken. Bij 

deze landkaart ontving hij een envelop met geld, dat door gemeenteleden bijeen is gebracht. Dit geld dient als start 
bedrag voor zijn 2

e
 reis naar Israël. Tot slot ontving de dominee een kist, mooi beschilderd door Beanca Stam, met 

daarin + 130 enveloppen met persoonlijke boodschappen van gemeenteleden. Na afloop van beide diensten was er 
voor gemeenteleden en belangstellenden gelegenheid om buiten de kerk, het was tenslotte prachtig weer, persoonlijk 
afscheid te nemen van de dominee en zijn vrouw. Hierna was er nog een moment van samen zijn van de kerkenraad, 
inclusief de net afgetreden kerkenraadsleden, en de dominee en zijn vrouw. Onder het genot van een hapje en 
drankje, keurig corono-proof geserveerd, werden de laatste herinneringen en vooruitzichten uitgewisseld. Tot slot  zijn 
ds. Menkveld en zijn vrouw door (een deel van) de kerkenraad uitgezwaaid. Dat was het einde aan een periode van 
bijna 13 jaar verbondenheid aan onze gemeente. 
Wij wensen de dominee en zijn gezin Gods zegen toe, bij deze nieuw fase in hun leven op Urk. 
                                                                                                                                                    Wim van Duuren 
 

Vacant 

Afgelopen zondag hebben we afscheid genomen van ds. Menkveld als predikant van onze gemeente. Dit betekent dat 
wij vacant zijn tot het moment waarop een nieuwe predikant zijn/haar intrede in onze gemeente zal doen. Ds. Stap 
(Wanneperveen) zal in deze periode onze consulent zijn, die o.a. de kerkenraad en gemeente begeleidt in het 
beroepingswerk. Hoewel wij dus vacant zijn, zullen momenten van blijdschap en zorgen nog steeds voorkomen. In 
voorkomende gevallen kunt u hierover contact opnemen met uw wijkouderling.  
Bij ernstige ziekte en andere bijzondere pastorale omstandigheden, kunt u met uw wijkouderling kijken naar een 
passende oplossing. Op korte termijn zal de kerkenraad bekijken hoe we een meer structurele oplossing kunnen 
vinden voor dergelijke situaties.         Wim van Duuren 
 

Bezoek diensten komende weken 

Ingaande volgende week zondag 13 juni zijn er weer meer mensen welkom in de kerk tijdens de zondagse 
erediensten. U hoeft zich vanaf deze datum niet meer vooraf aan te melden, maar dient u bij binnenkomst uw naam te 
noteren. Wij gaan nog even niet zingen tijdens de dienst en verder worden alle coronaregels in acht genomen zoals 
mondkapje bij binnenkomst en voldoende afstand tussen de zitplaatsen. 

Kerkenraad Wanneperveen 
 

Kerk-tv Wanneperveen 

Inmiddels kunnen wij al weer enige tijd de diensten thuis volgen via kerk-tv. Aan de hand van de vertoonde beelden 
zijn enkele vragen/opmerkingen binnengekomen waar de kerkenraad deze week over gesproken heeft. 
Kerk-tv is er voor gemeenteleden en andere belangstellenden, die om welke reden dan ook niet in staat zijn om op 
zondag aanwezig te zijn in de kerk. Maar zij willen wel graag de dienst meebeleven en dat kan in onze beleving niet 
zonder sfeerbeelden vanuit de kerk. Een kerkdienst is tenslotte meer dan alleen een predikant in beeld brengen. Niet 
iedereen vindt het fijn om in beeld te komen en dat is uiteraard hun goed recht. Daarom is het volgende afgesproken: 
Gemeenteleden, die beslist niet in beeld willen, kunnen plaatsnemen in de 5 banken achterin de kerk voor de organist 
(bij binnenkomst linkerzijde). Dit gedeelte zal niet in beeld worden gebracht. De rest van het kerkgebouw wordt in 
beeld gebracht voor zover dit iets toevoegt aan de beleving van de eredienst. 

Kerkenraad Wanneperveen  
 

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.  
 

mailto:nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com


Vanuit de pastorie 

Voorlopig even geen berichtjes vanuit de pastorie. Ds. Menkveld, vanuit de redactie onze hartelijke dank voor de 
jarenlange invulling van deze rubriek. 
 

Kopij volgende Nieuwsbrief 

De volgende Nieuwsbrief ontvangt u uiterlijk vrijdag 11 juni. Kopij graag uiterlijk donderdag 10 juni vóór 18.00 uur 
naar Henk Mendel, via e-mail naar nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com 
 

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

Vacant 
 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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