
NIEUWSBRIEF 
PROTESTANTSE GEMEENTE 

WANNEPERVEEN / BELT-SCHUTSLOOT 
 

ZONDAG 20 JUNI 2021 

 
O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in ’t oor, 

uw naam die mij geloven doet: Gij gaat mij reddend voor. 
 

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

Zoals u via de media hebt gehoord en gelezen zijn de coronamaatregelen enigszins versoepeld. 
De diensten in Wanneperveen en Belt Schutsloot zijn hierop iets aangepast zoals u hieronder kunt lezen. 
KERKDIENST WANNEPERVEEN: Voor de dienst in Wanneperveen hoeft u zich niet meer van tevoren op te geven. 
Vanzelfsprekend dient u zich wel aan de corona maatregelen te houden, tijdens de dienst wordt nog even niet 
gezongen. 
KERKDIENST BELT-SCHUTSLOOT: In Belt-Schutsloot mag u de liederen na de preek op “praatniveau” meezingen. 
Dus nog niet uit volle borst. Ook in Belt-Schutsloot dient u zich natuurlijk aan de corona maatregelen te houden en 
de aanwijzingen van de koster op te volgen. In beide diensten bent u/zijn jullie van harte welkom. 
Het is in Belt-Schutsloot helaas nog steeds 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. 
 

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 20 juni 2021 

- Zondag 20 juni beginnen we om 09.30 uur, voorganger is Ds. W. Smit uit Smilde. 
De collecten zijn dan voor (1) Diaconie en (2) Kerk en onderhoud  
 

Preekrooster Wanneperveen komende weken 

- Zondag 27 juni              09.30 uur          Ds. J. Menkveld Dordrecht ( Jeugd/gezinsdienst ) 
- Zondag   4 juli                09.30 uur          Ds. T. Veenstra Kampen 
- Zondag 11 juli              09.30 uur          Dhr. W. Voogd Rouveen 
- Zondag 18 juli                09.30 uur          Ds. G. Vulpen Zwolle  

 

Geboortebericht 

Op 8 juni 2021 is geboren Raff Jari. 
Raff is de zoon van Klaas-Jan en Renske Rossing en broertje van Sylvie, Milou en Lizzy. 
Wij wensen de familie Rossing heel veel geluk en Gods zegen. 
 

Zondag 27 juni 2021 Jeugd/Gezinsdienst Wanneperveen 

Thema: Vrij zijn !! 
Voorganger: Ds. J. Menkveld uit Dordrecht 
Waar: Bij goed weer buiten op de parkeerplaats bij de kerk (anders uiteraard in de kerk) 
Tijd: 9:30 uur 
 

Johannes 8 vers 36: Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken zult u werkelijk vrij zijn. 
Wat betekent vrijheid voor jou? 
Voel jij je ook vrij in je geloof? 
Kun je geloven en het leven leiden dat je wenst? 
Is God bij je wanneer je vrij bent? 
Wanneer ben je echt vrij? 
Wij willen allemaal toch alleen maar vrij zijn, onbezorgd en vrij zijn? 
 

Wij gaan zingen/luisteren naar liederen als: 
- Tienduizend redenen  
- God maakt vrij ( Opwekking 720 ) 
- Gebed om een zegen ( Opwekking 710 ) 

 
De kinderen gaan in de kerkdienst een spel doen/kleuren. 
U/jullie zijn allemaal van harte welkom. 
                                                                                                         Namens de Jeugddienstcommissie   Bea Mendel 
 

mailto:scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl
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Contact pastoraat 

U kunt te allen tijde contact opnemen met uw wijkouderling 
of met de scriba. (De wijkindeling vindt u op de website onder bestuur.) 
                                                                                                                   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 96 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 

In mijn vorige stukje beloofde ik laatste woorden vanaf deze plek. Inmiddels ligt de zondag van afscheid achter ons en 
ook de zondag van bevestiging en intrede. Het waren beide mooie zondagen. Vooral voor de eerste, de zondag van 
afscheid wil ik u hartelijk bedanken. Natuurlijk ook namens Joke. Het meeleven rondom de diensten was 
hartverwarmend. Allereerst wil ik de commissie die het afscheid heeft georganiseerd bedanken. Natuurlijk was het 
anders door corona, maar door de manier waarop alles verliep heeft ons dat niet verhinderd er volop van te genieten. 
De diensten zelf, het liturgisch bloemstuk, de bijdragen van beide kindernevendiensten, de sprekers en in het 
bijzonder ook de persoonlijke gesprekjes na de diensten waren voor ons echt heel fijn. En natuurlijk ook de kado’s.  
De landkaart van Israël, de beide foto’s van de kerken en de Paaskaars die een plekje hebben gekregen in mijn 
nieuwe studeerkamer. Het mooie geldbedrag dat we zeker gaan besteden aan een reis naar Israël en toch wel het 
meest bijzonder het mooi beschilderde herinneringenkistje met de brieven. Daarin worden veel goede momenten van 
de afgelopen 13 jaar vertelt. Het voelde echt als een warme douche om die te lezen en te bekijken want er waren ook 
heel wat foto’s bij van bijzondere diensten. Alle kaarten en kleine bewaarbare attenties die we hebben gekregen doen 
we erbij zodat we alle mooie herinneringen aan Wanneperveen en Belt-Schutsloot bij elkaar hebben. (Behalve alle 
mails en appjes, die ook waardevol zijn) Bijna 13 jaar mochten we met de gemeente verbonden zijn, als voorganger 
maar ook als gezin. Terugkijkend waren het goede jaren waar we dankbaar voor zijn. Die dankbaarheid geldt in de 
eerste plaats onze goede God, maar ook als gemeente, jong en oud. Wij willen u ook van harte Gods zegen wensen 
voor de toekomst. Voor u geldt wat wij heel vaak mochten horen: Ga met God en Hij zal met je zijn. Tenslotte, ook dit 
zijn geen laatste woorden. Er zijn heel wat beloften gedaan om langs te komen op Urk en ik zal zeker graag nog eens 
terugkomen op een zondagmorgen, of zomaar. 
                                                                                                                               Hartelijke groeten, familie Menkveld. 
 

Kopij volgende Nieuwsbrief 

De volgende Nieuwsbrief ontvangt u uiterlijk vrijdag 25 juni. Kopij graag uiterlijk donderdag 24 juni 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 

Vacant 
  
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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