
NIEUWSBRIEF 
PROTESTANTSE GEMEENTE 

WANNEPERVEEN / BELT-SCHUTSLOOT 
 

ZONDAG 27 JUNI 2021 
 

Jezus sprak hier op aard: Mensen kom tot Mij, dat is Mij alles waard, Ik maak waarlijk vrij. 
Er is een Heer. Er is een Heer. Alleen Hij wacht, totdat Hij ook voor jou zorgen mag. 

 

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. 
 

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.  
 

Jeugd-/gezinsdienstdienst zondag 27 juni 2021 om 9.30 uur 

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) 
 

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 en Gebed om een zegen. 
 

De kinderen gaan in de kerkdienst een spel doen/kleuren. 
 

De collecten zijn voor  (1) Nieuw Hydepark (voormalig Roosevelthuis) en (2) Kerk en onderhoud 
 

U/jullie zijn allemaal van harte welkom. 
 

Namens de Jeugddienstcommissie   Bea Mendel 
 

Preekrooster Wanneperveen komende weken 

- 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. van Vulpen, Zwolle 
- Zondag 25 juli  09.30 uur Mw. ds. E. Rooseboom, Drachten 

 

Diaconie collecte Nieuw Hydepark (voormalig Roosevelthuis) zondag 27 juni 

Het Diaconaal Streekverband in Noordwest Overijssel organiseert voor de (wijk)diaconieën van alle gemeenten in 
Overijssel die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland  ieder jaar de vakantieweek voor alleengaanden met een 
lichamelijke beperking.  
Het "Roosevelthuis" staat op het schitterende landgoed Hydepark. De gasten kunnen heerlijk genieten van de groene 
omgeving en de rust. De wandelpaden zijn goed begaanbaar en toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De 
vakantieweek wordt mogelijk gemaakt door de ondersteuning van heel veel vrijwilligers.  
In het Roosevelthuis staat gastvrijheid en persoonlijke aandacht voorop. Deze week is bestemd voor alleengaanden 
met een lichamelijke handicap, ongeacht geloofsovertuiging, die geen andere mogelijkheden hebben om op vakantie 
te gaan. Wel heeft de week een protestants christelijk karakter en tijdens de vakantieweek is er ook altijd een 
predikant of geestelijk verzorger aanwezig. Algemene informatie kunt u vinden op www.nieuwhydepark.com 

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen 
 

Gebedsbijeenkomst 

Op woensdagavond 30 juni van 19.00-19.45 uur komen we bij weer bij elkaar voor de gebedsbijeenkomst in de 
consistorie in Belt-Schutsloot. In Romeinen 12: 12 (BGT) schrijft Paulus: ‘Laat zien dat je blij bent omdat je op God 
vertrouwt. Houd vol als je in moeilijkheden komt, en blijf altijd bidden’.  
Het geloof geeft ons niet de garantie dat wij een gemakkelijk leven zullen hebben. Het leven kan moeilijk en verdrietig 
zijn, ook voor gelovigen. Maar in alle omstandigheden hebben we wel de zekerheid dat we er niet alleen voorstaan: 
God is erbij en wil ons kracht geven om door de moeiten heen te gaan. Als kinderen van God zijn wij nooit zonder 
hoop! En daarom mogen wij in ons bidden tot God elke keer weer onze zorgen en moeiten voorleggen. 
 

http://www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl/
http://www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl/kerk-tv-wanneperveen-live/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.bijzonderediensten.mozello.nl/


Financieel 

Er is via ouderling-kerkrentmeester Titia Stummel € 5,00 ontvangen voor de bloemenpot. 
 

Verslag PKR - Wanneperveen  d.d. 2 juni 2021 in de kerk in Wanneperveen 

1.Bart opent de vergadering met gebed en leest uit de Bijbel Lukas 11, en daarna uit  een boek van ds. van der Veer 
over het gebed. We mogen voor van alles bidden, maar de Heer kan ons niet alles geven waar we voor bidden. Maar 
breng je gebed altijd bij God, Hij kan jou de Heilige Geest geven. 
Daarnaast doet Bart een oproep om deel te nemen aan de gebedsgroep, 1 x in de 2 weken op woensdag tussen 7 en 
8 uur. 
2.Jaarrekening 2020: Titia Stummel leest een toelichting op de jaarrekening 2020 voor. De vergadering is akkoord 
met de jaarrekening.  
-Jaarrekening begraafplaats; Financieel overzicht wordt bekeken. 
Bart heeft nog een idee ter overweging voor de kerkrentmeesters over de urnenmuur en begraafplekken voor urnen, 
de kerkrentmeesters gaan er over nadenken en komen er op terug. 
3.Profielschets gemeente Wanneperveen/ Belt-Schutsloot; Deze is aan de kerkenraad gestuurd om te lezen en 
aanvullingen te geven. Er worden nog wat aanvullingen gegeven, deze zullen worden verwerkt. 
4.Camera gebruik tijdens dienst. 
Er is door enkele gemeenteleden aangegeven dat zij het niet prettig vinden dat ze tijden de dienst gefilmd worden. 
Sindsdien wordt alleen het voorste stuk van de kerk in beeld gebracht. Hoe nu verder? Na een discussie hierover 
komen we tot de volgende punten. 
-Tijdens het bidden geen mensen filmen. 
-In een gedeelte van de kerk wordt niet gefilmd. Mensen kunnen dan kiezen om daar te gaan zitten. We spreken af 
dat dit de achterste 5 banken onder het orgel zullen zijn. 
-De binnenkomst van de kerkenraad mag gefilmd worden. 
-J. Wink heeft alle organisten benaderd, zij vinden het geen probleem om gefilmd te worden. 
Over een tijdje zullen we dit weer evalueren. 
Voor de bediening van de camera’s zijn inmiddels genoeg vrijwilligers, voor de beamer mogen er nog wel bij, dit is 
maar een klein groepje. 
5.Kerkenraadinvulling Wanneperveen; De verkiezingen lopen iedere keer jammer genoeg op niets uit. Bart geeft aan 
dat er voorheen 4 ouderlingen en 1 jeugdouderling waren. Nu de gemeente krimpt is dit misschien ook voldoende. Dat 
betekent wel dat er blijvend 1 ouderling voor in de kerk zit.  2 kerkrentmeesters is echter niet voldoende, dus daar 
moet er zeker 1 bij. We besluiten om eind augustus/ begin september de verkiezingen daarvoor weer op te starten, en 
mensen opnieuw te gaan benaderen. Ook al is dat voor de 2e of 3e keer.  Als Wanneperveen een levende gemeente 
wil blijven zal iedereen zijn/haar steentje bij moeten dragen! 
6.Rondvraag; Klaas jan noemt nog even dat de afscheidsdienst van ds. Menkveld afgelopen zondag een mooie dienst 
was, dit wordt door iedereen beaamt. 
Henk vraagt hoe verder met de corona maatregelen nu er versoepelingen zijn. We besluiten om vanaf volgende week 
het vooraf aanmelden in Wanneperveen af te schaffen. Bij binnenkomst moet dan wel de naam genoteerd worden. De 
1 ½ meter afstand blijft bestaan, en het zingen doen we ook nog even niet.  
7.Klaas Jan en Henk hebben een presentatie namens de commissie van het beleidsplan, die ons weer stevig aan het 
nadenken zet over de toekomst van onze gemeente. We zullen er in de GKR verder over praten. 
8.Grietje vraagt om als sluiting gezamenlijk het “ Onze Vader” te bidden. 
 

Verslag van de plaatselijke ONLINE kerkenraadsvergadering van 2 juni 2021 te Belt-Schutsloot 

- Bij afwezigheid van voorzitter H. van de Belt leidt jeugdouderling B.J. Netjes de vergadering. Hij geeft het woord aan 
ouderling H. Tooi voor de bezinning. Zij heeft  als onderwerp gekozen: hoop. Wij hebben dit afgelopen jaar van alles 
gehoopt, bijv. in verband met corona. Maar wat zou God hopen. God hoopt dat wij biddend met hem in gesprek gaan 
en alles met Hem delen en Hem overal bij betrekken. Vervolgens laat zij het lied “Hoor de roep van de Koning” horen 
en gaat daarna voor in gebed. 
- De agenda wordt vastgesteld 
- De notulen van de PKR van 6 april 2021 worden vastgesteld. 
- Ingekomen stukken zijn/worden per mail doorgestuurd indien van belang 
Er zijn geen  bijzonderheden. Aangeraden wordt om de nieuwsbrieven van de PKN en de Classis niet zonder meer in 
de prullenbak te doen. Er staan vaak wel interessante onderwerpen in. 
- Het wel en wee in de gemeente wordt doorgenomen. 
Diaconie: 
- Er is uitstel aangevraagd voor de jaarrekening. 
Kerkrentmeesters: 
- G. Knobbe is voorzitter van het college van kerkrentmeesters geworden en J. van den Berg secretaris. 
- Op 25 mei is vergaderd o.a. met Gert Tutert van het SBKG die informatie heeft gegeven over het subsidiabel 
onderhoud aan de kerk te W”veen. Binnenkort zal hiervoor een aannemer worden gezocht. Ook zal er schilderwerk 
aan de kerk worden verricht. 
- De grafzerken welke verwijderd zouden worden blijven voorlopig liggen. Het is zwaar werk en er kunnen geen hele 
rijen vrijgemaakt worden zodat het weinig voordeel op zou leveren met het oog op onderhoud kerkhof. Er zal worden 
gewacht totdat er geruimd kan worden. 



- Er is een oproep geplaatst, met name gericht op de jeugd, voor extra vrijwilligers voor het onderhoud van het 
kerkhof. 
- De jaarrekening wordt besproken. Na enige uitleg van de cijfers wordt de jaarrekening goedgekeurd. Volgende week 
zal er kascontrole plaatsvinden door de heren H. van Benthem en M. Groen en vervolgens zal de jaarrekening ter 
inzage worden gelegd. 
- De leiders van de GGG zijn bij elkaar geweest. Er is contact geweest met Zwartsluis. Het is eventueel mogelijk om 
bij Zwartsluis aan te haken voor ondersteuning.  
- Voor 2 GGG moet nog leiding komen. Misschien kunnen de GGG ook opnieuw ingedeeld worden omdat sommige 
groepen heel klein zijn.  
- Het is nog niet bekend wat ds. Stap precies voor ons kan betekenen. Hij zal in ieder geval het beroepingswerk 
begeleiden. 
- Voor wat betreft catechisatie worden ook de mogelijkheden bekeken. 
- Voor wat betreft de VakantieBijbelClub zal bekeken worden wat volgend jaar mogelijk is. Het zou jammer zijn als dit 
helemaal zou stoppen. 
Beroepingswerk : 
De concept profielschets van de gemeente wordt besproken. Er is een beroepingscommissie gevormd, bestaande uit 
ouderling G. Kingma, ouderling WV, Richard Knobbe, Chris Rook, Gerard van Dalfsen, diaken Jansje Wever, Willian 
Stam, Gerjanne de Jonge, Aukje de Grooth, Bianca Veninga, diaken Gerda van der Heide en ouderling 
kerkrentmeester Johan van den Berg en ouderling kerkrentmeester Joke Aaten. 
Beleidsplan :  
Wordt aan gewerkt. 
Recreatiedienst :  
De voorbereidingscommissie zal de mogelijkheden bespreken.  
TV-diensten : 
- Er wordt nog steeds geprobeerd “dingen” te verbeteren. 
- Er wordt opgemerkt dat het mooier is wanneer de tekst van de liederen op de beamer verschijnt en de filmpjes van 
you tube worden afgespeeld dan dat de filmpjes zelf in beeld komen. Hier gaat het beamteam wel verder mee maar 
het is wel iets lastiger dan alleen een filmpje vertonen. 
- Besloten wordt om voor wat betreft corona de routekaart voor de kerken zoveel mogelijk te volgen.  
Sluiting: Diaken J. Wever sluit af met een gedicht met de titel: God zorgt. 
 

Kopij volgende Nieuwsbrief 

De volgende Nieuwsbrief ontvangt u uiterlijk vrijdag 2 juli. Kopij graag uiterlijk donderdag 1 juli vóór 18.00 uur naar 
Jacques Zomer, 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. 
 

 

mailto:nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com
http://www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl/
mailto:nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com
mailto:scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl
http://www.givtapp.net/


 

Psalmen/Gezangen Puzzel                                       ( meer puzzels op www.bijzonderediensten.mozello.nl ) 

We hebben voor u een ‘Liedboek der Kerken’ Puzzel. Niet moeilijk, maar wel weer erg leerzaam. 
Hieronder een aantal Psalmen en Gezangen uit het Liedboek der Kerken. 
Zet de eerste letter van het 1

e
 couplet van het betreffende lied in de laatste kolom. 

Van onder naar boven lees je dan aan het einde een Bijbeltekst. 
 

Meer puzzels en andere interessante zaken staan op www.bijzonderediensten.mozello.com  
 

Gezang 293  

Psalm 42  

Psalm 69  

Gezang 140  

Gezang 479  

Psalm 150  

Psalm 130  

Gezang 411  

Psalm 146  

Gezang 118  

Gezang 119  

Psalm 116  

Gezang 300  

Gezang 124  

Gezang 192  

Psalm 113  

Psalm 139  

Gezang 255  

Gezang 170  

Psalm 119  

Gezang 423  

Gezang 473  

Gezang 297  

Psalm 84  

Psalm 121  

Gezang 442  

Gezang 456  

Gezang 461  

Psalm 77  

Gezang 477  

Gezang 228  

Gezang 465  

Psalm 87  

Gezang 462  

Gezang 280  

Psalm 75  
 

http://www.bjzonderediensten.mozello.nl/
http://www.bijzonderediensten.mozello.com/

