
NIEUWSBRIEF 
PROTESTANTSE GEMEENTE 

WANNEPERVEEN / BELT-SCHUTSLOOT 
 

ZONDAG 4 JULI 2021 
 

De Heer is mijn Herder.  
Al ga ik door een donker dal, ik hoef niet bang te zijn 
Ik weet dat U mij bij zult staan, U bent heel dichtbij 

 

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.  
 

De dienst van vanmorgen 

Vanmorgen gaat Ds. T. Veenstra uit Kampen voor in de dienst. 
De collecten zijn voor (1) Binnenlands diaconaat, (2) Kerk en onderhoud en (3) Pastoraat. 
 

Preekrooster Wanneperveen komende weken 

- 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 

 

Bloemen zondag 27 juni 

De bloemen uit de diensten van zondag 27 juni gingen naar: 
- Janny Verlong 
- Henk en Aukje de Grooth 
- mw. S. Halfmouw-Stam, de heer S. Lok en de heer G. Ruiter i.v.m. hun verjaardag 

 

Financieel 

In de maand juni is door Jenny Klaver € 10,- ontvangen voor de bloemendienst. 
 

Verjaardagsfonds 

I. v. m. de corona versoepelingen wordt m.i.v. het 3e kwartaal het  verjaardagszakje weer "gevuld" bij u opgehaald. 
 

Geboren 

Op zondag 27 juni is geboren Anna, dochter van Richard en Marlon Jordens en zusje van Daan en Aron. 
Afgelopen dinsdag zijn moeder en dochter naar huis gekomen. 
 

Kopij volgende Nieuwsbrief 

De volgende Nieuwsbrief ontvangt u uiterlijk vrijdag 9 juli. Kopij graag uiterlijk donderdag 8 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. 
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