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Kerkdienst Wanneperveen 

Coronamaatregelen: De kerkenraad volgt de adviezen die vanuit de PKN worden voorgesteld vanwege de landelijke  
coronamaatregelen. Onlangs zijn deze adviezen versoepeld. Dit betekent dat we in de diensten weer mogen zingen. 
 

Voor de diensten betekent dit concreet het volgende: 
- kerkgangers hoeven zich voor de dienst niet aan te melden (was de laatste tijd al zo). 
- we behouden in de kerk nog steeds een afstand van 1,5 meter tot elkaar (was al zo),  

behalve als je tot hetzelfde huishouden behoort, zoals gezinnen. 
- we mogen weer zingen in de kerk (nieuw). 

 

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 dhr. W. Voogd uit Rouveen voor. De collecten zijn voor (1) Diaconie en (2) Kerk en onderhoud 
 

Preekrooster Wanneperveen komende weken 

- Zondag 18 juli  09.30 uur Ds. G. van Vulpen, Zwolle 
- Zondag 25 juli  09.30 uur Mw. Ds. E. Rooseboom, Drachten 
- Zondag 1 augustus 09.30 uur Dhr. J. Smit, Belt-Schutsloot 
- Zondag 8 augustus 09.30 uur Dhr. J. Smit, Belt-Schutsloot 

 

Kindernevendienst 

Het is bijna zomervakantie. De leiding van de kindernevendienst neemt ook even vrij. De zomerstop is vanaf 11 juli tot 
en met 5 september. We starten weer op 12 september 2021. We wensen jullie een fijne vakantie toe en horen graag 
jullie verhalen wanneer de vakantie voorbij is. En niet vergeten: de Heer is bij jullie. Of je nu thuis blijft of verre reizen 
gaat maken.        Hartelijke groet van Jessica, Patricia en Aukje 
 

Verjaardagsfonds 

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

 

Financieel 

Via ouderling kerkrentmeester Titia Stummel ontvangen:  € 15,00 voor de diaconie, € 15,00 voor de kerkvoogdij  
en € 15,00 voor het verjaardagsfonds. 
 

Bericht van overlijden 

Op woensdag 7 juli is overleden  Aleida van de Belt-Rijkeboer op de leeftijd van 78 jaar. Leida woonde op de 
Veneweg 182. De dankdienst voor haar leven vindt plaats op maandag 12 juli om 13.30 uur in de Protestantse Kerk te 
Wanneperveen. Aansluitend zal de crematie in Meppel plaatsvinden. 
Vanwege de coronamaatregelen kan de dienst worden bezocht als u daarvoor een kaart hebt ontvangen. 
Wij wensen haar man en de familie Gods troostrijke nabijheid toe in deze dagen van afscheid nemen en gedenken. 
 

Vacant 

Nu onze gemeente herderloos is doen wij een beroep op u om de wijkouderlingen op de hoogte te brengen/houden 
van het wel en wee in de gemeente (en van uzelf). Laten wij extra naar elkaar omzien in deze tijd. 
Zoals al eerder is vermeld in Nieuwsbrief en Leef Mee kunt u, wanneer u pastorale bijstand wenst, in geval van ziekte 
of andere omstandigheden contact opnemen met uw wijkouderling en met hem/haar verder overleggen voor de juiste 
stappen. Indien nodig kunnen de ouderlingen een beroep doen op onze consulent ds. Stap. Het telefoonnummer van 
uw wijkouderling vindt u op de website onder: Bestuur. 
 

Kopij volgende Nieuwsbrief 

De volgende Nieuwsbrief ontvangt u uiterlijk vrijdag 16 juli. Kopij graag uiterlijk donderdag 15 juli vóór 18.00 uur 
naar Henk Mendel, via e-mail naar nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com 
 

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

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

Puzzel - Psalm 23 ‘De Heer is mijn herder’      +      update site ‘Commissie Bijzondere Diensten’ 

Vandaag een puzzel over Psalm 23. We hopen dat je er plezier aan beleeft. En bevalt je de puzzel? 
Op www.bijzonderediensten.mozello.nl staat vrijdag 9 juli een gelijksoortige puzzel, maar dan over ‘De 10 geboden’. 
 

Op de website staan trouwens inmiddels ook meer dan 50 puzzels voor jong en oud in de PUZZELHOEK. 
En je vindt er ook dagelijks een nieuw Youtube lied, dat je misschien kan inspireren of dat je gewoon leuk vindt. 
Inmiddels staan er bijna 100 liedjes, die je leuk zou kunnen vinden. 
 

Verder staan er ook ‘gemakkelijk’ aanklikbare links naar de live kerkdienst op zondag en de diensten van de voorbije 
weken. We proberen ook zoveel mogelijk de liturgie voor de actuele dienst er bij te plaatsen. 
 

De Psalm 23 puzzel 
Psalm 23 heeft 6 verzen. 

Hieronder staan die verzen (in de NBG51 vertaling) in willekeurige volgorde. Wat moet je doen? 
Vóór het vers zet je, onder ‘Versnummer’, het juiste versnummer, dus tussen 1 en 6. 

 

Daarna breng je de versnummers, die bij A t/m F staan, over naar de rekensom onder de puzzel. En maak je op basis 
daarvan de rekensom. De uitkomst van die rekensom moet zijn (hoe kan het ook anders) 23.. 

 

  Vers nummer Vers 

A =  Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen;  
Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. 

B =  Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren; 

C =  Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; 
ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. 

D =  Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil. 

E =  Een psalm van David. De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets; 

F =  Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad,  
want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij 

 

En dan de rekensom, WAARBIJ: 
+  =  PLUS    
- = MIN 
X = KEER    
: = GEDEELD DOOR 
 

A X B X C : D - E + F = 23 

 X  X  :  -  +  = 23 
 

Tot slot: Psalm 23 is op vele manieren muzikaal vertolkt. 
Mijn advies: luister eens naar de vertolking ‘Mijn Herder’ van Sela. 
 

Een klein stukje tekst uit het lied: 
 

Hij gaat mij voor; ik volg zijn spoor; Hij zal leiden. 
Als ik val, geeft Hij mij kracht om weer op te staan. 
Mijn Herder beschermt heel mijn leven door het zijne te geven. 
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn. 
 

Je kunt het lied beluisteren op https://www.youtube.com/watch?v=BLAeTNK7vxg  
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