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ZONDAG 18 JULI 2021 
  

Stel niet uit. Zeg tot Hem:  
“Wees nu ook mijn Heer.” 

Luister steeds naar zijn stem,  
Hij geeft leven weer. 

Er is een Heer.  
Alleen Hij wacht, totdat Hij ook voor jou zorgen mag. 

 

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  
- we behouden in de kerk nog steeds een afstand van 1,5 meter tot elkaar,  

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

 

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. G. van Vulpen uit Zwolle voor. De collecten zijn voor (1) Vakantie Bijbel Club , (2) Kerk en 
onderhoud en (3) Kerk en onderhoud ( onderhoud orgels ) 
 

Preekrooster Wanneperveen komende weken 

- 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. 

 

Tentdienst 5 september – Actie voor de voedselbank 

Zoals u inmiddels allemaal kunt weten, gaat het Veneger dorpsfeest dit jaar, op een aangepaste manier, wel door. Op 
de flyer die afgelopen week in de bus viel staat veel informatie, maar ontbreekt de tentdienst. Toch één van de voor 
ons (en hopelijk ook voor u) hoogtepunten van de festiviteiten. 
 

Als Interkerkelijke Evangelisatie Commissie zijn we afgelopen weken een aantal keren bij elkaar geweest om onze 
strategie voor dit jaar te bepalen. We willen als Evangelisatie Commissie dolgraag laten merken dat we er nog steeds 
zijn en snakken naar (nieuwe) mogelijkheden. 
 

We zijn dan ook bijzonder blij om mee te kunnen delen dat we zondag 5 september wel een evangelisatie dienst 
organiseren. Dat doen we dit keer in de kerk in Wanneperveen. Het wordt een bijzondere dienst, met aandacht voor 
elkaar. Als spreker hebben we Durk de Boer vastgelegd. Het thema zal zeker te maken hebben met DELEN en we 
koppelen de dienst aan een inzamelactie die we gaan doen voor de Voedselbank Steenwijk. Daar volgt t.z.t. meer 
informatie over. Maar zo kunt u er de komende tijd al vast rekening mee houden dat u te veel boodschappen inslaat. 
Uiteraard er wel even op letten dat ze tegen die tijd niet over de houdbaarheidsdatum zijn.  
Denk daarbij vooral ook aan houdbare producten als Pastasaus, Blikken  bruine bonen/kapucijners, Beschuiten, 
Crackers, Suiker, Blikken vruchten. Wilt u er dus op letten dat het houdbare producten zijn, en let alstublieft op de 
houdbaarheidsdatum. De actie is namelijk pas in het weekend van 4 en 5 september. 
We houden u de komende tijd op verschillende manieren op de hoogte. Via kerkblad, Nieuwsbrief, lokale kranten en 
de website www.bijzonderediensten.mozello.nl  

                          Namens de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie, Jacques Zomer 
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We gedenken Leida van de Belt 

Leida werd geboren op 30 juni 1943 als jongste dochter in een gezin met 4 kinderen.  
Leida was een nakomertje, 11 jaar later geboren. Na de lagere school bezocht ze de huishoudschool en daarna vond 
ze werk bij de bioscoop in Meppel. Op zekere dag wandelde Leida met een vriendin toen hen een auto achteropkwam 
met 2 leuke jongens. Hendrik-Jan en Jaap. Jaap en Leida zaten achterin en het klikte tussen deze twee en dat was 
het begin van een “samen op weg gaan” dat een leven lang zou duren. In het huisje aan de Veneweg 182 waar Leida 
woonde ontstond verdriet nu Leida weg zou gaan. Ze was de laatste van de 5 kinderen. Maar met een verbouwing 
van het achterhuis werd het probleem opgelost en kon het jonge bruidspaar in Wanneperveen blijven wonen. Leida 
had lieve ouders en voor Jaap waren het ook lieve schoonouders en ze woonden er in vrede.  
Ook na het overlijden van Leida’s ouders zijn ze er blijven wonen. 
Twee kinderen werden geboren: Joop en Edwin. De jongens hadden de liefste moeder van de wereld. Pa was soms 
iets strenger maar natuurlijk niet altijd thuis. Hij werkte als chauffeur. Al met al een gezellig gezin met vakanties aan 
zee: Callantsoog, maar ook op de Veluwe of op een boerencamping in de Achterhoek. Toen de jongens zelfstandig 
werden besloten ze op vakantie te gaan in Griekenland. Dat was een succes en de volgende jaren gingen pa en ma 
mee. Toen de jongens uitvlogen zijn Jaap en Leida naar Griekenland blijven gaan op vakantie, wel 16 keer, steeds 
naar hetzelfde appartement op Kos. Leida was handig, naaien, borduren, breien, het ging haar makkelijk af.  
Ook hielden Jaap en Leida van zingen en waren lid van het koor. 
4 kleinkinderen werden er geboren, 2 jongens en 2 meisjes en oma vond dat prachtig. Heerlijk om ze te verwennen. 
Als we ouder worden komen vaak ook de ziektes om de hoek kijken.  
In 2008 werd Leida geopereerd en kreeg ze een nieuwe hartklep en 6 omleidingen.  
Naast het hart werden haar longen minder in de loop der jaren.  
Voor ons allen komt er een dag dat wij beginnen aan onze laatste reis op aarde. 
Op 7 juli is die reis begonnen voor Leida. Maar Leida is in vertrouwen op reis gegaan.  
Haar Bijbeltekst is: “Strijd de goede strijd des geloofs”. 
Deze tekst kreeg Leida mee bij haar doop, bij haar belijdenis en bij haar huwelijk. De wapens om die goede strijd te 
voeren zijn: Eerlijk, zachtmoedig  en liefdevol leven in geloof en vertrouwen. En blijven vertrouwen op God onze 
Vader in de hemel ook op moeilijke momenten in het leven. En in dat vertrouwen is Leida op weg gegaan naar het 
Vaderhuis. 
                                                                                                                                                                           Joy Smit 
 

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. 
 

Vakantie 

Namens de kerkenraad wil ik u/jullie allemaal een fijne vakantie wensen waar u deze ook door gaat brengen.  
Hopelijk is dit de laatste vakantie met corona beperkingen. Ga met God en hij zal met je zijn. 
                                                                                                                              Met een vriendelijke groet,  Roelie Lok 
 
 

Kopij volgende Nieuwsbrief 

De volgende Nieuwsbrief ontvangt u uiterlijk vrijdag 23 juli. Kopij graag uiterlijk donderdag 22 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 

 
 

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
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Puzzel Bijbelboeken – Blijf geestelijk fit, ook tijdens vakantie - meer puzzels op www.bijzonderediensten.mozello.nl 

 


