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Nog voordat je bestond - kende Hij je naam. Hij zag je elk moment - en telde elke traan. 
Omdat Hij van je hield - gaf Hij zijn eigen Zoon. Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. 

 

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. E. Rooseboom uit Drachten voor. De collecten zijn voor (1) Diaconie en (2) Kerk en onderhoud  
 

Preekrooster Wanneperveen komende weken 

- Zondag 1 augustus 09.30 uur Dhr. J. Smit, Belt-Schutsloot 
- Zondag 8 augustus 09.30 uur Dhr. J. Smit, Belt-Schutsloot 

 

Gebedsbijeenkomst 

Op woensdagavond 28 juli van 19.00 uur –19.45 uur komen we bij weer bij elkaar voor de gebedsbijeenkomst in de 
consistorie in Belt – Schutsloot. In ons bidden willen we God danken voor Zijn nooit aflatende liefde en trouw.  
Ook willen we onze zorgen aan Hem voorleggen, in het geloof dat Hij ons bidden hoort.  
‘Vreugde of blijdschap, droefheid of smart. Er is een God, er is een God.  
Stort bij Hem uit, o mens toch uw hart. Er is een God die hoort.  
Ga steeds naar Hem om hulp en om raad. Wacht niet te lang, 't is spoedig te laat. 
 Dat niet door twijfel 't hart wordt verstoord. Er is een God die hoort’. 
(Johannes de Heer – bundel) 
 

Vakantietijd 

Het is vakantietijd! Wellicht gaan sommigen van ons weg, anderen blijven thuis.  
Hoe dan ook, vakantietijd is een tijd van rust en ontspannen. Een tijd van niet meer moeten naar .. ontmoeten?  
In de Bijbel staat veel geschreven over rust in de betekenis van: tot rust komen bij God.  
Hoe komt je tot rust bij God?  Dit kan op verschillende manieren. Allereerst door de Bijbel te lezen.  
In de Bijbel kunnen we lezen over Gods onvoorwaardelijke liefde voor ons, over Gods plan met ons. Door de Bijbel te 
lezen en te herlezen zullen we steeds weer nieuwe dingen ontdekken. Dit geeft rust, kracht voor vandaag en hoop 
voor de toekomst..  
Tot rust komen kan ook doordat God tot ons spreekt: door mensen, door de Bijbel en door de natuur. Juist in 
vakantietijd kunnen we tijd nemen om God te ontmoeten in de natuur, in Zijn schepping. Verwonder je over hoe 
ontzaglijk mooi God alles heeft geschapen! En daarvoor hoef je niet beslist weg: ook rondom de Belt is de natuur 
prachtig! 
Tot rust komen kan juist ook door onze relatie met God. We mogen altijd in contact zijn met God: spreken met God en 
luisteren naar God, ofwel  bidden. Dit bidden kan ook zonder woorden. Het is een levenshouding waarbij we gericht 
zijn op God en in afhankelijkheid van Hem leven. Het is een levenswijze waarbij wij vertrouwen dat Hij weet wat wij 
nodig hebben en het beste met ons voor heeft. Het is volledige overgave aan God met een zeker weten dat Hij ons 
zal geven ‘leven en overvloed’ (Johannes 10: 10). Gods plan met ons leven en onze toekomst is altijd vol van hoop. 
De Bijbel staat vol van beloften die daarover spreken. Lees de Bijbel er maar op na.  
Tot rust komen bij God is niet afhankelijk van tijd, niet afhankelijk van de plaats waar wij ons bevinden en is ook niet 
afhankelijk van onze omstandigheden. De Bijbel leert ons dat wij ook in moeilijke omstandigheden rust mogen ervaren 
(Filippenzen 4: 7). Is dat niet pas écht een wonder?! Hoe jij de komende (vakantie)weken ook gaat doorbrengen, ik 
wens je goede weken toe! En  vooral dat je tot rust mag komen bij God.  
                                                                                                                          Hartelijke groet, ouderling Gré v.d. Belt. 

 

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


Verslag grote kerkenraadsvergadering d.d. 5 juli 2021 

- De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder ds. J. Stap, de consulent van onze 
gemeente. Vervolgens geeft hij het woord aan jeugdouderling B.J. Netjes. 
Hij leest Mattheüs 7: 24 – 29.  Wij moeten bouwen op Jezus de rots. Jezus is de ware wijnstok en wij zijn de ranken 
alleen door hem dragen wij vrucht. 
- Ingekomen: Brochure: Kerk na corona 
N.a.v. deze brochure zal in de volgende PKR de coronatijd worden geëvalueerd en geïnventariseerd 
wat we van deze tijd meenemen en wat niet. 
Verslag/mededelingen van de Diaconie 
- De jaarrekening 2020 is besproken – Deze is ook aan de kerkenraad gestuurd. Er zijn geen vragen 
  vanuit de kerkenraad. Er moet € 50.000 worden gereserveerd voor onderhoud aan bezittingen. 
- Gerrit Kolkman, kerkrentmeester van KKG is geweest om e.e.a. te bespreken. 
- De ruiling van land met dhr. Dingsté is definitief. 
- Op 12 en 19 september wordt het H.A. gevierd op de inmiddels bekende manier. 
De avondmaalgave is bestemd voor KIKA. Vanuit de vergadering wordt gevraagd of er ook huis- 
vieringen mogelijk zijn. Dat kan indien gewenst. 
- Van SBHR is vernomen dat de 34-jarige dominee van het kindertehuis (en vader van jonge kinderen)  
  in Roemenië is overleden aan corona. De diaconie heeft gevraagd of ze nog iets kunnen betekenen. 
- Er is alvast een datum voor een ouderenmiddag in december vastgelegd. Dit is vrijdag 17 december  
  in BS. De attenties zullen dan 18 december worden rondgebracht. 
- De vakantieweek in het “Roosevelthuis” gaat, als alles goed blijft, door. Vanuit W’veen gaat 1 persoon mee. Uit 
beide dorpen gaan vrijwilligers mee. 
- Het is de bedoeling dat de bloemendienst per september in W’veen weer opgestart gaat worden. 
Verslag/mededelingen Kerkrentmeesters 
- Er zijn offertes opgevraagd voor buitenschilderwerk aan beide kerken. 
- Er wordt gekeken naar de mogelijkheden van een nieuwe urnenmuur in eigen beheer. 
- Er worden plekken op de begraafplaats gereserveerd voor het eventueel begraven van een urn. 
- Vanaf 1 juli werkt het verjaardagfonds in W’veen weer als vanouds. 
- Vanaf 1 augustus werkt dit in BS weer. 
- Het vervangen van het dak van de kerk in W’veen is nog in behandeling. 
- Vervangen/vernieuwen dak klokkenstoel (unit) is nog in behandeling. 
Verslag/mededelingen Jeugdzaken 
BS 
- De voorbereiding van de “tentdienst” in is in volle gang. Er is inmiddels een voorganger  
  gevonden. 
- De recreatiedienst is in voorbereiding. Jeugdouderling B.J. Netjes geeft aan dat dit wel lastig 
  organiseren is i.v.m. de 1,5 meter regel, het weer, enz. 
W’veen 
- De jeugddienstcommissie heeft afscheid genomen van Jacqueline Westerman. 
- De buitendienst van 27 juni met de jeugd was een mooie dienst. Voorganger Joren Menkveld 
  heeft het leuk gedaan. 
Werkzaamheden consulent ds. J. Stap 
De voorzitter vraag ds. Stap om dit zelf toe te lichten. Allereerst stelt ds. Stap zich voor aan de kerkenraad. Buiten het 
werk dat het consulentschap met zich meebrengt heeft hij nog ca. 4 uur per week beschikbaar voor pastoraal werk. 
Hij verwacht dat de ouderlingen het bezoekwerk doen en aan hem doorgeven waar een bezoek van hem gewenst is.  
GGG 
Voor de GGG instructie moet ook nog iemand gevonden worden. Afgesproken wordt dat de GGG leiders bij elkaar 
zullen gaan zitten om e.e.a. te overleggen.   
Catechisatie 
Jeugdouderling B.J. Netjes heeft hierover contact met iemand. 
Beleidsplan 
Er zal geprobeerd worden om voor de kerkenraadsvergadering van september een concept klaar te hebben met o.a. 
antwoord op de vragen: Waar staan we? Waar willen we over 5 jaar zijn en hoe willen/gaan we daar komen. 
Beroepingswerk 
De beroepingscommissie heeft een kennismakingsbijeenkomst gepland met alle leden van de beroepingscommissie. 
Omdat voor de profielschets van een nieuwe predikant het beleidsplan nodig is zal de schets in september niet klaar 
zijn.  
Diensten 
- In W’veen kan vanaf komende zondag weer gezongen worden in de dienst. 
- In BS zullen weer organisten worden ingeschakeld. In ieder geval de helft van de liederen zal door 
de organist worden gespeeld maar een deel zal ook via de beamer gaan. 
- Gevraagd wordt om het kinderlied een vaste plaats in de dienst te geven ook wanneer er geen KND is. De KND 
geeft de kinderliederen door. 
Sluiting  
Diaken H. de Goede vraagt om gezamenlijk te eindigen met het Onze Vader. 
 



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 30 juli. Kopij graag uiterlijk donderdag 29 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. 
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