
NIEUWSBRIEF 
PROTESTANTSE GEMEENTE 

WANNEPERVEEN / BELT-SCHUTSLOOT 
 

ZONDAG 1 AUGUSTUS 2021 
 

Dit is wat U van ons vraagt: 
Te delen van wat U ons geeft, 
te getuigen dat U in ons leeft, 

te gaan waar U wilt dat wij gaan, 
een dienaar te zijn in uw naam. 

 

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 de heer J. Smit uit Belt-Schutsloot voor. De collecten zijn voor (1) Diaconie en (2) Kerk en onderhoud  
 

Preekrooster Wanneperveen komende weken 

- Zondag 8 augustus 09.30 uur Dhr. J. Smit, Belt-Schutsloot 
- Zondag 15 augustus     09.30 uur           Ds. T. Veenstra, Kampen 
- Zondag 22 augustus     09.30 uur           Ds. J.A. Dekker, Lemele 
- Zondag 29 augustus     09.30 uur           Ds. W. Smit, Smilde 

 

Kindernevendienst 

Het is 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 

 
 

Kopij volgende Nieuwsbrief 

De volgende Nieuwsbrief ontvangt u uiterlijk vrijdag 6 augustus. Kopij graag uiterlijk donderdag 5 augustus 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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