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PROTESTANTSE GEMEENTE 

WANNEPERVEEN / BELT-SCHUTSLOOT 
 

ZONDAG 8 AUGUSTUS 2021 
 

Vertel het aan de mensen wie liefde heeft: Jezus! 
Vertel het aan de mensen wie vrede geeft: Jezus! 

Vertel het aan de mensen dat Jezus leeft, vertel het aan de mensen. 
 

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 , (2) Kerk en onderhoud 
en (3) Kerk en onderhoud ( Pastoraat )  
 

Preekrooster Wanneperveen komende weken 

- 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 

 

Gebedsbijeenkomst 

Op woensdagavond 11 augustus van 19.00 uur –19.45 uur komen we bij weer bij elkaar voor de 
gebedsbijeenkomst in de consistorie in Belt – Schutsloot. Velen van ons ervaren moeilijkheden: grote zorgen of 
persoonlijke problemen. Vaak kunnen we de problemen niet oplossen maar in gebed wél voor God neerleggen.  
 

Ik bid voor jou wanneer je door een dal gaat, waar alles duister is. 
Wanneer je wordt getroffen door ziekte of gemis. 
Dan wil ik je graag troosten, maar niets van wat ik zeg zal jouw strijd kunnen winnen. 
Ik neem jouw pijn niet weg, maar ik zal voor je bidden, 

 

je dragen in gebed, tot in het hart van Vader, want Hij is het die redt  
De Heer verlicht het duister en vult de eenzaamheid. 
De vrede zul je vinden, in zijn aanwezigheid 
 

Wanneer de last te zwaar is, je nergens uitkomst ziet. 
Wanneer je hart gevuld is met zorgen of verdriet. 
Dan wil ik je graag troosten, maar niets van wat ik zeg 
zal jouw strijd kunnen winnen, Ik neem jouw pijn niet weg. 
 

Al is de weg soms eenzaam, toch ben je nooit alleen, 
want God zegt ik ben met je, Ik draag jou hier doorheen 
 

Tentdienst 5 september – Actie voor de voedselbank 

Zoals u inmiddels allemaal kunt weten, gaat het Veneger dorpsfeest dit jaar, op een aangepaste manier, wel een 
beetje door. Daarover ontving U een tijdje geleden een flyer.  

Als Interkerkelijke Evangelisatie Commissie zijn we 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. 
Daarom gaan we zondag 5 september een evangelisatie dienst organiseren. Dat doen we dit keer in de kerk in 
Wanneperveen. Het wordt een bijzondere dienst, met aandacht voor elkaar. Spreker is Durk de Boer uit Hattem. Het 
thema gaat over DELEN en we koppelen de dienst aan een inzamelingsactie voor de Voedselbank Steenwijkerland. 
Over het precieze ‘hoe en wat’ hoort u nog. 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 bijvoorbeeld 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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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 
 

Vanuit de gemeente 

Deze rubriek werd altijd aangeleverd door onze predikant. Op dit moment zijn wij vacant maar willen graag de 
gemeente op de hoogte houden van wat er speelt in de gemeente. Het is belangrijk mooie momenten met elkaar te 
vieren maar ook steun bij elkaar te vinden in moeilijke tijden. 
Daarbij vragen wij uw hulp, speelt er iets in de gemeente geef dit dan door aan één van de ouderlingen. 
Afgelopen week werd voorbede gedaan voor Blijke Zomer, zij gaan de komende tijd een heftig traject in. 
Het is belangrijk dat wij haar en haar gezin hierin steunen zowel door een stukje persoonlijke aandacht als ook gebed. 
 

Kopij volgende Nieuwsbrief 

De volgende Nieuwsbrief ontvangt u uiterlijk vrijdag 13 augustus. Kopij graag uiterlijk donderdag 12 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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