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Ik zie een poort wijd open staan, waardoor het licht kom stromen, 
 van ’t kruis waar ‘k vrijlijk heen mag gaan om vrede te bekomen. 

Genade Gods, zo rijk en vrij! Die poort staat open, ook voor mij! 
 

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. J.A. Dekker uit Lemele voor. De collecten zijn voor (1) Werelddiaconaat en (2) Kerk en 
onderhoud  
 

Preekrooster Wanneperveen komende weken 

- Zondag 29 augustus     09.30 uur           Ds. W. Smit, Smilde 
- Zondag   5 september   09.30 uur           Durk de Boer, Hattem (tentdienst) 
- Zondag 12 september   09.30 uur           Ds. J.A Dekker (startdienst) 
- Zondag 19 september   09.30 uur           Ds. J.A. Dekker (viering Heilig Avondmaal) 

 

5 september – Feestdienst en Actie voor de Voedselbank 

Zondag 5 september om 9.30 uur – FEESTDIENST IN DE KERK 
De dienst wordt georganiseerd door de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie. Spreker is Durk de Boer uit Hattem. 
Het thema is ‘Delen in het feest van de liefde’. De dienst is gekoppeld aan een inzamelingsactie voor de Voedselbank 
Steenwijkerland. 
 

Actie voor de Voedselbank 
In datzelfde weekend, en gekoppeld aan de dienst, houden we een inzamelactie voor de Voedselbank 
Steenwijkerland. Mooi toch dat we, vanuit onze overvloed, mogen delen met mensen die aangewezen zijn op 
instanties als de Voedselbank. 
 

Inzamelpunt / tijdstip 
Wil t u ook bijdragen? Daar zouden de Voedselbank en een heleboel van hun klanten erg blij mee zijn. 
Inleverpunten zijn de kerk (3 inlevermomenten) en de Perelaar 
Kerk Wanneperveen   (1) zaterdag 4 september tussen 11.00 en 12.00 uur 

(2) vóór de dienst van 5 september (we zijn die morgen vanaf 8.30 uur aanwezig) 
(3) maandagavond 6 september tussen 19.00 en 20.00 uur 

Perelaar   (1) u kunt de goederen neerzetten in de dozen in de koffiekamer van de Perelaar.  
Dat kan van zaterdag 4 tot en met maandag 6 september. 

 

Wat kun je zoal bijdragen? 
Hieronder wat ideeën. Heel belangrijk is wel dat het houdbare artikelen zijn en dat de houdbaarheidsdatum (ruim) na 
5 september ligt. Daar gaan we: 
* Pastasaus *Peulvruchten *Havermout *Groente of fruit uit blik of pot *Soep *Suiker *Koffie en thee *Zilvervlies of 
meergranenrijst *Olie (olijf, zonnebloem) *Shampoo *Broodbeleg (houdbaar) *Houdbare magere of halfvolle 
zuivelproducten *Margarine *Ontbijtkoek *Rijstwafels *Aardappelpuree *Deodorant *Toiletpapier *Allesreiniger 
*Afwasmiddel *Tandpasta/tandenborstels *Zeep *Schoonmaakmiddelen  
 

Koffiedrinken 
Na afloop van de dienst is er vanaf ongeveer 10.45 tot 11.45 uur koffiedrinken. Omdat het die dag ongetwijfeld mooi 
weer is, doen we dat op de parkeerplaats. Iedereen uit het dorp is daar van harte welkom. De koffie is uiteraard gratis. 
 

Meer informatie en op de hoogte blijven? 
We zullen de komende weken blijven communiceren via de Nieuwsbrief, het Zondagsblad, de lokale kranten, social 
media en de website www.bijzonderediensten.mozello.nl  
We rekenen op u. 

Namens de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie, Jacques Zomer 
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Gebedsbijeenkomst 

Op woensdagavond 25 augustus van 19.00 uur –19.45 uur komen we bij weer bij elkaar voor de 
gebedsbijeenkomst in de consistorie in Belt – Schutsloot. 
‘Gelukkig zijn zij die vertrouwen op U’ naar Psalm 84:13.   
Met dit weten kunnen wij alles vol vertrouwen in gebed aan God voorleggen.  
 
Wat hou ik van Uw huis, Heer van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer. 
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, zo'n blijvende schreeuw om de levende God. 
 
Een vogel is er thuis, Heer van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op bij U onder de pannen, God. 
Wonen bij U is een zegen, zo’n blijvende kans om te zingen voor U. 
 
Gelukkig wie naar U vol van verlangen op weg zijn, 
zelfs in het dorre bomendal zien zij een bron en regenval, 
gaan zij van zegen tot zegen, naar God die verschijnt in zijn heilige stad. 
 
Ach hoor en kijk naar mij, Heer van de hemelse legers. 
Ja, liever één dag dicht bij U dan duizend dagen zonder U. 
Liever bij U aan de drempel dan binnen te zijn in een duistere tent. 
 
De Heer beveiligt ons, eer en geluk zal Hij geven, 
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd aan mensen, eerlijk onderweg. 
Heer van de Hemelse legers, gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. 
(Liedtekst Ps 84) 
 

Vanuit de gemeente 

Wij willen elkaar graag op de hoogte houden van wat ons bezighoudt 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. 
Zij zorgen ervoor dat dit dan doorgegeven wordt aan de redactie van de nieuwsbrief. 
Omzien naar elkaar is en blijft belangrijk voor ons als gemeente. 
 
 

Kopij volgende Nieuwsbrief 

De volgende Nieuwsbrief ontvangt u uiterlijk vrijdag 27 augustus. Kopij graag uiterlijk donderdag 26 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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