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ZONDAG 29 AUGUSTUS 2021 
 

God heeft de dagen der mensheid geteld; 
de tijd van de wereld is kort. 

Rampen en slagen en dreigend geweld 
heeft Hij reeds voorzegd in zijn Woord. 
Leer ons geloven en staan in uw kracht. 

Maak ons een gemeente die bidt en die wacht. 
 

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. W. Smit uit Smilde voor. De collecten zijn voor (1) Diaconie , (2) Kerk en onderhoud en (3) 
Onderhoud orgels 
 

Preekrooster Wanneperveen komende weken 

- 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 ) 
- Zondag 26 september   09.30 uur           Ds. J. Stap, Kolderveen ( doopdienst ) 

 

5 september – Feestdienst en Actie voor de Voedselbank - We rekenen op u 

Wanneer : Zondag 5 september om 9.30 uur 
Waar  : Kerk aan de Veneweg 
Organisatie :  Interkerkelijke Evangelisatie Commissie 
Spreker  :  Durk de Boer uit Hattem 
Thema   :  ‘Delen in het feest van de liefde’ 
Collecten : (1) Voedselbank en (2) Evangelisatiewerk 
 

De dienst bijwonen 
Je hoeft je niet op te geven om aanwezig te zijn. Binnen de corona regels (1,5 meter, hygiëne e.d.) hopen we iets van 
sfeer te brengen in de kerk. Zeker geen volle kerk, hopelijk wel een mooie opkomst. Als iedereen denkt ‘Ach, ik hoef 
niet, ik sta mijn plek wel af, dan kan iemand anders wel naar de dienst’ dan zou dat jammer zijn en een lege kerk 
opleveren. Zoals de bezetting de laatste tijd is, is er best wel ruimte om die morgen aanwezig te zijn. Ook voor u / jou. 
 

Actie voor de Voedselbank 
In datzelfde weekend, gekoppeld aan de dienst, houden we een inzamelactie voor de Voedselbank Steenwijkerland.  
 

Inzamelpunt / tijdstip 
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 *Havermout *Groente/fruit uit blik/pot *Soep *Suiker *Koffie/thee *Rijst 
*Shampoo *Broodbeleg (houdbaar) *Houdbare magere of halfvolle zuivelproducten *Margarine *Ontbijtkoek 
*Rijstwafels *Deodorant *Allesreiniger *Afwasmiddel *Tandpasta/tandenborstels *Zeep *Schoonmaakmiddelen  
 

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


Koffiedrinken na de dienst 
Na afloop van de dienst is er vanaf ongeveer 10.45 tot 11.45 uur koffiedrinken op de parkeerplaats.  
Iedereen uit het dorp is van harte welkom. De koffie is uiteraard gratis. Ook daar zijn we zo veel mogelijk coronaproof. 
En we zorgen ook voor een aantal zitplaatsen. Een mooie gelegenheid om elkaar weer eens te spreken. 
 

TIP: Meer informatie en op de hoogte blijven? 
Zaterdag 28 augustus tussen 10.00 en 10.15 uur is er een item over de tentdienst/voedselbankactie op RTV SLOS 
Steenwijk. Veel TV aanbieders (o.a. Ziggo, KPN, XS4ALL, Telfort) hebben RTV SLOS in hun pakket. Je kunt ook via 
www.rtvslos.nl kijken. Meer informatie over dienst en actie kun je ook op www.bijzonderediensten.mozello.nl vinden. 

Namens de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie, Jacques Zomer 
 

Geboren 

Op 19 augustus is geboren Liam Yaël. Liam is de zoon van Kasper en Coline de Jonge en broertje van Rafaël.  
Wij wensen de familie De Jonge heel veel geluk en Gods zegen. 

 

Overleden 

Op 20 augustus jl. overleed ds. J. Folkertsma in de leeftijd van bijna 92 jaar. Ds. Folkertsma was predikant in de 
Hervormde gemeente Wanneperveen-Belt-Schutsloot in de periode augustus 1958 tot april 1963.  Nog altijd 
onderhield hij contact met een aantal gemeenteleden en toonde hij nog steeds warme belangstelling voor zijn eerste 
gemeente. Wij wensen zijn familie en allen die hem zullen missen Gods troostvolle nabijheid toe. 
De gedachtenisdienst wordt gehouden op vrijdag 27 augustus om 11.00 uur. 
U kunt de dienst volgen via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/209  

 

Overleden 

Ons bereikte het droevige bericht dat op 23 augustus Liesbeth ten Klooster-Korthoef na een slopende ziekte is 
overleden op 52-jarige leeftijd. Liesbeth heeft jarenlang haar grote muzikale gave ingezet als organist en begeleidde 
met veel bezieling de gemeentezang in onze gemeente en in de voormalige Gereformeerde Kerk te Belt-Schutsloot.  
Wij wensen haar man en kinderen kracht en troost van onze hemelse Vader. 
De dienst en begrafenis zullen in besloten kring plaatsvinden. 
 

Filmpje Dankbaarheid 

Afgelopen zondag ging ds. Dekker uit Lemele in onze kerk voor. Thema van de dienst was ‘DANKBAARHEID’. In de 
dienst liet hij een filmpje zien, maar helaas ontbrak in de kerk daarbij het geluid. Dat maakt het volgen van een filmpje 
toch lastiger. Daarom hier de link naar het filmpje, dat u via https://www.youtube.com/watch?v=VnBsB-7SukY kunt 
bekijken en beluisteren. Op www.bijzonderediensten.mozello.nl staat ook een aanklikbare link. En, goed nieuws: het 
geluidsprobleem in de kerk is opgelost, dus daar hebben we zondag weer gewoon geluid bij de eventuele filmpjes. 

 

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 3 september. Kopij graag uiterlijk donderdag 2 september 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. 

http://www.rtvslos.nl/
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