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WANNEPERVEEN / BELT-SCHUTSLOOT 
 

ZONDAG 5 SEPTEMBER 2021 
 

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, 
als Jezus weer zal komen op de wolken, 

als al wat leeft, de natiën, de volken, 
zich voor Hem zullen buigen vol ontzag. 

 

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 is de organisatie van de dienst in handen van de evangelisatiecommissie. Voorganger deze morgen is 
Durk de Boer uit Hattem. 
De collecten zijn voor (1) Voedselbank , (2) Evangelisatiewerk 
 

Preekrooster Wanneperveen komende weken 
- 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 – Doet u ook mee ?!!!??? 
Wanneer : Zondag om 9.30 uur 
Spreker  : Durk de Boer uit Hattem 
Thema   : ‘Delen in het feest van de liefde’ 
 

De dienst bijwonen 
Je hoeft je niet op te geven om aanwezig te zijn. We blijven binnen de corona regels (1,5 meter, hygiëne e.d.). 
Geen volle kerk, hopelijk wel een mooie opkomst. 
 

Actie voor de Voedselbank 
We houden, gekoppeld aan de dienst, een inzamelactie voor de Voedselbank Steenwijkerland.  
 

Inzamelpunten / tijdstippen 
Kerk Wanneperveen : (1) zaterdagmorgen 4 september tussen 11.00 en 12.00 uur, (2) vóór de dienst van  
5 september (we zijn vanaf 8.30 uur aanwezig), (3) maandagavond 6 september tussen 19.00 en 20.00 uur 
Perelaar : (1) u kunt de goederen zaterdag 4 t/m maandag 6 september neerzetten in de dozen in de koffiekamer.  

 

Wat kun je zoal bijdragen? 
Hieronder wat ideeën. Heel belangrijk is wel dat het houdbare artikelen zijn en dat de houdbaarheidsdatum (ruim) in 
de toekomst ligt. Bijv: *Pastasaus *Havermout *Groente/fruit uit blik/pot *Suiker *Koffie/thee *Rijst *Houdbare magere 
of halfvolle zuivelproducten *Ontbijtkoek *Rijstwafels *Afwasmiddel *Tandpasta/tandenborstel *Schoonmaakmiddelen  
 

Collecten 
De collecten zijn bestemd voor (1) Actie Voedselbank (2) Onkosten van de dienst / evangelisatiewerk.  
Kun je niet aanwezig zijn en wil je toch financieel bijdragen? Je kunt je gift overmaken naar rekeningnummer  
NL20 RABO 0342 2214 18 van de Evangelisatie Commissie t.n.v. Prot. Gemeente Wanneperveen/Belt-Schutsloot.  
Je gift wordt gelijkelijk over de beide collectedoelen verdeeld, tenzij je bij de omschrijving anders aangeeft. 
 

Koffiedrinken na de dienst 
Na afloop is er (zo veel mogelijk coronaproof ) vanaf 10.45 uur koffiedrinken op de parkeerplaats.  
Iedereen uit het dorp is van harte welkom. De koffie is uiteraard gratis. We zorgen ook voor een aantal zitplaatsen.  
Een mooie gelegenheid om elkaar weer eens te spreken. Meer informatie op www.bijzonderediensten.mozello.nl . 
 

 



Tot slot een liedje van Rikkert Zuiderveld, dat past bij het thema ‘DELEN’. 
 

We zijn op deze wereld met zo velen, 
de één is arm, de andere is rijk. 

De hoogste tijd om alles te gaan delen, 
voor God is immers iedereen gelijk 

 

Leer ons om te delen, leer ons om te delen, 
leer ons van Uw koninkrijk. 

 

We hebben hier zoveel om mee te spelen, 
we gaan gewoon naar school toe elk jaar weer. 
Toch wordt het echt niet minder als we delen, 

uiteindelijk wordt het alleen maar meer 
 

Leer ons om te delen, leer ons om te delen, 
leer ons van Uw liefde Heer. 

 

                                                                        Namens de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie, Jacques Zomer 
 

Zondag 12 september Startdienst 9:30 uur 
Jeugddienstcommissie en commissie bijzondere diensten zijn gezamenlijk bezig om deze ochtend te organiseren. 
Daarbij wordt vooral gekeken naar wat wel kan en hopen wij dat onze gemeenteleden deze startdienst zullen 
bezoeken. Een mooie gelegenheid om elkaar weer eens te zien en te spreken en als gemeente bij elkaar te komen. 
Ook de kindernevendienst start deze zondag weer, de kinderen zijn van harte welkom, ook voor jullie wordt het nodige 
georganiseerd tijdens en na afloop van de dienst. 
In deze dienst wordt aandacht besteed aan het komende winterwerk in onze gemeente en wordt aangesloten bij het 
landelijk thema. Voorganger is ds. J. Dekker uit Lemele 
De commissie heeft een aantal mooie liederen uitgezocht, die wij onder begeleiding gezamenlijk hopen te zingen. 
De begeleiding zelf is nog even een verrassing. Bij mooi weer wordt deze dienst buiten op de parkeerplaats 
gehouden, in het andere geval wordt de dienst in de kerk gehouden. 
Na de dienst is er voor iedereen koffie/thee/frisdrank met een traktatie en kunnen wij elkaar in een ongedwongen 
sfeer weer even spreken. Voor de aanwezige kinderen organiseren wij een kinderbingo met leuke prijsjes. 
Wij sluiten de ochtend af met een hapje en een drankje. Wij rekenen op uw komst, iedereen is van harte uitgenodigd. 
                                                                                        Jeugddienstcommissie en commissie bijzondere diensten 
 

Huwelijk 
Op vrijdag 10 september a.s. hopen Bert van Benthem en Sabien de Wolde te trouwen. Zij willen God’s zegen over 
hun huwelijk vragen om 16.00 uur in de Protestantse Kerk in Wanneperveen.  
Deze dienst zal worden geleid door ds. J. Vonk uit Blokzijl. 
Bert en Sabien wonen aan de Veneweg in Wanneperveen.  
Wij wensen hen een goede voorbereidingstijd op hun huwelijk en een onvergetelijke trouwdag. 

 

Gebedsbijeenkomst 
Op woensdag 8 september van 19.00 uur –19.45 uur komen we bij weer bij elkaar voor de gebedsbijeenkomst in de 
consistorie in Belt – Schutsloot. ‘Goed is de Heer voor wie Hem zoekt en alles van Hem verwacht. Goed is het 
geduldig te hopen op de Heer die redding brengt’.  Klaagliederen 3: 25 en 26.  

 

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 10 september. Kopij graag uiterlijk donderdag 9 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 

 
 
 
 
 
 
 
 


