
NIEUWSBRIEF 
PROTESTANTSE GEMEENTE 

WANNEPERVEEN / BELT-SCHUTSLOOT 
 

ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021 

 
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, als God Zijn tent zal opslaan bij de mensen, 

Als volken niet gescheiden meer door grenzen, zich zullen scharen onder Christus' vlag. 
 

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 in de startdienst voor het winterwerk in onze gemeente.  
De collecten zijn voor (1) Diaconie , (2) Kerk en onderhoud en (3) Kosten startzondag 
 

Preekrooster Wanneperveen komende weken 

- Zondag 19 september   09.30 uur           Ds. J. v.d. Meulen, Apeldoorn ( viering Heilig Avondmaal ) 
- Zondag 26 september   09.30 uur           Ds. J. Stap, Wanneperveen ( doopdienst ) 
- Zondag   3 oktober        11.00 uur           Dhr. J. Smit Belt Schutsloot 
- Zondag 10 oktober        11.00 uur           Ds. J. Stap, Wanneperveen  

 

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. 
Gezien de weersvoorspellingen voor dit weekend 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 

 

Avondmaalsgave Kika 

Avondmaals gave zondag 12 september Belt-Schutsloot, zondag 19 september in Wanneperveen voor Kika. 
Wat doet KiKa?  Waarom is onderzoek naar kanker bij kinderen zo belangrijk? En wat is er tot nu toe bereikt? Elke 3 
dagen sterft er in Nederland een kind aan kanker. Dit moet anders! Doelstellingen : Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen 
in Nederland kanker. Op dit moment geneest 75% van deze kinderen. Dat moet en dat kán beter. Ons doel is om dit 
percentage te verhogen naar 95%. KiKa werft fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het 
gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en een hogere kwaliteit van 
leven op latere leeftijd. Daarnaast richt KiKa zich op het geven van voorlichting over kinderkanker. 
Donaties KiKa is het enige goede doel in Nederland dat onderzoek doet naar álle vormen van kinderkanker. Wij 
willen dat meer kinderen sneller genezen. Wat is er o.a. qua donaties nodig om hier voor te zorgen? 
Kinderkanker is anders dan kanker bij volwassenen. Het is daarom belangrijk dat er apart wetenschappelijk 
onderzoek wordt gedaan naar specifieke genetische eigenschappen van kinderkanker. Hiervoor vraagt KiKa jouw 
steun. Wij besteden jouw donatie aan wetenschappelijk onderzoek in Nederland en ondersteuning van het Prinses 
Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. Dit is het grootste onderzoeks- en zorgcentrum in Europa voor 
kinderen met kanker. Hier werken de beste artsen, onderzoekers en andere specialisten samen om ervoor te zorgen 
dat kinderen met kanker de beste behandeling krijgen. 

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


Steun KiKa nú en help mee in de strijd tegen kinderkanker! Jouw donatie wordt gebruikt voor:  
• Wetenschappelijk onderzoek naar genezing van kinderkanker 
• Verbetering van de kwaliteit van behandelingen 
• Vermindering van bijwerkingen na behandelingen 
• Ondersteuning van het Prinses Máxima Centrum  
• Voorlichting over kinderkanker 
                                                                                                          Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen! 
 

Bloemendienst Wanneperveen 

De diaconie heeft besloten met ingang van deze maand weer te beginnen met de bloemendienst door 
gemeenteleden. Voorlopig is er eerst een lijst tot het einde van het jaar. Nog niet iedereen komt aan de beurt, dus 
alleen die gemeenteleden die op de lijst staan ontvangen een lijst per e-mail 
                                                                                                                           Namens diaconie en Blijke Zomer 

 

Terugblik “tentdienst zonder tent’ / actie voedselbank 

Afgelopen zondag 5 september hebben we in Wanneperveen de ´tentdienst zonder tent´ mogen beleven. Durk de 
Boer ging voor en sprak over het thema  ‘Delen in het feest van de liefde’. Dat deed hij aan de hand van het verhaal 
van Jezus en de Samaritaanse vrouw uit Johannes 4. We hadden een mooie opkomst van tussen de 40 en 50 
mensen. Al met al een zeer geslaagde dienst en een gezellige napraatsessie na afloop op en rond het kerkplein, 
onder het genot van koffie, thee en ranja. 
Ook de inzamelactie voor de voedselbank Steenwijkerland was een enorm succes. Uiteindelijk zijn er afgelopen 
dinsdag 18 dozen met in totaal bijna 400 producten door hen opgehaald. Dat hebben we met elkaar fantastisch 
gedaan. Mede namens de voedselbank ontzettend bedankt voor uw enthousiasme om te delen. 
Helaas werd de livestream van de dienst een korte tijd onderbroken. En is de registratie van de dienst voor een groot 
deel mislukt. Alleen het begin van de dienst is nog terug te kijken. Jammer, maar het is niet anders. 
De collecten in de dienst brachten € 79,79 op voor de voedselbank en € 86,46 voor de onkosten van de dienst.  
Op www.bijzonderediensten.mozello.nl kun je de hele actie nog eens nalezen en zijn er foto´s geplaatst. 
En mocht je de behoefte voelen om financieel bij te dragen, dan vind je er ook het rekeningnummer van de 
Evangelisatie Commissie. Op naar volgend jaar, hopelijk dan weer ´gewoon´ in de feesttent. 

Namens de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie, Jacques Zomer 
 

                                               Bedankje 

Graag wil ik iedereen bedanken voor alle bemoedigende kaarten, appjes, telefoontjes of andere vormen van meeleven 
i.v.m. mijn ziekte. Dat doet ontzettend goed. Het was overweldigend. Nogmaals bedankt mede namens Jacques. 
                                                                                                                                                         Blijke Zomer 

 

Verkiezingen 

Omdat er nog steeds een vacature ouderling kerkrentmeester is in Wanneperveen wordt u a.s. zondag weer 
opgeroepen om aanbevelingen te doen. 

 

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. 
Deze week zijn er geen berichten binnengekomen bij de redactie. 
 

Kopij volgende Nieuwsbrief 

De volgende Nieuwsbrief ontvangt u uiterlijk vrijdag 17 september. Kopij graag uiterlijk donderdag 16 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.bijzonderediensten.mozello.nl/
mailto:nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com
http://www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl/
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