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ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021 

 
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, 

Als heel de schepping zal gezuiverd wezen 
Als d`aarde zal vernieuwd zijn en genezen, 
Van al ons kwaad, van heel ons wangedrag. 

 

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 zondag 

Vanmorgen gaat ds. J.v.d. Meulen uit Apeldoorn voor in een dienst waarin wij gezamenlijk het Heilig Avondmaal 
vieren. De collecten zijn voor (1) Diaconie , (2) Kerk en onderhoud en (3) Kika ( Avondmaalcollecte ) 
 

Preekrooster Wanneperveen komende weken 

- 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 17 oktober        11.00 uur           Ds. W. Smit, Smilde ( ouderendienst ) 

 

Terugblik Startdienst zondag 12 september 

Zondag 12 september was de startdienst voor het winterwerk. Afgelopen seizoen hebben wij weinig kunnen doen, 
hopelijk is dit de start van veel mooier seizoen waarbij wij uitgaan van de gedachte:  Wat kan en mag wel. 
Al veel te lang hebben wij weinig kunnen organiseren en elkaar te weinig gezien en gesproken, hopelijk was deze 
dienst de start van een mooi winterseizoen met allerlei activiteiten voor jong en oud. 
Dit kan alleen een succes worden wanneer wij ons als gemeente gezamenlijk inzetten, wij rekenen op uw deelname 
en belangstelling. Voorganger in deze dienst was ds. Dekker , hij dacht met ons na over de nabije en verre toekomst. 
Dit sloot aan bij het landelijke thema. Fijn dat er ook weer kinderen in de kerk waren, de kindernevendienst is weer 
gestart. Tijdens de dienst mochten de kinderen op papier uitbeelden hoe in hun ogen de hemel er uit ziet. Het 
resultaat is opgehangen in de kerk en uiteraard te bezichtigen. Wij mochten deze ochtend meezingen met Aukje, 
Bianca en Nelleke en voor de mooie plaatjes in de huiskamer was er een extra camera geplaatst. Na de dienst was er 
koffie met koek en was er gelegenheid eens weer met elkaar in gesprek te gaan. Aansluitend was er nog een hapje 
en drankje en voor de kinderen werd er een kinderbingo met leuke prijsjes georganiseerd. Het was een geslaagde 
ochtend, die hopelijk een mooi vervolg gaat krijgen de komende tijd. Vanaf deze plaats nogmaals dank aan een ieder 
die deze ochtend mogelijk gemaakt heeft. 
 

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? 

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


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. 
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! 
 

Gebedsbijeenkomst 

Op woensdagavond 22 september van 19.00 uur –19.45 uur is de gebedsbijeenkomst gepland in de consistorie in 
Belt – Schutsloot. In ons bidden en danken willen we God alle eer geven: Hem danken voor wie Hij is. 
Ook willen we Hem bidden voor de dingen die ons bezig houden en zorgen geven, in het vertrouwen dat Hij ons hoort 
en naar ons omziet. ‘Het oog van de Heer rust op wie Hem vrezen en hopen op Zijn trouw’ Psalm 33: 18.  

 

Vacature kerkenraad 

In Wanneperveen is er nog steeds een openstaande vacature ouderling kerkrentmeester. De kerkenraad zou deze 
vacature graag opgevuld zien. 
Daarom vraagt de kerkenraad u dringend om schriftelijk en ondertekend aanbevelingen in te dienen van doop- of 
belijdende leden die naar uw mening voor verkiezing in aanmerking komen.  
U kunt aanbevelingen t/m dinsdag 21 september indienen bij de scriba of iemand anders van de kerkenraad. 

 

Heilige Doop Wanneperveen 

Op zondag 26 september zal de Heilige Doop bediend worden aan Raff Jari Rossing. 
Raff is de zoon van Klaas-Jan en Renske Rossing en broertje van Sylvie, Milou en Lizzy. 

 

Huwelijk Belt Schutsloot 

Op donderdag 23 september a.s. willen Marco en Marleen van Benthem Gods zegen over hun huwelijk vragen in een 
dienst in de kerk te Belt-Schutsloot. De dienst beging om 14.30 uur en wordt geleid door ds. Timmer uit Sint 
Jansklooster. Marco en Marleen wonen in Sint Jansklooster.  
Wij wensen hen een fijne dag en Gods zegen over hun leven samen. 

 

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 24 september. Kopij graag uiterlijk donderdag 23 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. 
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