
NIEUWSBRIEF 
PROTESTANTSE GEMEENTE 

WANNEPERVEEN / BELT-SCHUTSLOOT 
 

ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021 
 

U roept ons samen als kerk van de Heer, verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 

Jezus is gastheer en nodigt ons uit: waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
 

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. Stap voor in een dienst waarin Raff Jari Rossing zal worden gedoopt.  
De collecten zijn voor (1) Diaconie ( Missionair werk ) , (2) Kerk en onderhoud en (3) Pastoraat 
 

Preekrooster Wanneperveen komende weken 

- 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 ) 

 

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. 
Wij wensen ouders , zusjes en verdere familie alvast een fijne en gezegende dienst toe. 
 

Israëlzondag 3 oktober 2021 

Op 3 oktober wordt er door de PKN extra aandacht besteedt aan de relatie tussen christenen en Israël. We doen daar 
als gemeente ook aan mee. In het kader hiervan ontvangt u een dezer dagen een speciale editie van het blad  “Israël 
aktueel” een uitgave van Christenen voor Israël. Een krant met nieuws en Bijbelse achtergronden uit en over Israël. 
De voorgangers in de diensten van 3 oktober is ook gevraagd aandacht te besteden aan de relatie van de kerk met 
Israël. 

 

Verslag grote kerkennraadsvergadering d.d. 1 september 2021 

- De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom en geeft het woord aan ouderling G. van de Belt-
Timmerman voor de bezinning met als thema: Verwachting. Zij laat de vergadering luisteren naar het lied God is 
trouw, hij komt zijn belofte na. Zij leest vervolgens Jesaja 43: 16 – 21. 
Wij moeten niet blijven hangen in teleurstellingen maar uitzien naar de toekomst. Zijn wij bereid om aan iets nieuws te 
beginnen? De toekomst hangt niet van ons af maar God zorgt voor ons. We moeten ons richten op wat voor ons is en 
boven ons. Vervolgens gaat zij voor in gebed waarin zij o.a. God vraagt om open handen om te doen wat Hij ons te 
doen geeft. 
- De voorzitter haakt hierop in en stelt dat wij “iets” te doen hebben en stelt voor om er dit seizoen enthousiast 
tegenaan te gaan. 
- De notulen van de grote kerkenraadsvergadering van 5 juli jl. worden onveranderd vastgesteld. 
- Ingekomen: brief CCBB – Goedkeuring jaarrekening kerk 2020 
Verslag/mededelingen Kerkrentmeesters 
- Het schilderwerk aan pastorie en kerk zal in het voorjaar van 2022 plaatsvinden door Erik van der Haar. 
- Op 26 augustus is er overleg geweest met SBKG, bouwbedrijf G. Rook en schildersbedrijf Van der Haar om te 
overleggen over dakrenovatie en schilderwerk kerk W ’veen. 
Uit de vergadering komt de vraag of hiervoor ook nog door vrijwilligers wat gedaan kan worden. 
Vrijwilligers mogen niet het dak op maar de pannen zullen later nog gesorteerd moeten worden. 
- Voor het schilderwerk in BS zijn offertes opgevraagd. 
- Er zijn 2 nieuwe vrijwilligers voor de werkzaamheden op de begraafplaats, nl. Dirk Klaver (De Steenakkers) en Klaas 
Korthoef. 
-  In de vorige vergadering zijn in groepjes 3 door de voorzitter opgestelde vragen beantwoord m.b.t. de ambtsperiode 
van ds. Menkveld. De voorzitter heeft de antwoorden verzameld en op een rijtje gezet.  
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Omdat deze uitkomst nogal kort voor de vergadering is rondgemaild wordt dit punt de volgende vergadering weer 
opgepakt. 
- Vanuit de gemeente kwam het verzoek om aandacht te besteden aan de Israëlzondag in de dienst op  
3 oktober en door de Israëlkrant te bestellen en in beide dorpen uit te delen.  Besloten wordt de betrokken 
voorgangers van 3 oktober te vragen hieraan mee te werken. Ook wordt besloten om kranten te bestellen voor BS en 
voor Wveen en deze huis aan huis te bezorgen.  
- Voor de GGG instructie is er contact geweest met ds. J.A. Dekker uit Lemele. Ds. Dekker heeft inmiddels toegezegd 
dit wel te willen verzorgen. 
 - Jeugdouderling B.J. Netjes heeft voor de catechisatie contact gehad met Durk de Boer. Zij gaan dit samen 
oppakken. Alle jeugdigen vanaf 16 jaar zullen een uitnodiging ontvangen.  
- De beleidsplancommissie heeft vorige week het conceptbeleidsplan aan de vergadering gestuurd met het verzoek 
dit goed door te nemen en eventuele opmerkingen/aanvullingen in de vergadering in te brengen. Er zal naar gestreefd 
worden om voor de vergadering van 5 oktober een definitief concept van het plan klaar te hebben.  
- Er is een concept profielschets gemaild aan de kerkenraad. Er wordt over gesproken en ook hiervoor kunnen nog 
voorstellen/aanvullingen worden ingediend. Dan kan ook hier een definitieve concept versie van gemaakt worden. 
Streven is om ook dit concept in de vergadering van oktober dan definitief vast te stellen. Vervolgens is dan de 
gemeente aan zet. De beroepingscommissie heeft op 9 september een vergadering gepland met alle leden van de 
beroepingscommissie. De kerkrentmeesters zijn bezig met het opstellen van een meerjarenbegroting. Als dit allemaal 
klaar is kan er een solvabiliteitsverklaring worden aangevraagd. 
- De kerkenraad heeft een e-mail ontvangen van de classispredikant ds. Klaas van der Kamp waarin hij aangaf graag 
een afspraak te willen maken voor een gesprek met de kerkenraad. Dit gesprek zal 5 oktober a.s. plaatsvinden 
voorafgaand aan de kerkenraadsvergadering en zal ongeveer een uur duren. 
Dit zg. vierjaarslijks gesprek komt in de plaats van visitatie. 
In dit verband en met het oog op het beleidsplan en profielschets wordt besloten dat de  kerkenraadsvergadering van 
5 oktober een grote kerkenraadsvergadering zal zijn die zal worden gehouden in Belt-Schutsloot. 
- In de plaatselijke kerkenraadsvergadering van 2 juni jl. te W’veen is besloten om in september de verkiezingen voor 
een ouderling kerkrentmeester weer op te starten. Besloten wordt dit 12 september af te kondigen. 
- De KND start weer met Kind van de Zondag in beide dorpen. 
- Diaken H. van de Belt sluit de vergadering met een gedicht van Fedde Nicolai getiteld Gebed om zegen. 
 

Koster Belt Schutsloot 

Chiel Galama en Marrie Klaver hebben te kennen gegeven te willen stoppen met het kosterschap. Wij zijn dankbaar 
dat ze dit zo vele jaren hebben willen doen en willen hen dan hiervoor ook hartelijk bedanken. Er is namens de 
kerkenraad een afscheidspresentje bij hen bezorgd. Maar uit het bovenstaande volgt dat we dus op zoek moeten naar 
een nieuwe hulpkoster. Wie hier belangstelling voor heeft kan contact opnemen met Gerrit Knobbe.  

 

Rock Steady ( alle jeugd van 12-15 jaar ) 

Binnenkort gaan de catechisaties weer beginnen, graag willen we met jullie overleggen wat de meest geschikte avond 
is om 1 x per 2 weken een uurtje Rock Steady te houden. Graag nodigen we je uit om op 11 oktober om 19.00 uur 
naar de kerk in Belt-Schutsloot te komen om hierover te overleggen. We vertellen dan ook meteen wat we met Rock 
Steady precies doen en hoe het catechisatie uurtje meestal ingevuld wordt. Na de herfstvakantie starten we dan met 
het echte werk. In jullie brievenbus vinden jullie binnenkort nog wel een uitnodiging maar zet het al vast in  je agenda. 
Mocht het zo zijn dat je geen uitnodiging vindt omdat we je adres niet hebben,  dan ben je toch op deze manier 
uitgenodigd en van harte welkom. Dus of je nu in Belt-Schutsloot of in Wanneperveen woont, regelmatig naar de kerk 
gaat of niet, je bent van harte welkom om mee te doen. Is het voor jou niet mogelijk om op deze maandag langs te 
komen en je wilt wel graag meedoen, laat ons dan gewoon even weten op welke avond in de week je eventueel zou 
kunnen, we proberen er dan natuurlijk rekening mee te houden. (Joke 06-30066356 of j.aaten@solcon.nl) 

 

Gemeente Groei Groepen 

Binnenkort willen we weer beginnen met de GGG bijeenkomsten. Hebt u nog niet eerder mee gedaan of wilt u opnieuw 
mee gaan doen deze winter dan is een berichtje aan uw wijkouderling voldoende.  Van de groepsleiders horen jullie 
wanneer de eerste bijeenkomst zal zijn. Deze winter willen we “Durf Daniël te zijn” bespreken, een boekje van het 
Evangelisch Werkverband. Hoe heeft Daniël zich staande gehouden midden in een samenleving vol afgoderij? Ds. 
Dekker zal deze winter de instructie verzorgen. U of jij bent van harte welkom om deze winter mee te doen. 

 

Kopij volgende Nieuwsbrief 

De volgende Nieuwsbrief ontvangt u uiterlijk vrijdag 1 oktober. Kopij graag uiterlijk donderdag 30 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 
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