
NIEUWSBRIEF 
PROTESTANTSE GEMEENTE 

WANNEPERVEEN / BELT-SCHUTSLOOT 
 

ZONDAG 3 OKTOBER 2021 
 

Glorie aan God, onze Vader. Glorie aan Christus onze Heer. 
Glorie aan de Geest van genade. Drieenig God aan U de eer! 

 

Kerkdienst Wanneperveen 

Coronamaatregelen: De kerkenraad volgt de adviezen die vanuit de PKN worden voorgesteld vanwege de landelijke  
coronamaatregelen.  
 

Voor de diensten betekent dit concreet het volgende: 
- kerkgangers hoeven zich voor de dienst niet aan te melden  
- we behouden in de kerk zoveel mogelijk een afstand van 1,5 meter tot elkaar,  

behalve als je tot hetzelfde huishouden behoort, zoals gezinnen. 
- we mogen 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 de heer J. Smit uit Belt-Schutsloot voor in een dienst waar aandacht zal worden besteed aan onze 
relatie met Israël. De collecten zijn voor (1) Diaconie, (2) Kerk en onderhoud en (3) Kerk en Israël 
 

Kind van de zondag/Kindernevendienst 

Kind van de zondag deze morgen is Sven. 
De begeleiding van de kindernevendienst is in handen van Jessica. 
 

Preekrooster Wanneperveen komende weken 

- Zondag 10 oktober        11.00 uur           Ds. J. Stap, Wanneperveen 
- Zondag 17 oktober        11.00 uur           Ds. W. Smit, Smilde ( ouderendienst ) 
- Zondag 24 oktober        11.00 uur           Ds. T. Veenstra, Kampen 
- Zondag 31 oktober        11.00 uur           Ds. H. de Kok-Mellema, Wilsum ( bijbelzondag ) 

 

Heilige doop Belt Schutsloot 

Op zondag 10 oktober zal in Belt-Schutsloot de Heilige Doop bediend worden aan Luuk, zoon van Erik en Wiebegina 
Doosje en aan Anna, dochter van Richard en Marlon Stechweij en zusje van Daan en Aron. 

 

Kerkenraadsverkiezingen 

Helaas is er de afgelopen weken geen naam binnengekomen voor de vacature ouderling kerkrentmeester in 
Wanneperveen. Daarom doet de kerkenraad opnieuw een oproep aan u/jullie om namen in te dienen voor een 
ouderling kerkrentmeester in Wanneperveen. U kunt aanbevelingen indienen t/m dinsdag 5 oktober a.s. 

 

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. 
 

Collecte Kerk & Israël 3 oktober 2021 - Kerk en Israël verbonden door ontmoeting en dialoog 

De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van 
de eigen identiteit. Ze voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods 
geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. Kernwoord in de 
relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop zijn alle activiteiten van Kerk en Israël gericht. 
Het magazine Op weg, voorheen Kerk en Israël Onderweg, laat mensen aan het woord 
die betekenis geven aan de joodse wortels voor geloven en kerk-zijn vandaag, en 
stimuleert aandacht voor de joodse achtergronden van de Bijbel en het geloofsgesprek in 
de gemeente. De handreiking ‘Onopgeefbaar Verbonden’ brengt mensen in plaatselijke 
gemeenten in gesprek over de onopgeefbare verbondenheid. Daarnaast zijn er de 
jaarlijkse ontmoetingsdagen Kerk en Israël en het internetproject ‘De Uitdaging’. Met uw 
bijdrage aan de collecte maakt u deze activiteiten van ontmoeting en gesprek en gericht 
op leren van de dialoog tussen joden en christenen, mogelijk. Om ons geloof levend te 
houden.      Op 3 oktober, Israëlzondag, is de collecte bestemd voor het werk van Kerk & 
Israël. Geef in de collecte of maak uw      bijdrage over via NL 10 ABNA 0444 444 777, 
t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Kerk en Israël. 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 

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


 

Collectemunten 

Op dinsdagavond 5 oktober van 19.00 tot 20.00 uur kunt u collectemunten halen bij Titia Stummel 
 

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 8 oktober. Kopij graag uiterlijk donderdag 7 oktober 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. 
 
 

 

mailto:nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com
http://www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl/
mailto:nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com
mailto:scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl
http://www.givtapp.net/

