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ZONDAG 17 OKTOBER 2021 
 

Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. 
Die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft. 

Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft. 
 

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 ds. W. Smit uit Smilde voor in de dienst  
De collecten zijn voor (1) Diaconie (2) Kerk en onderhoud (3) Energiekosten 
 

Kind van de zondag/Kindernevendienst 

Kind van de zondag deze morgen is Rowen. 
De begeleiding van de kindernevendienst is in handen van Aukje. 
 

Preekrooster Wanneperveen komende weken 

- Zondag 24 oktober        11.00 uur           Ds. T. Veenstra, Kampen 
- Zondag 31 oktober        11.00 uur           Ds. H. de Kok-Mellema, Wilsum ( bijbelzondag ) 
- Woensdag 3 november 19.30 uur           Ds. G.A. Trouwborst, Nieuwleusen ( Dankdag ) Belt-Schutsloot 
- Zondag   7 november    11.00 uur           Ds. G. van Vulpen, Zwolle 
- Zondag 14 november    11.00 uur           Ds. J.C. Oosterwijk, Rijssen ( jeugd/gezinsdienst ) 

 

Gebedsbijeenkomst 

Op woensdagavond 20 oktober van 19.00-19.45 uur is de gebedsbijeenkomst gepland in de consistorie 
in Belt-Schutsloot. In ons bidden en danken  willen we God vragen om kracht en moed en ons te gebruiken als een 
instrument van Zijn vrede voor de gemeente en Gods koninkrijk: 
‘Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.    Laat mij liefde brengen waar haat heerst, 
laat mij vergeven wie mij beledigde,   laat mij verzoenen wie in onmin leven, 
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,   laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt, 
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,   laat mij licht brengen aan wie in duisternis is, 
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.   Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten, 
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,   niet bemind te worden, maar te beminnen. 
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt   door te verliezen, dat men vindt 
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart   door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen’. 
                                                                                                             (Gebed van Franciscus van Assisi (1181-1226) 
 

Verantwoording 

De collecteopbrengsten voor kerk en onderhoud over het 3
e
 kwartaal 2021 zijn  

voor Belt-Schutsloot € 1.510,30 en voor Wanneperveen € 1.331,15.      
  

De kerkrentmeesters 
 

Sam’s Kledingactie 

Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood wordt weer gehouden van 25 tot en met 30 oktober a.s.  
Volgende week meer hierover.            

Groeten Willy 

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


 

Gemeenteavond 

De kerkenraad nodigt u uit voor een gemeenteavond op woensdag 10 november om 19.30 uur in de kerk te 
Wanneperveen. U/jullie bent/zijn niet alleen van harte welkom maar uw/jullie aanwezig is zeer gewenst. 
Op deze gemeenteavond kun(t) u/jij o.a. uw/jouw mening geven over een beleidsplan voor de komende jaren en een 
profielschets voor een nieuw te beroepen predikant. Dus zorg dat u/je erbij bent en noteer alvast de datum. 
Binnenkort komt er meer info. 
 

Mannenavond – daar gaaaaaan we weer – vrijdag 5 november in de Klokkenstoel 

Het is alweer een hele tijd geleden dat er een Veneger mannenavond was. Nodig tijd dus voor een nieuwe.  
Een avond vol met gezelligheid, sfeer, prietpraat en de gebruikelijke natjes en droogjes. Uiteraard in de Klokkenstoel.  
Je bent vrijdag 5 november vanaf 19.30 uur van harte welkom voor de inloop met koffie, thee en een koekje.  
Vanaf ongeveer 20.15 uur is er een echte Veneger Fotoquiz. Die wordt ongetwijfeld weer fantastisch en wil je niet 
missen. Wat weet jij van ons mooie dorp? De quiz duurt, naar verwachting, ruim een uur. Daarna praten we dan na of 
vooruit, maakt niet uit met wie en waarover. En dat doen we natuurlijk onder het genot van een hapje en een drankje.  
Wij hebben er zin in. Je hoeft je niet van tevoren op te geven, we rekenen er gewoon op dat je komt.  
We gaan er van uit dat mensen hun Corona verantwoordelijkheid nemen. Kom bij voorkeur gevaccineerd of getest.  
En heb je klachten als verkoudheid, hoesten, verhoging of koorts? Kom dan niet. En laat je testen. 
Meer weten en op de hoogte blijven? Dan kan via Nieuwsbrief en www.mannenavond.mozello.nl  

Jacques en Klaas-Jan 
 

Team Bijzondere Diensten organiseert ………. 

Nog 10 weken en dan is het …… Kerst. Dat lijkt (en is) nog een hele tijd weg, maar voor sommige mensen beginnen 
zo langzamerhand de voorbereidingen er aan te komen. Zo hebben we als Team Bijzondere Diensten al weer 
vergaderd en gaan we de diensten op Kerstavond en 1

e
 Kerstdag (mede) vormgeven. Hoe dat er precies uit gaat 

zien, dat is nog niet bekend. Maar we proberen er uiteraard sfeervolle en toegankelijke diensten van te maken.  
Met uiteraard ook weer veel en vooral ook bekende Kerstliederen. De komende tijd zullen we je op de hoogte houden 
van de voorbereidingen. Dat doen we via de website www.bijzonderediensten.mozello.nl en uiteraard ook via de 
Nieuwsbrief. Op de site van Team Bijzondere Diensten hebben we in de Puzzelhoek, om in de stemming te komen, 
alvast een uitgebreide Kerstpuzzel geplaatst. Daarin kun je je kennis testen van bekende Kerstliedjes. 

Mede namens Team Bijzondere Diensten, Jacques Zomer 
 

Kopij volgende Nieuwsbrief 

De volgende Nieuwsbrief ontvangt u uiterlijk vrijdag 22 oktober. Kopij graag uiterlijk donderdag 21 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. 
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