
NIEUWSBRIEF 
PROTESTANTSE GEMEENTE 

WANNEPERVEEN / BELT-SCHUTSLOOT 
 

ZONDAG 24 OKTOBER 2021 
 

Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel. 
Wij aanbidden U, Heer. U komt toe alle lof en eer. O, Heer, wij prijzen uw naam! 

 

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. T. Veenstra uit Kampen voor in de dienst  
De collecten zijn voor (1) Diaconie (2) Kerk en onderhoud  
 

Preekrooster Wanneperveen komende weken 

- 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 ) 
- Zondag 21 november    11.00 uur           Ds. W.P. Ferguson, Zwolle ( laatste zondag kerkelijk jaar ) 

 

Verjaardagsfonds 3
e
 kwartaal 2021 

Veneweg 1 t/m 101-Veneweg 2 t/m 122-Gasthuisdijk-De Kolk                      €     39,00 
Veneweg 103 t/m 127- Veneweg 124 t/m 162-Lozedijk-Zomerdijk                 €    52,80 
Veneweg 129 t/m 157-Veneweg 164 t/m 204 – Wolfpark                               €     68,91 
Veneweg 159 t/m 251 – Veneweg 206 t/m 294                                               €    80,00  
Perelaar-Ronduite                                                                                            €    0,00 
Bovenboerseweg                                                                                              €    16,50 
Ds.van Raalteweg                                                                                            €     15,00 
Weth.Vosstraat-Burg.Pastoorstraat-Zr.A.Kortplantsoen                                   €    35,00   
Van Blankenweg – Siebenweg – Oldehof                                                         €    33,00 
                                                                                                      Totaal          €  340,21    

 

Sam’s Kledingactie 

Sam's kledingactie wordt weer gehouden van 25 tot en met 30 oktober. U kunt schone kleding en schoenen die u niet 
meer draagt inleveren op de bekende adressen. Fam. Knobbe, Fam. Dam, Veneweg 187 en Willy Mourik, 
Bovenboerseweg 39. Deze keer is gekozen voor hulp aan schoolkinderen en hun ouders in Oeganda zodat zij 
wanneer corona voorbij is, weer terug naar school kunnen. Door naar school te gaan, maken zij kans te kunnen 
ontsnappen uit de armoede cirkel en een betere toekomst voor zichzelf te creëren. Met uw steun in de vorm van 
kleding en schoenen zorgt Sam’s Kledingactie er samen met Cordaid voor dat de kinderen die niet (meer) naar school 
gaan of na Covid-19 niet terug zouden komen, na de heropening toch weer naar school gaan of op school blijven. 
Hoe meer kinderen naar school toe gaan hoe meer kans ze hebben op betaald werk en hoe beter hun 
toekomstperspectief wordt. We hopen samen met u hiervoor te kunnen zorgen. Alvast bedankt namens Sam’s 
Kledingactie voor Mensen in Nood.          Willy Mourik 
 

Uitnodiging Mannenavond 

Voor wie   : Alle mannen uit Wanneperveen 
Wanneer   : Vrijdag 5 november 
Aanvang   : 19.30-20.15 uur  inloop 
     20.15-21.30 uur  Veneger foto-/kennisquiz 
     21.30-????  napraten en verdere gezelligheid 
Inclusief   :  Koffie, thee, koekje, hapje, drankje 
Coronamaatregelen  : De besmettingen lopen op. Reden om extra voorzichtig te zijn. We gaan  
     er van uit dat mensen hun Corona verantwoordelijkheid nemen. Kom dus bij  
     voorkeur gevaccineerd/getest. We houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. 
Meer informatie   : www.mannenavond.mozello.nl en/of Jacques en Klaas-Jan 
 

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


Puzzel Mee met de Bijbel Getallen Puzzels 

Zoals u vast wel weet heeft Team Bijzondere Diensten Wanneperveen een eigen website, die je op 
www.bijzonderediensten.mozello.nl vindt. Met het komende herfst- en winterseizoen voor de deur is er bij u/jou 
wellicht de behoefte om zo af en toe een puzzeltje te doen. Daar bieden we u graag de mogelijkheid toe. 

- Vanaf afgelopen woensdag verschijnt er in de ‘Puzzelhoek’ op de site 6 weken lang, op de woensdag, een 
Bijbel Getallen Puzzel. Weet jij, of ben je nieuwsgierig, wat God op welke dag schiep, hoeveel zonen Noach 
had  of hoeveel jaar Jakob bij Laban verbleef? Dan moet je zeker een kijkje nemen. De 1

e
 puzzel staat al voor 

je klaar en gaat over de periode vanaf de schepping tot en met de tocht van het volk Israël door de woestijn. 
- Verder staat er op de ‘Home’ pagina elke dag een lied voor je klaar om te bekijken en te beluisteren. Het lied 

van deze vrijdag wordt een lied om de Bijbelboeken van het Oude Testament te leren. Voor de kinderen? 
Jazeker, ook voor de kinderen. Maar wie van de volwassenen kent de Bijbelboeken uit het Oude Testament 
nog uit zijn hoofd?  

- De herfst is begonnen, onder het kopje ‘HerfstKleurplaten’ vind je nieuwe kleurplaten. 
- Verder houden we je natuurlijk op de hoogte over de Bijzondere Diensten op Kerstavond en 1

e
 Kerstdag. 

Jacques Zomer 
 

Kopij volgende Nieuwsbrief 

De volgende Nieuwsbrief ontvangt u uiterlijk vrijdag 29 oktober. Kopij graag uiterlijk donderdag 28 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 
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