
NIEUWSBRIEF 
PROTESTANTSE GEMEENTE 

WANNEPERVEEN / BELT-SCHUTSLOOT 
 

ZONDAG 31 OKTOBER 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. 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 en woensdag 3 november Dankdag 

Vanmorgen gaat ds. H. de Kok-Mellema uit Wilsum voor in de dienst  
De collecten zijn voor (1) Diaconie (2) Kerk en onderhoud (3) Nederlands Bijbel Genootschap 
 
Woensdag 3 november ( Dankdag ) bent u van harte welkom in de kerk te Belt Schutsloot. 
De dienst begint om 19:30 uur , voorganger is ds. G.A. Trouwborst uit Nieuwleusen. 
De collecten zijn voor (1) Diaconie (2) Kerk en onderhoud (3) Dankdagcollecte 
  

Preekrooster Wanneperveen komende weken 

- 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 ) 
- Zondag 28 november    11.00 uur           Ds. D. Wams, Terapelkanaal ( viering Heilig Avondmaal ) 

 

 

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, Belterweg 34, 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, tel 281570. 
 

Gemeenteavond 

De kerkenraad nodigt u/jullie uit voor een gemeenteavond op woensdag 10 november om 19.30 uur in de kerk te 
Wanneperveen.  
Op deze gemeenteavond kun(t) u/jij o.a. uw/jouw mening geven over het beleidsplan voor de komende jaren en de 
profielschets voor een nieuw te beroepen predikant. Dus wil(t) u/jij hierover meepraten en meedenken, zorg dat u/jij 
erbij bent op 10 november. Bij de uitgang van de kerk liggen de komende zondagen exemplaren van beleidsplan en 
profielschets, deze kunt u meenemen. U kunt ook een exemplaar aanvragen via 
scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl of 038-3867486. 
U/jullie bent/zijn 10 november niet alleen van harte welkom maar uw/jullie aanwezigheid is zeer gewenst en belangrijk 
met het oog op het werk in en de richting van de gemeente in de komende jaren. Wilt u wel graag de gemeenteavond 
bijwonen maar hebt u geen vervoer of wilt u liever niet zelf rijden neemt u dan contact op met iemand van de 
kerkenraad of via bovengenoemd e-mailadres of telefoonnummer. 
 

Namen predikanten 

De kerkenraad stelt u in de gelegenheid, zoals verplicht is volgens de kerkorde, om schriftelijk en gemotiveerd namen 
van predikanten in te dienen, waarvan u denkt dat hij of zij voor onze gemeente geschikt zou kunnen zijn. 
Deze namen kunt u indienen bij de scriba voor aanvang van de gemeenteavond of via 
scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl  
 

http://www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl/
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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 
 

 

Puzzel Mee met de Bijbel Getallen Puzzels 

Op www.bijzonderediensten.mozello.nl in de ‘Puzzelhoek’ deze week deel 2 van de  Bijbel Getallen Puzzels. 
Dachten we er eerst 6 weken lang eentje te plaatsen, gezien het grote aantal getallen in de Bijbel hebben we er 8 
weken van gemaakt. Kijk maar snel. Veel plezier.      Jacques Zomer 
 

Verslag grote kerkenraadsvergadering d.d. 5 oktober 2021 

- De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom in het bijzonder classispredikant ds. K. van der Kamp 
en consulent ds. J. Stap. Hij geeft het woord aan ouderling G. van Benthem-Mulder voor de bezinning met als thema: 
Leg je leven in handen van de Heer. Zij leest een deel uit Psalm 37. 
- Vierjaarlijks gesprek – agendapunten ds. Van der Kamp 
Ds. Van der Kamp geeft enige informatie over de classis. De classes zijn 3 jaar geleden van 74 naar  
11 gegaan omdat de kerk versmalt en er bezuinigd moest worden. Hierdoor kan er niet meer van elke gemeente 
iemand worden afgevaardigd naar de classicale vergadering. Om anonimiteit te voorkomen heeft nu elke classis een 
classispredikant als aanspreekpunt. Hij is het gezicht van de regio. Het vierjaarlijks gesprek met de kerkenraad is in 
de plaats gekomen voor de vierjaarlijkse visitatie waarbij er een gesprek was met predikant, kerkenraad en gemeente.  
Ds. Van der Kamp vraagt vervolgens naar gespreksonderwerpen aan de vergadering: 
a. Het vinden van ambtsdragers wordt wel steeds moeilijker. Zijn er methodes of technieken om dit makkelijker te 
maken. Liever geen alternatieven. Ds. Van der Kamp vindt dat we zo lang mogelijk op de huidige manier moeten 
doorgaan. 
b. De beleidsplancommissie vraagt feed back op het gepresenteerde beleidsplan. 
Ds. Van der Kamp vindt de punten: 
- bevorderen samenwerking tussen beide deelgemeenten en 
- strategische keuzes ten aanzien van gebouwenbeheer interessant.  
Hij is wel van mening dat de kerken in beide dorpen zolang mogelijk behouden moeten blijven. 
c. De beroepingscommissie vraagt of de profielschets ook te algemeen is. Hij heeft wel moeite met de laatste zin, 
waarin staat dat een nieuwe voorganger een getrouw persoonlijk leven moet leiden als voorbeeld voor de gemeente. 
Deze zin zal iets worden aangepast. Hij vraagt ook wat de nieuwe voorganger niet hoeft te kunnen. Hij hoeft geen 
voorzitter van de kerkenraad te zijn en ook geen manager. Een goede preek  en goed omgaan met mensen te midden 
van de gemeenschap is belangrijk. Vervolgens vraagt hij wat er mee valt als je als ambtsdrager rondkijkt in de 
gemeente: 
- Nog blij dat er zoveel jeugd in de kerk zit. 
- Blij met de GGG 
- De goede sfeer in de kerkenraad 
- Dat er camera’s in beide kerken gekomen zijn in coronatijd die gesponsord zijn door gemeenteleden en niet 
gemeenteleden.  
Na dit gesprek wordt er een kopje koffie/thee gedronken en vertrekt ds. Van der Kamp. 
- Beleidsplan Het conceptbeleidsplan is aangepast. Na enige discussie/uitleg wordt besloten om dit in de huidige 
vorm aan de gemeente voor te leggen. Op woensdag 10 november om 19.30 uur zal er een gemeenteavond voor de 
hele gemeente worden gehouden in de kerk te Wanneperveen waarop het beleidsplan aan de orde zal komen. Het 
beleidsplan zal meegestuurd worden met Nieuwsbrief en Leef Mee en er zullen een aantal exemplaren van het 
beleidsplan in de kerk worden gelegd. 
- Beroepingswerk De profielschets is ook aangepast na de laatste vergadering. Ook de profielschets zal aan de 
gemeente voorgelegd worden op de gemeenteavond en meegestuurd worden met Leef Mee en Nieuwsbrief. Gerard 
van Dalfsen wordt voorzitter van de beroepingscommissie. 
Er zal een bericht uitgaan om gemeenteleden in de gelegenheid te stellen om namen te noemen van predikanten die 
men geschikt vindt voor onze gemeente. 
Na deze 2 punten vertrekt ook ds. Stap. 
Verslag/mededelingen van de Diaconie 
- De week in het Roosevelthuis was een groot succes. Door corona waren er geen uitjes maar meer ruimte voor 
persoonlijke aandacht en werd er gewandeld en gefietst. 
- De diaconie heeft weinig inkomsten de laatste tijd maar hopelijk wordt dit binnenkort beter. 
- De handtekeningen voor de grondruil met provincie, Dingsté en diaconie zijn gezet. De officiële datum van 
overschrijving is 1 januari 2022. 
- De avondmaalscollecte van  28 november is voor World Vision. 
- “Gelovig eropuit” heeft € 200 ontvangen. 

http://www.mannenavond.mozello.nl/
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- De kerstmiddag voor ouderen is 17 december in BS om 14.30 uur. 
- Egbert Weijs, voorzitter van SBHR, is na een ernstige ziekte overleden. 
- De weduwe van de overleden dominee in Roemenië heeft € 500 gehad. 
- Grondverkoop B. van der Heide wordt afgerond. 
Verslag/mededelingen Kerkrentmeesters 
- De beuk bij de kerk in BS gaat dood. Er wordt met de fa. A. de Jonge overlegd over een nieuwe beuk. 
- De pannen op het dak van de kerk in WV die kapot waren zijn vervangen. 
- Aan het dak van de Klokkenstoel wordt gewerkt. 
- Gevraagd wordt om in verband met de folder van actie Kerkbalans ideeën, foto’s, enz. aan te leveren. 
- Verkiezingen Na 2 verkiezingsrondes zijn er nog geen namen binnengekomen voor een ouderling kerkrentmeester 
in Wanneperveen. Besloten wordt om mensen rechtstreeks te gaan benaderen. 
Ouderling H. Slot zal in november afscheid nemen van de kerkenraad.  
Diversen 
- Er wordt meegedeeld dat er een gezamenlijk overleg is geweest van de ouderlingen. Zij zullen hetzelfde thema 
hanteren voor het winterseizoen maar de uitvoering hiervan is plaatselijk. 
Men is bezig met het opzetten van groothuisbezoeken. 
- Gevraagd wordt of de diensten in WV ook om 09.30 uur kunnen worden gehouden. 
Niet iedereen van WV vindt dit een goed idee. Besloten wordt om het te laten zoals het nu is. 
- Er wordt gevraagd of er nog reacties zijn geweest op de Israël krant welke huis aan huis is bezorgd. Er is één reactie 
ontvangen. 
- Er wordt gevraagd of er een borduurwerk in de kerk van WV mag worden opgehangen van Leida van de Belt. Dit 
was een wens van Leida. Besloten wordt om dit in de hal van de kerk in Wanneperveen op te hangen. 
- Sluiting Diaken G. van der Heide-Winters sluit de vergadering met een gedicht. 
De voorzitter bedankt de aanwezigen. 
 
 

Kopij volgende Nieuwsbrief 

De volgende Nieuwsbrief ontvangt u uiterlijk vrijdag 5 november. Kopij graag uiterlijk donderdag 4 november 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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