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ZONDAG 7 NOVEMBER 2021 
 

Welzalig hij, wiens God de Here is! U steunt wie dreigen te vallen, 
U troost in zorg en verdriet. uw goedheid, Heer, is voor allen, 

uw liefd’ en trouw falen niet. 
 
 

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. G. van Vulpen uit Zwolle voor in de dienst  
De collecten zijn voor (1) Diaconie (2) Kerk en onderhoud  
 

Preekrooster Wanneperveen komende weken 

- 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 ) 

 

Gemeenteavond 

De kerkenraad nodigt u/jullie uit voor de 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  
 

Jeugd/Gezinsdienst zondag 14 november 

Wanneer : Zondag 14 November om 11.00 u te Wanneperveen. 
Thema     : Worden wat je wil 
Voorganger : Ds. Oosterwijk uit Rijssen 
Wat wil je later worden?  Een vaak gestelde vraag aan kinderen. Welk beroep willen ze later uitoefenen. De één wil 
Max Verstappen worden de ander brandweerman, weer een ander wil juf worden. De vraag over wat wil je later 
worden gaat over dromen, over de toekomst. Onze hoofdpersoon vandaag is uit het Bijbelverhaal, Jozef.  Hij merkt 
dat hij zal moeten nadenken over: Wie wil hij zijn? Wat wil je worden? Wie wil je graag zijn?   Hoe wil je het later zijn? 
Vragen waar je dieper over moet nadenken.  Wat is belangrijk in ons leven?  Onze vrijheid? Hoe belangrijk vind je het 
om gelukkig te zijn? Liefdevolle mensen om je heen te hebben? Gezond te zijn?  Mogen we niet blij zijn dat we in een 
maatschappij leven waarin het najagen van dromen mogelijk is? God danken dat we kunnen dromen over de vraag , 
WAT wil ik later worden. Maar tegelijkertijd niet vergeten ons zelf af te vragen, WIE wil ik nu zijn? We lezen uit 
Genesis 37. We gaan weer mooie liederen zingen zoals: Toekomst vol van hoop, Jozef  zoekt zijn grote broers, en 
Wat de toekomst brengen moge. De  kinderen mogen tijdens de dienst een kleurplaat maken. Wees welkom . 
                                                                                                   Namens de jeugddienstcommissie     Bea  Mendel    
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Nieuwsbrieven PKN 

Via de website van de landelijke PKN is er de mogelijkheid om u/jullie aan te melden voor diverse digitale 
nieuwsbrieven. Door middel van deze nieuwsbrieven krijg je toegang tot nieuws, verhalen, informatie en materialen. 
Deze nieuwsbrieven zijn bedoeld voor iedereen die actief en betrokken is.  
U/jullie kun(t)(nen) kiezen voor: 
- De wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse kerk. 
- Kerk in Actie nieuwsbrief. 
- Jong Protestant nieuwsbrief. 
- Nieuwsbrief Missionair 
- Pionieren 
Aanmelden kan via: https://www.protestantsekerk.nl/nieuwsbrieven/ 
 

Mannenavond vrijdag 5 november in de Klokkenstoel 

Inloop, koffie   : 19.30-20.15 uur 
Veneger quiz   : 20.15-21.30 uur 
Hapje, drankje, (na)praten : 21.30-???? 
Dringend advies  : kom gevaccineerd of getest, houd afstand   
Meer informatie   : www.mannenavond.mozello.nl en/of Jacques en Klaas-Jan 
 

 

Kopij volgende Nieuwsbrief 

De volgende Nieuwsbrief ontvangt u uiterlijk vrijdag 12 november. Kopij graag uiterlijk donderdag 11 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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