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Dat eens de Heer zal komen met allen, groot en klein,die door de dood ontnomen allang gestorven zijn, 
om ieder vrij te kopen die dan nog wordt geknecht daar mogen wij op hopen, Hij doet al wat Hij zegt! 

 

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: 

- we behouden in de kerk zoveel mogelijk een afstand van 1,5 meter tot elkaar,  
behalve als je tot hetzelfde huishouden behoort, zoals gezinnen. 

- wanneer wij ons verplaatsen binnen de kerk dragen wij een mondkapje 
- in verband met ventilatie staat er een raam open tijdens de dienst. 

Bij klachten blijft u thuis 
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. J.C. Oosterwijk uit Rijssen voor in de jeugd/gezinsdienst  
De collecten zijn voor (1) Jeugdwerk (2) Kerk en onderhoud  
 

Preekrooster Wanneperveen komende weken 

- 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 ) 
- Zondag   5 december    11.00 uur           Ds. J. Stap, Wanneperveen 
 

Geboortebericht 

Op 28 oktober is geboren Milou Hanna Jennah. Milou is het dochtertje van Patrick en Joëlle Heetebrij. De familie 
Heetebrij woont in Vollenhove. Wij wensen de familie Heetebrij veel geluk met Milou en wensen hen Gods zegen toe. 
 

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.  
Ons 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  
 

Kaartje 

Mevrouw Anneke Vis-Boes heeft een kaartje ontvangen namens de gemeente Wanneperveen/Belt-schutsloot. 
 

Gebedsbijeenkomst 

Op woensdagavond  17  november van 19.00 uur –19.45 uur komen we bij elkaar voor de gebedsbijeenkomst in de 
consistorie in Belt – Schutsloot. In ons bidden en danken voor de gemeente en daarbuiten willen we ook bidden om 
moed en kracht om gehoor te geven aan de Bijbelse opdracht zoals beschreven in Micha 6: 8. Daar staat: ‘Er is jou, 
mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niet anders dan recht te doen, trouw te betrachten en 
nederig de weg te gaan van je God.’ 
 

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


Terugblik mannenavond 

Vrijdag 5 november: het startschot voor een nieuw seizoen mannenavonden. Zoals gebruikelijk was de locatie ‘De 
Klokkenstoel’. We waren met 7 mannen, gezien de huidige corona situatie een mooi aantal. We speelden een fotoquiz 
over ons prachtige Wanneperveen. Je komt altijd weer iets te weten op zo’n avond. Wist u bijvoorbeeld dat er op de 
hoek Veneweg/Van Raalteweg nog een verwijzingsbordje staat naar de Bibliotheek? Bijzonder toch?! Na de quiz bleef 
het nog lang onrustig in de Klokkenstoel. Er werd nagepraat en we pakten ‘en passent’ een aantal serieuze actuele 
plaatselijke en landelijke onderwerpen bij de kop. Onder het genot van een drankje/hapje. Een geslaagde avond.  
We hopen snel weer een avond te organiseren. We houden u ook via www.mannenavond.mozello.nl op de hoogte. 
Daar vind je ook de fotoquiz (met antwoorden) die we op de mannenavond speelden.  Jacques en Klaas-Jan 
 

Gratis Tips van de week 

Gratis, we houden er allemaal wel van. Er zijn veel instanties, bedrijven e.d. die van tijd tot tijd ‘gratis’ dingen 
weggeven. Is gratis dan echt gratis? Niet altijd. Vaak zitten er addertjes onder het gras waarbij je je voor kortere of 
langere tijd ergens aan bindt. Oppassen dus, voordat je het weet zit je ergens aan vast. 
Van onderstaande tips denken wij dat ze voor u/jou zeker de moeite waard kunnen zijn. Een gratis Adventskalender? 
Een gratis CD met Christelijke liederen? Ze zijn gratis. Er staat wel tegenover dat je verplicht je telefoonnummer moet 
geven waarop je eenmalig benaderd wordt door respectievelijk de PKN en Groot Nieuw Radio. Hoe lang zo’n gesprek 
duurt en wat er verder uitkomt, daar ben je natuurlijk zelf bij. 

 Gratis Adventskalender : op petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender  kun je een gratis  
(fysieke) adventskalender aanvragen. In de kalender is bij elke dag een korte overdenking beschikbaar, aangevuld 
met gebeden, liederen en gespreksvragen. Je kunt daarnaast een vinkje plaatsen als je de dagelijkse bijbeltekst per 
e-mail (van 28 november - 25 december) of de wekelijkse Petrus-nieuwsbrief, met de nieuwste gebeden, liederen en 
verhalen uit de Protestantse Kerk wilt ontvangen. 

 Gratis Christelijke CD : op www.grootnieuwsradio.nl/muziek/top-1008/  kun je stemmen voor de Groot 
Nieuws Radio Top 1008. Als je dat doet dan kun je aanvinken dat je de gratis Christelijke CD ‘Herder Van Mijn Hart’ 
wilt ontvangen. Die krijg je dan gratis toegestuurd. 

 Op www.bijzonderediensten.mozello.nl verzamelen we ook regelmatig tips voor (bijna) gratis artikelen.  
Naast natuurlijk de wekelijkse puzzels, de dagelijkse liederen tips en informatie over veel en veel meer. 

 

Uitnodiging KAMPVUURAVOND   -   26 november 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Kopij volgende Nieuwsbrief 

De volgende Nieuwsbrief ontvangt u uiterlijk vrijdag 19 november. Kopij graag uiterlijk donderdag 18 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 
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