
NIEUWSBRIEF 
PROTESTANTSE GEMEENTE 

WANNEPERVEEN / BELT-SCHUTSLOOT 
 

ZONDAG 21 NOVEMBER 2021 
 

Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken en Jezus kennen zoals Hij is, amen! 
Nooit meer tranen, nooit meer pijn, want wij zullen met Hem leven in zijn nabijheid, voor altijd. Amen, amen! 

 

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. W.P. Ferguson uit Zwolle voor in de dienst, het is vanmorgen de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar. De collecten zijn voor (1) Diaconie (2) Kerk en onderhoud (3) Najaarszending 
 

Preekrooster Wanneperveen komende weken 

- Zondag 28 november    11.00 uur           Ds. D. Wams, Terapelkanaal ( viering Heilig Avondmaal ) 
- Zondag   5 december    11.00 uur           Ds. J. Stap, Wanneperveen 
- Zondag  12 december   11.00 uur           Ds. T. Veenstra, Kampen 
- Zondag  19 december   11.00 uur           Mevrouw H. Kramer-de Jong, Emmeloord (Kerstfeest kindernevendienst) 
 

Laatste zondag kerkelijk jaar / Eeuwigheidszondag 

Zondag 21 november gedenken we de gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. In de dienst 
wordt hun naam genoemd en er wordt een kaars voor het aangestoken. Een extra kaars wordt aangestoken voor 
degenen van wie sommigen onder ons pas of langer geleden afscheid moesten nemen. Hun namen worden niet 
genoemd maar wij willen hen wel gedenken. Ook denken wij aan alle mensen die de afgelopen tijd zijn overleden aan 
het coronavirus. 
 

Wij gedenken: 
15 januari  Albert van der Veen    82 jaar 
24 januari  Jan Stam     83 jaar 
27 januari  Johanna Lok-Lok    84 jaar 
  7 juli    Aleida Geesje van de Belt-Rijkeboer  78 jaar 

 

Voor eeuwig thuis in Gods heerlijkheid. Voor eeuwig genietend in Zijn tegenwoordigheid. 
Voor eeuwig juichend voor Zijn troon. Voor eeuwig veilig in de armen van de Zoon. 
Eeuwige vreugde is nu hun deel, eeuwige vrede in hun hart. 
Voorbij zijn al hun tranen, voorbij al hun smart. 
 

De kerkenraad wenst een ieder, maar in het bijzonder degenen die een dierbare in hun midden missen, een 
troostvolle en gezegende dienst.  
Troost, Heer, hen die achterblijven; omgeef hen, met Uw liefde en kracht. 
Wees hen heel dicht nabij in de leegte en stilte die wacht. 
 

Verantwoording 

Via Jannie Lubbinge is er € 10,00 voor de diaconie en € 10,00 voor de kerkvoogdij ontvangen. 
 

Kerstdiensten Wanneperveen 

Nog 5 weken dan is het Kerst. Dat betekent dat er dan weer volop kerstdiensten worden aangeboden. Daar doen wij 
als kerk natuurlijk ook graag aan mee. De diensten op Kerstavond en 1

e
 Kerstdag worden (mede) voorbereid door het 

Team Bijzondere Diensten. De voorbereidingen zijn gestart en de invulling van de diensten krijgt steeds meer vorm.  
De Kerstavond is voor het Kerstverhaal tot en met de geboorte van Jezus. De 1

e
 Kerstdag beginnen we met de 

geboorte van Jezus en zoomen we ook in op de wijzen en de herders. Hierbij een overzicht van de ‘Kerstdiensten’: 
- Vrijdag 24 december 21.00 uur m.m.v. dhr. J Smit uit Belt-Schutsloot en ‘Comm nu met Sangh’ 
- Zaterdag 25 december 09.30 uur m.m.v. dhr. K. de Lange uit Marknesse 
- Zondag 26 december 11.00 uur m.m.v. ds. W.P. Ferguson uit Zwolle 

En, o ja. Wist je dat Team Bijzondere Diensten een website heeft die je op www.bijzonderediensten.mozello.nl vindt? 
Namens Team Bijzondere Diensten, Jacques Zomer 

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


Kledingactie 

Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood heeft 890 kg kleding en schoeisel opgeleverd. Daarvoor hartelijk dank.  
Door uw hulp zijn weer veel mensen voorzien van goede kleding en hebben velen weer hoop op een betere toekomst. 
Zo zijn we samen goed voor elkaar. Nogmaals onze hartelijke dank.    Team Sam’s  kledingactie 
 

Een kerstboom versier je …………… SAMEN 

Over een aantal weken vieren we kerstfeest en zal de traditionele kerstboom weer in de kerk staan. Dit jaar willen we 
er graag een speciale boom van maken om onze onderlinge verbondenheid tot uitdrukking te brengen. Wij zouden het 
erg leuk vinden dat u en jij hier ook aan bijdragen. Dus doen we een beroep op jullie creativiteit en vragen je om een 
mooie kerstversiering te maken voor de kerstboom. Dat kan een versierde bal zijn maar ook een heel eigen creatie. 
En ben je niet zo creatief, dan is er ook de mogelijkheid om kerstballen die je niet meer gebruikt in te leveren voor de 
verdere versiering van de kerk. We vragen je ook om een kerstkaart te schrijven met je kerstwens. Die kaarten zullen 
ook een plekje krijgen in de kerk. Je kunt je bijdrage(n) vanaf zondag 28 november inleveren bij de ingang van de 
kerk. Je kunt jouw bijdrage(n) ook afgeven bij Patricia v.d. Berg, Wim van Duuren of Jacques Zomer. 

We rekenen op uw en jouw bijdrage, Jacques Zomer 
 

Puzzel                     –                     meer puzzels op www.bijzonderediensten.mozello.nl/puzzels   

Een puzzel over Gezang 297, Gezang 300 en Evangelische Liedbundel 413.  
In de 1

e
 kolom de regels uit de eerste coupletten, maar niet in de juiste volgorde.  

In de 2
e
 kolom de ontbrekende woorden, ook die staan niet in de juiste volgorde.  

 

De opdracht: welk woord uit kolom 2 hoort bij welke regel uit kolom 1? Vul de juiste woorden in. 
En dan: achter alle woorden uit kolom 2 staat een letter tussen haakjes. Hoort het woord bij een regel uit: 

- Gezang 297     Vul de tussen haakjes letter in de 3
e
 kolom in. 

- Gezang 300     Vul de tussen haakjes letter +1 in de 3
e
 kolom in. 

dus : A wordt B, B wordt C, C wordt D, L wordt M, S wordt T enz. 
-  Evangelische Liedbundel 413   Vul de tussen haakjes letter +2 in de 3

e
 kolom in. 

dus : A wordt C, B wordt D, C wordt E, L wordt N, S wordt U enz. 
 

Liednummer  Tekstregel Keuzewoord + letter Oplossing 

 daar geen rouw meer en geen ?????  aarde (C)  

 Daar zal ik mijn ????? ontmoeten,  amen (R)  

 dan is de ????? des doods volbracht. bazuinen (S)  

 Dan onderwerpt de Heer het ?????, einde (E)  

 De wereld treedt in 's Vaders ?????, genade (N)  

 duizend ????? ons omringen, heer (C)  

 Eens, als de ????? klinken heerlijkheid (P)  

 en maakt een ????? aan de nacht. hoogte (F)  

 Heer, dan is uw ????? beslecht. kwade (A)  

 in het ????? Jeruzalem.  licht (C)  

 ja en ????? wordt gezegd, liefdesstem (G)  

 Lichtstad met uw ????? poorten nieuw (G)  

 luist’ren naar zijn ?????,  paarlen (T)  

 nimmer heeft men op de deze ????? pleit (M)  

 ooit uw ????? aanschouwd.  rest (H)  

 ????? er niets meer dan te zingen, stad (L)  

 Toch overwint eens de ????? stemmen (G)  

 uit de ?????, links en rechts, strijd (D)  

 ????? voor zijn aangezicht. tranen (E)  

 wond’re ?????, zo hoog gebouwd,  verheerlijkt (E)  
 

Kampvuuravond     -     KVA Wanneperveen 

Voor wie : Men Only      –      laagdrempelig / vriendschap / gezelligheid / vrije toegang 
Wanneer : Vrijdag 26 november om 21.00 uur 
Waar  : Veneweg 174 
Meer informatie : www.kampvuur-avonden.nl  
 

Kopij volgende Nieuwsbrief 

De volgende Nieuwsbrief ontvangt u uiterlijk vrijdag 26 november. Kopij graag uiterlijk donderdag 25 november 
vóór 18.00 uur naar Jacques Zomer, 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 

Contact opnemen met uw wijkouderling. Wijkindeling op 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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