
NIEUWSBRIEF 
PROTESTANTSE GEMEENTE 

WANNEPERVEEN / BELT-SCHUTSLOOT 
 

ZONDAG 28 NOVEMBER 2021 
 

Als je veel van iemand houdt geef je ’t mooiste wat je hebt. Da’s heel gewoon. 
Omdat God van mensen houdt gaf Hij ’t mooiste wat Hij had: zijn eigen Zoon. 

Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk, een mooier geschenk ken ik niet. 
 

Kerkdiensten Wanneperveen 

Voor de diensten vragen wij u om: 
- thuis te blijven bij klachten 
- uw handen te desinfecteren bij binnenkomst 
- een mondkapje te dragen bij verplaatsing binnen de kerk 
- in de kerk (zoveel mogelijk) een afstand van 1,5 meter tot elkaar te behouden, behalve als je tot hetzelfde 
huishouden behoort, zoals gezinnen. 
- de aanwijzingen van de koster op te volgen 

In verband met ventilatie staat er een raam open tijdens de dienst. 
 

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. D. Wams uit Ter Apelkanaal voor. We vieren het Heilig Avondmaal.  
De collecten zijn voor (1) Diaconie (2) Kerk en onderhoud (3) World Vision (Avondmaalsgave). 
 

Kindernevendienst 

Kind van de zondag is Ferry. De kinderen mogen tijdens de dienst met Aukje mee naar de Klokkenstoel. 
 

Preekrooster Wanneperveen komende weken 

- 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 Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord (Kerstfeest kindernevendienst) 
- Vrijdag 24 december 21.00 uur Dhr. J. Smit, Belt-Schutsloot (Kerstnachtdienst - ‘Comm nu met Sangh’) 
- Zaterdag 25 december 09.30 uur Dhr. K. de Lange, Marknesse (1

e
 Kerstdag) 

- Zondag 26 december 11.00 uur Ds. W.P. Ferguson, Zwolle (2
e
 Kerstdag) 

 

Avondmaalsgave zondag 28 november voor World Vision. 

De wereld lijkt in brand te staan. Op veel plekken was er al tekort aan eten. Want oogsten mislukten door droogte, 
overstromingen of sprinkhanen. En toen kwam daar ook nog de wereldwijde COVID-19 crisis bij. Dagloners konden 
niet meer aan het werk. Fabrieken zijn (tijdelijk) op slot. Mensen hebben geen inkomsten meer om eten te kopen. De 
honger neemt enorm toe en hulp is harder nodig dan ooit. Collecteer daarom dit jaar voor kinderen met honger! 
Neem bijvoorbeeld Angola. Het wordt er steeds droger en boeren verliezen hun inkomsten doordat gewassen slecht 
groeien. 30% van alle kinderen onder de 5 jaar hebben een ernstige groeiachterstand door ondervoeding. Met de 
opbrengst van uw collecte kunnen we deze ondervoeding tegen gaan en tegelijkertijd werken aan een lange termijn 
oplossing. Dit doen we door: 
• kinderen te monitoren op ondervoeding, zodat ze op tijd noodvoeding krijgen; 
• de opbrengsten van het land te verbeteren (met watervoorzieningen); 
• gezinnen te helpen om andere bronnen van inkomsten te vinden; 
• training te geven in goede en gezonde voeding, borstvoeding en hygiëne. 
En dit doen we mede dankzij de bijdragen van Nederlandse kerken niet alleen in Angola, maar ook in vele andere 
gebieden waar honger is. 

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen! 
 

Kerstviering senioren vanaf 70 jaar Wanneperveen – Belt-Schutsloot 

Wij willen u graag uitnodigen voor deze kerstviering op vrijdagmiddag 17 december D.V. Gezien de nieuwe corona 
regels zal deze middag op een andere manier ingevuld worden. U kunt deze datum wel alvast noteren. 
Verdere berichtgeving volgt via de Leef mee / Nieuwsbrief. 
 

Nieuws vanuit de Kindernevendienst - Kinderkerstfeest 

Op zondag 19 december, 11.00 uur, staat de dienst in het teken van het Kinderkerstfeest. Er wordt ook dan aandacht 
besteed aan het adventsproject, er worden kerstliedjes gezongen, er is een kerstverhaal en de kinderen ontvangen 
een presentje. Natuurlijk bent u allemaal van harte uitgenodigd: want het Kerstfeest is voor ons allemaal! 
 

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


Nieuws vanuit de Kindernevendienst - Adventsproject Kindernevendienst: Thuis in Betlehem 

Dit jaar werkt de kindernevendienst met een adventsproject. De verhalen over het leven van Ruth staan centraal in dit 
project. Ze staan in het teken van hoop voor een nieuwe toekomst vanuit het perspectief van een vluchteling. Advent 
is de tijd van vooruit kijken, uitzien naar de komst van de Redder die hoop voor de toekomst brengt voor alle volken.  
Hoe ziet het project er dan uit en wat gaan we doen? 
Voor in de kerk staat een schilderij op een schildersezel. Het schilderij verbeeldt de weg naar de stad Betlehem. In de 
verte zie je de verlichte huizen van de stad in de nacht. 
Elke zondag wordt er een silhouet toegevoegd aan het schilderij; van Naomi, Ruth en Boaz. De figuren verbeelden de 
gebeurtenissen uit de verhalen van Ruth en vormen een doorkijk naar de komst van de Redder die geboren is in 
Betlehem. Met kerst worden centraal in het midden de silhouetten van Jozef, Maria en het kindje Jezus zichtbaar. Een 
grote ster aan de hemel straalt. Door de geboorte van Jezus breekt het licht door voor de gehele wereld. De Redder is 
gekomen.  
Vanaf 28 november tot en met eerste kerstdag is er elke zondag een kindermoment in de dienst. Bij de verbeelding 
wordt een korte introductie op het verhaal gehouden wat later verder gaat in de kindernevendienst. Ook wordt elke 
zondag een adventskaars aangestoken en wordt er door een kind een gedichtje voorgelezen. 
 

De verhalen in de kindernevendienst tijdens de adventstijd:  
- 28 november 2021 Ruth 1: Ruth kiest voor Naomi 
- 5 december 2021  Ruth 2: Ruth en Boaz ontmoeten elkaar 
- 12 december 2021 Ruth 3: Ruth zoekt Gods hulp 
- 19 december 2021 Kinderkerstfeest Ruth 4: God zegent Ruth en Boaz  
- 25 december 2021 Geen kindernevendienst, afronding in de dienst 

 

We zien uit naar een goede adventstijd samen met de kinderen maar ook met de gehele gemeente. 
 

Kerstdiensten Wanneperveen 

Nog 4 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 

Meer informatie, maar ook foto’s, video’s, puzzels, gratis artikelen en meer op www.bijzonderediensten.mozello.nl 
Namens Team Bijzondere Diensten, Jacques Zomer 

 

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 
 

Vakantieweek echtparen Roosevelthuis 

Zoals elk jaar organiseren wij (een groep van +/- 25 vrijwilligers) een echtparenvakantieweek voor gehandicapten in 
het Nieuw Hydepark te Doorn (voorheen Roosevelthuis). Dit is een vakantiehuis/zorghotel voor gehandicapten van de 
gezamenlijke diaconieën. Wij stellen ons hierbij ten doel de echtparen een onvergetelijke week te bezorgen waarbij 
zowel de mindervalide partner geheel verzorgd wordt en de "mantelzorgpartner" ontzorgd wordt, zodat ze beide 
kunnen genieten van een fantastische week. 
Uit ervaring weten we dat dit voor veel mensen een onvergetelijke week is geworden. U kunt voor foto's terecht op 
onze site www.zorgveurmekaar.nl U begrijpt dat hier kosten aan zijn verbonden, deze kosten kunnen wij relatief laag 
houden omdat we met vrijwilligers werken. Uiteraard moeten wij wel betalen voor ons verblijf in het Nieuw Hydepark 
en de mensen die daar in dienst zijn. Natuurlijk volgen wij de regels van het RIVM en houden wij ons het recht voor 
om als het nodig zou zijn de week te annuleren. Heeft u na het lezen van dit stukje zin om een weekje mee te gaan, of 
weet u mensen waarvan u denkt dat zijn in aanmerking komen voor dat weekje, meldt u zich dan aan bij Grietje Wink , 
tel: 0522-281509 of Hennie de Goede, tel: 038-3866763. Zij helpen u dan verder met de aanmelding, wat de kosten 
zijn enz. Ook niet kerkelijke mensen, of van een andere kerk, zijn vanzelfsprekend van harte welkom. 
 

Kampvuuravond     -     KVA Wanneperveen 

Voor wie : Men Only      –      laagdrempelig / vriendschap / gezelligheid / vrije toegang 
Wanneer : Vrijdag 26 november om 21.00 uur 
Waar  : Veneweg 174 
 

http://www.bijzonderediensten.mozello.nl/
http://www.zorgveurmekaar.nl/


Gebedsbijeenkomst 

Op woensdagavond 1 december  van 19.00-19.45 uur komen we weer bij elkaar voor de gebedsbijeenkomst in de 
consistorie in Belt-Schutsloot. Advent is een tijd van hoop, van verwachten en verlangen. We zien uit naar het Licht in 
het donker en in onze duisternis. In ons bidden en danken willen we daar bij stil staan. 
 

‘Ik zie uit naar de Heer. Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar zijn Woord. 
Wij verwachten vol verlangen de Heer. Hij is onze hulp en ons schild. 
Ja, om Hem is ons hart verblijd, Op zijn heilige naam vertrouwen wij.’ 

(van Sela). 
 

Kopij volgende Nieuwsbrief 

De volgende Nieuwsbrief ontvangt u uiterlijk vrijdag 3 december. Kopij graag uiterlijk donderdag 2 december  
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 

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. 

mailto:nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com
http://www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl/
mailto:nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com
mailto:scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl
http://www.givtapp.net/

