
 
PROTESTANTSE GEMEENTE 

WANNEPERVEEN / BELT-SCHUTSLOOT 
 

ZONDAG 5 DECEMBER 2021 
 

Wij gaan op weg naar Bethlehem, daar ligt Hij in een stal, 
die koning in Jeruzalem voor eeuwig wezen zal! 

Laat klinken dan  met luider stem en blij bazuingeschal: 
wij loven U, Koning en Heer, Koning en Heer. 

Wij loven U, Koning en Heer! 
 

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  

Het is vandaag de 2
e
 zondag van Advent. Voorganger in dienst is ds. J. Stap uit Wanneperveen.  

De bloemen die voorin de kerk staan zijn verzorgd door fam. C. Vos en fam. J. Wink. 
De collecten zijn voor (1) Binnenlands diaconaat (2) Kerk en onderhoud (3) Pastoraat. 
Kind van de zondag is Lizzy. De kinderen mogen tijdens de dienst met Patricia mee naar de Klokkenstoel. 
 

Preekrooster Wanneperveen komende weken 

- 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) 
- 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) 

 

Heilige Doop 

D.V. zondag 12 december zal, in de kerk in Belt-Schutsloot,  de doop bediend worden aan Liam, zoon van Kasper en 
Coline de Jonge en broertje van Rafaël en aan Aron, zoon van Hans en Wilona van Dijk en broertje van Isa. 
 

Zondag 5 december - Collecte Binnenlands Diaconaat voor Kerk in Actie 

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun 
leven al té veel mee. In De Glind, ook wel het Jeugddorp genoemd, vinden deze 
kinderen een veilig thuis. Ze wonen er in 28 gezinshuizen die verspreid staan over 
het verder gewone dorp. Ze wonen bij een gewoon gezin, waarvan de ouders een 
opleiding hebben om kwetsbare kinderen de juiste verzorging en opvoeding te geven. 
Daarnaast krijgen ze ondersteuning bij hun ontwikkeling en traumaherstel. Dat 
gebeurt door heel gewone dingen als zwemles, naar school gaan en buiten spelen, 

maar ook door speciale activiteiten waarbij ze werken aan zelfvertrouwen en sociale vaardigheden: paardrijden, 
muziekles, schilderen en judo. Kerk in Actie steunt het werk voor kinderen in de gezinshuizen in De Glind. Geef in de 
collecte en steun het werk voor kwetsbare kinderen in Nederland. Helpt u mee? 
 

Diaconiecollecte zondag 12 december 

Zondag 12 december is de Diaconiecollecte bestemd voor de Kerstattenties. 
 

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. 
 

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.  

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


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:  
- 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. 
 

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! 
 

Kerstdiensten Wanneperveen 

Nog 3 weken dan is het Kerst. Dat betekent dat er dan weer volop kerstdiensten worden aangeboden. Ook in 
Wanneperveen. De diensten op Kerstavond en 1

e
 Kerstdag worden (mede) voorbereid door het Team Bijzondere 

Diensten. De invulling van de diensten is zo goed als rond. Helaas zal ‘Comm nu met Sangh’ niet meewerken aan de 
Kerstnachtdienst. De coronamaatregelen voor koren zijn dermate ingrijpend dat ze hebben moeten afzeggen. 
Een teleurstelling voor het koor, en natuurlijk ook voor ons als gemeente.  
 

Hierbij een overzicht van de ‘Kerstdiensten’. De diensten zijn zowel in de kerk als digitaal 
- Vrijdag 24 december 21.00 uur m.m.v. dhr. J Smit uit Belt-Schutsloot 
- 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 puzzels, gratis artikelen, foto’s, video’s en meer op www.bijzonderediensten.mozello.nl  
 

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 een plekje krijgen in de kerk. Je kunt je bijdrage(n) vanaf nu 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. 
 

Collectemunten 

Dinsdag 7 december, tussen 18.30 uur en 19.30 uur,  kunt u collectemunten halen bij Titia Stummel 
 

Webmaster 

Klaas Korthoef kreeg afgelopen zondag een bos bloemen als dank voor zijn werk als webmaster in de afgelopen 
jaren. Hij stopt als webmaster en maakt nu een carrière switch. Hij wordt nu hulpkoster in BS en vrijwilliger voor 
kerkhofwerkzaamheden. Rick Mondria zal nu de website gaan beheren. Rick studeert ICT, dus dat gaat vast goed 
komen. Het is fijn dat er toch steeds weer gemeenteleden bereid zijn een steentje bij te dragen in de gemeente. 
 

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. 
 

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


Kopij volgende Nieuwsbrief 

De volgende Nieuwsbrief ontvangt u uiterlijk vrijdag 10 december. Kopij graag uiterlijk donderdag 9 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 

 

Woordzoeker Advent 

Het liedje boven deze Nieuwsbrief is er ook in een versie van Sela. 
Op https://www.youtube.com/watch?v=_KMBmbhM9ZA vind je de link naar het lied. 

Om toch maar weer even bezig te zijn, vind je hieronder het lied en een WOORDZOEKER. 
Streep de vetgedrukte/onderstreepte woorden uit het lied door in de woordzoeker. 

De overgebleven letters vormen de titel van een ander Sela Adventslied. 
Het is meteen ook de titel van het album uit 2014 waar beide liederen op staan. 

 

Wij trekken in een lange stoet op weg naar Bethlehem. 
Wij gaan uw Koning tegemoet, O, stad Jeruzalem! 

Gezegend die Zijn komst begroet en knielen wil voor Hem! 
Wij loven U,  Koning en Heer. 

 

Al bent U nu nog maar een kind zo hulpeloos en klein. 
Wij weten dat het Rijk begint waarvan U Heer zult zijn. 
Een rijk waarin de vrede wint van oorlog en van pijn. 

Wij loven U, Koning en Heer, Koning en Heer, wij loven U, Koning en Heer! 
 

Al gaat de vijand in het rond, de koning van het kwaad. 
Al dreigt hij met zijn grote mond dat hij U eens verslaat, 
straks ligt hij dodelijk gewond wanneer zijn rijk vergaat. 

Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer, wij loven U, koning en Heer! 
 

Wij gaan op weg naar Bethlehem, daar ligt Hij in een stal, 
die Koning in Jeruzalem voor eeuwig wezen zal. 

Laat klinken dan met luider stem en blij bazuingeschal: 
wij loven U, Koning en Heer, Koning en Heer, wij loven U, Koning en Heer! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(meer puzzels en nog veel meer vind je op www.bijzonderediensten.mozello.nl) 
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