
NIEUWSBRIEF 
PROTESTANTSE GEMEENTE 

WANNEPERVEEN / BELT-SCHUTSLOOT 
 

HEMELVAARTSDAG DONDERDAG13 MEI 
EN ZONDAG 16 MEI 2021 

 
                                                              Laat ons de Heer aanbidden 

                                                               met al wat in ons is, 
                                                               want Hij zond in ons midden 

                                                                 de Geest die bij ons is! 
 

Kerkdiensten Wanneperveen/Belt-Schutsloot – We kunnen weer naar de kerk, maar opgeven is noodzakelijk 

Wilt u als gemeentelid een dienst bijwonen, dan kunt u zich per e-mail opgeven vóór vrijdagmiddag 12.00 uur voor de 
eerstvolgende zondag via scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl. Komt u met gezinsleden, dan graag ook het 
aantal personen doorgeven. Als er plaats voor u is, dan krijgt u vóór zaterdag 12.00 uur een bevestiging per e-mail.  
Krijgt u geen bevestiging, dan kunt u de dienst dus niet bezoeken. 
 

NB: Wij vragen u in ieders belang van het onderstaande goede nota te nemen: 
 - Houdt u aan de basisregels van het RIVM. 
 - Mensen die volgens de overheid onder de risicogroepen vallen worden geadviseerd extra voorzichtig te zijn.  
 - In verband met ventilatie moet in de kerk 1 raam open. De verwarming is wel aan. 
 - Wacht bij de deur van de hoofdingang. De koster wijst u een zitplaats aan. 
 - Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.  
 - Draag een mondkapje bij binnenkomst totdat u zit en bij het verlaten van de kerk. 
 - U mag niet zingen tijdens de dienst. 
Ondanks alle regels bent u / zijn jullie van harte welkom! 
 

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 diensten van Hemelvaartsdag donderdag 13 mei en zondag 16 mei 

- Op Hemelvaartsdag 13 mei begint de dienst om 9.30 uur en gaat onze eigen predikant, Ds. Menkveld voor. 
De collecten zijn dan voor (1) Diaconie en (2) ‘Kerk en onderhoud’. 

- Zondag 16 mei beginnen we ook om 9.30 uur, dan is er een jeugd-/gezinsdienst waarin Ds. Postma uit 
Genemuiden voorgaat. De collecten zijn dan voor (1) Jeugdwerk en (2) ‘Kerk en onderhoud’. 

 

JEUGD-/GEZINSDIENST zondag 16 mei – dienst voor beide dorpen 

Wanneer: Zondag 16 Mei om 9.30 uur 
Voorganger: Ds. Postma uit Genemuiden 

Thema “Geluid van de Stilte” 
 

Voor Belt-Schutsloot stond de heer R. Pasterkamp deze datum ingeroosterd. Hij is echter herstellende van een 
operatie en heeft de preekbeurt afgezegd. De kerkenraad heeft daarop besloten om voor deze zondag geen andere 

voorganger te zoeken maar om bij de jeugddienst van Wanneperveen aan te haken. 
 

We gaan luisteren naar de ‘Sound of Silence’ van Simon and Garfunkel. 
Het gaat over de periode waarin niemand het geluid van de stilte durfde doorbreken. 

Leven wij nu ook niet in periode van stilte? Eenzaamheid, en op ons zelf aan gewezen? 
God kan op allerlei manieren tot je spreken, maar het is niet altijd vanzelfsprekend dat je als christen  

het spreken van God kent. God dringt Zijn spreken namelijk meestal niet op, vaak “fluistert” Hij. 
Als je stil wordt voor God , dan gaat het zingen in je hart. Dat mogen wij deze zondag ook doen. 

 

Wij gaan luisteren naar ‘Stil maar wacht maar’, ‘Wees stil voor het aangezicht van God’. 
Maar ook naar het lied ‘Maak een vrolijk geluid voor de Heer’. 

Wij gaan er weer een prachtige dienst van maken. 
 

De kinderen onder ons mogen met muziekinstrumenten veel muziek en geluid maken . 
Je mag zelf een muziekinstrument meenemen. Denk aan een trommel, toeters of fluit. 

Wij willen onze dank laten zien en horen. Kom je ook?? 
 

Namens de jeugddienstcommissie, Bea Mendel 
 

Preekrooster Wanneperveen komende weken 

- zondag 23 mei  09.30 uur Ds. W.J. Menkveld (1
e
 Pinksterdag) 

- zondag 30 mei  09.30 uur Ds. W.J. Menkveld (Afscheid Ds. Menkveld vanuit kerk Belt-Schutsloot) 
    14.00 uur !! Ds. W.J. Menkveld (Afscheid Ds. Menkveld vanuit kerk Wanneperveen) 

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


 

Video Billy Graham 

In de bevestigingsdienst van afgelopen zondag werd een video getoond met een inspirerende boodschap van Billy 
Graham. Ik kreeg de opmerking dat het jammer was dat er geen Nederlandse ondertiteling bij stond. Die Nederlandse 
ondertitels hebben we er nu zelf onder gezet. En we hebben de video op de site van het Team Bijzondere Diensten 
www.bijzonderediensten.mozello.nl geplaatst. Daar kun je hem dus terugkijken, met Nederlandse ondertiteling. Doen!! 
            Jacques Zomer 
 

Diensten 30 mei – Afscheid ds. W.J. Menkveld 

Voor deze diensten kunt u zich gewoon aanmelden maar er is helaas maar voor een zeer beperkt aantal personen 
ruimte. Op verzoek van ds. Menkveld zal in deze diensten door 5 personen worden gezongen. In de dienst te 
Wanneperveen zal de fam. Menkveld de liederen zingen. Voor Belt-Schutsloot kunt u zich als zanger(es) aanmelden.  
 

U I T N O D I G I N G 

Op 30 mei 2021 zal ds. W.J. Menkveld afscheid nemen als voorganger van onze gemeente omdat hij een beroep 
heeft aangenomen naar de Gereformeerde kerk te Urk. De kerkenraad nodigt u van harte uit om één van 
onderstaande afscheidsdiensten bij te wonen via www.kerkdienstgemist.nl . 

09.30 uur – afscheidsdienst vanuit de kerk te Belt-Schutsloot 
14.00 uur – afscheidsdienst vanuit de kerk te Wanneperveen 

Voorganger in deze diensten zal ds. Menkveld zelf zijn.  
Indien u ds. Menkveld wilt toespreken kunt u een plaats reserveren in één van de diensten via 
scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl . Graag vóór 20 mei a.s. 
Wanneer u na de dienst naar één van de kerken komt is er gelegenheid om persoonlijk afscheid van de familie 
Menkveld te nemen. Wanneer dit niet mogelijk is kunt u dit ook per mail doen via jmenkveld@solcon.nl . 
 

Gebedsbijeenkomst 

Op dinsdagavond 18 mei van 19.00 tot uiterlijk 19.45 uur is de volgende gebedsbijeenkomst in de consistorie in  
Belt-Schutsloot. Bij het bidden willen we ons laten inspireren door de Bijbel en laten leiden door de Heilige Geest,  
naar Judas 1: 20, waar staat: ‘Vrienden, houd altijd vast aan het ware, christelijke geloof. Dan zullen jullie als kerk  
een steeds sterkere eenheid worden En laat je bij het bidden leiden door de Heilige Geest’.  
 

Nieuwsbrief Wanneperveen via e-mail 

Op dit moment sturen we de nieuwsbrief wekelijks naar 97 e-mailadressen. Zij ontvangen het laatste nieuws als eerste. 
Helemaal gratis en zonder verdere verplichtingen. Wil jij / wilt U de nieuwsbrief ook wekelijks via e-mail ontvangen? 
Stuur dan een e-mail naar nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com En kent u iemand die misschien de Nieuwsbrief wil 
ontvangen? Vraag die persoon en wijs hem/haar op de mogelijkheid om zich via e-mail aan te melden.  
Overigens staan de Nieuwsbrieven, in aangepaste vorm, ook op www.bijzonderediensten.mozello.nl  
 

Vanuit de pastorie 

Een van de grote uitdagingen van verhuizen is het uitzoeken van wat je mee neemt en wat je weg doet. Regelmatig 
krijg ik het advies om vooral veel weg te doen. Maar daar ben ik niet zo goed in. Gelukkig voor ons (mij) hebben we de 
ruimte voor een middenweg. We hoeven namelijk niet alleen te kiezen tussen meenemen en wegdoen maar er 
kunnen ook nog spullen in Wanneperveen achterblijven. Door dat te schrijven kan ik meteen een vraag beantwoorden 
die mij regelmatig gesteld wordt en blijkbaar voor meer mensen dan alleen ons gezin van belang is. De vraag 
namelijk: ‘Wat gaan jullie met het huis doen?’  Een belangrijke vraag die ook een spannende vraag was in het 
beroepingsproces. Gelukkig hebben we mensen bereid gevonden om ons huis en een deel van de schuur te huren 
met een voor ons werkbare en betaalbare afspraak over het opknappen van de woning. Het dak heeft vorig jaar een 
mooie opknapbeurt gehad maar binnen moet er nog van alles gebeuren aangezien mijn plannen om dat zelf te doen 
jammerlijk zijn gestrand. (Desondanks hebben we er met heel veel plezier gewoond). Maar nu steeds de vraag, wat 
gaan we meenemen, wat doen we weg en wat laten we achter. Vragen die ook te maken hebben met Hemelvaart. 
Wegdoen, achterlaten en meenemen. Sommige dingen moet je wegdoen omdat ze je hinderen op je weg naar de 
Hemel. Andere zaken laat je achter omdat je ze niet mee kunt nemen. Maar je kunt ook wat meenemen. Geen 
materiële dingen, geen geld, geen spullen. Maar wel geestelijke rijkdom die je hebt opgebouwd terwijl je in het hier en 
nu bezig was. Jezus zegt dat het mogelijk is om een schat in de hemel te hebben door wat je hier doet en niet doet, en 
loslaat. Dat maakt Hemelvaart vieren in een tijd dat je bezig bent met verhuizen best wel confronterend, maar het 
helpt ook om keuzes te maken.  ‘Hier beneden is het niet’ is de titel van een boekje van A. van de Beek dat ik las. Een 
waar woord. We zijn op weg omdat we ten diepste hier niet thuis zijn. Here God, wij zijn vervreemden, door te 
luisteren naar uw stem, breng ons saam met uw ontheemden in het nieuw Jeruzalem. 

Hartelijke groeten, Ds. Menkveld 
 

Kopij volgende Nieuwsbrief 

De volgende Nieuwsbrief ontvangt u uiterlijk vrijdag 21 mei. Kopij graag uiterlijk donderdag 20 mei vóór 18.00 uur 
naar Henk Mendel, via e-mail naar nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com 
 

Contact predikant 
E-mailadres predikant 

Ds. W.J. Menkveld, Veneweg 33, 7946 LC Wanneperveen, 0522-701108 
jmenkveld@solcon.nl 

http://www.bijzonderediensten.mozello.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl
mailto:jmenkveld@solcon.nl
mailto:nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com
http://www.bijzonderediensten.mozello.nl/
mailto:nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com
mailto:jmenkveld@solcon.nl


Onze kerk op internet 
Team Bijzondere Diensten 
E-mailadres Nieuwsbrief 
E-mailadres kerkblad 
Bankrekeningnummer diaconie 
Bankrekeningnummer Kerkrentmeesters 

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. 
 

 

Een woordzoeker bij Hemelvaartsdag – meer puzzels vind je op www.bijzonderediensten.mozello.nl  
 

1. Op een lichte wolkenwagen    Donderdag 13 mei is het Hemelvaartsdag. In mijn zoektocht 
wordt de Heer van d' aard gedragen,   naar bekende liederen bij die dag stuitte ik op het lied 
vaart Hij op naar 's hemels troon,   hiernaast waarvan ik me zo niet kan herinneren hoe lang  
vaart Hij op naar 's hemels troon.   het geleden is dat ik het in een kerkdienst gezongen heb. 
       En toch klonk het direct weer bekend. 
2. Alles moet voor Hem zich buigen    
ied're tong Zijn lof getuigen    Mijn volgende zoektocht (naar de bundel waarin het lied te 
en Hem eren als Gods Zoon,    vinden is/was) leverde op dat het lied 228 is uit ‘Liederen voor 
en Hem eren als Gods Zoon.     de Gemeentezang van de Unie van Baptisten gemeenten 
  in Nederland’. Wellicht heeft het ook in andere bundels  
3. Vorsten, machten, krachten, tronen,  gestaan, maar ik heb die niet kunnen achterhalen. 
zij, die 't hemelrijk bewonen   
eren Jezus' heerlijkheid,    Uiteraard hoort er bij dit item ook een woordzoeker(tje). 
eren Jezus' heerlijkheid.    Streep de vetgedrukte/onderstreepte woorden (ze staan van 
       linksrechts, rechtslinks, bovenonder en onder boven)  
4. Alle macht is Hem gegeven;    door. De niet gebruikte letters vormen de oplossing.  
allen, die op aarde leven, 
maak' Hij tot Zijn dienst bereid,     
maak' Hij tot Zijn dienst bereid.   
  
5. Geeft, o zondaars! Hem uw harten, 
klaagt, o kranken! Hem uw smarten, 
zegt, o armen! Hem uw nood, 
zegt, o armen! Hem uw nood. 
       
6. Ziet, Hij stierf, om u het leven,   
rijkdom, vrede, vreugd te geven,   
‘t leven met Hem door Zijn dood, 
‘t leven met Hem door Zijn dood! 

 

OPLOSSING: 
_    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _  
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