
 

 
PREMIUM 
Henk de Grooth is de technicus die Jacques Zomer (rechts) uitlegt hoe het allemaal werkt. Nu krijgt Zomer 
nog begeleiding, de volgende weken verzorgen de vrijwilligers van de PKN-gemeente in Wanneperveen de 
uitzending op de kerktelevisie zelf. © Wilbert Bijzitter 

Na Belt-Schutsloot ook Wanneperveen 
aangesloten op kerktelevisie: ‘Memorabel 
moment voor ons dorp’ 
Gas, water en licht hadden ze in Wanneperveen al, maar nu is daar kerktelevisie bij 
gekomen. Nadat vorig jaar Belt-Schutsloot al werd aangesloten, verzorgt nu ook de 
andere helft van de gezamenlijke PKN-gemeente uitzendingen vanuit het gebedshuis. 
Een primeur op paaszondag. ,,Historisch. We kijken terug op een dankbare dienst.” 
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Een schoonheidsfoutje houd je, maar over het algemeen is Jacques Zomer vanuit 

Wanneperveen tevreden als hij zondagmiddag terugblikt op de bijzondere paasdienst die de 

PKN-gemeente in de morgen heeft gehouden. Een memorabel moment bovendien in de 

geschiedenis van het lintdorp in de Kop van Overijssel, want voor het eerst is daar een dienst 

via camera's en internet naar het beeldscherm in de huiskamer gebracht. ,,Kerktelevisie. Deze 

kerk staat er als sinds de zestiende eeuw. Maar een uitzending met beeld voor thuis is nog 

nooit verzorgd.” 



Dominee 

In Wanneperveen vormen ze met Belt-Schutsloot één protestante gemeente. In beide dorpen 

hebben ze een gebedshuis en is het dezelfde dominee die op zondag eerst in het ene dorp 

preekt om aansluitend naar de andere kerk te karren om de dienst daar dunnetjes over te 

doen. Alleen in de wintermaanden overigens, want in de zomer wordt een gastpredikant 

ingevlogen en starten beide diensten stipt om 9.30 uur. Met mooi weer is 11.00 uur dan 

immers wat laat, meent de gemeente, en helemaal als de leden er nog met de boot op uit 

willen. 

 

Hoewel de kerk in Wanneperveen na maandenlange sluiting nu voorzichtig met bezoekers is begonnen - 
‘maximaal dertig, inclusief dominee, organist en vrijwilligers’ - blijven veel gemeenteleden liever thuis © 
Wilbert Bijzitter 

In Belt-Schutsloot werd het bedehuis vorig jaar al aangesloten op kerktelevisie, ook omdat in 

coronatijden de deuren voor bezoek bij beide kerken dicht gingen, maar de gemeente toch het 

woord van God op de leden over wil brengen. ,,Eerst Belt-Schutsloot”, zegt Zomer, van de 

commissie bijzondere diensten. ,,En als de ervaringen daar positief zouden zijn, dan wilden 

we ook camera's in de kerk in Wanneperveen ophangen.” Dat is nu gebeurd, daarbij 

aangetekend dat vele gemeenten al voorgingen. ,,Het voldoet aan een behoefte.” 

Dertig bezoekers 

Hoewel de kerk in Wanneperveen na maandenlange sluiting nu voorzichtig met bezoekers is 

begonnen - ‘maximaal dertig, inclusief dominee, organist en vrijwilligers’ - blijven veel 

gemeenteleden liever thuis. ,,De mensen konden thuis de dienst in Belt-Schutsloot volgen.” 



Met dezelfde preek, dezelfde liederen en dezelfde predikant. En toch wrong dat bij de 

zustergemeenschap een beetje, erkent Zomer. ,,In Wanneperveen zien ze het liefst hun eigen 

kerk, ook als dat via een internetdienst is. We lopen kerkelijk gezien de deur niet bij elkaar 

plat.” 

 

Zomer en De Grooth zien dat op wat schoonheidsfoutjes na - het programma voor de liedjes liep even vast 
- de historische aansluiting prima is verlopen. We hopen nu ook mensen aan te spreken die geen behoefte 
hebben om naar de kerk zelf te gaan.” © Wilbert Bijzitter 

Na de generale repetitie van vrijdag  - Zomer bediende de beamer, zijn vrouw de camera - 

doorstond de kerktelevisie in Wanneperveen zondagmorgen de vuurproef. Even spannend, 

want alle stekkertjes moeten wel op de goede plaats zitten. En de computer moest herstart 

worden nadat een programma dat liedjes afspeelt even vastliep. ,,Kleinigheidjes. We kijken 

terug op een dankbare dienst. De reacties onder de leden zijn eveneens positief. We hopen 

nu ook mensen aan te spreken die geen behoefte hebben om naar de kerk zelf te gaan.” 

Giften en sponsoring 

Een memorabel moment dus, op deze eerste zondag van april, waarbij de kosten voor het 

hele project zo tussen de vijf- en zesduizend euro liggen. Zomer is er trots op dat het gelukt is 

dat geldbedrag door giften en sponsoring vanuit het bedrijfsleven - al dan niet betrokken bij de 

kerk - bij elkaar te krijgen. De knopjes van de regie heeft hij inmiddels onder controle, tijd om 

kerktelevisie uit te bouwen. ,,Met verzoekliederen, beeld van collectezakken, een opname van 

buiten de kerk of een shot van een kandelaar. Fijn Pasen!”  

 


