
Protestantse gemeente Bennekom in wording.

Orde voor de ochtenddienst op
zondag 29 april 2018 om 9.00 uur

in de Oude of Sint Alexanderkerk.
5e zondag van Pasen, zondag “Cantate”

Kleur: Wit.

Voorganger:  proponent Tineke 
   Werner
Ouderling:  Ria Veldhuizen-Bouw
Diaken:  Peter Nijenhuis
Organist:  Sjoerd Meijer
Lectrix:  Caroline Hendriksen

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar 
mevr. R.G. Homma-Boomsma, Dorpsstraat 41A.

Omzien naar:
Laten we meeleven met allen die (ernstig) ziek zijn 
en thuis of elders verpleegd/verzorgd worden.

Collecte
Diaconie:  Solaplus
Kerk:   Kerk Algemeen

Denkt u bij de uitgang ook aan de zendingsbussen? 

Na de dienst is er koffie/thee en lekkers. U wordt 
hiervoor van harte uitgenodigd. 

De volgende kerkbrief verschijnt 6 mei. Dan is er 
een dienst om 09.30 uur in de Ichthuskerk. 
De voorganger is dr. N. Brunsveld uit Est.

____________________

Orgelspel: Liebster Jesu, wir sind hier – 
      Johann Gottfried Walther

Welkom en afkondigingen

VOORBEREIDING

Orgelspel: Zing een nieuw lied voor God de Here

Wij gaan – indien mogelijk – staan.

v.  Wij zijn bijeen in de Naam van de Vader, de  
 Zoon en de heilige Geest
g. Amen.
v. Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
g. die hemel en aarde makende is. Amen

Lied  640d.

Lied: Psalm 98: 1, 3.

Lied  640d.

We gaan zitten

Kyrië.

v. Laten wij de Eeuwige aanroepen
 om ontferming over de nood van de wereld

----------Kyriëgebed---------- 
v. en laten wij zijn naam prijzen
g. want Zijn barmhartigheid heeft geen einde.
v. zo bidden wij:
g.

Glorialied 304: 1, 2 en 3.



DE HEILIGE SCHRIFT

Groet:

Gebed van de zondag.

Lezing: Deuteronomium 4, 32-40.

Lied: psalm 98: 2.

Lezing: 1 Johannes 3, 18-24.

Lied 967: 1 en 2.

Lezing: Evangelie naar Johannes 15, 1-9.

Lied 339a.

Verkondiging

Orgelspel: Zonne der gerechtigheid

Lied 973: 1, 2, 3 en 4.

GAVEN EN GEBEDEN

Toelichting op en inzameling van de gaven met 
orgelspel:  Lobe den Herren, den mächtigen König 
 der Ehren – Johann Gottfried Walther

Wij gedenken ...

Gebeden
- dank, voorbeden, intenties, stil gebed: elke 
 bede wordt afgesloten met ‘zo bidden wij u’ 
 waarna we samen 368f zingen. 

- Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN

We gaan – indien mogelijk – staan

Lied 977: 1, 2, 3 en 5.

Zegen.

g.

Orgelspel: Trumpet Voluntary – allegro – 
       John Bennett

_____________

Minimarkt zaterdag 26 mei 

Op zaterdag 26 mei 2018 is de jaarlijkse 
minimarkt van 09.00-16.00 uur. 
Locatie: Rijnsteeg 14 te Bennekom. 
Er is weer veel te verkrijgen zoals meubels, 
elektrische apparatuur, servies, tuinmeubels, 
keukenspullen, boeken, puzzels, speelgoed, cd’s 
etc. Ook is in één van de schuren een restaurantje 
ingericht voor koffie/thee/frisdrank met wat lekkers. 
We hopen u op 26 mei te ontmoeten op de 
minimarkt.  
De opbrengst van deze markt worden gebruikt voor 
onderhoud van de Oude Kerk en bijbehorende 
gebouwen te Bennekom. 

We hebben voor zowel de vrijdag (opbouw) als de 
zaterdag (opbouw/verkoop) vrijwilligers nodig bij de 
minimarkt. Aanmelden kan bij Aline Flikweert via 
kerkpleinmarkt@hervormd-bennekom.nl of 
06-52472269.

4 mei herdenkingsconcert 2018 om 19.00 uur 
in de Oude Kerk in Bennekom.

Het is een concert met een boodschap. De muziek 
en het programma maakt dat de concertganger 
beseft wat het voor Bennekom betekende om in 
oorlog te zijn. Een concert voor en door alle 
generaties met Stolpersteine (Struikelstenen) als 
“rode draad”. Stenen die ook in Bennekom in de 
stoep gelegd zijn voor huizen waar joden zijn 
weggevoerd naar de vernietigingskampen.

Voice-Male werkt mee met passende liederen met 
daarbij soms een kinderstem. Het verhaal van de 
joodse  familie Frankenthal wordt verteld en omlijst 
met o.a. klarinetmuziek. Mariska Wessel zingt het 
prachtige en indringende Kaddish van Ravel. Het 
gedicht “De stenen spreken” van Larissa Verhoeff 
wordt door haarzelf en kinderen voorgedragen. De 
Hymn to Freedom van Oscar Peterson laat ons 
denken aan alle oorlogsslachtoffers die gevallen zijn 
voor de vrede en de vrijheid.

Een moment van mooie muziek, bezinning en 
herdenken waarna men kan aansluiten bij de stille 
tocht voor de herdenkingsceremonie in het Bart van 
Elst Plantsoen om 20.00 uur. Uit respect voor de 
mensen die hun leven gegeven hebben voor onze 
vrijheid kan men tijdens het defilé  bloemen op de 
banken neer leggen. Op het kerkplein worden 
bloemen uitgedeeld maar zelf bloemen meenemen 
zegt  meer.

De volgende kerkbrief verschijnt op 6 mei.
Kopij kunt u tot donderdag 3 mei 12.00 uur per 
email sturen aan:
 scribapastoraatwijk3@hervormd-bennekom.nl
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