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Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 
Bennekom – Wijk Oost 

 
 

 

  
 
 
 

Oude kerk 
10 januari 2021 

9.30 uur 
1e zondag na Epifanie 

 
Voorganger: Ds. A. Verbaan-van den Heuvel 
Organist: dhr. Sjoerd Meijer 
Ouderling: dhr. Niels Moerke 
2e Ouderling: dhr. Joost de Kloet 
Diaken: mevr. Marja van Haren 
Lector: mevr. Marja Hulsbergen 
Uizending: dhr. Renze van de Hoef 
 
Liturgische kleur: wit 

 
Diaconale collecte: Werk plaatselijke diaconie 
Kerkvoogdijcollecte:  Algemeen kerkenwerk 
 
KND-spaardoel:  Zendingswerk in Thailand van 
   de familie Mol uit   
   Veenendaal 
 
Zendingsbussen:  Projecten van Kerk in Actie 

 
 

Orde van dienst 
 

Orgelspel 
 
Welkom & mededelingen  
 
Aanvangslied: Psalm 66:1,3 en 7 
  
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet:           
Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft 
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Gemeente: en die niet laat varen het werk van zijn handen 
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer                
 Jezus Christus in gemeenschap met Zijn Geest. 
Gemeente: Amen.   
 
Gebed om vergeving en moed 
 
Jesaja 62:  10-12 
 
Loflied: Lied 870: 1,3 en 5 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing: Johannes 1: 19-34 
                        
Zingen: Lied 524: 2,3 en 5 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel  
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Zingen: Lied 864: 2 en 4 
 
Gebeden, afgesloten met het Onze Vader 
 
Collecteafkondiging  
 
De kinderen komen terug  
 
Slotlied: Hemelhoog 694 
Wij gaan op weg met brandend hart, 
met een gebed bij elke stap. 
Het lied van hoop klinkt door de landen, 
zingend van de nieuwe dag. 
 
Tweeduizend jaar, en dag en nacht 
brandt deze vlam, verlicht ons land. 
Mensen wachten, harten smachten, 
naar een liefde die verwarmt. 
 
Refrein: 
Laat de vlam weer branden, als een helder baken 
als heraut van 't morgen uur. 
Laat het lied weer sprank' len, laat de liefde branden, 
als een vuur, 
als een vuur. 
 
De liefde roept, de waarheid spreekt; 
dat is de kracht waarmee wij gaan, 
om hen die vallen, hen die wank'len 
op te vangen in uw naam. 
 
Refrein 
 
Zegen, met gezongen Amen. 
 
Orgelspel      
 

 

 

 
Kopij 

 

 
Diensten 

 
Kopij of afkondigingen voor deze kerkbrief: 
Uiterlijk woensdag vóór 18:00 inleveren bij: Michiel 
van der Leeuw, scriba kerkenraad wijk Oost.  
Email: scriba-wijk-oost@hervormd-bennekom.nl   
tel. 41 84 78  
Kijk voor meer info op: www.hervormd-
bennekom.nl 
 

 
De volgende diensten: 
 
Oude Kerk: 
18.30 uur  ds. W. van Weelden, Oud-Alblas (wijk 
West) 
 
Zondag  
Oude Kerk: 
9.30 uur  ds. A. van Zetten (wijk West) 
 
Brinkstraatkerk:  
10.00 Onlinedienst; Zondag van de eenheid 
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Mededelingen 

Onze Facebookpagina 
In deze bijzondere tijden is het goed op de hoogte 
te blijven. Wij proberen u zoveel mogelijk te 
informeren via de kerkbrief en gemeentemails. 
 
Maar wist u dat wij ook een facebookpagina 
hebben? 
Ook daar proberen we u zo goed mogelijk op de 
hoogte te houden. 
 
U vindt de pagina op: 
https://www.facebook.com/Hervormd-Bennekom-
wijk-Oost-573565242702678/ 
 
En vergeet natuurlijk ook onze website niet: 
https://bennekom.protestantsekerk.net/oost 
 

80+ pastoraat: 
Veel 80-plussers heb ik al ontmoet, maar veel meer 
nog niet. Wilt u graag binnenkort een bezoekje, om 
welke reden dan ook, voelt u zich dan vrij om 
contact met mij op te nemen. Met vriendelijke 
groet, Trudy van Dijk, kerkelijk werker 80+.  
E-mail: trudyvandijk@planet.nl    
tel: 06-128 37 317 

Collectes  
In verband met de maatregelen om het 
coronavirus te bestrijden is het niet mogelijk om als 
gemeente fysiek bij elkaar te zijn. Hierdoor is het 
ook niet mogelijk om voor de diaconie en kerk te 
collecteren. Om hier toch in te voorzien vragen wij 
u de komende tijd wel te geven voor de geplande 
diaconale doelen en de kerk. 
  
Namens de Diaconie en Kerkrentmeesters hartelijk 
dank voor uw bijdrage. 
 
Diaconie: 
Zondag 10 januari: plaatselijke diaconie 
Zondag 17 januari: Stichting Tree of Life for 
Refugees 
 
U kunt uw bijdrage overmaken op NL 16 SNSB 094 
700 3304 van de diaconie Herv. Gem. Bennekom 
ter attentie van het genoemde doel. 
 
Kerk: 
De bijdrage voor de kerk kan overgemaakt worden 
op rekening nr: NL 13 RABO 030 700 1814 tnv het 
College van Kerkrentmeesters 
 
Ook op onze website 
https://bennekom.protestantsekerk.net/oost vindt u 
hier informatie over. 
 

De GIVT-app 
We zijn als diaconie blij verrast en dankbaar over 
het aantal gemeenteleden dat inmiddels gebruik 
heeft gemaakt van de GIVT app om giften over te 
maken.  In de GIVT app kan ook gegeven worden 
voor de kerkrentmeesters.  
 
Hoe gaat de GIVT app om met meerdere 
collectes? 
Normaal houden we in een kerkdienst de volgende 
collectes aan:  

1. Diaconie met iedere week een ander doel. 
2. Kerk met als doel: Instandhouding en 

opbouw van onze gemeente 
3. (Eén keer per maand) Kerk met als doel: 

Onderhoudsfonds.  
Deze collectes komen in de GIVT app overeen met 
de 1ste, 2de en 3de collecte. Standaard wordt 
alleen de 1ste collecte getoond. Door op “Collecte 
toevoegen” te klikken kunnen tot een maximum 
van 3 collectes worden toegevoegd.  
 
Wilt u ook gebruik maken van de GIVT app, dan 
kunt u op onze website 
(https://bennekom.protestantsekerk.net/oost) de 
instructie vinden voor het installeren daarvan. 
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Eenheidszondag 2021 
ATTENTIE 
Door de verscherpte coronaregels is de viering van 
de Eenheidszondag gewijzigd: 
* Er is één dienst in de Brinkstraatkerk, met vier 
voorgangers, aanvang 10.00 uur; 
* zonder kerkgangers; 
* met één collecte; 
* online te volgen op 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/251 
Zie verder het aangepaste bericht hieronder; deze 
vervangt eerdere berichtgeving. 
 
Van 17 t/m 24 januari 2021 wordt wereldwijd de 
jaarlijkse Week van Gebed voor Eenheid gevierd. 
In Bennekom hebben we de traditie dat we op de 
eerste zondag van die week Eenheidszondag 
vieren in de Brinkstraatkerk. 
De Raad van Kerken Bennekom vraagt dan of de 
pastores van de vier geloofsgemeenschappen die 
deelnemen in die raad, de viering willen 
vormgeven. Zo kunnen we de eenheid ervaren in 
een dienst waarin kenmerkende elementen zijn 
opgenomen van de Hervormde Gemeente wijk 
Oost, de Gereformeerde Kerk, de Rooms-
Katholieke geloofsgemeenschap Maria Virgo 
Regina en de Vrijzinnigen Bennekom. 
 
Dit jaar is de Eenheidszondag dus op 17 januari. 
Ook dan hebben we nog te maken met strenge 
coronaregels. Die hebben ervoor gezorgd dat de 
opzet van de dienst op deze Eenheidszondag moet 
worden aangepast. 
Traditiegetrouw wordt de dienst wel in de 
Brinkstraatkerk gehouden, maar helaas moet de 
kerk leeg blijven. De dienst is alleen online te volgen 
of terug te zien op 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/251; aanvang: 
10.00 uur. 
 
Wel zijn in ieder geval de vier pastores aanwezig: 
ds. Anne Verbaan (Herv. Gem. wijk Oost), ds. 
Garbrich Baalbergen (Geref. Kerk), Pastor Ben 
Piepers (RK geloofsgemeenschap Maria Virgo 
Regina) en pastor Roos van Doorn (Vrijzinnigen 
Bennekom).  Zij hebben een mooie dienst 
voorbereid, waarin we de oecumene kunnen 
ervaren. 
Daarbij hebben zij zich laten inspireren door de 
zusters van de oecumenische 
kloostergemeenschap in Grandchamp 
(Zwitserland). Deze gemeenschap heeft namelijk 
voor dit jaar de wereldwijde Week van Gebed voor 
Eenheid voorbereid. Centraal staat daarin het 
thema Blijf in mijn liefde, n.a.v. Johannes 15 : 9 - 17. 
 
Aan het eind van de dienst is er aandacht voor de 
collecte. De Raad van Kerken Bennekom heeft de 
collecte bestemd voor de Stichting Tree of Life for 
Refugees. Deze stichting heeft in Varkiza, nabij 

RockSteady 
Gelukkig nieuwjaar! En veel gezondheid! Vooral 
dat laatste natuurlijk. Voorlopig zijn alle activiteiten 
gestaakt, maar wellicht heeft jullie leiding een 
online ontmoeting in petto. Of vraag ernaar als je 
zin hebt in een avondje online-rocksteady. Hopelijk 
zien we elkaar snel weer!  
 
Om 20:00 uur in De Brink: 
RockSteady 1, vraag even na bij 
gdenooij@gmail.com 
RockSteady 2, vraag even na bij 
danielvansteenbergen@hotmail.com 
RockSteady 3 en 4, vraag even na bij 
sandermooij@gmail.com 
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Athene, een huis ingericht voor de opvang van 
zwangere vrouwen en hun gezinnen, die voor 
oorlog en geweld zijn gevlucht en op de straten 
van Athene zijn beland.  
 
Als Raad van Kerken verzoeken we iedereen een 
bijdrage over te maken op rekeningnummer 
NL 15 BUNQ 2040 9416 81 t.n.v. de Stichting Tree of 
Life for Refugees, graag onder vermelding van: 
Collecte Eenheidszondag Bennekom. Deze 
stichting heeft een ANBI-status. 
U kunt uw bijdrage ook overmaken via de Geref. 
Scipio- of Herv. Givt-App. De kerk zorgt er dan voor 
dat uw gift op de juiste bestemming komt. 
 
De Raad van Kerken Bennekom kijkt uit naar een 
mooie beleving van de Eenheid, juist nu we in deze 
bijzondere tijd merken dat we elkaar zo hard nodig 
hebben. 
 

 


