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Kerkbrief Hervormde gemeente 
Wijk 2&3 Bennekom 

Protestantse Gemeente Bennekom 
in wording 

 
  Zondag 23 september 2018                   kleur: groen 
 
 

 Dienst: 
Ichthuskerk om 9.30 uur  
Voorganger: mevr. Ds. A. Verbaan-van den Heuvel 
Organist: dhr. Gert Winkelhorst 
Ouderling van dienst: dhr. Ben Scherrenburg 
Diaken van dienst: dhr. Gijs Elbertsen 
Lector: mevr. Riek Jansen 
Beamer: dhr. Jan van Haren 
 

 Collecten: 
Diaconie : Vredesweek 
Kerk  : Algemeen kerkenwerk  
 
De kinderen sparen in de kindernevendienst voor het Kinderhospice 
Binnenveld te Barneveld. 
 
Denkt u bij de uitgang ook aan de zendingsbussen? 
 

 

Kopij / afkondigingen voor deze kerkbrief: 
Uiterlijk woensdag vóór 18:00 inleveren bij: Michiel van der Leeuw, 
scriba kerkenraad wijk 2. Email: scribawijk2@hervormd-bennekom.nl   
41 84 78 
Kijk voor meer info op: www.hervormd-bennekom.nl 

 

De volgende diensten: 
18:30 Oude kerk: mevr. Ds. A. Verbaan-van den Heuvel (Gezamenlijke 
Protestantse avonddienst) 
18:30 Ichthuskerk: ds. L. de Wit, Putten (wijk 1) 
 
30 september 2018: 
9:00 Oude Kerk: ds. J. Van Holten, Wezep (wijk 3) 
9:30 Ichthuskerk: ds. J. Belder, Harskamp (wijk 1) 
10:30 mevr. Ds. A. Verbaan-van den Heuvel (wijk 2) 

 



 2 

Orgelspel: Preludium en Fuga in F gr.t. Vincent Lübeck (1654-1740) 
 
Welkom / mededelingen  
 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING  
 
Aanvangslied: Zingende Gezegend 213 (melodie Psalm 84) 
 
Dit huis, een herberg onderweg 
voor wie verdwaald in heg en steg 
geen rust, geen ruimte meer kon vinden, 
een toevluchtsoord in de woestijn 
voor wie met olie en met wijn 
pijnlijke wonden liet verbinden, 
dit huis waarin men smarten deelt 
weet hoe Gods liefde harten heelt. 
 
Dit huis, waarin een gastheer is 
wiens zachte juk geen last meer is, 
dit huis is tot ons heil gegeven: 
een herberg voor wie moe en mat 
terzijde van het smalle pad 
struikelt en langer niet wil leven- 
plaats tegen neerslachtigheid, 
een pleister van barmhartigheid. 
 
Dit huis, met liefde opgebouwd, 
dit gasthuis voor jong en oud, 
ligt langs de weg als een oase; 
hier kan men putten: nieuwe kracht, 
hier is beschutting voor de nacht. 
Hier is het elke zondag Pasen! 
Gezegend al wie binnengaat 
en hier zijn lasten liggen laat. 
 
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.   
 
Zingen: OTH 291 
'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God 
Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot 
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij 
'k Zie naar Hem op en 'k weet: Hij is mij steeds nabij. 
 
Moment met de kinderen 
 
Gebed van verootmoediging en opening van de Schriften 
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Schriftlezing: Hebreeën 1: 1- 4 
 
Zingen: Lied 280: 5, 6 en 7 
 
Verkondiging  
Tekst: 2 Kronieken 25: 9b “Doch de man Gods zei: De Heer kan u meer geven dan dit.” 
 
Orgelspel: ‘Freu dich sehr, o meine Seele’ Johann A. Junghanns (1745-1810) 
 
Zingen: Lied 885 
 
DIENST VAN HET DELEN 
 
Voorbeden  
 
Collecte afkondiging  
 
Inzameling van de gaven  
 
Kinderen komen uit de kindernevendienst  
 
DIENST VAN DE TAFEL  
 
Zingen: Psalm 139: 1 
 
Woorden bij het Avondmaal 
 
Onze Vader 
 
Uitdelingswoorden en nodiging 
 
Zingen:   
Lied 385 
Lied 377 
Lied 66a 
 
Lofzegging en dank 
 
Kinderen komen uit de oppas 
 
Slotlied: Lied 425 
 
Zegen met gezongen Amen. 
 
Orgelspel: ‘Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren’   Johann G. Walther (1684-1748) 
 

 

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van 
een kop koffie, thee of limonade met wat lekkers erbij.  
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NextGen 23 september   
 
Zondag 23 september is er weer NextGen in de Brink! Na een lange tijd van 
vakantie is er eindelijk weer een viering voor en door jongeren van de 
middelbare school. 
Het thema is “Reflectie”. Dit kan de betekenis hebben van terug kaatsen, 
maar dat bedoelen we hier niet. Een andere betekenis is terugkijken. Het 
nieuwe schooljaar is alweer even gaande maar het leek ons goed om ook eens 
terug te kijken hoe het vorig jaar is geweest. Misschien kun je d’r wat van 
leren voor het komende jaar. Arnoud gaat hier met ons bij stil staan. 
De NextGenBand is ook weer druk aan het oefenen gaat vast weer spetteren in 
de Brink. Er staan nog meer leuke dingen op stapel, maar als je nog ideeën 
hebt, vertel ze gerust, of mail ze! 
Zien we je op 23 september? Natuurlijk is er ook weer koek en cola!! 
 
Namens de NextGenCrew, 
René van Leeuwen 
NextGenBennekom@gmail.com 
 

 

Kerkpleinmarkt zaterdag 29 september
Op zaterdag 29 september is de jaarlijkse kerkpleinmarkt van 09.00-
16.00 uur. De markt wordt gehouden in en rond de het Kerkheem / de 
Oude Kerk. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van de Oude 
Kerk en bijbehorende gebouwen.  
De opening van de markt is op vrijdag 28 september om 14.00 uur in 
het Kerkheem. Vanaf 14.30 uur wordt de markt opgebouwd.  
Voor de verkoop op zaterdag zijn we nog op zoek naar vrijwilligers. 
Aanmelden kan bij Aline Flikweert via kerkpleinmarkt@hervormd-
bennekom.nl of 06-52 47 22 69. 
 

 Andries Knevel. 
Op zondag 7 oktober om 18.30 uur gaat Andries Knevel voor in de 
Ontmoetingsdienst in de Brinkstraatkerk. Het thema is: “Hollen achter 
het evangelie aan”. In Handelingen 13:43 staat dat een grote groep 
mensen, na de verkondiging van het evangelie, met Paulus en Barnabas 
meeliepen om nog meer te horen over het evangelie! Hoe is dat bij 
ons? Hoe enthousiast zijn wij over het evangelie en hoeveel moeite 
doen wij om meer te horen?                                                                     
Aan de dienst werkt mee het Praisekoor Menorah uit Harderwijk o.l.v. 
Johan de Jong. Een groot en enthousiast koor, dat al 25 jaar bestaat 
en ze hebben prachtige liederen uitgezocht.                                             
We hopen dat de kerk vol wordt en dat u en jij ook vrienden en 
bekenden meeneemt! 
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Kerkbrief Hervormde gemeente 
Wijk 2 Bennekom 

Protestantse Gemeente Bennekom 
in wording 

 
  Zondag 23 september 2018                   kleur: groen 
 
 

 Dienst: 
Oude kerk om 18.30 uur  
Voorganger: mevr. Ds. A. Verbaan-van den Heuvel 
Organist: dhr. Nico van Reenen 
Ouderling van dienst: dhr. Renze van de Hoef 
Diaken van dienst: dhr. Gijs Elbertsen 
Lector: mevr. Ineke Sanders 
 
Er wordt in deze dienst niet gebeamed. Neem uw liedboek mee! 
 

 Collecten: 
Diaconie : Vredesweek 
Kerk  : Algemeen kerkenwerk  
 
Denkt u bij de uitgang ook aan de zendingsbussen? 
 

 
Stenen 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Aanvangslied: Lied 8a: 1,2 en 3 
 
Bemoediging en Groet 
voorg. Onze hulp is in de naam van de Heer 
gem. die hemel en aarde gemaakt heeft 
voorg. Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
gem. die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. 
voorg. Genade zij u en vrede van God onze Vader,  
 Jezus Christus de Heer in gemeenschap met Zijn Geest. 
gem. AMEN 
 
Tekst: Psalm 114: 3 en 5 
 
Zingen: Lied 8a: 4,5 en 6 
 
Gebed om de Geest 
 
Schriftlezingen: 
Jozua 3: 14 – 4: 7 en 4:14 
 
Zingen: Gezang 302 
God zij geloofd om Kanaän 
dat land vol druiven en vol graan, 
dat overvloeit van melk en honing, 
het geeft zijn oogst te rechter tijd, 
dat land is enkel vruchtbaarheid: 
gezegend land om in te wonen! 
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Hier druipt de regen van Gods woord, 
in alle beken stroomt het voort, 
het drenkt de luisterende velden: 
die zijn gehoorzaam aan zijn lied 
en al doorgronden zij het niet, 
zij zullen het de mensen melden. 
 
Al het gezaaide spreekt Gods Woord, 
het plant zich duizendvoudig voort, 
wie is zo doof dat hij niet luistert? 
Wie is zo traag dat hij niet weet 
hoe God een Heiland komen deed, 
een zaad waarvan het weiland fluistert? 
 
Verkondiging   
 
Orgelspel 
 
Zingen: Lied 823 
 
Geloofsbelijdenis, beantwoorden met Lied 111: 2 en 5 
 
Dank- en voorbeden, afgesloten met het Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven 
                               
Slotlied: Lied 413 
 
Zegen, afgesloten met gezongen Amen
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