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Kerkbrief Hervormde gemeente 
Wijk 2 Bennekom 

Protestantse Gemeente Bennekom 
in wording 

 
  Zondag 14 oktober 2018                   kleur: groen 
 
 

 Dienst: 
Oude kerk om 18.30 uur  
Voorganger: mevr. Ds. A. Verbaan-van den Heuvel 
Organist: dhr. Gert Winkelhorst 
Ouderling van dienst: dhr. Huib van den Heuvel 
Diaken van dienst: mevr. Marja van Haren 
Lector: dhr. Gert Ansink 
 
In deze dienst wordt geen beamer gebruikt. Neem dus uw liedboek 
mee! 
 

 Collecten: 
Diaconie : Open doors 
Kerk  : Algemeen kerkenwerk  
 
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: 
21 oktober 2019: 
9:00 Oude Kerk: ds. P. ’t Hoen, Ede (wijk 3) 
9:30 Ichthuskerk: ds. H. Rosenboom, Kesteren (wijk 1) 
10:30 Oude kerk: mevr. Ds. A. Verbaan-van den Heuvel (wijk 2) 
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Thema: Heilige Grond 
 
Orgelspel: 'Prelude and Choral, Jacob de Haan (1959) ' 
 
Welkom en mededelingen 
 
Aanvangslied: Lied 246b: 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 
 
Zingen: Lied 246b: 4 en 5 
 
Gebed om de Geest 
 
Schriftlezing: Jozua 5 
 
Zingen: Lied 827 
 
Verkondiging   
 
We luisteren naar: 'Es ist das Heil uns kommen her' (Unbekannter Meister) 
 
Zingen: Lied 146c: 1,3 en 4 
 
Geloofsbelijdenis, beantwoorden met Psalm 103: 1 en 2 
 
Dank- en voorbeden, afgesloten met het Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven 
 
Tijdens de collecte luisteren we naar: 'Fantasia', Johann Pachelbel (1653 – 1706) 
                               
Slotlied: Lied 263 
 
Zegen, afgesloten met gezongen Amen 
 
Orgelspel: ‘Trumpet Voluntary in Bes, John Stanley (1713-1786)’ 
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  VakantieBijbelClub (VBC) 
Dit jaar is de VBC op vrijdag 26 oktober. 
 
Als kernteam zijn we weer volop bezig om ook dit jaar (weer) een 
onvergetelijke dag te organiseren. 
Om alles die dag, net als andere jaren, in goede banen te leiden zijn 
wij op zoek naar vrijwilligers. 
 
Vandaar dat wij jou dit bericht laten lezen! 
 
Wij hopen dat je (ook) dit jaar mee wilt helpen. 
 
Als kernteam bereiden we de VBC dag voor. Hierdoor is er voor jou als 
vrijwilliger nauwelijks voorbereiding nodig. 
Wij zullen info en draaiboek via mail in de week vooraf aan de VBC 
communiceren. 
 
Om de VBC 2018 door te kunnen laten gaan zijn wij op zoek naar jou! 
Dus wil jij je vrijdag 26 oktober van 12.00 tot 20.00 uur inzetten om 
ruim 175 kinderen een onvergetelijke dag te bezorgen?  
 
Meld je dan direct aan bij Arjan Hendrikse (arjanhendrikse@gmail.com). 
Je kunt gewoon een mail sturen. 
 
Mocht je vragen hebben dan horen wij dat graag. 
 
Wij kijken uit naar je aanmelding! 
 
ZONDER VRIJWILLIGERS KAN DE VBC NIET DOORGAAN 
 

 

ARocha: de hei vraagt om onderhoud! 
Op zaterdagmiddag 13 oktober gaan we om 13.00 uur weer aan het 
werk op het heideveld achter het Scouting gebouw aan de Heinrich 
Witteweg. Het eerste gedeelte van de hei ziet er redelijk uit, maar 
even verder is de heide totaal overwoekerd door opslag. Kleine paadjes 
kronkelen erdoorheen maar van de heide is niet veel meer te zien. Daar 
willen we graag wat aan veranderen. Voor werkmateriaal wordt 
gezorgd.  
 
Wie wil meedoen?  
Wij verzamelen bij de ingang langs de Oost Breukelderweg, waar het 
fietspad een bocht maakt. Wil je meedoen? Geef je dan alvast op. 
Graag bericht aan bennekom@arocha.org                
Het A Rocha Team 
 

 


