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Kerkbrief Hervormde gemeente 
Wijk 2 Bennekom 

Protestantse Gemeente Bennekom 
in wording 

 
  Zondag 18 november 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: mevr. Hennie de Kloet 
Diaken van dienst: dhr. Gijs Elbertsen 
Lector: mevr. Ineke Sanders 
Beamer: dhr. Roelof Anne Schoenmaker 
Met medewerking van Gospelkoor By Grace o.l.v. Marleen van der Kolk 
 

 

Collecten: 
Diaconie: Diaconaal inloopcentrum Wageningen 
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: 
25 november 2018 (Voleindingszondag) 
9.30 Oude Kerk: ds. W. Smit en mevr. ds. A.M. Verbaan-van den Heuvel 
(wijk 3 en 2) 
9.30 Ichthuskerk: ds. J. de Jong, Nijkerk (wijk 1) 
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Orgelspel 
 
Koor: We believe 
 
Welkom en mededelingen 
 
Aanvangslied: Psalm 100 
 
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 
 
Koor: Still my soul be still 
 
Gebed om de Geest 
 
Koor: Holy is the Lamb 
 
Schriftlezing: Jozua 6 
 
Zingen: Lied 598 (Ned. versie) 
 
Verkondiging   
 
Koor: Amazing Grace 
 
We zingen de Geloofsbelijdenis 
 
Dank- en voorbeden n.a.v. Lied 1004, afgesloten met het Onze Vader 
 
Koor zingt: Praise Him 
 
Inzameling van de gaven 
 
Slotlied: Lied 758 
 
Zegen, afgesloten met koor “All night all day” 
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 Scheppingszondag 18 november 2018: hart van Bennekoms 

Klimaatweekend 
Het is Scheppingszondag op 18 november. Deze Scheppingszondag is het 
centrale punt in het Bennekomse Klimaatweekend van 17 tot en met 19 
november. Er zal tijdens de kerkdiensten bij vrijwel alle 
kerkgenootschappen in Bennekom worden stilgestaan bij de Schepping. 
Elke predikant of voorganger zal een eigen invulling geven aan deze 
Scheppingszondag. Niet alleen benoemen we de wonderbaarlijke 
schoonheid van de Schepping, maar ook de bedreigingen door de houding 
en het gedrag van de mensen met als gevolg gevaarlijke 
klimaatverandering.  
Op zaterdag 17 november kunt u deelnemen aan een klimaatwandeling 
langs een aantal plaatsen in Bennekom. De lengte is ongeveer 2 
kilometer. U krijgt dan praktische informatie over klimaat-neutraal 
wonen, energiebesparende maatregelen en loskoppelen van de 
hemelwaterwaterafvoer. De wandeling start om 10.15 uur vanaf de Brink. 
Op maandag 19 november sluiten we het klimaatweekend af met een 
voorlichtingsbijeenkomst om 20.00 uur in het Kerkheem, inloop vanaf 
19.30 uur. 
 
Wethouder Lex Hoefsloot zal hier ingaan op het beleid dat Ede inzet om 
Ede duurzamer te maken. De heer Peter Scholtens zal namens de 
gemeente Ede de ‘Routekaart Ede energieneutraal 2050 en Ede los van 
het gas vóór 2030’ toelichten.  
 
Onze "eigen" weerman Reinier van den Berg deelt zijn visie op de actuele 
ontwikkelingen rond klimaatverandering. Ook zijn er enkele standjes 
aanwezig met informatie over technische mogelijkheden, zoals de 
warmtepomp en zonnepanelen, maar ook Vallei Energie en 
woningcorporatie Plicht Getrouw presenteren zich. 
 
U bent van harte welkom. 
 
Cor Schaap 
Taakgroep Kerk, Milieu en Samenleving 
www.kms-bennekom.nl 
 
Zie ook het klimaatweekend op Ede TV: 
https://www.youtube.com/watch?v=jspuRV_Dues 
 
 

 De laatste èchte NextGen viering van 2018 is alweer aan de beurt: zondag 
18 november om 11:00 uur in de Brink. Sinterklaas komt 17 november in 
het land. Het thema van NextGen is dan ook: “Heb jij je schoen al 
gezet?”. Gedurfd? Zeker! Maar we hebben wat moois bedacht! 
Deze keer niet alleen met de crew maar ook een groep studenten van de 
Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Met hen hebben we het gedurfde 
thema bedacht en zij spelen mee in de band en doen in de viering ook 
mee! Leuk om zulke gasten erbij te hebben.  
Vergeet niet collectegeld mee te nemen (of mee te geven, ouders!) voor 
het inloophuis Markt 17 in Wageningen. Het zou leuk zijn als we een mooi 
bedrag kunnen overhandigen! 
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In december is er geen ‘normale’ NextGen viering, maar traditiegetrouw 
een kerstdiner! Het hoe en wat precies krijg je nog te horen, maar houd 
vrijdagavond 14 december vast vrij in je agenda!!  
 
Tot 18 november om 11:00 uur in de Brink! Neem vrienden en vriendinnen 
mee! 
 
Namens de crew, de band en de CHE-studenten, 
René van Leeuwen 
M: 06-40524753 
Mail: nextgenbennekom@gmail.com 
Facebook en instagram: @NextGenBennekom 
 

 

 


