
 1 

 
 
 

Kerkbrief Hervormde gemeente 
Wijk 2 Bennekom 

Protestantse Gemeente Bennekom 
in wording 

 
  Zondag 3 februari 2019                   kleur: groen 
 
 

 Dienst: 
Oude kerk om 10.30 uur  
Voorganger: mevr. Ds. A. Verbaan-van den Heuvel 
Organist: dhr. Johan Hulshof 
Ouderling van dienst: dhr. Renze van de Hoef 
Diaken van dienst: dhr. Eric van der Mark 
Lector: mevr. Tineke Vreugdenhil 
Beamer: dhr. Jan van Haren 
 

 Collecten: 
Diaconie: kerk in Actie: noodhulp Bangladesh 
Kerk: Algemeen kerkenwerk  
 
De kinderen sparen in de kindernevendienst voor de kinderclub van het 
AZC in Leersum. 
 
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: ds. A.D. Goijert, Nijkerk (wijk 1) 
18:30 Brinkstraatkerk: mevr. ds. L. van der Laan (SingIn) 
 
10 februari 2019: 
9:30 Ichthuskerk: mevr. ds.L.van Hilten-Matthijsen, Apeldoorn (wijk 3/2) 
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Welkom & Mededelingen  
 
Aanvangslied: Lied 1005 (Ned. Versie): 1,2 en 3 
 
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: 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God (ELB 188) 
 
Moment met de kinderen 
 
Gebed van verootmoediging en opening van de Schriften 
 
Schriftlezing: Exodus 33: 11-23 
 
Zingen: Lied 405: 1 en 3 
 
Verkondiging  
 
Zingen: Lied 870: 1, 4,5,6,7 en 8 
 
DIENST VAN HET DELEN 
 
Voorbeden  
 
Collecte afkondiging 
  
Inzameling van de gaven  
 
Kinderen komen uit de kindernevendienst  
 
DIENST VAN DE TAFEL  
 
Zingen: Psalm 34: 1 en 4 
 
Gebed bij de tafel 
 
Onze Vader 
 
Nodiging 
 
Zingen: Lied 276 
 Lied 377 
 Lied 103 e 
 Lied 568a 
 
Lofzegging en dank 
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Slotlied: Psalm 134: 1 en 3 
 
Zegen met gezongen Amen. 
 

 

Vóór de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het 
genot van een kop koffie, thee of limonade met wat lekkers erbij.  
 
 

 

Schrijvers 40 dagenkalender 2019 gezocht! 
 
Inmiddels is het in de PGB in wording een traditie: voor het 3e jaar 
maken we samen een ‘boekwerkje’ om vanaf Aswoensdag tot aan 
Pasen te gebruiken. Kortom: het Veertigdagenboekje. Zo gaan we 
met onze beide kerken gezamenlijk als gemeenschap van Christus op 
weg naar Pasen. 
Graag nodigen we gemeenteleden van jong tot oud(er) uit om mee te 
werken. Hoe meer zielen, hoe beter!  
 
Dit jaar hebben we gekozen voor het thema “Zeven Woorden". Zeven 
woorden die volgens de Bijbel vanaf het kruis gesproken zijn, zij 
vormen onze gang op weg naar Pasen. 
 
Doe je mee? 
Meld je dan snel aan bij Irene Fioole (Brinkstraatkerk), Everdina 
Vermeulen of Joke Faber (Oude Kerk).  
Na opgave hoor je zo snel mogelijk bij welke tekst je iets kunt gaan 
maken/schrijven. Geef evt. ook aan als je voorkeur hebt voor een 
bepaalde leeftijdscategorie (Ouders 0-4 / 70+ / 
30-50 / 50-70 / Jongeren 4-18 / 18-30).  MAXIMAAL 250 WOORDEN! 
 
Ook krijg je dan de informatie hoe je e.e.a. in kunt leveren tot 
uiterlijk 20 februari. 
 
E-mailadressen:   
fioole.dejong@kpnmail.nl 
joke.faber@chello.nl 
scribapastoraatwijk3@hervormd-bennekom.nl 
 

 God, mag ik U eens vragen…? 
Stel dat je God zou tegenkomen op straat en je zou Hem mogen 
aanspreken… Wat zou je Hem willen vragen? Heb je daar wel eens 
over nagedacht? Zondag 3 februari is er weer een SingIn waar ds. 
Loeki van der Laan bij dit thema stil staat. Er zijn weer mooie 
liederen bij dit thema uitgezocht. Samen met de jongeren van de 
NextGenBand zullen we weer lekker kunnen zingen.  Houd de Social 
Media (@SingInBennekom op Facebook en Instagram) in de gaten voor 
de playlist die binnenkort gepubliceerd gaat worden. 
 
Vind je het leuk om bekende en minder bekende liederen te zingen, 
kom dan zondag 3 februari om 18:30 uur naar de Brinkstraatkerk en 
Bennekom. 
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NB. We zijn op zoek naar mensen die zo nu en dan willen helpen bij 
de SingIn: een presentatie maken, eten koken, liederen uitzoeken, 
uitnodiging maken… Vind je dit leuk, laat het dan even weten tijdens 
de SingIn of via SingInBennekom@gmail.com 
 
Zet alvast in je agenda: Zondag 7 april strijkt The Psalm Project 
wederom neer in Bennekom. 
 
Namens SingIn Bennekom, 
René van Leeuwen 
M: 06-4054753 
 

 
 

 

Nice! Sirkelslag Young staat weer op het programma voor RockSteady 
1 t/m 3. We gaan live de strijd aan met jeugdclubs uit het hele land. 
Ideaal moment om voor het eerst kennis te maken, dus wees welkom. 
De “oudjes” van Rock Steady 4 gaan hun eigen gang, heel relax en 
gezellig. 
 
De eerstvolgende Rock Steady avonden* zijn: 
RockSteady 1/2  - vrijdag 1 februari -  Sander 
(sandermooij@gmail.com) 
RockSteady 3  - vrijdag 1 februari - Neske 
(pelsweg@kpnmail.nl) 
RockSteady 4  - vrijdag 15 februari - Ben 
(bscherrenburg@upcmail.nl) 
* Neem even contact op met bovenstaande leiding, zodat je weet hoe 
laat en waar het is. 
 
Tot RockSteady 
 



 5 

 Natuur met bomenbingo zaterdag 9 februari    
De natuur is onuitputtelijk wat betreft soorten dieren, planten en 
bomen. Ook bij de Bennekomse hei zijn hele bijzondere (oude) 
bomen te vinden. ARocha is daar actief om de hei te behouden en dat 
vraagt steeds een keuze om wat er gekapt moet gaan worden: bomen 
van waarde blijven behouden! En zo ga je met andere ogen kijken 
naar de prachtige bomen die daar te vinden zijn. Dat is wel een 
kwestie van oefenen. Samen gaan we aan de hand van een 
bomenbingo op zoek naar een aantal bomen die het waard zijn 
gevonden te worden. 
Iedereen is welkom om mee te komen doen met deze bomenbingo op 
het terrein aan de Oostbreukelderweg (voorbij het tunneltje naar 
Hoekelum) even vóór de bocht in het fietspad rechtsaf een bospad in 
bij een gele werkkeet. Het duurt ongeveer een half uurtje en er is 
ook drinken voor iedereen. Mocht je zin hebben om ook mee te 
helpen om te werken op de hei, dan ben je al welkom vanaf 13.00 
uur.  Want op deze zaterdag is het ook weer een ARocha werkmiddag 
op hetzelfde terrein.I.v.m. catering en weersgesteldheid graag even 
aanmelden bij bennekom@arocha.org. 
 

 


