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Ichthuskerk 
26 mei 2019 

9.30 uur 

 
Voorganger: mevr. Ds. A. Verbaan-van den  
  Heuvel 
Ouderling: dhr. Wim van den Berg 
Organist: dhr. Gert Winkelhorst 
Lector:  dhr. Gert Ansink 
Beamist: dhr. Renze van de Hoef 
 
Liturgische kleur: wit 

 
Diaconale collecte: Plaatselijk ouderenwerk 
Kerkvoogdijcollecte:  Algemeen kerkenwerk 
Deurcollecte:   Onderhoudsfonds  
KND-spaardoel:  Kinderclub van het AZC in  
   Leersum 
Zendingsbussen:  Projecten van Kerk in Actie 

 

 
Orde van dienst 

 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Aanvangslied: Psalm 66: 1 en 6 
 
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 en van Jezus Christus, in gemeenschap met Zijn 
 Geest                                                                       
gem. Amen.   
 
Zingen: Psalm 66: 7 
 
Gebed van verootmoediging 
 
Woord van vergeving 
 
Zingen: Lied 886 
Abba Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Lat mijn hart steeds vurig zijn. 
U laat nooit alleen. 
Abba Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
 
Abba Vader, laat mij zijn, 
slechts van U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d' uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 



Abba Vader laat mij zijn, 
slechts van U alleen. 
 
Moment met de kinderen 
 
Gebed bij de opening van de Schrift  
 
Schriftlezing: Joël 2: 21-27 
 
Zingen: Lied 678: 1,2, 3 en 4 
 
Schriftlezing: Johannes 14: 23-29  
 
Zingen: Lied 701 
 
Verkondiging      
 
Orgelspel 
 
Zingen: Lied 1010 
 
Dankgebed, voorbeden, beantwoorden met Lied 367e, Onze Vader 
 
Collecte afkondigingen 
 
Inzameling van de gaven 
 
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst – 
 
We zingen met hen: OTH 491  Een rivier vol van vrede 
 
Een rivier vol van vrede 
een rivier vol van vrede 
een rivier vol van vrede in mijn hart ( in geheel herhalen) 
 
Een fontein vol van blijdschap 
een fontein vol van blijdschap 
een fontein vol van blijdschap in mijn hart (in geheel herhalen) 
 
Ik heb lief als mijn Jezus 
Ik heb lief als mijn Jezus 
Ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart (in geheel herhalen) 
 
Een rivier vol van vrede 
een fontein vol van blijdschap 
Ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart (in geheel herhalen) 
 
Zegen,besloten met Amen 
 
Zingen: Lied 425 
 
Orgelspel  
 

 

 
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van  

een kop koffie, thee of limonade met wat lekkers erbij. 
 

 



 
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: 
18.30 uur Oude kerk: ds. E.J. de Ruiter, Amerongen 
(gezamenlijke Protestantse avonddienst) 
18.30 uur Ichthuskerk: ds. J. van Dijk, Ridderkerk (wijk 
West) 

 
30 mei 2019 (Hemelvaartsdag) 
9.30 uur Oude Kerk: ds. L. de Wit, Putten (wijk West) 
9.30 uur Brinkstraatkerk: ds. W.G. van den Top 
(gezamenlijk Protestantse eredienst) 
 

2 juni 2019 
9.30 uur Oude Kerk: mevr. ds. A.M. Verbaan‐van den 
Heuvel (wijk Oost) 
9.30 uur Ichthuskerk: ds. K.M. Teeuw, Voorthuizen (wijk 
West) 
 

 
Omzien naar elkaar 

 

 
Mededelingen 

 
 

 
VRIJWILLIGERS MET GROENE VINGERS GEZOCHT. 
 
Een mooie tuin behoeft onderhoud. 
Daarom is het College van Kerkrentmeesters 
opzoek naar vrijwilligers met groene vingers. 
 
Nu de Ichthuskerk er weer netjes bijligt willen we 
dat graag zo houden. 
Om deze taak uit te voeren zoeken wij vrijwilligers 
die bij toerbeurt het onderhoud van de tuin op zich 
willen nemen. 
 
Voor informatie kunt u mailen naar: 
secretariskerkrentmeesters@hervormd-bennekom.nl 

31 mei - Bezoek Wildkansel met de boswachter 
  
Op dit moment lopen de wilde zwijnen met jongen, 
evenals reeën en andere dieren. De boswachter 
heeft aangeboden een groep mensen naar de 
wildkansel te willen begeleiden op vrijdagavond 31 
mei om te genieten van deze dieren. Maar... het 
blijft spannend of er veel te zien is: altijd een 
verrassing! 
Exacte gegevens zullen nog bekend gemaakt 
worden. 
  
We willen graag de belangstelling polsen. Zou je 
willen aangeven of je belangstelling hebt om 
(vroeg) op de avond van 31 mei te willen gaan 
met de boswachter? 
 

 
 
We willen de excursie door laten gaan als we een 
10-15 mensen kunnen verwachten. Vandaar dat 
we vragen of je ook wilt aangeven voor 
maandagavond 18.00 uur via 
bennekom@arocha.org of je belangstelling hebt. 
Dan kunnen wij bekijken of deze excursie doorgang 
kan vinden. 
  
Hartelijke groet en we horen graag van u! 
 
Namens het team ARocha,  
Wilma 
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Oude kerk 
26 mei 2019 

18.30 uur 

 
Voorganger: ds. E.J.de Ruiter, Amerongen 
Ouderling: dhr. Joop ten Veen 
Organist: dhr. Daan de Vries 
Lector:  mevr. Marja van Haren 
  
Liturgische kleur: wit 

 
Diaconale collecte: Plaatselijk ouderenwerk 
Kerkvoogdijcollecte:  Algemeen kerkenwerk 
Deurcollecte:   Onderhoudsfonds  
Zendingsbussen:  Projecten van Kerk in Actie 

 

 
Orde van dienst 

 
Welkom / mededelingen 
 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING   
 
Aanvangslied: Lied 657: 1, 2 
 
Moment van stilte 
 
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:  die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. 
Voorganger:  Genade zij u en vrede, van God onze Vader en van Christus Jezus, onze Heer.  
Gemeente:  Amen.        
 
Zingen: Lied 657: 3, 4 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing: Johannes 17: 9‐26  NBV 
 
Zingen: Psalm 134 
 
Verkondiging  
 
Orgelspel 
 
Zingen: Lied 970 
 



Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Lied 670: 6, 7 
 
DIENST VAN DE GEBEDEN EN DE GAVEN  
 
Dankgebed ‐ voorbeden ‐ stil gebed ‐ Onze Vader. 
 
Collectemededeling door de diaken 
 
Inzameling van de gaven   
 
Slotlied: Lied 969 
Zegen met gezongen ‘Amen’ 

 

 

 

 


