
 

 
Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 
Bennekom – Wijk Oost 

 
 

(Protestantse Gemeente In wording) 

  
 
 
 

Ichthuskerk 
4 augustus 2019 

9.30 uur 

 
Voorganger: mevr. ds. M.A. de Hoog, Doorn 
Organist: dhr. Sjoerd Meijer 
Ouderling: dhr. Michiel van der Leeuw 
Diaken: dhr. Gert Ansink 
Lector: mevr. Tineke Vreugdenhil 
Beamist: dhr. Renze van de Hoef 
 
Liturgische kleur: groen 

 
Diaconale collecte: Pompen = Leven 
Kerkvoogdijcollecte:  Algemeen kerkenwerk 
 
 
 
Zendingsbussen:  Projecten van Kerk in Actie 

 

 
Orde van dienst 

 
Welkom / mededelingen aankondigen van het aanvangslied  
 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
  
Aanvangslied: Psalm 42: 1 en 3 
 
Moment van stilte  
 
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, onze Heer. 
gem. Amen.                              
 
Gebed van toenadering overgaand in het gebed om ontferming, intenties besloten met gezongen 
‘Heer ontferm U’ (1x)  
 
Glorialied: Lied 342 
 
Gesprek met de kinderen 
 
Kinderlied: Lied 806: 1 en 2 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om de opening van het woord 
 
Eerste schriftlezing: Exodus 15: 22-27 
 
Zingen: Lied 659: 1 t/m 4 
 
Tweede schriftlezing: Johannes 7: 37-39 
 
Zingen: Lied 659: 5 en 6 
 



Verkondiging   
 
Orgelspel 
 
Zingen: Psalm 68: 3 en 9 (eerste helft) 
  
DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed – voorbeden besloten met “Heer onze God, wij bidden U verhoor ons” (1x) – stil gebed – 
Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven voorafgegaan door collectemededeling van de diaken 
 
Slotlied: Lied 763 
 
Zegen met gezongen Amen  
 
 

 

 
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 Brinkstraatkerk: mevr. ds. A.L. Rijken-Hoevens, 
Veenendaal (gezamenlijke Protestantse 
Avonddienst) 
 
11 augustus 2019 
9.30 uur Oude Kerk: pastor P. Meijer, Zaandam (wijk 
Oost) 
9.30 Ichthuskerk: ds. M.J. Paul, Ede (wijk West) 
 

  
Mededelingen 

  
PKN Startweekend 2019 
Dit jaar gaat het PKN Startweekend plaatsvinden bij 
de Oude Kerk/'t Kerkheem van vrijdag 6 tot en met 
zondag 8 september. Voor enkele van de 
onderdelen (wijnproeverij, Zing in de Kring, de 
barbecue, djembé workshop, rondleiding door de 
Oude Kerk en wandelen met A Rocha) moet er 
worden ingeschreven. Meer info: Bij-Eén en 
www.startweekend.nl. Inschrijven kan via 
www.startweekend.nl, pknstartweekend@live.nl, 
inschrijfformulieren in 't Kerkheem of bel 06-
20094160. 



 
 

Mededelingen 

 

Is er meer? 
Veel mensen stellen zich die vraag, zowel jong als 
oud. Tijdens de Alpha-Senioren bijeenkomsten kunt 
u/ kun jij antwoorden krijgen op die vraag.                   
De Alpha-Senioren ontmoetingen zijn speciaal voor 
mensen van 65+. Ze worden niet ’s avonds 
gehouden maar overdag, omdat de meeste 
ouderen ’s avonds liever niet de deur uitgaan. 
Bovendien is er vervoer voor als dat nodig is.                
De bijeenkomsten beginnen met uitgebreid koffie 
drinken, uiteraard met wat lekkers erbij. Daarna 
volgt een kort verhaal, waarover we met elkaar 
gaan praten.                                                 De 
bijeenkomsten in Bennekom worden georganiseerd 
door de gezamenlijke Bennekomse kerken en we 
hopen ze vanaf vrijdagmorgen 20 september tot 22 
november te houden.                                                       
Drie dingen zijn belangrijk tijdens de ontmoetingen:  
Ontmoeten · Wilt u graag met leeftijdsgenoten 
praten over de zin van het leven of andere 
levensvragen? Dan is Alpha - Senioren iets voor u. U 
ontmoet er nieuwe mensen en doet er leuke 
contacten op. Tijdens het gezellig koffiemoment 
leert u elkaar op een ontspannen manier goed 
kennen.  
Vragen · Heeft u vragen over het leven of over het 
christelijk geloof? Luister dan elke Alpha-
bijeenkomst naar een kort, inspirerend verhaal over 
onderwerpen als: ‘Is er meer?’, ‘Wie is Jezus?’ en 
‘De Bijbel: waarom en hoe?’. Daarna is er alle 
ruimte om uw vragen en gedachten te delen.  
Ontdekken · In circa tien bijeenkomsten ontdekt u 
wat het christelijk geloof inhoudt. Tijdens elke 
bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal. 
U praat hierover met de andere Alpha-deelnemers 
in kleine groepen en kunt u antwoorden op uw 
vragen krijgen.  
Op internet is informatie over Alpha te vinden: 
alphacursus.nl/senioren 
Voor informatie over en opgeven voor de 
bijeenkomsten in Bennekom kunt u contact 
opnemen met: Dick Bal: 0317414161 of mail 
baldieleman@solcon.nl 

 

 


