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Ichthuskerk 
18 augustus 2019 

9.30 uur 

 
Voorganger: ds. M. Wielhouwer, Ede 
Organist: mevr. Elly Meijer 
Ouderling: mevr. Greet Zwerus 
Diaken: dhr. Gijs Elbertsen 
Lector: dhr. Gert Ansink 
Beamist: dhr. Renze van de Hoef 
 
Liturgische kleur: groen 

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

 

 
Orde van dienst 

 
Welkom / mededelingen aankondigen van het aanvangslied  
 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
  
Aanvangslied : Psalm 121:1,3 Ik sla mijn ogen op en zie 
 
Moment van stilte 
  
Bemoediging en groet:        
voorg. Gods Vrede voor u 
gem. Vrede voor deze wereld 
voorg. God, zendt uw licht en uw trouw dat zij voor ons uitgaan 
gem. En wij mogen binnengaan waar u bent, God van vreugde 
 
Lied: Gz 7 Iona :1,2,3,4      Wonderwereld vol geheimen  
1.  Wonderwereld, vol geheimen, schepping van God, 
 Al wat ons verbaast, verbijstert, leeft van uw zorg: 
 Vormen, kleuren, klank te over, tastbaar weefsel, veelbelovend, 
 Alles wat ons hart verovert – schepping van God 
 
2.  Ieder mens bestaat per gratie, leeft van Gods gunst; 
 elke stam en taal en natie: hemelse kunst. 
 Jij, voor het geluk geboren, jij, in zielloos werk verloren, 
 jij, die bouwt de hoogste toren, leeft van Gods gunst. 
 
3.  Hoe kan ik uw goedheid eren, Heer, voor altijd, 
 elk unieke mens waarderen, zijn eigenheid? 
 Hoe bewaar ik alle dagen eerbied voor uw aardse gaven, 
 hoe kan ik uw hart behagen, Heer, voor altijd? 
 
 
4.  Gods gerechtigheid en vrede gaan hand in hand, 
 gaan met liefde hier en heden en houden stand; 
 liefde van de liefste lippen, liefde tegen alle klippen, 
 liefde liggend in een kribbe- hand over hand 
 
 



 
Kyriëgebed, intenties besloten met gezongen ‘Heer ontferm U (2x) 
 
Glorialied: Lied 632:1,2,3 Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven 
 
Leefregel 
 
Lied: Lied 858:1,2,3 Vernieuw in ons, o God 
 
Moment met de kinderen: Kinderen komen naar voren om de tasjes op te halen. 
 
Kinderlied : Lied 806:1,2,3 Zomaar te gaan met een stok in je hand 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om de opening van het woord 
 
Schriftlezing Psalm 84 
 
Zingen: Lied 156:1 Ik heb verstaan, Heer, wat Gij hebt gezegd 
 
Verkondiging   
 
Orgelspel 
 
Zingen: Lied 364:1,4,5,6 
  
DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN  
 
Dankgebed – voorbeden besloten met “Heer onze God, wij bidden U verhoor ons” Lied 367e   (2 x )  – 
stil gebed – Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven voorafgegaan door collectemededeling van de diaken 
 
Slotlied: Lied 974:1,2,5 Maak ons uw liefde, God 
 
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 Oude Kerk: ds. E.J. de Ruiter, Amerongen 
(gezamenlijke Protestantse avonddienst) 
18:30 Ichthuskerk:  ds. M. Noorderijk, Zetten (wijk 
West) 
 
25 augustus 2019 
9.30 Oude Kerk: ds. A. Juffer, Wageningen (wijk 
Oost) 
9:30 Ichthuskerk: ds. S.J. Verheij, Barneveld (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. 

Kerkpleinmarkt 
Elke maandagmiddag (13.30-16.00) kunt u uw 
spullen brengen op de Rijnsteeg 14 te Bennekom. 
Voor hulp bij het vervoeren van grote/zware spullen 
kunt u contact op nemen met 
- dhr. Brunekreeft, QX 0318-417794 
- dhr. Doornekamp, QX 026-3337842 
- dhr. W. van der Steege, QX 0318-415078 
 
Oproep vrijwilligers kerkpleinmarkt 
Op zaterdag 28 september 2019 is de jaarlijkse 
kerkpleinmarkt. Hieronder is aangegeven op welke 
dag en tijdstip er vrijwilligers nodig zijn: 
Op donderdag 26 september zijn er ongeveer 10 
vrijwilligers nodig: 
- vanaf 09.00 uur – laden en transport vanaf de 
Rijnsteeg; 
- vanaf 10.00 uur – plaatsen van de containers en 
dozen in het Kerkheem; 
Op vrijdag 27 september zijn ongeveer 30 
vrijwilligers nodig: 
- vanaf 14.00 uur – tenten plaatsen, kramen 
inruimen bij de kerk; 
– laden en transport vanaf de Rijnsteeg; 
Op zaterdag 28 september zijn ongeveer 120 
vrijwilligers nodig: 
- vanaf 08.00 uur – inruimen van een aantal kramen 
- vanaf 08.45 uur tot 16.00 uur – verkoo 
- vanaf 15.30 uur – opruimen 
Op maandag 30 september zijn ongeveer 15 
vrijwilligers nodig: 
- vanaf 09.00 uur – opruimen en afvoeren van o.a. 
oud papier 
Daarnaast zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag 
(22.00-07.00 uur) wachtlopers nodig om de kramen 
te bewaken. 
 
Aanmelden als vrijwilliger kan 
via kerkpleinmarkt@hervormd-bennekom.nl of 06-
52472269 (Aline Flikweert-Hardeman). Mocht u een 
voorkeur hebben voor een bepaalde kraam, wilt u 
dit dan bij uw aanmelding aangeven.  

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.  
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 
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Oude kerk 
18 augustus 2019 

18.30 uur 

 
Voorganger: ds. E.J.de Ruiter, Amerongen 
Organist: dhr. Dik Sipma 
Ouderling: mevr. Hans Egberts 
Diaken: mevr. Marja van Haren 
Lector: mevr. Marja Hulsbergen 
 
Liturgische kleur: groen 

 
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: Psalm 105: 1, 3 
 
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 103c: 1, 2, 4 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing: Genesis 23 [NBV] 
 
Zingen: Psalm 119: 7 
 
Schriftlezing: Hebreeën 11: 1, 2, 11-16 [NBV] 
 
Zingen: Lied 803: 1, 3, 6 
 
Verkondiging  
 
Orgelspel 
 
Zingen:  Lied 868: 1, 2, 3, 4 
 
Gesproken Geloofsbelijdenis 
 



Zingen: Lied 868: 5 
 
DIENST VAN DE GEBEDEN EN DE GAVEN  
 
Dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader. 
 
Collectemededeling door de diaken 
 
Inzameling van de gaven   
 
Slotlied : Psalm 68: 7 
 
Zegen met gezongen Amen 

 

 

 



 
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: 
25 augustus 2019 
9.30 Oude Kerk: ds. A. Juffer, Wageningen (wijk 
Oost) 
9:30 Ichthuskerk: ds. S.J. Verheij, Barneveld (wijk 
West) 
 

 
Omzien naar elkaar 

 

 
 

 
Bloemengroet: 
De bloemen gaan als groet van de gemeente 
naar dhr. H. van Leusden, Ganzerik 43. 
 
  

 
 

 
 



  



 


