
 

 
Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 
Bennekom – Wijk Oost 

 
 

(Protestantse Gemeente In wording) 

  
 
 
 

Oude kerk 
17 november 2019 

18.30 uur 

 
Voorganger: mevr. Ds. A. Verbaan-van den Heuvel 
Organist: dhr. Sjoerd Meijer 
Ouderling: dhr. Joop ten Veen 
Diaken: dhr. Gijs Elbertsen 
Lector: mevr. Joke van Butselaar 
  
 
Liturgische kleur: groen 

 
Diaconale collecte: Marijke Folmer - Egypte 
Kerkvoogdijcollecte:  Algemeen kerkenwerk 
 
 
Zendingsbussen:  Projecten van Kerk in Actie 

 

 
Orde van dienst 

 
Orgelspel 
 
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 
 
Tekst uit Micha 6: 8 
 
Zingen: Lied 695 
 
Gebed om de Geest 
 
Schriftlezingen: 
Micha 1 
 
Zingen: Psalm 78: 1 en 3 
 
Matt. 5: 3- 10 
 
Zingen: Lied 598 (ned. Versie) 3 keer 
 
Verkondiging   
 
Orgelspel 
 
Zingen: Lied 801 
 
Onze Vader 



Voorbeden 
 
Avondgebed 
 
Inzameling van de gaven 
 
Slotlied: Lied 263 
 
Zegen 

 
 

 

 
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: 
 
24 november 2019 (Voleindingszondag) 
9.30 uur Oude Kerk: mevr. ds. A.M. Verbaan-van 
den Heuvel 
9.30 uur Ichthuskerk: ds. G.F. Willemsen, 
Veenendaal 



 
Omzien naar elkaar 

 

 
Mededelingen 

 
 

 
RockSteady 
Mocht je nou denken: “dat Rock Steady gedoe is 
al paar keer geweest, dan willen ze écht niet dat ik 
ineens wel kom”. Dan heb je een mooie volzin 
bedacht, die echter compleet nonsens is. Zelfs in 
Rock Steady 4 was er onlangs een nieuweling en 
die vond het fantastisch! Geloof je het niet? Kom 
en laat je overtuigen! 
  
De eerstvolgende Rock Steady avonden* zijn: 
RockSteady 1   - kerstviering (zondag) 
22 dec. -  Daniël 
(danielvansteenbergen@hotmail.com) 
RockSteady 2/3  - kerstviering 
(zondag) 22 dec.  - Sander 
(sandermooij@gmail.com)  
RockSteady 4  - vrijdag 29 nov.  
 - Gerben (gdenooij@gmail.com) 
* Neem even contact op met bovenstaande 
leiding, zodat je weet hoe laat en waar het is. 
 
Tot RockSteady! 
 

Zaterdag 23 november: wandelen met ARocha 
Op deze dag willen we de wandelroute N70 gaan 
wandelen in het Rijk van Nijmegen. Een ruim 15 km 
lange route waarbij je liefst 8 ‘bergen’ tegenkomt, 
waaronder de beroemde Duivelsberg.  
De route is uitdagend en de beloning is zoet: 
fenomenale uitzichten over kastanjebossen, de 
Waal& Ooijpolder en een zeer afwisselend gebied.  
We wandelen door oude loofbossen met 400 
plantensoorten, zeldzame broedvogels en – nog 
veel zeldzamer – de resten van een meer dan 
duizend jaar oude heuvel met kasteel, Motte 
Mergelpe, bij de Duivelsberg.  
Bij het pannenkoekenhuis op de Duivelsberg willen 
we lunchen. We starten onze dagtocht bij Hotel-
restaurant ’t Spijker Rijksstraatweg 191 Beek-
Ubbergen. 
Mocht de 15 km te lang worden dan kan er altijd 
nog halverwege een doorsteek worden gemaakt. 
Vertrek uit Bennekom om 10 uur bij de 
parkeerplaats van de Brinkstraatkerk. Opgeven 
graag via de bennekom@arocha.org 
 

 



Van de expositiecommissie…….. 
      
Zoals u wellicht weet is dit jaar het Rembrandtjaar. 
Het is 350 jaar geleden dat Rembrandt overleed. Zo 
was er dit voorjaar in het Rijksmuseum de 
tentoonstelling ‘Alle Rembrandts’.  Hier werden alle 
Rembrandts die in het bezit zijn van het 
Rijksmuseum tentoongesteld.  
Rembrandt heeft veel etsen en tekeningen 
gemaakt aan de hand van Bijbelverhalen.  
Wij willen nu rond de Christelijke feestdagen Kerst 
en Pasen, een kleine expositie in  richten met 
replica’s van de etsen en tekeningen die 
Rembrandt maakte n.a.v. de verhalen rondom 
Kerst en Pasen.  
Vanwege de uitstekende reproductietechnieken 
die ons tegenwoordig ten dienste staan, kunnen 
we, met hulp van het Rijksprentenkabinet, 
prachtige reproducties laten zien.  
 
Tijdens de Advent- en Kersttijd zal de kerk daarom 
ook op vrijdagmorgen open zijn. Ook kunnen 
bezoekers tijdens de Dickensfair de etsen en 
tekeningen zien. 
Na  de ochtenddiensten is er ook voldoende 
gelegenheid om Rembrandts prenten te bekijken. 
 
Kerstkaarten 
Van een 5tal etsen en tekeningen verkopen we 
kerstkaarten. U kunt deze tijdens de openstelling in 
november en december aanschaffen of bestellen. 
De opbrengst komt ten goede van het werk van de 
commissie. 
Informatie:  
Tine Cupido, tel 0318 418090 
 
Namens de expositiecommissie van de Oude of St. 
Alexanderkerk 
 
www.expooudekerk.nl 
 

Buitengewone Midwinterontmoetingen, een 
oproep!  
 
De Raad van Kerken Bennekom is op zoek naar 20 
personen (adressen) die om beurten vanaf 20 
januari tot en met 14 februari 2020 hun huis, 
anderhalf uur beschikbaar willen  stellen om 
gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten: 
iedereen is daar welkom.  
 
We houden dan de Buitengewone 
Midwinterontmoetingen: voor ieder die maar wil, 
zonder verplichtingen, in een huiselijke omgeving, 
“buitengewoon een bakje doen”.   
  
Het gaat om de doordeweekse dagen van 10.00 
uur tot 11.30 uur. Elke dag is een ander adres aan 
de beurt.  
 
We starten op de maandag (“Blue Monday”) na 
de Eenheidszondag. Het thema “Buitengewoon” 
zal dan centraal staan. 
 
We roepen u op om u aan te melden, graag voor 
25 november a.s.. Stuur dan een e-mail naar 
rvkbennekom@gmail.com. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Cor Schaap, 06 53867178 of via de website van de 
Raad van Kerken Bennekom 
www.rvkbennekom.com. 
Wij informeren u daarna over de verdere gang van 
zaken.  
Wilt u dan ook vermelden op welke data u 
eventueel niet beschikbaar bent. 
We kijken uit naar uw aanmelding! Het wordt vast 
buitengewoon.  
 
Namens Raad van Kerken Bennekom 
Cor Schaap 
 

 


