
 

 
Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 
Bennekom – Wijk Oost 

 
 

(Protestantse Gemeente In wording) 

  
 
 
 

Oude kerk 
24 november 2019 

9.30 uur 

 
Voorganger: mevr. Ds. A. Verbaan-van den Heuvel 
Organist: dhr. Sjoerd Meijer 
Fluitiste: Marja Hulsbergen 
m.m.v.  Christelijk Gemengd Koor Con Amore  
Ouderling: mevr. Wijntje van Beek 
Diaken: dhr. Gert Ansink 
Lector: mevr. Marja van Haren 
Beamist: dhr. Gerben Rijksen 
 
Liturgische kleur: wit 

 
Diaconale collecte: Werk plaatselijke diaconie 
Kerkvoogdijcollecte:  Algemeen kerkenwerk 
Deurcollecte:   Onderhoudsfonds  
KND-spaardoel:  Zendingswerk in Thailand van 
   de familie Mol uit   
   Veenendaal 
 
Zendingsbussen:  Projecten van Kerk in Actie 

 

 
Orde van dienst 

 
Orgelspel: Psalm 116, God heb ik lief - Anthoni van Noordt 
 
Welkom & mededelingen 
 
Koor: God heb ik lief 
 
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: Psalm 84: 1 en 3 
 
Kyriëgebed 
 
Zingen: Lied 91a 
 
Moment voor de kinderen 
 
Lied 'De Vrede van God' (Op Toonhoogte 165) 2 x 
Vrede van God, de vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 
 
Gebed om de Geest 
 
Schriftlezing: 2 Samuël 1: 17- 27 
 



Gezang 452: 2  
 
Lezing: Openbaringen 7: 9-17 
 
Koor: Wat de toekomst brengen moge 
 
Zingen: Lied 913: 4 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Lied 919 
 
Kinderen komen terug uit de nevendienst 
 
Koor: Zoals ik ben 
 
Wij noemen de namen en ontsteken de kaarsen 
 
03-12-2018 Lubbert van Loo 90 jaar 
12-12-2018 Diny Winkelhorst-Heersink 79 jaar 
01-01-2019 Maria van Roekel-de Vries 87 jaar 
11-01-2019 Louisa Johanna Wilhelmina Groen-de Goffau 74 jaar 
12-01-2019 Hendrikje van den Brink-van Norden 82 jaar 
17-01-2019 Wim van Veldhuizen 76 jaar 
25-01-2019 Gerritje van Beek-Verhoef 51 jaar 
23-02-2019 Piet de Visser 78 jaar 
27-02-2019 Jannigje Kwint-Rijksen 92 jaar 
07-03-2019 Willem van der Deijl 81 jaar 
15-03-2019 Roliena Grootaarts-Broesder 93 jaar 
03-04-2019 Lambertus ten Have 84 jaar 
08-04-2019 Cornelis Verhoeff 88 jaar 
28-04-2019 Maria Margaretha Koning-Heij 95 jaar 
16-05-2019 Hendrik Jan Pels 85 jaar 
29-05-2019 Matthijs van den Bosch 88 jaar 
24-06-2019 Janna Wouterina van Esse 90 jaar 
16-07-2019 Martina Verheij 92 jaar 
11-08-2019 Jantje In ’t Hout-Mein 78 jaar 
17-08-2019 Hendrik Gerard van Eibergen 90 jaar 
04-09-2019 Gerritje van Zoeren-van Dreven 93 jaar 
11-09-2019 Aalbertje Geurtje van Kruistum-van Peursem 70 jaar 
21-09-2019 Herman Grootaarts 68 jaar 
29-09-2019 Teuntje Neeltje Michelsen-Voogt 89 jaar 
10-10-2019 Hendrik Ruijs 93 jaar 
17-10-2019 Janke Bos-Veldhuizen 96 jaar 
21-10-2019 Johanna Francina Kruijff 89 jaar 
16-11-2019 Grietje van Niejenhuis- Steenhuis 79 jaar  
 
We luisteren naar het Pie Jesu van Gabriël Fauré 
 
Afkondiging van de collecten 
 
Inzameling van de gaven, onder de Sonate in F van Antonio Vivaldi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dankgebeden, voorbeden, afgesloten met Lied 368j   “Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk!”,  
stil Gebed , Onze Vader 
 
Kinderen komen uit de oppas 
 
Slotlied : Lied 747:  1 en 2  
 
Zegen 
 
Koor:  Ga met God (samen met gemeente) Koor 1 en 4, Gemeente 2 en 3) 
 
Orgelspel: Voluntary, Opus VII. No. 9 - Charles John Stanley 
 

 

 

 
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: prop. A.P. Pors, Wekerom (wijk 
West) 
 
1 december 2019 
9.30 uur Oude Kerk: mevr. ds. A.M. Verbaan-van 
den Heuvel (wijk Oost) 
9.30 uur Ichthuskerk: ds. D.C. Floor, Ede (wijk West) 
 



 
Omzien naar elkaar 

 

 
Mededelingen 

 
 

 
NextGen 
Zondag 24 november is er NextGen in de Brink. We 
houden deze keer onszelf een spiegel voor over 
waarom we de dingen doen die we doen en de 
manier waarop we in het leven staan. Heel ‘wollig’ 
allemaal maar ik nodig jullie uit om te komen en 
met ons na te denken over: Wat vind jij belangrijk? 
Het plaatje van de telefoon in een bakje op de 
etenstafel is één van de aspecten die we laten 
belichten, maar er komt nog veel meer aan bod. 
Natuurlijk ook de NextGenBand en de prijsvraag en 
vergeet vooral niet de collecte voor de Alpe 
d’Huzes-tocht die David en zijn vader gaan maken! 
Kortom: Kom, en wees welkom bij NextGen op 
zondag 24 november om 11:00 uur in de Brink! 
 
Namens de NextGenCrew, 
René van Leeuwen 
M: 06-40524753 
E: NextGenBennekom@gmail.com 
 

Schrijfactie Amnesty 
Wereldwijd voert Amnesty actie voor vrijheid, 
gelijkheid en rechtvaardigheid. Zonder uw steun is 
onze strijd niet mogelijk. Op zondag 1 december 
kunt u zowel voor als na de ochtenddienst bij de 
hoofdingang of in het Kerkheem een aantal petities 
tekenen. Help mensen in nood: teken onze petities, 
stuur direct online een brief naar de autoriteiten of 
een kaartje aan een gevangene 
zie www.amnesty.nl. Deze actie wordt voorbereid 
door de diaconie 
 

Evensong 
Op zaterdag 30 november a.s. wordt in de Oude 
kerk een evensong gehouden, als afsluiting van de 
expositie Psalmen in beeld. 
Een evensong is de Anglicaanse tegenhanger van 
de Vespers uit de getijdengebeden.   Het is een 
korte bezinningsdienst in de schemer van de dag 
en wordt gedomineerd door orgelmuziek en zang 
van een klein koor, in afwisseling met 
gemeentezang. In de liturgie is verder plaats voor 
gebed en Bijbellezing.  
Wim van de Heide is de cantor en Bert Elbertsen 
bespeelt de beide orgels. 
In deze evensong worden alle liederen gezongen 
door alle aanwezigen.   
Vanaf 16.00 uur gaan we de minder bekende 
liederen oefenen o.l.v Wim van de Heide.  
Om 16.30 uur begint de evensong.  
We nodigen u allen van harte uit! 
 
De expositiecommissie van de Oude kerk 
 
 
 
 
 
 
 
 



SingIn 
SingIn Bennekom gaat voor de laatste maal dit jaar 
van start op zondagavond 1 december om 18:30 
uur in de Brinkstraatkerk. Het thema: “Hoe vaak 
roept God?” staat hierin centraal en Henk van den 
Brink (van de Vrije Evangelische Gemeente 
Bennekom) zal hierover vertellen. De muzikale 
omlijsting wordt gedaan door de NextGenBand. Zij 
staan garant voor mooie meezingliederen en een 
aantal nieuwe liederen om ons aan te leren. Een 
warm welkom aan iedereen die zingen een warm 
hart toe draagt; binnen en buiten Bennekom! 
 
Namens de SingIn Bennekom, 
René van Leeuwen  
M: 06-40524753 
E: SingInBennekom@gmail.com 
 

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! 
 

Kerstinloop Bennekom: een warm welkom voor 
iedereen. 
Op eerste kerstdag, 25 december, wordt onder 
verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken een 
kerstinloop georganiseerd. Iedereen, dus ook niet-
kerkleden, is vanaf 11.00u hartelijk welkom in 
gemeentecentrum de Brink om samen kerst te 
vieren.  
U zou behulpzaam kunnen zijn door voor deze 
gelegenheid een taart te bakken. 
Ondanks een behoorlijke hoeveelheid eigen 
gebakken taarten was er vorig jaar toch tekort. In 
alle kerken die bij de Raad van Kerken zijn 
aangesloten liggen voor en na de kerkdienst lijsten 
klaar waarop u aan kunt geven dat u een taart wilt 
bakken en voor hoeveel personen deze bestemd is. 
Een andere mogelijkheid is om deze gegevens te 
mailen naar kerstinloop.bennekom@gmail.com of 
door te bellen naar 0318-636863. 
Op de dag zelf is er volop gelegenheid om elkaar 
te ontmoeten door in gesprek te gaan of deel te 
nemen aan een of meer activiteiten. Behalve een 
lunch met een broodje en een stukje kerststol zal er 
aan het einde van de dag een maaltijd 
geserveerd worden. Voor dit gezamenlijke 
koud/warm buffet is aanmelding gewenst voor 15 
december via het hierboven vermelde emailadres.  
De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt 
uiteraard op prijs gesteld. 
Inlopen betekent dat u kunt komen en gaan 
wanneer het schikt. De deur staat open!  
 

 

 


