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Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 
Bennekom – Wijk Oost 

 
 

 

  
 
 
 

Oude kerk 
1 december 2019 

9.30 uur 

 
Voorganger: mevr. Ds. A. Verbaan-van den Heuvel 
Organist: dhr. Sjoerd Meijer 
Ouderling: mevr. Lenny Berkhout 
2e Ouderling: dhr. Michiel van der Leeuw 
Diaken: dhr. Han Krijgsman 
Lector: mevr. Tineke Vreugdenhil 
Beamist: dhr. Jan van Haren 
 
Liturgische kleur: paars 

 
Diaconale collecte: Stichting Eleos 
Kerkvoogdijcollecte:  Algemeen kerkenwerk 
 
KND-spaardoel:  Zendingswerk in Thailand van 
   de familie Mol uit   
   Veenendaal 
 
Zendingsbussen:  Projecten van Kerk in Actie 

 
 

1e Zondag van de Advent 
 

Orde van dienst 
 

Orgelspel 
 
Welkom & mededelingen  
 
Aanvangslied: Psalm 122: 1 en 2 
 
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 122: 3 
 
De Eerste Adventskaars wordt aangestoken 
 
Zingen: Projectlied  'Volg de Ster” 
 
Moment met de kinderen 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Zingen: Lied 451: 1,2 en 3 
 
Schriftlezingen 
 
Genesis 49: 1-12 en 28 
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Mattheüs 1:1 en 2 
        
Zingen: Lied 452 
 
Verkondiging  
 
Orgelspel 
 
Zingen: Lied 438 
 
Dank en Voorbeden, stil Gebed, Onze Vader 
 
Afkondiging van collecten 
 
Collecten 
 
Kinderen komen uit de oppas en kindernevendienst   
 
Zingen: Gezang 125: 1 en 2  (Liedboek '73) 

 
 
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. 
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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. W.F. Jochemsen, 
Noordeloos (wijk West) 
18.30 uur Brinkstraatkerk: drs. H.J. van den Brink 
(Sing-In) 
 
8 december 2019 
9.30 uur Oude Kerk: ds. J.E. de Groot, Ede (wijk 
West) 
9.30 uur Ichthuskerk: ds. Joh. van Holten, Nunspeet 
(wijk Oost) 
 
 

 
Omzien naar elkaar 

 

 
Mededelingen 

 
 
 

 
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 
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Kerstinloop  
Op eerste kerstdag, 25 december, wordt onder 
verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken 
Bennekom een kerstinloop georganiseerd in de 
Brink. Wegens succes geprolongeerd! Het wordt dit 
jaar de derde keer op rij dat de inzet van een 
groep enthousiaste vrijwilligers deze kerstinloop 
mogelijk maakt. 
Vanaf elf uur staan koffie, thee, frisdrank en gebak 
klaar voor iedereen die houdt  van gezelligheid en 
daaraan wil bijdragen. Er is tot zes uur volop de 
gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan, 
met allerlei soorten activiteit (spel, creativiteit, 
muziek)  mee te doen en/of aan de lunch of een 
warm/koud buffet deel te nemen. 
Het maakt niet uit hoe laat je komt en hoe kort of 
lang je blijft. 
 
Hartelijk welkom!  

Rock Steady 
Er zijn van die woorden, daar kun je zowat elk 
woord aan vastplakken. Kerst is daar waarschijnlijk 
het meest bekende voorbeeld van: kerstbrood, 
kerstkrans, kerststol en ga zo maar door. Volgens 
een website zijn het er wel vijfhonderdvijfentwintig. 
Dat is toch bijzonder? Maar weet je welke de 
mooiste is? De kerstviering, van Rock Steady! Kom 
je ook? 
  
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 - kerstviering (zondag) 22 dec. -
Gerben (gdenooij@gmail.com) 
* Neem even contact op met bovenstaande 
leiding, zodat je weet hoe laat en waar het is. 
 
Tot RockSteady! 
 

 


