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Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 
Bennekom – Wijk Oost 

 
 

 

  
 
 
 

Ichthuskerk 
8 december 2019 

9.30 uur 

 
Voorganger: ds. Joh. van Holten, Nunspeet 
Organist: dhr. Fred Unlandt 
Ouderling: dhr. Wim van den Berg 
2e Ouderling: mevr. Wijntje van Beek 
Diaken: dhr. Jan Pieter de Kloet 
Lector: dhr. Gert Ansink 
Beamist: mevr. Joke Faber 
 
Liturgische kleur: paars 

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

 
 

2e Zondag van de Advent 
 

Orde van dienst 
 

Welkom / mededelingen aankondigen van het aanvangslied 
 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING  
 
Aanvangslied :  Psalm 80: 1 en 2 
 
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.                              
 
Kyriëgebed, afgesloten met het zingen van: Lied 463: 1, 3 6, 7 en 8 
 
Adventskaarsen worden aangestoken 
 
Zingen van het projectlied 
 
Kinderen komen naar voren 
 
Presentatie van het Adventsproject. 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om de opening van het woord 
 
Schriftlezing OT: Jes. 11: 1 – 10 
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Zingen: Psalm 72: 3 en 6 
 
Schriftlezing NT: Mat. 3: 1 – 12 
 
Zingen: Lied 969: 1, 2 en 3 
 
Verkondiging   
 
Orgelspel 
 
Zingen: Lied 473 
  
DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed – voorbeden besloten met “Heer onze God, wij bidden U verhoor ons” – stil gebed – Onze 
Vader 
 
Inzameling van de gaven voorafgegaan door collectemededeling van de diaken 
 
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
 
Slotlied: Lied 422 
 
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 uur Oude Kerk: mevr. ds. A.M. Verbaan-van 
den Heuvel (PKN avonddienst) 
18.30 uur Ichthuskerk: ds. J.E. de Groot, Ede (wijk 
West) 
 
15 december 2019 
9.30 uur Oude Kerk: mevr. ds. A.M. Verbaan-van 
den Heuvel (wijk Oost) 
9.30 uur Ichthuskerk: ds. H.M. Burggraaf, Wekerom 
(wijk West) 
 
 



3 
 

 
Omzien naar elkaar 

 

 
Mededelingen 

 
 

 
Sfeervol adventsconcert CHE Kamerkoor 
Op zaterdag 14 december geeft het CHE 
Kamerkoor haar jaarlijkse adventsconcert in de 
Beatrixkerk in Ede. Dit jaar staat de uitvoering in het 
teken van ‘Hymns of hope’, hoopvolle liederen in 
de donkere dagen voor kerst.  
 
Op het programma staan verschillende lofliederen 
rondom de geboorte van Christus. Van het 
engelenkoor bij de herders, tot de wijzen uit het 
oosten met hun geschenken. En zou Maria niet, net 
als alle moeders door de eeuwen heen, haar 
baby'tje in slaap gezongen hebben? Naast 
prachtige koorstukken en lieflijke slaapliedjes is er 
uiteraard ook samenzang met bekende 
kerstliederen.  
 
Tijdens het concert wordt het koor begeleid door 
een projectorkest met diverse musici uit de regio. 
Het concert begint op 14 december om 20.00 uur 
in de Beatrixkerk. Gratis toegangskaarten kunnen 
gereserveerd worden via www.che.nl/kamerkoor. 
Bij de uitgang is een collecte ter bestrijding van de 
onkosten. 
 
Het CHE Kamerkoor staat onder leiding van dirigent 
Marleen van der Kolk sinds de oprichting in 2012. 
Het koor is verbonden aan de Christelijke 
Hogeschool Ede en bestaat uit (oud-)studenten en 
medewerkers van de hogeschool.  
 

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! 
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Write for Rights 
Amnesty Nederland organiseert dit jaar voor de 
zevende keer de Write for Rights-schrijfactie. De 
vorige zes evenementen maakten enorm veel 
enthousiasme en betrokkenheid los. Vorig jaar werd 
er in Nederland op 1000 locaties geschreven en 
werden er wereldwijd 6 miljoen brieven verstuurd.   
Ook in Bennekom wordt dit jaar weer een 
schrijfactie georganiseerd. 
De Write for Rights-schrijfactie van Amnesty 
International draait om de persoonlijke, 
handgeschreven brief. Van Nieuw-Zeeland tot 
Ghana en van Brazilië tot Japan klimmen mensen 
in de pen. Ze vragen om vrijlating van 
gewetensgevangenen, om terugdringing van de 
doodstraf, marteling en discriminatie, en geven 
hoop aan gevangen mensenrechtenverdedigers. 
Alle brieven die we schrijven vormen een vuist 
tegen onrecht. Want machthebbers willen liever 
niet gezien worden als onderdrukker, folteraar of 
dictator. Ook de kaarten die we sturen aan 
mensenrechtenactivisten die onder druk staan zijn 
heel belangrijk. Als ze weten dat er over de hele 
wereld mensen zijn die voor hen opkomen, geeft ze 
dat de kracht om vol te houden. 
Dit jaar vragen we tijdens Write for Rights speciale 
aandacht voor kinderen en jongeren. Jongeren als 
Magai Matiop Ngong uit Zuid-Soedan, die de 
doodstraf kreeg toen hij pas 15 jaar oud was. 
Amnesty is altijd tegen de doodstraf, overal en voor 
iedereen. 
  
In de bibliotheek van Bennekom (Collage) schrijven 
we op 11 december 2019 van 14.00 – 17.00 uur aan 
één stuk door brieven. Het adres is Hoge weg 23. 
Iedereen is welkom.  
  
Wij zouden uw medewerking aan onze schrijfactie 
enorm op prijs stellen. Wellicht kunt u onze 
schrijfactie onder de aandacht brengen van uw 
gemeenteleden. We hopen van harte dat u ook 
meedoet. 
  
Namens de werkgroep van Amnesty International 
Bennekom, 
Corinne Wielhouwer 
 

Met ARocha weer aan het werk in december. 
Op zaterdag 14 december gaan we verder met 
het werk op de heide achter het scoutingterrein. 
We verzamelen even verder aan de Oost 
Breukelderweg. Eerst voorbij de bocht die het 
fietspad maakt en dan pas het pad naar rechts in. 
Er blijkt nog heel wat werk op ons te liggen 
wachten. We beginnen weer om 13 uur en gaan 
dan door tot ongeveer 16.00 uur.  Dus zijn we heel 
blij met een groot aantal vrijwilligers. Voor 
gereedschap wordt gezorgd. Graag wel van 
tevoren even aanmelden op het adres 
bennekom@arocha.org . Dan zorgen we dat de 
catering in orde is.   
 
Namens A Rocha          
John Smits en Piet Ribberink 
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Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 
Bennekom – Wijk Oost 

 
 

 

  
 
 
 

Oude kerk 
8 december 2019 

18.30 uur 

 
Voorganger: mevr. Ds. A. Verbaan-van den Heuvel 
Organist: mevr. Elly Meijer 
Ouderling: dhr. Glijn Groen 
Diaken: dhr. Gijs Elbertsen 
Lector: mevr. Jettha van den Berg 
  
Liturgische kleur: paars 

 
Diaconale collecte: Meet-Inn 
Kerkvoogdijcollecte:  Algemeen kerkenwerk 
 
Zendingsbussen:  Projecten van Kerk in Actie 

 

 
2e Zondag van de Advent 

 
Orde van dienst 

 
In deze dienst wordt geen beamer gebruikt. Neem dus uw Liedboek mee! 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
Aanvangslied: Psalm 85: 1 en 2 
 
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 
 
Zingen: Psalm 85: 3 en 4  
 
Gebed om de Geest 
 
Schriftlezingen: 
Micha 4: 1-7 
 
Zingen: Lied 447 
 
Micha 5: 1-8 
 
Zingen: Lied 498: 1, 2 en 4 
 
Verkondiging   
 
Orgelspel 
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Zingen: Lied 442 
 
Geloofsbelijdenis, beantwoorden met het zingen van Lied 441: 1 en 10 
 
Onze Vader 
Voorbeden 
Avondgebed 
 
Inzameling van de gaven 
 
Slotlied: Lied 263 
 
Zegen 

 

 

 


