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Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 
Bennekom – Wijk Oost 

 
 

 

  
 
 
 

Oude kerk 
2 februari 2020 

9.30 uur 
4e zondag na Epifanie 

 
Voorganger: ds. G.F. Dekker, Bennekom 
Organist: dhr. Sjoerd Meijer 
Ouderling: dhr. Michiel van der Leeuw 
2e Ouderling: mevr. Lenny Berkhout 
Diaken: dhr. Gijs Elbertsen 
Lector: mevr. Marja van Haren 
Beamist: dhr. Jan van Haren 
 
Liturgische kleur: groen 
 

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

 

 
Orde van dienst 

 
Welkom / mededelingen aankondigen van het aanvangslied  
 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING  
 
Aanvangslied: Psalm 99: 1 en 4 
 
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 
 
Genadeverkondiging 
 
Zingen: Glorialied  723 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Een woord tot de kinderen.  
 
Gebed van de zondag  
 
Thoralezing: Exodus 12: 29- 42 
 
Zingen: Psalm 87: 1 en 2 
 
Mattheus 15: 21-28  
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Zingen: Psalm 87: 3 en 4 
 
Verkondiging   
 
Orgelspel 
 
Zingen: Lied 770  
 
DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 
 
Afkondiging van overlijden 
 
Zingen: Lied 960:3 
 
Dankgebed en voorbeden,  stil gebed,  Onze Vader … 
 
Inzameling van de gaven. 
 
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst  
 
Slotlied Lied 868: 1, 2 en 5 
 
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: 
 
Oude Kerk: 
18.30 uur ds. A. Stijf, Ede (wijk West) 
Brinkstraatkerk: 
18.30 uur mevr. E. Zuur-van der Laan (SingIn) 
 
9 februari 2020 
Oude Kerk: 
9.30 uur ds. L. Kruijmer, Ede (wijk West) 
Ichthuskerk: 
9.30 uur mevr. ds. A.M. Verbaan-van den Heuvel 
(wijk Oost) 
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Mededelingen 

Midwinter ontmoetingen: buitengewoon.  
We zijn nog niet eens halverwege en velen zijn enthousiast. Dat geldt niet alleen voor de gastadressen, 
maar ook voor de bezoekers.  
Er bezoeken wisselende aantallen de gastadressen; in een enkel geval 0 of 1 of 2. In de meeste gevallen 
tussen de vijf en de 10 bezoekers. Daarvan  is ongeveer één derde tot de helft onbekenden voor elkaar. 
Zo ontstaan er bijzondere kennismakingsgesprekken. 
Een van de bezoekers haalde aan het eind van de ontmoeting een gedicht uit zijn broekzak. Dat heeft 
hij altijd bij zich. Hij voelde zich zo thuis dat hij dit gedichtje met ons wilde delen en las het voor:  
 
Mensen hebben mensen nodig 
Zolang God zelf niet tastbaar naast ons staat, 
Maar ons van hemelhoogte gadeslaat, 
Zendt Hij ons mensen – nooit zijn we alleen, 
Al schijnt soms alles donker om ons heen. 
Zolang ons hart voor and’ren openstaat, 
Ontmoet het vriendschap, wáár de weg ook gaat. 
Een open hart, begrip , een vriend’lijk woord, 
Het zijn de lichtjes aan de hemelpoort. 
Zolang God zelf niet tastbaar naast ons staat 
Zolang Hij ons op aarde leven laat, 
Zolang zendt Hij ons vrienden –  en misschien   
Leert Hij ons dáárin iets van Hem te zien??? 
Jelly Verwaal uit: “Toekomstmuziek” 
  
De gastadressen voor komende week zijn:  

maandag  3-febr. Grietjeshof 79 Selterskampweg 57-A 
dinsdag 4-febr Edeseweg  107 Brinkstraat 25-A 
woensdag 5-febr Nassaulaan 2 Grietjeshof 16 
donderdag 6-febr Langhoven 62 Prins Hendrikweg 2a 
vrijdag 7-febr Edeseweg 93 Achterstraat 28 

 
Kijk kort voor u gaat nog even op de website: www.rvkbennekom.nl. Dat voorkomt teleurstellingen. 
 

 

Avondmuziek 
Bennekoms Vocaal Ensemble 
 
De jaarlijkse Avondmuziek van het Bennekoms 
Vocaal Ensemble is dit jaar op zaterdag 8 februari 
a.s. 
Het programma bevat, zoals gewoonlijk, kerkmuziek 
uit de 16e tot en met de 18e eeuw, met werken van 
Da Palestrina en Schütz, Haydn, Krieger en Johann 
Ludwig Bach. 
Als soliste zal deze avond optreden de sopraan 
Tenar van Kooten Niekerk. Zij zal twee delen uit het 
Stabat Mater van Pergolesi zingen en de bekende 
aria Rejoice uit de Messiah van Händel. 
De begeleiding wordt verzorgd door een 
strijkersensemble en kistorgel. Het geheel staat onder 
leiding van Gert Winkelhorst. 
De toegang is vrij, bij de uitgang is er een collecte. 
Datum, tijd en plaats: zaterdag 8 februari 2020, 20.00 
uur, Oude Kerk, Dorpsstraat 45, Bennekom. 
Zie ook: www.bennekomsvocaalensemble.nl 
 

RockSteady 
Nieuw jaar, nieuwe kansen. Geef daarom Rock 
Steady ook een kans, als je er nog nooit bent 
geweest. Rock Steady is voor middelbare 
scholieren t/m 4e klas. Check hieronder ff bij wie je 
je kunt melden. Je bent echt keihard welkom! 
Zeker de komende keer wordt fantastisch: Sirkelsag 
Young! Dat “is het grootste, spannendste en meest 
interactieve spel tussen kindergroepen en 
jeugdgroepen uit heel Nederland”. Prima 
gelegenheid om eens een kijkje te nemen, toch?  
Ja! 
RockSteady 1  - vrijdag 7 feb. -  Daniël 
(danielvansteenbergen@hotmail.com) 
RockSteady 2/3 - vrijdag 7 feb. - Sander 
(sandermooij@gmail.com) 
RockSteady 4  - vrijdag 7 feb. - 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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SingIn 
Zondag 2 februari is er een speciale SingIn: een 
intieme worship viering. Met alleen een piano 
(bespeeld door Jorian Torn Broers uit Veenendaal) 
en Henrike Norder en Renate van den Heuvel die 
ons met hun zang zullen helpen bij het zingen. Geen 
snelle harde liederen, maar klein gehouden 
opwekkingsnummers die lekker weg zingen. Ook qua 
sfeer zal de Brinkstraatkerk erop aangepast 
worden. Dit jaar hebben we een jaarthema 
bedacht: God’s Grote Plan, waarin we iedere SingIn 
een onderdeel van dat plan aan zullen stippen. 
Jeugdwerker Erika Zuur – van der Laan zal ons 
meenemen 
in het begin: De Schepping. Na de SingIn is er 
gelegenheid om koffie te drinken in de Brink. Zien we 
u/jou zondagavond? 
Namens SingInBennekom 
René van Leeuwen 
SingInBennekom@gmail.com 
 
 
 

 

 


