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Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 
Bennekom – Wijk Oost 

 
 

 

  
 
 
 

Ichthuskerk 
16 februari 2020 

9.30 uur 
Sexagesima 

 
Voorganger: mevr. Ds. A. Verbaan-van den Heuvel 
Organist: dhr. Johan Hulshof 
Ouderling: dhr. Niels Moerke 
2e Ouderling: dhr. Renze van de Hoef 
Diaken: dhr. Eric van der Mark 
Beamist: dhr. Gerben Rijksen 
 
Liturgische kleur: groen 
 

 
Diaconale collecte: Bosbranden Australië 
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 
 

Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Gezang 14  De Heer is mijn Herder. 
 
Bemoediging, groet, stilte moment  
Gebed  
Korte uitleg over het thema ‘Ben jij gelukkig?’  

 
Geluk 

Bijbellezing 1: Mattheus 5  
 
Zingen: ‘Voor mij is geluk’ 
Voor mij is geluk de wind om mijn oren, 
de zon in de lucht en languit in 't gras. 
Voor mij is geluk de stilte te horen 
om zo te ontdekken hoe het ooit was. 
 
Voor mij is geluk het leven te delen, 
een hand in mijn hand en samen op pad. 
Voor mij is geluk mijn huisdier te strelen 
en zachtjes te fluist'ren: 'jij bent mijn schat'. 
 
Voor mij is geluk om vrede te maken. 
De hoop dat het kan, die wil ik niet kwijt. 
Voor mij is geluk de ruzies te staken, 
om muren te slechten, stoppen met strijd. 
Om liefde te geven, nu en altijd. 
 
Filmpje 1: ‘Wat is geluk?’ 

 
Ongeluk  

Bijbellezing 2: Lucas 15: 11-16  
 
Zingen: Soms ben je verdrietig  
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Soms ben je verdrietig 
om wat er gebeurt. 
Soms zit het geplakt aan je huid. 
Soms voelt het verdriet 
als een pijn die maar zeurt, 
je huilt diep vanbinnen, 
maar ‘t komt er niet uit. 
 
Refrein: Verdriet, waar komt het vandaan? 
Waarom ben je niet altijd blij? 
Je loopt er soms zo tegenaan. 
Waarom gaat verdriet niet aan mij voorbij? 
 
Soms ben je verdrietig, 
je weet niet waarom. 
Soms zie je een beeld, ‘t is teveel. 
Soms huil je vanzelf 
en dat vind je dan stom. 
Verdriet maakt kapot 
en soms maakt het ook heel. 
 
Refrein 
 
Filmpje 2: ‘Wat is ongeluk?’ 

 
Echt, geluk hebben! 

Bijbellezing 3: Lucas 15: 17-23  
 
Zingen: Onder, boven, voor en achter  
Onder boven 
Voor en achter 
God is altijd bij mij 
Onder boven 
Voor en achter 
God is om mij heen 
 
Al vlieg ik met een vliegtuig naar een heel ver land 
Of vaar ik naar een eiland met een prachtig strand 
Al loop ik naar de buurvrouw aan de overkant 
Ik ben nooit in mijn eentje want 
 
Al ga ik naar mijn oma met de trein en bus 
Of speel ik op het schoolplein met mijn broer en zus 
Al loop ik voor mijn moeder naar de brievenbus 
God gaat altijd met me mee dus 
 
Overdenking  

 
Zingen: Welkom thuis  
Filmpje 3: Werkstukken van alle groepen 

 
Collecte:  Giro 5125 Australië, het Rode Kruis. 

Hulp bij collecte door 4 kinderen 
 

Gebed door de kinderen en de predikant 
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Slotlied:  Ik ben dankbaar  
 

Voor familie en voor vrienden 
Mijn speelgoed en mijn klas 
Voor het huis waar ik in woon 
De bomen en het gras 
 
Voor de zon en voor de regen 
De wolken en de wind 
Voor uw trouw en zegen 
Ben ik dankbaar, ben ik dankbaar 
 
Refrein: 
Ik dank U Vader, dank U Heer 
Ik dank U Jezus, dank U zeer  
Voor de zon en voor de regen 
De wolken en de wind 
Dank U voor uw zegen 
Ik ben dankbaar als een kind 
 
Voor mijn lichaam, voor het eten 
Het drinken elke keer 
Voor dat alles: dank U Vader 
Ik dank U lieve Heer 
 
Voor mijn bed en al mijn kleren 
Het water uit de kraan 
Voor wat U wilt geven  
Ben ik dankbaar, ben ik dankbaar 
 
Refrein 
Ik dank U Vader, dank U Heer 
Ik dank U Jezus, dank U zeer  
Voor mijn bed en al mijn kleren 
Het water uit de kraan 
Voor wat U wilt geven  
Ben ik dankbaar, ben ik dankbaar 

 
Zegen  

 
Zegenlied: Lied 416, Ga met God en Hij zal met je zijn.  
Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn. 
Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn. 
Ga met God en Hij zal met je zijn: in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
Ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten, in zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Uitgang: Uitdelen presentjes door de kinderen. 
 

 

 
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: 
 
Oude Kerk: 
18.30 ds. A. Juffer, Wageningen (PKN) 
 
Ichthuskerk: 
18:30 prop. J. Meerkerk, Ede (wijk West) 
 
23 februari 2020 
Oude Kerk 
9.30 uur ds. M.A. de Hoog, Zeist (wijk Oost) 
Ichthuskerk: 
9.30 uur ds. J.P. Nap, Hoevelaken (wijk West) 
 

 
Mededelingen 

NextGen 16 februari 
 
Het lijkt nog maar kort geleden dat we het 
‘strepenspel’ in de vorige NextGen viering hebben 
gespeeld. De strepen waar je op mocht staan 
stonden voor of je het met de stelling eens of 
oneens was. Stellingen die we zo hebben 
behandeld waren onder andere: “Ik heb getwijfel 
aan mijn geloof”; “Ik zou iemand daten die niet 
christelijk is” en “De aarde is in zes dagen 
gemaakt”. We hebben ook gevraagd: welke van 
deze stellingen zou je een keer terug willen zien in 
een NextGen viering? Velen van jullie hebben 
gekozen voor de stelling: “Ik vind mijzelf een goede 
christen”. Daar gaat de NextGen van 16 februari 
over. Hoe we dit precies gaan doen is nu ik dit 
schrijf nog niet helemaal duidelijk, maar we gaan er 
wat moois van maken. Kom je ook op 16 februari? 
Neem je (RockSteady) vrienden/vriendinnen mee! 
 
NextGenCrew 

RockSteady 
Sirkelslag was weer een feest! Door spel en 
vertelling kwam het verhaal van Jona tot leven, 
super leuk. En kennen jullie deze nog, nog, nog? 
“Jona, Jona, ga naar Ninevé, IK WIL NIET!”. 
Wowowow, rustig! Naar Ninevé gaan is misschien 
inderdaad nog een te grote uitdaging, maar naar 
RockSteady gaan is toch wel het minste wat je kunt 
doen! We zien je snel! 
 
Locatie: kelder De Brink, tijd: 20:00 uur, datum: 
RockSteady 1- vrijdag 6 mrt.-Daniël 
(danielvansteenbergen@hotmail.com) 
RockSteady 2/3 -vrijdag 13 mrt.-Sander 
(sandermooij@gmail.com) 
RockSteady 4-vrijdag 28 feb. -Gerben 
(gdenooij@gmail.com) 
 
Tot RockSteady! 
 

Huwelijk 
Op vrijdag 21 februari zullen Karin van Haren en Tijs 
Achterstraat elkaar hun woord van trouw geven. In 
een kerkdienst zal hun een zegen gegeven worden 
over hun huwelijk. Deze dienst wordt gehouden in 
de Oude of Sint Alexanderkerk te Bennekom om 
14.00 uur. 
U en jij bent daar van harte uitgenodigd. 
 

Een mededeling van het College van 
Kerkrentmeesters 
Vorige week woensdag zijn de toezeggingen voor 
de actie Kerkbalans voor 2020 geteld; de 
voorlopige opbrengst is € 245.000!  
  
We zijn erg blij met deze opbrengst en willen 
daarom alle gemeenteleden die hun bijdrage voor 
komend jaar hebben toegezegd bedanken. 
Ook willen we de leden van de commissie van 
bijstand en alle anderen die geholpen hebben bij 
de uitvoering van deze actie hartelijk bedanken 
voor hun hulp.  
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Taizé-viering 
Op vrijdag 13 maart om 19.30 uur wordt in de 
Katholieke Kerk, Maria Virgo Regina, aan de 
Heelsumseweg 1, Bennekom weer een Taizé-viering 
gehouden, georganiseerd door de Raad van 
Kerken.  Het thema van deze vesper is ‘Vrede’, in 
het kader van 75 jaar vrijheid.   
Een Taizé-viering bestaat uit het samen zingen van 
eenvoudige meditatieve liederen, momenten van 
stilte, lezingen en gebed.  Koor en muzikanten 
komen uit verschillende kerkgenootschappen, 
geheel in lijn met de internationale oecumenische 
kloostergemeenschap van Taizé, Frankrijk. In Taizé 
heeft zich na 1945 een kloostergemeenschap 
gevormd die mensen uit alle werelddelen en alle 
kerken of daarbuiten met elkaar wil verbinden, het 
is een plek van verzoening, bezinning en stilte.  
 
Iedereen is op 13 maart van harte welkom om te 
zingen, tot rust te komen en, voor wie dat wil, elkaar 
na afloop te ontmoeten.  
 
Taizé-vesper 
Datum: 13 maart 
Locatie: Katholieke Kerk, Maria Virgo Regina, 
Heelsumseweg 1, te Bennekom 
Aanvang: 19u30 
Thema: Vrijheid 
Collecte: onkostenbestrijding van de dienst 
 

26 februari 2020: aftrapavond “40 dagen samen 
duurzaam Bennekom” 
Op woensdag 26 februari 2020 trappen we af voor 
het project “40 dagen samen duurzaam 
Bennekom” met een startbijeenkomst in de Brink. 
De Edese wethouder Lex Hoefsloot, Alfred Stomp, 
Gerard van der Laan en Gerben Spies zullen u met 
hun verhalen enthousiast maken om mee te doen 
om Bennekom samen duurzamer te maken. U bent 
van harte uitgenodigd om 20.00 uur (inloop vanaf 
19.45).  Als u een smartphone heeft: neem die dan 
mee.  
We hebben als rentmeesters een 
verantwoordelijkheid om een leefbare aarde door 
te geven aan volgende generaties. We moeten 
daarom ook  stappen zetten naar een duurzame 
en circulaire wereld waar geen afval bestaat en 
grondstoffen opnieuw worden gebruikt en waar we 
gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen. 
Maar veranderen is vaak lastig en vaak weten we 
niet goed waar te beginnen. Hier geldt ook: alle 
beetjes helpen.  Als Taakgroep Kerk, Milieu en 
Samenleving willen we in de komende 40 dagen 
een bijdrage leveren om samen met u Bennekom 
iets duurzamer te maken. We dagen iedereen 
(jong en oud) uit om praktisch mee te doen met 
een aantal uitdagingen.  
We richten ons in het bijzonder op 1) het gebruik 
van plastic, 2) het bestrijden van zwerfafval en 3) 
duurzaam inkopen doen in de winkel. 
Op zaterdag 21 maart hebben we van 10.00-15.00 
uur verschillende activiteiten en de inspirerende 
workshop “God in de supermarkt” gepland in De 
Brink. Houd die datum ook alvast vrij! 
Voor meer informatie om mee te doen kijk op: 
https://duurzaambennekom.blogspot.com/ en 
https://kms-bennekom.blogspot.com/  
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Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 
Bennekom – Wijk Oost 

 
 

 

  
 
 
 

Oude kerk 
16 februari 2020 

18.30 uur 
Sexagesima 

 
Voorganger: ds. A. Juffer, Wageningen 
Organist: mevr. Elly Meijer 
Ouderling: mevr. Hennie de Kloet 
2e Ouderling: dhr. W.A. de Jong 
Diaken: mevr. Joke Faber 
Lector: mevr. Riek Jansen 
 
Liturgische kleur: groen 

 
Diaconale collecte: Bosbranden Australië 
Kerkvoogdijcollecte:  Algemeen kerkenwerk 
Deurcollecte:   Onderhoudsfonds  
 
Zendingsbussen:  Projecten van Kerk in Actie 

 

 
Orde van dienst 

 
Welkom / mededelingen 
 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING   
 
Aanvangslied:  Psalm 119: 6, 7 
 
Moment van stilte 
 
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: die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. 
Voorganger: Genade zij u en vrede, van God onze Vader en van Christus Jezus, onze Heer.  
Gemeente: Amen.        
 
Zingen: Psalm 119: 64 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing: Mattheüs 5: 17 - 26  
 
Zingen: Lied 313: 1, 3, 5 
 
Verkondiging  
 
Orgelspel 
 
Zingen: Lied 838: 1, 2, 3 
 
Geloofsbelijdenis : zingen Lied 340b 
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DIENST VAN DE GEBEDEN EN DE GAVEN  
 
Dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader. 
 
Collectemededeling 
 
Inzameling van de gaven   
 
Slotlied: Lied 838: 4 
 
Zegen met gezongen Amen 

 

 

 


