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Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 
Bennekom – Wijk Oost 

 
 

 

  
 
 
 

Ichthuskerk 
14 juni 2020 

9.30 uur 

 
Voorganger: Ds. A. Verbaan-van den Heuvel 
Organist: mevr. Elly Meijer 
Ouderling: dhr. Wim van den Berg 
2e Ouderling: dhr. Joost de Kloet 
Diaken: mevr. Joke Faber 
Lector: mevr. Jet van de Hoef 
Uitzending: dhr. Renze van de Hoef 
 
Liturgische kleur: groen 

 
Diaconale collecte: World Servants Malawi 
Kerkvoogdijcollecte:  Algemeen kerkenwerk 
 
 
Zendingsbussen:  Projecten van Kerk in Actie 

 

 
Orde van dienst 

 
Welkom en mededelingen 
 
Aanvangslied: Lied 868: 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 en van Jezus Christus, onze Heer, 
 in gemeenschap met zijn Geest,                                                                        
gem. Amen.   
 
Woord van bevrijding 
 
Zingen: Psalm 62: 1 
 
Moment met de kinderen 
 
Gebed om de Geest 
 
Schriftlezing:  
1 Samuël 25: 1-19 
                       
Zingen:  
ELB 58 ”Zoek eerst het Koninkrijk van God” 
Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid 
en dit alles krijgt u bovendien 
Hallelu, halleluja 
Halleluja(4 keer) 
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Men kan niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord, 
dat door de Heer gesproken wordt. 
Hallelu, Halleluja. 
Halleluja (4 keer) 
 
Bidt en u zal gegeven zijn, 
Zoekt en gij zult het zien. 
Klopt en deur zal voor u opengaan. 
Hallelu, Halleluja. 
Halleluja (4 keer) 
 
Verkondiging    
 
Orgelspel 
 
Afkondiging van overlijden 
 
Lied 960: 3 
 
Dank- en Voorbeden, afgesloten  met het Onze Vader 
 
Collecten afkondigingen 
 
Slotlied: Lied 686: 1 en 2 
 
Zegen, besloten met gezamenlijk Amen 
 
Orgelspel 

 

 

 
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. J. Belder, Harskamp (wijk West) 
 
21 juni 2020 
Oude Kerk: 
9.30 uur: ds. G.F. Willemsen, Veenendaal (wijk West) 
Ichthuskerk: 
9.30 uur: ds. A.M. Verbaan-van den Heuvel (wijk 
Oost) 
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Mededelingen 

Onze Facebookpagina 
In deze bijzondere tijden is het goed op de hoogte 
te blijven. Wij proberen u zoveel mogelijk te 
informeren via de kerkbrief en gemeentemails. 
 
Maar wist u dat wij ook een facebookpagina 
hebben? 
Ook daar proberen we u zo goed mogelijk op de 
hoogte te houden. 
 
U vindt de pagina op: 
https://www.facebook.com/Hervormd-Bennekom-
wijk-Oost-573565242702678/ 
 
En vergeet natuurlijk ook onze website niet: 
www.hervormd-bennekom.nl 
 

Nacht van gebed 
In de nacht van vrijdag 12 naar zaterdag 13 juni 
organiseert Open Doors de Nacht van Gebed. 
Vanwege de coronamaatregelen wordt deze dit 
jaar online gehouden. 
 
Meer informatie vindt u op 
https://www.youtube.com/watch?v=5KvA_FDPEr8 

Collectes  
In verband met de maatregelen om het 
coronavirus te bestrijden is het niet mogelijk om als 
gemeente fysiek bij elkaar te zijn. Hierdoor is het 
ook niet mogelijk om voor de diaconie en kerk te 
collecteren. Om hier toch in te voorzien vragen wij 
u de komende tijd wel te geven voor de geplande 
diaconale doelen en de kerk. 
  
Namens de Diaconie en Kerkrentmeesters hartelijk 
dank voor uw bijdrage. 
 
Diaconie: 
Zondag 14 juni: World Servants Malawi 
Zondag 21 juni: Kerk in Actie Colombia 
  
U kunt uw bijdrage overmaken op NL 16 SNSB 094 
700 3304 van de diaconie Herv. Gem. Bennekom 
ter attentie van het genoemde doel. 
 
Kerk: 
De bijdrage voor de kerk kan overgemaakt worden 
op rekening nr: NL 13 RABO 030 700 1814 tnv het 
College van Kerkrentmeesters 
 
Ook op onze website http://www.hervormd-
bennekom.nl/ vindt u hier informatie over. 
 

De GIVT-app 
We zijn als diaconie blij verrast en dankbaar over 
het aantal gemeenteleden dat sinds vorige week 
gebruik heeft gemaakt van de GIVT app om giften 
over te maken.  Inmiddels kan in de GIVT app ook 
gegeven worden voor de kerkrentmeesters.  
 
Hoe gaat de GIVT app om met meerdere 
collectes? 
Normaal houden we in een kerkdienst de volgende 
collectes aan:  

1. Diaconie met iedere week een ander doel. 
2. Kerk met als doel: Instandhouding en 

opbouw van onze gemeente 
3. (Eén keer per maand) Kerk met als doel: 

Onderhoudsfonds.  
Deze collectes komen in de GIVT app overeen met 
de 1ste, 2de en 3de collecte. Standaard wordt 
alleen de 1ste collecte getoond. Door op “Collecte 
toevoegen” te klikken kunnen tot een maximum 
van 3 collectes worden toegevoegd.  
 
Wilt u ook gebruik maken van de GIVT app, dan 
kunt u in de bijlage de instructie vinden voor het 
installeren daarvan. 
 

Digitaal samen zingen 
Ondanks dat er wat versoepelingen aan komen lijkt 
het de kerkenraad fantastisch om met zo veel 
mogelijk gemeenteleden wat liederen op te 
nemen via de digitale middelen die beschikbaar 
zijn. Zodat we het samen zingen, zij het thuis via de 
digitale weg, weer een beetje kunnen ervaren. 
Voor de eerste opnames zijn we opzoek naar 
mensen die graag zingen, maar ook een beetje 
thuis zijn op de computer voor het installeren van 
wat software en het inregelen van de microfoon en 

Hervatting kerkdiensten 
We zijn erg blij dat, zoals de situatie er momenteel 
voorstaat, we vanaf 1 juli weer kerkdiensten mogen 
houden voor groepen tot maximaal 100 personen. 
In alle vreugde moeten we er wel op wijzen dat 
deze diensten nog niet helemaal zullen verlopen 
zoals u gewend bent. De kerkenraad is druk bezig 
met het opstellen van een protocol voor deze 
diensten wat niet alleen recht doet aan de 
maatregelen, maar ook aan de dienst en de 
gemeente. Dit protocol wordt afgestemd met de 
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(web)camera. Heeft u/jij zich al aangemeld voor 
het zangkoortje, aarzel niet om ook mee te doen 
aan het digitale koor, zeker omdat de richtlijnen 
van de PKN per 29 mei aangeven dat een klein 
koortje in de 1.5 kerk nog niet aan te raden is. 
Uiteraard krijgt u/je heldere uitleg van de stappen, 
maar een beetje computerkennis wordt op prijs 
gesteld.  
 
Na de aanmelding op uiterlijk dinsdag 9 juni, 
ontvangt u/jij oefenbestanden die ook tijdens de 
uiteindelijke opname wordt gebruikt en extra 
informatie. Tevens zal een uitnodiging voor de 
digitale opname worden verstuurd. We proberen 
het op zondagmiddag 14 juni in te plannen of 
anders een week later, zodat we eerst thuis kunnen 
meevieren met de kerkdienst en de stembanden 
los kunnen zingen. Om een ieder ruimte te geven 
voor het middageten en eventueel installatie van 
de software, willen we de verbindingen opstarten 
rond 14:30 en proberen rond 15:00 de eerste 
gezamenlijke poging uit te voeren. Het plan is om 
met 1 of 2 liederen uit te proberen hoe dit gaat. We 
hopen dat het een succes mag worden en vervolg 
krijgt, maar we willen graag met een aantal van 
jullie eerst wat ervaring op doen. 
 
Graag ontvangen we uiterlijk dinsdag 16 juni op e-
mailadres virtuelegemeente@gmail.com uw/jouw 
aanmelding, hoeveel mensen meezingen en welk 
besturingssysteem (b.v. Windows 10 of Mac OS X 
10.8) de laptop of computer gebruikt. 
 
Let op! Vanwege mogelijke technische 
beperkingen zullen voor de eerste testen geen 
tablet of smartphone toegestaan zijn. 
 
Als de eerste pogingen succesvol zijn, zullen we 
opnieuw een berichtje hierover plaatsen met 
verdere informatie en hopelijk kunnen we dan ook 
tablets toelaten voor het vervolg. 
 
Groeten, Roelof Anne Schoenmaker en Wim van 
den Berg 
 

algemene kerkenraad, het college van 
kerkrentmeesters en wijk West. U wordt hierover nog 
nader geïnformeerd, maar een paar hoofdpunten 
willen we alvast met u delen: 
Gezien het beperkte aantal mensen wat aanwezig 
kan zijn dient iedereen zich vooraf aan te melden. 
We zullen de eerste weken een ochtend- en een 
avonddienst houden, die inhoudelijk aan elkaar 
gelijk zijn, om zoveel mogelijk mensen mee te laten 
vieren. Afhankelijk van de opkomst gaan we daar 
mee door na een vakantiepauze in augustus.  
Er worden plaatsen van voldoende ruimte 
afgebakend, en u krijgt een plaats toegewezen. U 
zult dus niet altijd op de plek kunnen zitten die u 
gewend bent. Er komen ook ‘duo’plaatsen voor 
echtgenoten/gezinnen. 
Gemeentezang zal nog niet mogelijk zijn. Wel 
denken we voorin de kerk een klein 
gelegenheidskoor te kunnen laten zingen. 
U moet een eigen liedboek meenemen. In de kerk 
zullen geen liedboeken aanwezig zijn. 
De uitzendingen via Youtube gaan gewoon door. U 
moet er dus rekening mee houden dat u in beeld 
kunt komen. 
De kindernevendienst kan weer beginnen, de 
ruimte voor de kinderen wordt apart gehouden 
van de kerkzaal. 
Het gebruik van toiletten moet tot een minimum 
beperkt worden. 
Koffiedrinken na de dienst is nog niet mogelijk. 
 
De exacte details worden z.s.m. met u gedeeld en 
we kijken ernaar uit om op deze manier weer 
gemeente te zijn! We trachten er naar om medio 
juni al proef te gaan draaien met 30-
personendiensten. 
 

Hartelijk bedankt… 
…voor alle bloemen, kaarten en woorden i.v.m. de 
aanrijding  van Maaike,  haar 80e verjaardag en ter 
gelegenheid van ons  55- jarig huwelijk op 20 mei  
j.l.  
Het heeft ons goed gedaan dat er zoveel 
medeleven is geweest. 
 
Te weten dat God  alle dagen van ons leven bij ons 
is, geeft zoveel kracht, biedt uitzicht, geeft ons 
moed,  wat wij op aarde ook beleven, het raakt 
ook U, U volgt ons op de voet. 
 
Maaike en Gert Ansink. 
 

NextGen gaat online! 
Na de kerkdienst van 17 mei, waarin NextGen met 
de band en met voorbereidingen heeft 
meegewerkt, is de band en de crew enthousiast 
geraakt om zelf ook weer aan de slag te gaan. Het 
voornemen is om zondag 21 juni in de avond een 
NextGen-viering in de kerkzaal van de 
Brinkstraatkerk te houden! Gezien het beperkt 
aantal bezoekers kunnen we alleen de jongeren 
uitnodigen om naar de kerk te komen omdat we 
daarmee onder het maximaal aantal bezoekers 
blijven. Maar niet getreurd! De viering wordt ook 
uitgezonden. Ouders, broertjes en zusjes, vrienden, 
opa’s en oma’s en andere gemeenteleden 
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worden van harte uitgenodigd om mee te kijken 
via de web-stream van de kerk. 
En wat gaan we doen? Het thema is ‘Niet alles 
gaat vanzelf’. Een thema dat we hadden bedacht 
voor de viering van maart, die wegens corona niet 
door ging. Marin Nauta, voormalig crew-lid van 
NextGen, staat met ons hierbij stil. Daarnaast zijn de 
vaste onderdelen van de partij: de NextGen Soap, 
de prijsvraag en we zijn nog aan het nadenken hoe 
we de collecte kunnen organiseren. 
Kortom, er is genoeg te doen, te zien en te horen! 
Zingen mogen we (nog) niet, maar we hebben een 
band die voor ons gaat zingen, dus dat zit wel 
goed. 
Houd de komende tijd de social media (facebook, 
instagram en de nieuwsbrieven van de kerken) in 
de gaten voor verdere informatie. 
 
Namens de NextGen, 
René van Leeuwen 
NextGenBennekom@gmail.com 
Facebook en Instagram @nextgenbennekom 
 

Zondag 
We lezen zondag verder in het boek van 1 Samuël, namelijk een gedeelte van hoofdstuk 25. 
Het gaat hier over een dwaas en een wijs mens, en over David. 
Goede dienst gewenst. 
  
 
Tenslotte 
Veel mensen hebben het al vernomen dat mijn wederhelft, Peter Verbaan een beroep heeft ontvangen 
naar de Nieuwe Kerk in Ede. 
In de komende weken zal duidelijk mogen worden of hij het aanneemt. Een spannende en ook mooie 
periode van overwegen. 
Mocht het zo zijn, dan komen we dichterbij te wonen. 
Dank voor alle berichten van meeleven. 
  
Een groet in verbondenheid, 
AMVH  
 

 


