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Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 
Bennekom – Wijk Oost 

 
 

 

  
 
 
 

Ichthuskerk 
6 september 2020 

9.30 uur 
 

 
Voorganger: Ds. A. Verbaan-van den Heuvel 
Organist: dhr. Johan Hulshof 
Ouderling: dhr. Glijn Groen 
2e Ouderling: dhr. Niels Moerke 
Diaken: dhr. Leo van den Berg 
Lector: mevr. Joke van Biutselaar 
Uitzending: dhr. Renze van de Hoef 
 
Liturgische kleur: groen 
 

 
Diaconale collecte: Het Passion Hummelo 
Kerkvoogdijcollecte:  Algemeen kerkenwerk 
 
Zendingsbussen:  Projecten van Kerk in Actie 

 

 
Orde van dienst 

U kunt de dienst beluisteren op https://kerkdienstgemist.nl/stations/314/events en bekijken op 
https://www.youtube.com/channel/UCpqfJyzcoEAJeYTiQRcN2Yw 

 
Viering van het Heilig Avondmaal 

 
Welkom &  Mededelingen  
 
Aanvangslied: Lied 103c: 1,2 en 3 
 
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: Als je gelooft in de Here Jezus... 
 
Moment met de kinderen 
 
Gebed van verootmoediging  
 
Woorden bij het avondmaal 
 
Onze Vader 
 
Nodiging 
 
Tijdens de viering speelt de organist 
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Als gebed van dank, zingen: Psalm 118:1 
 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: 1 Koningen 17: 1-16 
 
Zingen: Lied 280: 5,6 en 7 
 
Verkondiging  
 
We kijken en luisteren naar “You Raise me up” 
 
Gebeden 
 
Collecte afkondiging  
 
Slotlied : Lied 975: 1 en 4 
 
Zegen met gezongen Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
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. L. Kruijmer, Ede (wijk West) 
 
13 september 2020 
Oude Kerk: 
9:30 ds. C. Budding, Goudswaard (wijk West) 
Kom-hal: 
17.00 ds. G.J.M. Baalbergen en ds. A.M. Verbaan-
van den Heuvel  (startzondag) 
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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: 
https://bennekom.protestantsekerk.net/oost 
 

Bericht van de commissie Ouderenwerk 
De commissie heeft helaas het geplande 
najaarsreisje  voor  ouderen van wijk oost moeten 
annuleren vanwege  de  corona beperkingen . 
Wij betreuren dat zeer en hopen dat het 
reisje volgend najaar alsnog door kan gaan.  
Met vriendelijke groeten namens de commissie, 
Hennie van den Born-Dorrestijn   
 

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 6 september: Het Passion (Hummelo) 
Zondag 13 september: onkosten startzondag 
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 
https://bennekom.protestantsekerk.net/oost vindt u 
hier informatie over. 
 

De GIVT-app 
We zijn als diaconie blij verrast en dankbaar over 
het aantal gemeenteleden dat inmiddels gebruik 
heeft gemaakt van de GIVT app om giften over te 
maken.  In de GIVT app kan 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 op onze website 
(https://bennekom.protestantsekerk.net/oost) de 
instructie vinden voor het installeren daarvan. 
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PKN Startzondag: zondag 13 september 
 
Het PKN Startweekend van 12 en 13 september 
wordt dit jaar een PKN Startzondag op zondag 13 
september met een gezamenlijke dienst in de Kom-
hal (Edeseweg 147) die om 17.00 uur van start gaat. 
Het wordt een dienst voor jong en oud, daarom is 
er geen kindernevendienst maar wel oppas. Het 
biedt de mogelijkheid om voor het eerst sinds 
halverwege maart weer met honderden in één 
ruimte een dienst te organiseren. Er wordt ook voor 
een livestream gezorgd. Ds. Anne Verbaan en ds. 
Garbrich Baalbergen gaan samen voor en er is 
gevarieerde muzikale ondersteuning. Van harte 
welkom! Voor alle duidelijkheid, er zijn die ochtend 
geen diensten in de Ichthuskerk en Brinkstraatkerk. 
 
Ds. Anne Verbaan en ds. Garbrich Baalbergen zijn 
enthousiast over de oplossing waardoor er voor 
vele honderden mensen plek is om de dienst mee 
te maken. “Wij vinden het ontzettend fijn dat we de 
Startzondag op deze manier met zoveel mensen 
gezamenlijk kunnen vieren en beleven”. De 
congreshal aan de Edeseweg biedt enorm veel 
ruimte, wordt goed geventileerd en voldoet aan 
de RIVM-regels. Aanmelden voor de gezamenlijke 
kerkdienst graag zoals u gewend bent, maar 
mocht u spontaan willen komen dan is dat ook 
mogelijk. U dient zich dan ter plekke te registreren. 
 
Voorafgaand de dienst is er de mogelijkheid voor 
jong en oud om aan een fietstocht deel te nemen. 
Deze gaat om 14.00 van start. De vertreklocatie is 
bij de Brink. Vanaf 15.00 uur is er ontmoeting met 
koffie waarvoor er een Barista-auto aanwezig zal 
zijn, limonade en lekkers op locatie in de Kraats 
(Dijkgraaf 32-B). Voor de kinderen is er een 
springkussen. Aanmelden voor de fietstocht en 
ontmoeting is niet nodig. 
 
Meer informatie over de PKN Startzondag volgt. 
Houd hervormd-bennekom.nl, brinkstraatkerk.nl, de 
kerkbrief en digitale nieuwsbrief in de gaten voor 
meer info. Voor diegenen die daar behoefte aan 
hebben, kan voor vervoer naar de diverse locaties 
worden gezorgd. heeft u vragen? 
Mail pknstartweekend@live.nl. 
 
vriendelijke groet,  
Arjen Lutgendorff   
 

Cantateconcert Alexanderconsort 12 september 
2020 
Graag maken wij u / jou attent op een concert van 
het Alexanderconsort op 12 september a.s. 
 
In deze nare coronatijd, zeker voor ons musici, zijn 
we blij dat we wel muziek kunnen laten klinken in 
onze Oude Kerk te Bennekom. 
Maar het zal anders zijn dan u normaal van ons 
gewend bent. Omdat het koorzingen nog steeds 
niet mogelijk is hebben we besloten ons geplande 
concert op 12 september door te laten gaan in 
een andere vorm. Geen koor, wel 2 solisten en een 
7 koppig ensemble. 
 
Janneke Vis - alt hoort u in BWV 170 "Vergnügte 
Ruh, beliebte Seelenlust". Een prachtige 
solocantate met 3 schitterende, bijzondere en 
vrolijke aria's. 
 
Robbert Muuse - bariton, zal BWV 82 "Ich habe 
genug" voor zijn rekening nemen. 
 
U kunt hier bij zijn! Omdat het publiek 1,5 m uit 
elkaar moet zitten en wij de RIVM-richtlijnen volgen, 
kunnen we niet meer dan 96 plaatsen creëren. 
Daarvan zijn 30 duo-plaatsen, dus voor echtparen 
of familie die naast elkaar mag zitten en 36 enkele 
plaatsen. 
 
Kaarten a €10,- zijn vanaf heden te koop via de 
website: www.alexanderconsort.nl (klik op Concert 
--> Kaartverkoop) 
 
Belangrijk: er zal geen rij voor de deur van de kerk 
zijn. Toegang gaat middels een tijdslot: u krijgt, 
nadat u via de site een kaartje heeft gekocht en u 
uw e-mailadres daarop hebt ingevuld, later een 
mail met verdere gegevens over het moment 
waarop u de kerk in mag. 
 
Wij hopen dat u bij dit prachtige concert aanwezig 
wilt zijn en u bent van harte welkom! 
 
Vriendelijke groet namens het Alexanderconsort, 
Dick en Elly Meijer 
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RockSteady 
Hoera, de vakantie is weer (zo goed als) voorbij! 
Daar kun je toch alleen maar blij om zijn, wetende 
dat dan ook RockSteady weer begint! Hieronder 
vindt je de data van de eerste avonden in De Brink. 
Het belooft weer helemaal leuk te worden, want 
we gaan via spellen, gesprekjes en vooral plezier 
het geloof onderzoeken. Je bent super welkom! 
 
RockSteady 1, 11 september 2020, 
gdenooij@gmail.com 
RockSteady 2, 18 september 2020, 
danielvansteenbergen@hotmail.com 
RockSteady ¾, 25 september 2020, 
sandermooij@gmail.com 
 

 
Jongerenweekend 3 en 4 oktober 
Ook dit jaar wordt er weer een jongerenweekend 
georganiseerd vanuit de Bennekomse kerken. 
Jongerenweekend is een christelijk kamp met leuke 
activiteiten, een bonte avond, films, een nachtspel 
en vooral veel gezelligheid. Het kamp vindt plaats 
in de Woudegge in Otterlo. Rekening houdend met 
de corona maatregelen hebben we een leuk 
programma van zaterdagochtend tot 
zondagmiddag. Iedereen die in groep 8 of op de 
middelbare school zit mag mee! De kosten voor het 
weekend zijn maar €30,-. Schrijf je snel in via via 
Nextgenbennekom.nl/jongerenweekend. Wij 
hebben er zin in! 
Neem bij vragen contact op met: 
Jongerenweekend.bennekom@hotmail.com 
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(Dijkgraaf 32-B). Voor de kinderen is er een 
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ontmoeting is niet nodig. 
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kerkbrief en digitale nieuwsbrief in de gaten voor 
meer info. Voor diegenen die daar behoefte aan 
hebben, kan voor vervoer naar de diverse locaties 
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