Kerkbrief
Hervormde Gemeente
Bennekom – Wijk Oost

Voorganger: Ds. A. Verbaan-van den Heuvel
Organist:
dhr. Gert Winkelhorst
Pianist:
mevr. Maureen Roberts
Ouderling:
mevr. Wijntje van Beek
2e Ouderling: dhr. Niels Moerke
Diaken:
mevr. Joke Faber
Lector:
mevr. Marja van Haren
Beamist:
dhr. Renze van de Hoef

Diaconale collecte: Kerk in Actie Najaarszending
Kerkvoogdijcollecte: Algemeen kerkenwerk
KND-spaardoel:

Zendingswerk in Thailand van
de familie Mol uit
Veenendaal

Zendingsbussen:

Projecten van Kerk in Actie

Liturgische kleur: groen

Orde van dienst
In deze dienst zal de doop ontvangen:
David Dirk Manuel de Kloet
Orgelspel: Een vaste burcht is onze God

Oude kerk
1 november 2020
9.30 uur

Jan Zwart (1877-1937)

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 ,Jezus Christus,
de Heer in gemeenschap met Zijn Geest.
gem. Amen.
Woorden bij de doop
Kinderen komen uit de kindernevendienst
We luisteren naar “Meer dan een wonder” Kinga Ban
Dopeling wordt binnengedragen
Gebed
Beloften
Muziek van de piano, een Lullaby
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Bij het doopvont
Gesprek met de kinderen
Ouderling van dienst stelt de vraag:
“Met welke naam mag dit kind genoemd worden?”
Bevestiging en doop: David Dirk Manuel
Aanbieden van de doopkaars
Zingen met piano: Lied 139b “Heer u doorgrondt en kent mij”
Vraag aan de gemeente:
Nu deze mensen, hun ja-woord hebben gegeven en hun kinderen gedoopt zijn,
belooft u hen te aanvaarden,
hen te omringen met uw medeleven
hen te dragen in uw gebeden
en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer?
Wat is daarop uw antwoord?
Gemeente: Ja, van Harte
Zingen: Lied 912: 1, 2 en 3
Felicitaties kindernevendienst
Kinderen en dopeling verlaten de kerkruimte
Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing: 2 Koningen 5: 1-3 en 9-20a
Zingen: Lied 350: 4, 6 en 7
Verkondiging
Orgelspel: Ein feste Burg Ist unser Gott.D. Buxtehude. (1637-1707)
Dank- en voorbeden, afgesloten met het Onze Vader
Collecten afkondigingen
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
Slotlied: Lied 425
Zegen, gezongen Amen
Orgelspel: Ein feste Burg ist unser Gott. Max Reger (1873-1916)
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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.hervormdbennekom.nl

De volgende diensten:
Oude Kerk:
18.30 uur: ds. A. van Zetten (wijk West)
Brinkstraatkerk:
18.30 uur: ds. G.J.M. Baalbergen (PKN-G)
Woensdag 4 november 2020 (dankdag)
Oude Kerk:
14.30 uur ds. A. van Zetten (wijk West)
19.30 uur ds. G.J.M. Baalbergen (PKN-G)
Ichthuskerk:
19.30 uur ds. A. van Zetten (wijk West)
Zondag 8 november 2020
Oude Kerk:
9.30 uur: ds. A.M. Verbaan-van den Heuvel (wijk
Oost)
Ichthuskerk:
9.30 uur: ds. A. van Zetten (wijk West)
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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.

RockSteady
Zit je op de middelbare school in de brugklas?
RockSteady! Zit je op de middelbare school in de
tweede? RockSteady! Zit je op de middelbare
school in klas 3? RockSteady! Zit je op de
middelbare school in de 4e? RockSteady! Eigenlijk is
er dus geen reden om niet naar RockSteady te
komen. Tot gauw!

Maar wist u dat wij ook een facebookpagina
hebben?
Ook daar proberen we u zo goed mogelijk op de
hoogte te houden.

Om 20:00 uur in De Brink:
RockSteady 1, 13 november, gdenooij@gmail.com
RockSteady 2, 30 oktober/20 november,
danielvansteenbergen@hotmail.com
RockSteady 3 en 4, 6 november,
sandermooij@gmail.com

U vindt de pagina op:
https://www.facebook.com/Hervormd-Bennekomwijk-Oost-573565242702678/
En vergeet natuurlijk ook onze website niet:
https://bennekom.protestantsekerk.net/oost
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.

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.

Namens de Diaconie en Kerkrentmeesters hartelijk
dank voor uw bijdrage.
Diaconie:
Zondag 1 november: Najaarszending (Kerk in Actie)
Zondag 8 november: Open Doors
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

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.

Ook op onze website
https://bennekom.protestantsekerk.net/oost vindt u
hier informatie over.
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Scheppingszondag 2020

Kerstspullen bij het Schuurtje op de hoek

Veel aandacht gaat uit naar het welzijn van de
mens in deze corona-tijd. Toch mag ook het welzijn
van de aarde als geheel niet op de achtergrond
raken. De taakgroep Kerk en Milieu/Samenleving –
dit seizoen met aandacht voor biodiversiteit en
transitie naar een meer duurzame samenleving – is
betrokken bij de inhoud van de scheppingszondag.
Voor wie het interesseert is er een “Groene
Theologie” verschenen (van Trees van Montfoort).
Hoe dat groene denken voluit bijbels is wordt
onderstreept met het verschijnen van de Groene
Bijbel (2016, 1e druk). Vanuit de KMS-groep zijn
enkele suggesties gedaan voor de invulling van de
eredienst.

Elke maandagmiddag is het ‘Schuurtje op de hoek’
aan de Rijnsteeg 14 in Bennekom open van 13.3016.00 uur. We houden ons aan de RIVM richtlijnen
en vragen u een mondkapje te dragen, maar u
bent van harte welkom. Uiteraard als u geen
klachten hebt!
Nu de dagen snel korter worden hebben we weer
een mooie voorraad kerstversieringen te koop.
Hiervoor zijn enkele kramen ingericht in de
meubelschuur, zodat iedereen daar goed bij kan.
Tijdens openingstijden kunt u ook spullen brengen
die we kunnen verkopen. Meubels nemen we
voorlopig niet in. Matrassen nemen we nooit in.
Als we voldoende vrijwilligers kunnen vinden, kunt u
ons ook benaderen voor het ophalen van spullen
of leegruimen van woningen. Neem hiervoor
contact op met dhr. Teun Doornekamp, QX 06 4910
1498.
Tenslotte hopen we in de maand november op de
zaterdagen heerlijke Ten Veen oliebollen te kunnen
gaan verkopen in een stand voor de oude kerk.
Helaas kunnen we dat nog niet hard beloven,
aangezien de vergunning van de gemeente
daarvoor nog niet binnen is. Berichten via de
nieuwsbrieven of het Bennekoms Nieuwsblad. En
natuurlijk kunt u gewoon ook even kijken of er een
kraam staat als u toch boodschappen gaat doen!
Vragen voor de Kerkpleinmarktcommissie (inclusief
het Schuurtje) kunt u stellen via
kerkpleinmarkt@hervormd-bennekom.nl of QX
622637
Erik van Well
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