Kerkbrief
Hervormde Gemeente
Bennekom – Wijk Oost

Voorganger: Ds. A. Verbaan-van den Heuvel
Organist:
dhr. Johan Hulshof
Ouderling:
dhr. Glijn Groen
2e Ouderling: mevr. Wijntje van Beek
Diaken:
dhr. Jan Pieter de Kloet
Lector:
mevr. Jettha van den Berg
Beamist:
dhr. Renze van de Hoef

Diaconale collecte:
Kerkvoogdijcollecte:
Deurcollecte:
KND-spaardoel:

Soloplus
Algemeen kerkenwerk
Onderhoudsfonds
Zendingswerk in Thailand van
de familie Mol uit
Veenendaal

Zendingsbussen:

Projecten van Kerk in Actie

Liturgische kleur: groen

Orde van dienst
Orgelmuziek
Welkom
Aanvangslied: Psalm 89: 1 en 7
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.
Woorden om te leven
Zingen: Lied 975: 1, 2 en 3
Gebed van verootmoediging en om Zijn Geest
Schriftlezing: 1 Koningen 19: 19-21
Schriftlezing: Lukas 9: 57-61
Zingen: Lied 894: 1, 3 en 4
Verkondiging
Orgelmuziek
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Ichthuskerk
15 november 2020
9.30 uur

Zingen: Hemelhoog 386: 1,2 en 5 “Wil je opstaan en Mij volgen”
Afkondiging van overlijden
Zingen: Lied: 960: 3
Gebeden: voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Afkondiging collecten
Zo mogelijk komen de kinderen van de kindernevendienst terug
Zingen: Lied 423
Zegen met gezongen Amen.
Orgelmuziek

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 ds. A.M. Verbaan-van den Heuvel (PKN-O)
Ichthuskerk:
18.30 uur ds. M. Noorderijk, Zetten (wijk West)
Zondag 22 november
Oude Kerk:
9.30 uur ds. A.M. Verbaan-van den Heuvel (wijk
Oost)
Ichthuskerk:
9.30 uur ds. J.P. Nap, Hoevelaken (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
De klok is verzet, de dagen worden korter,
COVID19. Dan denk je: kan het nog erger? Vast,
maar wij hebben RockSteady, dus het wordt
eigenlijk alleen maar leuker! Met een kerstviering
van RockSteady kun je alle gedoe lekker achter je
laten en uitkijken naar een mooi nieuwe jaar. Dat
gun je natuurlijk ook je vrienden en vriendinnen, dus
nodig die meteen uit!

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-Bennekomwijk-Oost-573565242702678/

Om 20:00 uur in De Brink:
RockSteady 1, 20 december KERST!,
gdenooij@gmail.com
RockSteady 2, 20 november,
danielvansteenbergen@hotmail.com
RockSteady 3 en 4, 11 december,
sandermooij@gmail.com
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.

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.

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 15 november: Soloplus
Zondag 22 november: Marijke Folmer (Egypte)
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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Taizé- viering in de Maria Virgo Regina Kerk in
Bennekom
Taizé ligt in Frankrijk, in het zuiden van Bourgondië.
Daar stichtte broeder Roger in 1940 een
internationale, oecumenische gemeenschap.
Vanaf het einde van de jaren vijftig vonden
duizenden jongeren uit vele landen de weg hier
naartoe. Ze nemen deel aan de ontmoetingen van
gebed en bezinning. Taizé staat voor een speciale
vorm van viering; een liturgie met veel ruimte voor
meditatie in stilte, gebeden en zang. Binnen de
mogelijkheden als gevolg van de coronamaatregelen is er gezocht naar een aangepaste
vorm van vieren.
De viering van 20 november wordt begeleid door
gitaar, viool, cello en 4 cantors. Ieder kan neuriën
en meebidden, samen zingen is helaas niet
mogelijk. Er zijn maximaal 30 mensen in de kerk
welkom; zij moeten zich wel van tevoren
aanmelden. De viering is ook online te volgen (en
terug te kijken) via de Facebook-pagina TaizéBennekom.
Voor vragen: mail
naar willemvanwingerden@telfort.nl

NextGen
Zondag 15 november is er weer een NextGen! Deze
keer als vanouds in de Brink; jongeren van de
middelbare school worden weer van harte
uitgenodigd om te komen! Wel vragen we om, als
je 13 jaar of ouder bent, een mondkapje mee te
nemen! Ook is deze NextGen weer te volgen via de
live-stream: www.nextgenbennekom.nl/live. Als je
komt, neem ook je telefoon mee want de
prijsvraag en de collecte doen we het liefst
digitaal.
Deze maand is het thema “Zendeling in
Bennekom” waarbij we nog even geheim houden
wie daar iets over komt vertellen. Wel is er een
nieuwe aflevering van de soap en speelt de band
weer mooie nummers. Zien we je zondag de 15e?
NextGen crew
@NextGenBennekom

Datum: vrijdag 20 november 2020
Tijd:
19.30 uur
Plaats: Maria Virgo Regina Kerk, Heelsumsweg 1,
6721GP Bennekom
en www.facebook.com/TaizeBennekom
Aanmelden verplicht:
www.rkkerkbennekom.nl/aanmelden-voortaizeviering
Aantal deelnemers: maximaal 30 personen

Oliebollen voor de Oude Kerk
Dit jaar geen meimarkt, geen kerkpleinmarkt en
zelfs de geplande oliebollenkraam in november
kon niet doorgaan.
Omdat we als commissie graag positief blijven, ook
in deze tijd, hebben we besloten dan maar naar u
toe te komen.
Geniet mee voor het goede doel en bestel
heerlijke oliebollen van bakkerij ten Veen via
https://bit.ly/oliebollenbennekom. Op zaterdag 28
november bezorgen we ze tussen 10-13 uur bij u
thuis. De opbrengst is voor het onderhoud van de
Oude Kerk.
Oliebollen kosten 1 euro per stuk en zijn verkrijgbaar
in zakjes van 5 of 10 stuks. Doet u ook mee?
Bestellen kan tot 27 november 16 uur.
Bij vragen kunt u mailen naar
kerkpleinmarkt@hervormd-bennekom.nl.
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Kerkbrief
Hervormde Gemeente
Bennekom – Wijk Oost

Voorganger: Ds. A. Verbaan-van den Heuvel
Organist:
dhr. Sjoerd Meijer
Ouderling:
mevr. Hennie de Kloet
2e Ouderling: mevr. Gerda van Bruggen
Diaken:
mevr. Everdina Vermeulen
Lector:
mevr. Jet van der Spek

Oude kerk
15 november 2020
18.30 uur

Diaconale collecte: Soloplus
Kerkvoogdijcollecte: Algemeen kerkenwerk
Deurcollecte:
Onderhoudsfonds
Zendingsbussen:

Liturgische kleur: groen

Orde van dienst
Orgelmuziek
Welkom
Aanvangslied: Lied 150a: 1 en 4
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: Hemelhoog 627: 1 en 2 (Abba Vader)
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
Abba, Vader, laat mij zijn
Slechts van U alleen,
Dat mijn wil voor eeuwig zij
D'uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
Slechts van U alleen
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Projecten van Kerk in Actie

Gebed van verootmoediging en om Zijn Geest
Schriftlezing: 2 Koningen 6: 1-7
Schriftlezing: Romeinen 15: 1-7
Zingen: Lied 906: 1, 5 en 8
Verkondiging
Orgelmuziek
Belijdenis van geloven
Gebeden: voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Afkondiging collecten
Zingen: Lied 248: 1 en 4
Zegen met gezongen Amen.
Orgelmuziek
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