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Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 
Bennekom – Wijk Oost 

 
 

 

  
 
 
 

Oude kerk 
17 januari 2020 

18.30 uur 
2e zondag na Epifanie 

 
Voorganger: Ds. A. Verbaan-van den Heuvel 
Organist: mevr. Elly Meijer 
Ouderling: mevr. Wijntje van Beek 
Diaken: mevr. Everdina Vermeulen 
Lector: mevr. Riek Jansen 
Uitzending: dhr. Renze van de Hoef 
 
Liturgische kleur: groen 

 
Diaconale collecte: Stichting Tree of Life  
 
Kerkvoogdijcollecte:  Algemeen kerkenwerk 
Deurcollecte:   Onderhoudsfonds  
 
Zendingsbussen:  Projecten van Kerk in Actie 

 

 
Orde van dienst 

 
Thema: Hoe lang nog? 

n.a.v. Exodus, boek van bevrijding 
 
Welkom en mededelingen 
Zingen: Lied 91a: 1 en 3 
 
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 
 
Gebed om de Geest 
 
Schriftlezingen: 
Exodus 10: 1-11 
 
Zingen: Psalm 105: 8 en 9 
 
Exodus 10: 12- 23 
 
Zingen: Psalm 105: 12 en 10 
 
Verkondiging    
 
orgelspel 
 
Zingen: Lied 939 
 
Voorbeden, Onze Vader, Avondgebed 
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Collecten afkondiging 
 
Slotlied: Lied 263 
 
Zegen, afgesloten 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: 
 
Zondag 24 januari 
Oude Kerk: 
9.30 uur  ds. G.F. Dekker (wijk Oost) 
 
Ichthuskerk: 
9.30 uur ds. M. Noorderijk, Zetten (wijk West) 
 

 
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 
 

Geniet u ook… 
Van onze uitzendingen op YouTube? Wat is het 
geweldig dat we in deze tijd van gedwongen 
thuisvieren op deze manier heel betrokken bij de 
dienst kunnen zijn! En vanaf hier willen we natuurlijk 
Renze en Pieter bedanken die dit allemaal 
verzorgen! 
 
Maar.. ze zijn maar met hun tweeën. En hoe goed 
ze hun best ook doen, het is voor twee personen 
wel af en toe een last om het allemaal weer voor 
elkaar te krijgen. 
 
Daarom hierbij een hartekreet: wie wil Renze en 
Pieter (en ook het beamteam) komen versterken? 
Je hoeft heus geen afgestudeerd computerexpert 
te zijn. 
 
Wat staat er tegenover? Dat we nog lang van de 
uitzendingen kunnen genieten, ook degenen die 
als corona verleden tijd is niet naar de kerk kunnen 
komen. En ook dat Renze en Pieter ook eens 
gewoon de diensten mee kunnen vieren zonder 
zich met de techniek te bemoeien. 
 
Wil je helpen, mail dan even naar de scriba: scriba-
wijk-oost@hervormd-bennekom.nl   
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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 17 januari: Stichting Tree of Life for 
Refugees 
Zondag 24 januari: Stichting De Herberg 
 
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. 
1. Kerk met als doel: Instandhouding en 

opbouw van onze gemeente 
2. (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. 

 

 


