Kerkbrief
Hervormde Gemeente
Bennekom – Wijk Oost

Voorganger: ds. J.C. Minnema, Zeist
Organist:
dhr. Jan Broekhuis
Ouderling:
mevr. Hennie de Kloet
2e Ouderling: mevr. Hans Egberts
Diaken:
dhr. Jan Pieter de Kloet
Lector:
mevr. Carla van den Berg
Uitzending: dhr. Renze van de Hoef

Ichthuskerk
3 januari 2021
9.30 uur
Epifanie

Diaconale collecte: Stichting Kruispunt Arnhem
Kerkvoogdijcollecte: Algemeen kerkenwerk
KND-spaardoel:

Zendingswerk in Thailand van
de familie Mol uit
Veenendaal

Zendingsbussen:

Projecten van Kerk in Actie

Liturgische kleur: wit

Orde van dienst
Welkom / mededelingen aankondigen van het aanvangslied
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Aanvangslied: Psalm 146: 1,3
Moment van stilte
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.
gem. Amen.
Kyriëgebed, besloten met lied 301A
Videolied: Toekomst vol van hoop
https://www.youtube.com/watch?v=0czjb1Wze20
DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de opening van het woord
Schriftlezing: Jesaja 60: 1-6
Zingen: Lied 444: 1,2,5
Schriftlezing: Romeinen 13: 11-14
Zingen: Lied 213: 1, 3, 5
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Verkondiging
Orgelspel
Zingen: Woon in mijn dromen (Uit: Het liefste lied van overzee, deel 1 lied 54) couplet 1,2 en 3

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN
Afkondiging van overlijden
Zingen: Lied 960:3
Dankgebed – voorbeden (besloten met lied 367e“Heer onze God, wij bidden U verhoor ons” ( 3x) ) – stil
gebed – Onze Vader
Collectemededeling door de diaken
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
Slotlied: Lied 834
Zegen met gezongen Amen
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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:
Ichthuskerk:
18.30 uur ds. L. de Wit, Ede (wijk West)
Brinkstraatkerk:
18.30 uur ds. T.P. de Jong, Ede
Zondag 10 januari 2021
Oude Kerk:
9.30 uur ds. A.M. Verbaan-van den Heuvel (wijk
Oost)
Ichthuskerk:
9.30 uur ds. A. van 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.

Kerstwandeling
De Bennekomse kerken organiseren in de
kerstvakantie van 19 dec t/m 3 januari een
coronaproof wandeling van ongeveer 5.5 km door
Bennekom. Deze route leidt u langs een 8 tal
posters met een QR code.
Door middel hiervan krijgt u filmpjes te zien op uw
mobiel van het Kerstverhaal. Bij iedere QR zit een
kleine opdracht waarvoor u een aantal
voorwerpen dient mee te nemen.
De route en het lijstje van de voorwerpen zijn te
downloaden van de volgende websites:
www.brinkstraatkerk.nl of www.hervormdbennekom.nl.

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/
En vergeet natuurlijk ook onze website niet:
https://bennekom.protestantsekerk.net/oost

Wilt u verdere informatie dan kunt u kijken op de
site van de PKN kerk Nederland en zoek naar
coronaproof kerstwandeling
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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.

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 3 januari: Stichting Kruispunt Arnhem
Zondag 10 januari: plaatselijke diaconie
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.

Eenheidszondag 2021

80+ pastoraat:
Veel 80-plussers heb ik al ontmoet, maar veel meer
nog niet. Wilt u graag binnenkort een bezoekje, om
welke reden dan ook, voelt u zich dan vrij om
contact met mij op te nemen. Met vriendelijke
groet, Trudy van Dijk, kerkelijk werker 80+.
E-mail: trudyvandijk@planet.nl
tel: 06-128 37 317

De Eenheidszondag 2021 wordt op 17 januari
gevierd. Een feestelijke viering in een volle
Brinkstraatkerk met vier pastores is dit jaar als
gevolg van de coronamaatregelen echter helaas
niet mogelijk. Gelukkig is er een oplossing
gevonden; in plaats van een viering in één
kerkgebouw, is er een dienst in elk van de vier
gebouwen met de eigen voorganger. Zo kunnen er
vier keer 30 mensen aanwezig zijn; zij moeten zich
wel van tevoren opgeven, zoals gebruikelijk in deze
coronatijd.
De vieringen vinden plaats volgens onderstaand
overzicht:
09.30 uur Herv. Gem wijk Oost, ds Anne Verbaan,
Ichthuskerk, Korenlaan 20
10.00 uur Geref. Kerk, ds Garbrich Baalbergen,
Brinkstraatkerk (onlinedienst)
10.30 uur RK geloofsgem., Pastor Ben Piepers, MVRkerk, Heelsumseweg 1
10.30 uur Vrijzinnigen, Pastor Roos van Doorn, De
Ontmoeting, Emmalaan 1
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De aanvangstijden zijn dus niet in alle gebouwen
hetzelfde!
De diensten in de Brinkstraatkerk en de Ichthuskerk
zijn direct online te volgen of later terug te zien, de
beide andere diensten worden op een later tijdstip
diezelfde zondag uitgezonden.
Centraal staat het thema van de wereldwijde
Week van Gebed voor Eenheid:
Blijf in mijn liefde, n.a.v. Johannes 15: 9 - 17.
Het doel van de collectes is in alle vier de diensten
hetzelfde:
De eerste collecte is bestemd voor de Stichting Tree
of Life for Refugees.
Dit project richt zich op de opvang van zwangere
vrouwen die voor oorlog en geweld zijn gevlucht
en op de straten van Athene zijn beland.
De tweede collecte is bestemd voor de bestrijding
van de kosten die de vier
geloofsgemeenschappen voor de viering van deze
Eenheidszondag moeten maken.
De Raad van Kerken Bennekom kijkt uit naar een
mooie beleving van de Eenheid, vooral nu we in
deze bijzondere tijd merken dat we elkaar zo hard
nodig hebben.
Nico Vos
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