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Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 
Bennekom – Wijk Oost 

 
 

 

  
 
 
 

Ichthuskerk 
28 februari 2021 

9.30 uur 
Reminiscere 

 
Voorganger: ds. A. Juffer, Wageningen 
Organist: dhr. Sjoerd Meijer 
Ouderling: mevr. Lenny Berkhout 
2e Ouderling: dhr. Wim van den Berg 
Diaken: mevr. Marja van Haren 
Lector: mevr. Carla van den Berg 
Uitzending: dhr. Renze van de Hoef 
 
Liturgische kleur: paars 

 
Diaconale collecte: KIA St. Penn Zuid Afrika 
Kerkvoogdijcollecte:  Algemeen kerkenwerk 
 
Zendingsbussen:  Projecten van Kerk in Actie 

 

 
Orde van dienst 

 
Welkom / mededelingen aankondigen van het aanvangslied  
 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
  
Aanvangslied: Psalm 25: 1 
 
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.       
                        
Zingen: Psalm 25: 3 
 
Kyriëgebed: Woorden van Psalm 25: 9 
 
Glorialied Lied 304: 2 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om de opening van het woord 
 
Schriftlezing : Marcus 9: 2- 10 
 
Zingen: Lied 545: 1, 2, 4 
 
Verkondiging   
 
Orgelspel 
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DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN  
 
Dankgebed – voorbeden - stil gebed – Onze Vader 
 
Collectemededeling door de diaken 
 
Slotlied: Lied 526: 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 uur  ds. A. van Zetten (wijk West) 
 
Zondag 7 maart 2021 
Oude Kerk: 
9.30 uur  ds. A.M. Verbaan-van den Heuvel (wijk Oost) 
Ichthuskerk: 
9.30 uur  prop. J.G. Blok (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 
 

Op weg naar Pasen 
28 februari - 2e zondag van de 40 dagentijd 
Lezen: Marcus 9: 2-10 
 
''Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!"- Marcus 9: 
7 
Een bijzonder moment in het leven van Jezus en drie 
van zijn leerlingen. 
De hemel daalt even op aarde neer, de glorie van 
God wordt zichtbaar. 
Jezus verandert van gedaante. Elia en Mozes 
verschijnen. Alsof de tijd even  
geen rol speelt. De eeuwigheid breekt door. Petrus is 
overweldigd en wil dit moment vasthouden. 'Het is 
goed dat wij hier zijn' Ja, zo is het: goed, tof, 
veelbelovend. Zo is het Koninkrijk. Maar de weg gaat 
verder, de berg weer af, waar een vader in grote 
nood op hen wacht. Jezus is op weg naar het kruis.  
Het gloria is een tijdelijk moment in een wereld vol 
pijn, waar we 'kyrie' bidden: 
Heer, ontferm U. Op die weg klinkt een stem: 'Dit is 
mijn geliefde Zoon, luister naar hem!' Daarmee 
kunnen de leerlingen voort. 
Hoe en wanneer kunt u naar Jezus luisteren? Waar 
komt u Hem tegen? 
 
Vastentip: laat dat wijntje even staan, drink een week 
geen alcohol. 
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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 28 februari: KIA St. Penn Zuid Afrika 
Zondag 7 maart: Hospice Bennekom 
 
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. 
 

 
 
 

Vrijdag 5 maart Wereldgebedsdag 
Ieder jaar wordt op de eerste vrijdag in maart de 
Wereldgebedsdag gehouden. In 180 landen 
worden gebedsdiensten georganiseerd waarbij 
een land centraal staat. Deze keer is dat 
Vanuatu, een eilandengroep in de Stille Oceaan. 
Door een interkerkelijke werkgroep uit dit land is 
de liturgie gemaakt. Het thema is: Rotsvast, naar 
aanleiding van de gelijkenis uit Mattheus 7: 24-27. 
Bij Opella is een viering gehouden en 
opgenomen die u op 5 maart en daarna via een 
YouTube link kunt bekijken. Deze link is: 
https://mab.to/1NK2rrK6h 
 

Klimaatcompetitie 40 dagen van start voor een 
duurzamer Bennekom !  
Afgelopen woensdag 17 februari was de succesvolle 
aftrap van de actie georganiseerd door de 
Taakgroep KMS in de vastentijd. Met meer dan 50 
deelnemers werden we geinspireerd door onder 
meer wethouder Geert Ritsema en onze 
plaatsgenoot en weerman Reinier van den Berg. We 
zijn aangemoedigd om de komende weken zelf aan 
de slag te gaan door ons te richten op het 
terugdringen van ons energieverbruik thuis (minder 
CO2), door het besparen van gas, elektriciteit en 
water. Via een stappenplan wordt u als deelnemer 
eerst meegenomen om uw huidige energieverbruik 
te inventariseren om vervolgens door 
gedragsverandering en kleine investeringen, die zich 
binnen een jaar terugverdienen, uw verbruik te 
verminderen. Met als uitkomst een besparing voor 
onszelf en voor het milieu!  
  
Als u de startavond hebt gemist of was verhinderd is 
deze hier nog terug te kijken. Als zich alsnog wilt 
aanmelden kan dat nog steeds 
op  https://duurzaambennekom.blogspot.com/ of 
rechtstreeks hier. Op 11 maart organiseren we een 
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tussenbijeenkomst en de afsluiting zal zijn op 31 
maart. Volgt u de activiteiten op de website of 
https://www.facebook.com/duurzaambennekom. 
Samen 40 dagen voor een duurzamer Bennekom! 
  
  
 

Paasgroetenactie 2021, gaat u ook een kaart 
versturen? 
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen 
gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten 
aan gevangenen in Nederland en Nederlandse 
gevangenen in het buitenland. De afbeelding op 
de paaskaart wordt onder leiding van een 
justitiepredikant door gevangenen zelf 
ontworpen. Aan de hand van het thema van de 
40dagentijdcampagne van Kerk in Actie, ‘Ik ben 
er voor jou’, werd de verbondenheid van de 
gemeente binnen de muren met de gemeente 
daarbuiten uitgebeeld in een prachtig kunstwerk.  
 
Ook onze gemeentes doen mee aan de 
paasgroetenactie. 
U kunt via de e-mail 
gerrievandermik@hotmail.com, of 
jobenelsvanholland@gmail.com,of 
gijselbertsen@live.nl of per telefoon (liefst tussen 
18-20 uur) 0318-417768 laten weten hoeveel 
kaarten u wilt gaan schrijven. Deze krijgt u 
vervolgens thuisbezorgd.  Aanvragen kan tot 27-
2.  Na het schrijven en het plakken van een 
postzegel  worden de kaarten weer verzameld. 
Daarover krijgt u bij het bezorgen van de kaarten 
informatie.  Hierna worden ze verstuurd naar een 
centraal punt waarna de verdeling van kaarten 
over diverse gevangenissen plaats vindt.  
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze 
een kaart krijgen, zeker als daar ook iets 
persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies 
wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan 
overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht 
wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is 
een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de 
kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. 
Het doet goed als men je door een kaart een 
hart onder de riem steken.  
 
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op 
protestantsekerk.nl/paasgroetenactie, daar kunt 
u z.n. ook voorbeeldteksten vinden. 
We hopen dat velen van u paasgroeten zullen 
sturen! Hartelijk dank! 
de gezamenlijke diaconieën    
 

Klimaatcompetitie 40 dagen van start voor een 
duurzamer Bennekom ! 
Na de succesvolle start zijn we al in de tweede week 
aangekomen en meer dan 70 huishoudens hebben 
zich aangemeld. Iedereen doet actief mee met de 
opdrachten, zowel vanuit de kerken als daarbuiten. 
Er is een levendige discussie over de opdrachten en 
tips worden volop gedeeld. Er is een actieve app-
groep (stuur een mail met uw 06-nummer aan 
kmsbennekom@gmail.com om mee te doen), een 
Facebook pagina en ook op de website zijn de 
meestgestelde vragen gedeeld. 
  
Als u de startavond hebt gemist of was verhinderd is 
deze hier nog terug te kijken. Als zich alsnog wilt 
aanmelden kan dat nog steeds 
op  https://duurzaambennekom.blogspot.com/. Daar 
kunt u ook de opdrachten van elke week 
terugvinden. Op 11 maart organiseren we een 
tussenbijeenkomst en de afsluiting zal zijn op 31 
maart. Volgt u de activiteiten op de website 
of https://www.facebook.com/duurzaambennekom. 
Samen 40 dagen voor een duurzamer Bennekom! 

  

 


