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Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 
Bennekom – Wijk Oost 

 
 

 

  
 
 
 

Ichthuskerk 
14 maart 2021 

9.30 uur 
Laetare 

 
Voorganger: Ds. A. Verbaan-van den Heuvel 
Organist: dhr. Sjoerd Meijer 
Ouderling: mevr. Wijntje van Beek 
2e Ouderling: dhr. Joost de Kloet 
Diaken: dhr. Han Krijgsman 
Lector: mevr. Riek Jansen 
Beamist: dhr. Renze van de Hoef 
 
Liturgische kleur: paars 

 
Diaconale collecte: KIA ondersteuning arme  
   regio's 
Kerkvoogdijcollecte:  Algemeen kerkenwerk 
 
KND-spaardoel:  Zendingswerk in Thailand van 
   de familie Mol uit   
   Veenendaal 
 
Zendingsbussen:  Projecten van Kerk in Actie 

 
 

Orde van dienst 
 

Welkom en mededelingen 
 
Orgelspel 
 
Aanvangslied: Psalm 122: 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 en van Jezus Christus, onze Heer, 
  in gemeenschap met Zijn Geest.                                                                       
gem.  Amen.   
 
Kyrië gebed 
 
Orgelspel: Lied 417 
 
Gebed om de Geest 
 
Schriftlezing: Johannes 14: 15-17 en 25-28 
  
Zingen/Luisteren: Lied 938                      
 
Verkondiging      
 
Orgelspel  
 
Zingen/ Luisteren: Lied 942: 3 
 
Gebeden, afgesloten  met het Onze Vader 
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Slotlied: Lied 1010: 2 en 3 
 
Zegen, besloten met gezamenlijk Amen 
 
Orgelspel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
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. T.P. de Jong, Ede (wijk Oost) 
 
Ichthuskerk: 
18.30 uur  ds. H.M. Burggraaf, Wekerom (wijk West) 
 
Zondag 21 maart 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. 
 
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 
14 maart - 4e zondag van de 40 dagentijd 
Lezen: Johannes 6: 1-15 
 
'Verzamel nu de overgebleven stukken brood, 
zodat er niets 
verloren gaat'. Johannes 6:12 
 
'Geef jezelf niet weg' . Wie al te gul gevonden 
wordt, altijd voor anderen 
klaarstaan, wil nog wel eens zo'n opmerking krijgen. 
Alsof gezegd 
wordt: hou ook nog wat voor jezelf over. Natuurlijk: 
het is belangrijk 
jezelf te blijven  voeden, bij te tanken, rust te 
vinden. We zien daarom 
Jezus ook hier zichzelf terugtrekken als hij dreigt 
'overgenomen ' te 
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worden door de mensen. Ook als je geeft is het 
belangrijk op eigen 
benen te blijven staan, en te blijven aarden. En wie 
dan geeft zal  
merken dat er voldoende overblijft. Want wat je 
deelt vermenigvuldigt, 
wordt meer. Een haast onlogische werkelijkheid, die 
mensen in geloof 
zien gebeuren. Liefde wordt meer als je deelt. Het 
breng iets teweeg, 
het breng iets voort. Wees niet bang om te geven. 
Het is niet zo dat je 
er altijd iets voor terugkrijgt, maar je zult er genoeg 
aan overhouden. 
 
Hoe zorgt u ervoor dat u zich blijft voeden?   
 
Geef mij geloof dat niet bezwijkt, 
Ook als de twijfel groter lijkt. 
De berg zo groot en hoog voor mij 
Verdwijnt in zee, de weg is vrij. 
 
Door alles heen, door alles heen 
Heer, kijk ik naar U. 
Door alles heen, door alles heen 
U geeft rust. 
 

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 14 maart: Bijbels voor Rwanda 
Zondag 21 maart: Javaanse boeren Indonesië 
 
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. 
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Nieuws van de Kerkpleinmarktcommissie 
 
Opbrengst 
Door alle coronaperikelen zijn er afgelopen jaar 
weinig activiteiten van de Kerkpleinmarktcommissie 
geweest. Toch zijn we blij te kunnen melden dat 
activiteiten rond het ‘schuurtje op de hoek’ en de 
oliebollenactie in 2020 een netto bedrag van € 
9.682,- heeft opgebracht.  
 
Vrijwilligers 
Onlangs is mevrouw S. van Duren gestopt met haar 
werkzaamheden voor de Kerkpleinmarkt. Ze was 
vele jaren trouw elke week actief. We danken haar 
hartelijk voor haar werkzaamheden. Ook Corrie van 
Ee was jaren actief voor de Kerkpleinmarkt, zij 
overleed onlangs.  
En natuurlijk danken we ook alle medewerkers die 
nog steeds actief zijn. Er wordt vaak in stilte veel 
werk verricht! 
 
Spullen inleveren 
Op verzoek is het mogelijk om spullen te brengen of 
eventueel te kopen. Dat kan alleen na telefonisch 
overleg met Teun Doornekamp (06-4910 1498). 
Verder is het ‘schuurtje’ aan de Rijnsteeg 
vooralsnog gesloten. Ook leegruimen van 
woningen gaat als het even kan gewoon door. 
Ook daarover kunt u contact opnemen met Teun. 
 
Erik van Well (kerkpleinmarkt@hervormd-
bennekom.nl) 
 

Gezamenlijke kerken Bennekom weer Samen in 
actie voor de Voedselbank 
 
Ds.A van Zetten krijgt het estafette stokje 
aangereikt door Myrthe van de gebedsgroep van 
de 
Wilhelminaschool. 
 
Als start dat de hele maand Maartde Bennekomse 
kerken samen in actie komen voor de 
voedselbank. 
Op de inzamelpunten staan kratten waarin u 
levensmiddelen kunt deponeren die u beschikbaar 
stelt 
aan de Voedselbank. Het gaat daarbij om 
houdbare kruidenierswaren: conserven, pasta, 
groente in 
pot, meelwaren, zoet broodbeleg als jam of 
pindakaas, thee, koffie, suiker, rijst maar ook om 
luiers, 
schoonmaakmiddelen, shampoo, tandpasta, 
wasmiddel, etc.. 
U kunt Uw levensmiddelen deponeren in de 
kratten, die staan op vrijdag 5-12-19-en 26 Maart, in 
het 
Kerkheem tijdens de weekmarkt. En in de 
Ichthuskerk op Woensdagmiddag -3-10-17 en 24 
Maart 
vanaf 14:00 uur tot 16:00 uur. En alle werkdagen 
vanaf 3 Maart tot en met 29 Maart, tussen 10:30 - 
11:30 bij de Parochiewacht in de torenzaal van de 
Katholieke kerk, Heelsumseweg 1. 
Naast de mogelijkheid om Uw bijdrage te leveren in 
levensmiddelen, willen we ook uw aandacht 
vragen voor de mogelijkheid om een financiële 
bijdrage te leveren. U kunt Uw gift overmaken naar 
bankrekening nummer: NL16SNSB0947003304 van 
Hervormde Diaconie Bennekom ovv, Actie 
Voedselbank Maart 2021. 
Wij hopen op Uw gulle medewerking ! Alvast 
hartelijk dank namens de werkgroep van de 
gezamenlijke kerken. 
Hervormde Gemeente 
Gereformeerde Kerk 
RK. Geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina 
Vrijzinnigen Bennekom 
Chr. Gereformeerde Kerk 

Klimaatalarm 
Op zondag 14 maart 2021 organiseert 
Oxfam/Novib een groot landelijk online evenement 
"Klimaatalarm". Vanaf 14.00 uur. Voor meer 

Bedankt 
Lieve mensen, Langs deze weg willen wij iedereen 
bedanken voor de kaarten en andere blijken van 
medeleven die we mochten ontvangen na het 
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informatie klik hier. De aan Groene Kerken 
verbonden groep "Groen Gelovig" pakt deze actie 
verder op. Om 15.00 uur luiden in ten minste 30 
steden de kerkklokken.  Ook in Bennekom zullen de 
verschillende kerkklokken de noodklok slaan. 
Aansluitend vindt dan een online gebedsdienst 
plaats.  
In verschillende diensten zal op zondag (extra) 
aandacht aan klimaat en Schepping kan worden 
gegeven. Voor meer informatie  klik hier. 
 

plotselinge overlijden van onze dierbare moeder, 
schoonmoeder en oma, Corrie van Ee-Tjallings. 
Woorden schieten te kort, maar weet dat alle 
reacties voor ons een grote troost zijn 
 
Familie Van Ee 
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Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 
Bennekom – Wijk Oost 

 
 

 

  
 
 
 

Oude kerk 
14 maart 2021 

18.30 uur 
Laetare 

 
Voorganger: ds. T.P. de Jong, Ede 
Organist: dhr. Sjoerd Meijer 
Ouderling: mevr. Hennie de Kloet 
2e Ouderling: dhr. Michiel van der Leeuw 
Diaken: dhr. Eric van der Mark 
Lector: mevr. Marja Hulsbergen 
 
Liturgische kleur: paars 

 
Diaconale collecte: KIA ondersteuning arme  
   regio's 
Kerkvoogdijcollecte:  Algemeen kerkenwerk 
 
Zendingsbussen:  Projecten van Kerk in Actie 

 

 
Orde van dienst 

 
Welkom / mededelingen 
    
DIENST VAN DE VOORBEREIDING   
 
Zingen: Psalm 107: 1, 4 
 
Moment van stilte 
 
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: die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. 
Voorganger: Genade zij u en vrede, van God onze Vader en van Christus Jezus, onze Heer.  
Gemeente: Amen.        
 
Zingen: Lied 546: 1 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing : 
Kolossenzen 4: 2 t/m 6 
 
Zingen : Lied 546: 2, 3 
 
Mattheus 6: 9 t/m 13 
 
Zingen: Lied 339a 
 
Verkondiging  
 
Orgelspel 
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Geloofsbelijdenis: Lied 343 
 
DIENST VAN DE GEBEDEN EN DE GAVEN  
 
Dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader 
 
Collectemededeling  
 
Slotlied: Lied 546: 4, 5 
 
Zegen met gezongen Amen 

 

 

 
Omzien naar elkaar 

 

 

 
Bloemengroet: 
De bloemen gaan als groet van de gemeente 
naar mevr. H. van den Bosch, Vernylaan 25. 
 

 

 


