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Kerkbrief Hervormde gemeente 
Wijk Oost Bennekom 

Protestantse Gemeente Bennekom 
in wording 

 
  Zondag 10 maart 2019                   kleur: paars 
 
 

 Dienst: 
Oude kerk om 9.30 uur  
Voorganger: mevr. Ds. A. Verbaan-van den Heuvel 
Organist: dhr. Sjoerd Meijer 
Ouderling van dienst: dhr. Wim van den Berg 
Diaken van dienst: dhr. Gijs Elbertsen 
Lector: mevr. Joke van Butselaar 
Beamer: mevr. Joke Faber 
 

 Collecten: 
Diaconie: God's Golden Acre 
Kerk: Algemeen kerkenwerk  
 
De kinderen sparen in de kindernevendienst voor de kinderclub van het 
AZC in Leersum. 
 
Denkt u bij de uitgang ook aan de zendingsbussen? 
 

 

Kopij / afkondigingen voor deze kerkbrief: 
Uiterlijk woensdag vóór 18:00 inleveren bij: Michiel van der Leeuw, 
scriba kerkenraad wijk 2. Email: scriba-wijk-oost@hervormd-
bennekom.nl   41 84 78 
Kijk voor meer info op: www.hervormd-bennekom.nl 

 

De volgende diensten: 
18:30 Oude Kerk: ds. L. Wüllschleger, Wijk bij Duurstede (wijk West) 
18:30 Alexanderzaal: ds. L.J. van Lingen, Beusichem-Zoelmond (wijk 
Oost) 
 
13 maart 2019 (Biddag voor gewas en arbeid) 
14.30 uur Oude Kerk: ds. J.W. Verboom, Groot Ammers (wijk West) 
19.30 uur Oude Kerk: mevr. ds. L.v.d.Laan (gezamenlijke Protestantse 
dienst) 
19:30 Ichthuskerk: ds. A. Stijf, Ede (wijk West) 
 
17 maart 2019 
9:30 Oude Kerk: ds. P.M. van ’t Hof, Huizen (wijk West) 
9:30 Ichthuskerk: mevr. ds. A.M. Verbaan-van den Heuvel (wijk Oost) 

De eerste zondag in de Veertigdagentijd 
 
Tekst: Lukas 23: 34 
  
Welkom en mededelingen 
 
Aanvangslied: Psalm 81: 1, 2, 3, 4 en 5 Jubelt God ter eer  
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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.   
                          
Zingen: Lied 885 Groot is uw trouw o Heer 
 
Wijkgemeente Oost 
 
Kyrië lied 
 
KYRIELEIS, HEB MEDELIJDEN 
Kyrieleis, heb medelijden, 
de schepping klaagt, de aarde huilt - 
akkers en weiden: straks woestijnen, 
het voedsel schaars, de grond vervuild. 
 
Kyrieleis, heb medelijden, 
de schepping kreunt, de aarde vraagt: 
gun ons de tijd nog te vermijden 
dat al wat leeft wordt weggevaagd. 
 
Kyrieleis, heb medelijden, 
de schepping schreeuwt, de aarde zucht - 
hoe konden wij zo bruut ontwijden 
uw werk: het land, de zee, de lucht? 
 
Kyrieleis, heb medelijden, 
de schepping roept, de aarde smeekt - 
dit is toch niet het eind der tijden, 
nu hebzucht wereldwijd zich wreekt? 
 
Kyrieleis, heb medelijden, 
de schepping bidt, de aarde hoopt 
op U, op ons – een jaargetijde 
dat al ons vuil in schoonheid doopt. 
 
tekst: André F. Troost 
melodie: gezang 488a Liedboek voor de Kerken 
 
Veertigdagentijd met de kinderen 
 
Zingen: Leve de koning die God heeft gestuurd (Projectlied) 
 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
Gebed bij de opening van de Schrift  
 
Schriftlezing: Micha 7: 18-20 
 
Zingen: Gezang 463: 1,4 en 5 O Heer die onze Vader zijt 
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4 Leg Heer uw stille dauw van rust 
Op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust, 
En maak ons innerlijk bewust 
Hoe schoon uw vrede is. 
 
5 Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
Geen hartstocht ons verwart. 
Maak Gij ons rein en welgezind, 
En spreek tot ons in vuur en wind, 
O stille stem in ’t hart. 
 
Schriftlezing: Lukas 23: 34 
 
Zingen: Lied 586 Zie de mens in zijn lijden 
 
Verkondiging      
 
Orgelspel  
 
Zingen: Lied 538: 1,3 en 4 Een mens te zijn op aarde 
 
Gebeden, Gebed van Franciscus, afgesloten met het Onze Vader 
 
Collecten afkondigingen 
 
Inzameling van de gaven 
 
Slotlied: Lied 415   Zegen ons Algoede  
 
Zegen, besloten met gezamenlijk Amen 
 
Orgelspel 
 

 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te begroeten en te 
ontmoeten. 
Er staat koffie klaar met allerlei heerlijkheden.... 
 
Meer dan welkom! 
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Naar een nieuwe bloemendienst 
Met de opheffing van wijk 3 komt er helaas ook een einde aan de 
bloemendienst in zijn huidige vorm. Maar we willen straks als wijk 
Oost ook graag weer mooie bloemstukken in de kerk, waarmee we 
ook gemeenteleden blij kunnen maken en bemoedigen. 
Er zijn ongetwijfeld meerdere gemeenteleden die mooie 
bloemstukken kunnen maken.  
 
Wilt u helpen dit mooie werk voort te zetten? Geef u dan op bij Janny 
van Poortvliet, tel. 417378, e-mail vwvpoortvliet@kpnplanet.nl 
 

 

We did it again! Onze eigen 40-dagenkalender 
 
De veertigdagentijd begint dit jaar op woensdag  
6 maart en eindigt op Stille Zaterdag 20 april 
Dit jaar hebben we gekozen voor het thema  
“Met 7 woorden; een nieuw begin”. Zeven woorden die volgens de 
Bijbel vanaf het kruis gesproken zijn, zij vormen onze gang op weg 
naar Pasen. 
Het zijn slechts korte zinnen die ons verbazen, verrassen, ontroeren 
en zo mogelijk ons geloof verdiepen. Ze spreken voor zich, alle 
zeven. Per zondag wordt over één woord geschreven. 
Op de andere dagen lezen we Oud – en Nieuw Testamentische 
verhalen die één kruiswoord belichten. Ze geven een ruimer 
perspectief. Ze verdiepen zo mogelijk. 
Deze zeven woorden zijn het, die de opmaat vormen, het pad effenen 
voor het feest van de opstanding en het   leven zelf: een nieuw begin. 
       
Want na het kruis kan het pas Pasen worden. 
We hopen van harte dat deze kalender u, jou en je gezin zal 
verrassen op weg naar Pasen. 
Waarom juist veertig dagen? In de Bijbel is een periode van veertig 
dagen vaak bedoeld om gelovigen in de gelegenheid te stellen zich 
intenser op God te richten. 
In zo'n periode zet je andere dingen even opzij om je des te beter op 
Hem te kunnen concentreren. 
De eerste paar dagen van de veertig dagen vormen een opmaat in het 
op weg gaan: we gaan van de synagoge, de wereld in met wat je 
nodig hebt. Op de laatste zondag vieren we het feest van Pasen!           
 
Allereerst is dit boekje bedoeld voor de persoonlijke bezinning, of om 
het samen te lezen in huiselijke kring. Voor oud of jong, in een 
gespreksgroep of een groeigroep. 
Gemaakt door gemeenteleden uit Bennekom. Het kan ook prima 
gebruikt worden om aan iemand cadeau te doen! 
Belangstellenden kunnen vanaf 1 maart een boekje afhalen in ’t 
Kerkheem (achter de oude kerk), of in De Brink.  
Ook rondom de kerkdiensten op zondag 3 en 10 maart is het boekje 
verkrijgbaar. 
De drukkosten voor de kalender bedragen Euro 2,95 per stuk; een 
vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld om ook volgend jaar weer 
een kalender te kunnen realiseren. 
Kerktelefoon-luisteraars krijgen het boekje thuisbezorgd 
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 Inzamelingsactie Voedselbank in de Veertigdagentijd 
De gezamenlijke* kerken in Bennekom pakken in maart, in de aanloop 
naar Pasen, nog een keer het estafettestokje over in de Estafette 
Actie Bennekom voor de Voedselbank Ede.  
 
Waar en wanneer kunt u uw bijdrage inleveren? 

 op zondag 10, 17, 24 en 31 maart in de kerken rond de 
vieringen 

 op vrijdag 15 en 29 maart in het Kerkheem tijdens de 
weekmarkt  

 op alle werkdagen van 11 t/m 29 maart tussen 10.30 uur en 
11.30 uur bij de parochiewacht in de torenzaal van de 
Katholieke Kerk, Heelsumseweg 1 

 
We hopen op uw gulle medewerking, alvast hartelijk dank!!! 
Namens de werkgroep van de gezamenlijke Kerken: 
 
* Hervormde Gemeente   
* Vrijzinnigen Bennekom 
* Gereformeerde Kerk  
* Chr. Gereformeerde Kerk 
* RK Geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina 
 

 
 
 

Een nieuw begin, zo luidde het thema van de landelijke JOP online 
wedstrijd Sirkelslag. Rondom het verhaal van Jozef werden er onder 
andere prachtige mantels en levende letters en schilderijen gemaakt. 
De leuke avond resulteerde uiteindelijk op een 62e plaats voor RS3 en 
een 80e plaats voor RS2. Op een totaal van 572 deelnemende teams is 
dat een puike prestatie! 

Nog maar net bekomen van weer een speciale avond, staat de 
volgende speciale avond alweer op de planning: Dropping! Neem 
gerust een vriend of vriendin mee! 

De eerstvolgende Rock Steady avonden* zijn: 

RockSteady 1/2  - vrijdag 15 maart -  Sander 
(sandermooij@gmail.com) 

RockSteady 3 - vrijdag 15 maart - Gerben 
(gdenooij@gmail.com) 

* Neem even contact op met bovenstaande leiding, zodat je weet hoe 
laat en waar het is. 

Tot RockSteady! 
 

 

Natuur met bomenbingo zaterdag 9 maart    

Na de regenachtige januarimiddag en de zonnige februari middag 
gaan we ook op 9 maart ‘s middags weer aan het werk op de hei. Dat 
is dan meteen weer de laatste keer voor het broedseizoen.  We 
starten weer om 13 uur. Jammer genoeg kon de bomenbingo in 
februari niet doorgaan, maar die staat nu ook weer gepland: om 
14.30 uur gaan we onze kennis van bomen testen en uitbreiden.  En 
zo ga je met andere ogen kijken naar de prachtige bomen die daar te 
vinden zijn. Dat is wel een kwestie van oefenen. Samen gaan we aan 
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de hand van een bomenbingo op zoek naar een aantal bomen die het 
waard zijn gevonden te worden. 

Iedereen is welkom om ook mee te komen doen met deze 
bomenbingo op het terrein aan de Oost-Breukelderweg (voorbij het 
tunneltje naar Hoekelum) even vóór de bocht in het fietspad rechtsaf 
een bospad in bij een gele werkkeet. Het duurt ongeveer een half 
uurtje en er is ook drinken voor iedereen. I.v.m. catering en 
weersgesteldheid graag even aanmelden bij bennekom@arocha.org. 

 Taizé-vesper 

Op vrijdag 15 maart om 19.30 uur wordt er in de Katholieke Kerk, 
Maria Virgo Regina, aan de Heelsumseweg 3, te Bennekom weer een 
Taizé-vesper gehouden, georganiseerd door de Raad van Kerken.  Het 
thema van deze vesper is: ‘Wait for the Lord’, naar het gelijknamige 
Taizé-lied. Dit thema heeft betrekking op op de veertigdagentijd, een 
tijd van inkeer, maar ook een tijd die verlicht wordt door het uitzicht 
op de blijdschap van Pasen.  

De kloostergemeenschap van Taizé, gevestigd in Frankrijk, wil 
wereldwijd mensen uit verschillende kerkelijke tradities met elkaar 
verbinden. Tijdens de vespers wordt een aantal eenvoudige 
meditatieve liederen gezongen, worden korte Bijbellezingen 
gehouden en is er tijd voor gebed en stilte.  

Iedereen is van harte welkom om te zingen, tot rust te komen en om 
elkaar na afloop van de vesper te ontmoeten.  

Datum: 15 maart 2019 

Locatie: Katholieke Kerk, Maria Virgo Regina, Heelsumseweg 3, te 
Bennekom 

Aanvang: 19u30 

Thema: ‘Wait for the Lord’ (Veertigdagentijd) 

Collectie: onkostenbestrijding van de dienst 
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Kerkbrief Hervormde gemeente 
Wijk Oost Bennekom 

Protestantse Gemeente Bennekom 
in wording 

 
  Zondag 10 maart 2019                   kleur: paars 
 
 

 Dienst: 
Alexanderzaal, 't Kerkheem om 18.30 uur  
Voorganger: ds. L.J. van Lingen, Beusichem-Zoelmond 
Organist: dhr. Gert Winkelhorst 
Ouderling van dienst: mevr. Greet Zwerus 
Diaken van dienst: dhr. Gert Ansink 
Lector: mevr. Gemma Meurs 
 

 Collecten: 
Diaconie: God's Golden Acre 
Kerk: Algemeen kerkenwerk  
 
Denkt u bij de uitgang ook aan de zendingsbussen? 
 

 
Welkom / mededelingen.     
 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
  
Aanvangslied: Lied 435: 1, 2 
 
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 435: 3, 4 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing: Zacharia 9: 9- 10; Lucas 19: 29- 40  
 
Zingen: Psalm 118: 8, 9 
 
Verkondiging  
 
Orgelspel 
 
Zingen: Lied 556: 1, 2, 3 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Psalm 24: 1, 5  
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DIENST VAN DE GEBEDEN EN DE GAVEN  
 
Dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader. 
 
Collectemededeling door de diaken. 
 
Inzameling van de gaven   
 
Slotlied: Lied 250: 7 t/m 11 
 
Zegen met gezongen Amen.                  

 


