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Kerkbrief Hervormde gemeente 
Wijk Oost Bennekom 

Protestantse Gemeente Bennekom 
in wording 

 
  Zondag 17 maart 2019                   kleur: paars 
 
 

 Dienst: 
Ichthuskerk om 9.30 uur  
Voorganger: mevr. Ds. A. Verbaan-van den Heuvel 
Organist: dhr. Johan Hulshof 
Ouderling van dienst: dhr. Niels Moerke 
Diaken van dienst: mevr. Joke Faber 
Lector: mevr. Riek Jansen 
Beamer: dhr. Jan van Haren 
 

 Collecten: 
Diaconie: Kerk in Actie: Onderwijs in Zuid-Afrika 
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 Oost. Email: scriba-wijk-oost@hervormd-
bennekom.nl   41 84 78 
Kijk voor meer info op: www.hervormd-bennekom.nl 
 

 

De volgende diensten: 
19:30 Oude Kerk: ds. M. Noorderijk, Zetten (wijk West) 
 
24 maart 2019 
9:30 Oude Kerk: ds. P.J. den Admirant, Apeldoorn (wijk West) 
9:30 Ichthuskerk: ds. J.R.F. Heine (wijk Oost) 

 



 2 

De tweede zondag in de Veertigdagentijd 
 
Tekst: Lukas 23: 43 
 
Welkom en mededelingen 
 
Aanvangslied: Psalm 95: 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 
 
Zingen: Lied 91a 
 
Veertigdagentijd met de kinderen 
 
Zingen: (Projectlied met beamer) 
 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
Gebed bij de opening van de Schrift  
 
Schriftlezing: Psalm 91: 1- 4  
 
Zingen: Psalm 91: 5 
 
Schriftlezing: Psalm 91: 14-16 
Schriftlezing: Lucas 23: 33-43 
 
Zingen: Lied 730: 1 en 3 Heer, herinner u de namen 
 
Verkondiging      
 
Orgelspel  
 
Zingen: Lied 556: 1,2 en 3 
 
Gebeden, afgesloten met het Onze Vader 
 
Collecte afkondigingen 
 
Inzameling van de gaven 
 
Slotlied: Lied 413 
 
Zegen, besloten met gezamenlijk Amen 
 
Orgelspel 
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Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te begroeten en te 
ontmoeten. 
Er staat koffie klaar. 
Welkom. 
 
 

 

Collecte rood geld 
De veertigdagentijd is ook het moment voor de roodgeldcollecte. Heeft
u uw portemonnee vol zitten met kleine muntjes die eigenlijk in de 
weg zitten? U kunt uw rode geld weer kwijt bij de kinderen van de 
kindernevendienst. De kinderen sparen voor de kinderclub van het 
asielzoekerscentrum in Leersum. Op de zondagen voor Pasen staan de 
kinderen aan de deur met een mandje of collectezak. 
Spaart u met ons mee? 
 

 Maaltijden van 
ontmoeting en 
bezinning 

In de weken voor 
Pasen, behalve in 
de Stille Week, zal 
er op een 
vrijdagavond een 
maaltijd zijn, waar 
eenieder welkom 
is; gezinnen, jong 

en oud, alleengaanden, kerkganger of gewoon Bennekommer en niet 
gebonden aan een kerk(gebouw). Neem iets te eten mee, warm of 
koud (bijv. pannenkoek, boterhammen, stokbroodje, soep, macaroni, 
stamppotje) en we delen het met elkaar. Iedereen wordt van harte 
uitgenodigd in ’t Kerkheem, achter de Oude Kerk. 
Vanaf 18.15 uur is iedereen welkom. Om 19.30 uur wordt de maaltijd 
weer afgesloten. 

Data:  15, 22, 29 maart, 5 en 12 april 

Desirée van der Mark 
 

 

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. 
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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 
 

 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 
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