
 1 

 

 
 

Kerkbrief Hervormde gemeente 
Wijk Oost Bennekom 

Protestantse Gemeente Bennekom 
in wording 

 
  Zondag 24 maart 2019                   kleur: paars 
 
 

 Dienst: 
Ichthuskerk om 9.30 uur  
Voorganger: ds. J.R.F. Heine, Bennekom 
Organist: mevr. Elly Meijer 
Ouderling van dienst: dhr. Wim van den Berg 
Diaken van dienst: dhr. Jan Pieter de Kloet 
Lector: mevr. Joke van Butselaar 
Beamer: dhr. Renze van de Hoef 
 

 Collecten: 
Diaconie: Plaatselijk jeugdwerk 
Kerk: Algemeen kerkenwerk  
 
De kinderen sparen in de kindernevendienst voor de kinderclub van het 
AZC in Leersum. 
 
Bij de uitgang is er een extra collecte voor het Onderhoudsfonds.  
 
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: 
18:30 Oude Kerk: mevr. Ds. A. Verbaan-van den Heuvel (wijk Oost) 
18:30 Ichthuskerk: ds. G. Lustig, Zeist (wijk West) 
 
31 maart 2019 
9:30 Oude Kerk: ds. J.M. Molenaar, Ede (wijk West) 
9:30 Ichthuskerk: mevr. Ds. B. Lamain, Den Hoorn (wijk Oost) 
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Zondag ‘Oculi mei’ – ‘mijn ogen (zijn op de Heer gericht)’  
Derde zondag in de Veertigdagentijd 
Woorden uit Psalm 25 
 
Ziende blind en blind ziende… 
Dit is uw opgang naar Jeruzalem 
waar gij uw vrede stelt voor onze ogen…’ 
 
Orgelspel: Partita over psalm 25 van Yme G. Visser 
 
Welkom/mededelingen 
 
Zingen: Lied 25a: 1 en 2 
 
Dienst van de voorbereiding 
 
Bemoediging en groet 
v. Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE, 
a. die hemel en aarde makende is, 
v. die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a. en die niet laat varen het werk van zijn handen. 
 
Wij zeggen met elkaar: 
    Genade en vrede voor ons allemaal, 
    van de EEUWIGE 
    die bron van liefde en barmhartigheid en warmte is, 
    in het voetspoor van die éne mensenzoon 
    die deed wat de EEUWIGE verwachtte en hoopte, 
    aanstekelijk en bevrijdend voorbeeld 
    dat ons draagt en meetrekt, 
    aangedreven door die ademtocht, die windvlaag, die geest 
    die over de wateren zweefde vanaf den beginne, 
    scheppend en herscheppend. 
    Amen 
 
Korte stilte 
 
Inleiding op het thema: ‘Ziende blind en blind ziende’ 
 
Aanvangsgebed 
 
Zingen: Lied 281: 1, 2 en 4  
 
Veertigdagentijd met de kinderen en projectlied 
 
Dienst van het Woord 
 
Gebed van de zondag 
 
Lezing uit het Eerste Testament: Jesaja 43: 1 – 8 (in werkvertaling) 
1. En nu dan! Zo zegt de EEUWIGE,  
    die jou geschapen heeft, Jakob, 
    en jou gevormd heeft, Israël: 
    Wees niet bang, want Ik heb je verlost, 
    Ik heb je bij je naam geroepen, van Mij ben jij. 
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2. Wanneer je overtrekt door het water, bij jóu ben Ik. 
    Door stromen zul jij niet weggespoeld worden. 
    Wanneer je gaat door vuur, zul je niet verteren 
    en de vlam zal je niet verbranden. 
 
3. Want Ik ben de EEUWIGE, jouw God,  
    de Heilige van Israël, die jou verlost 
    Ik geef als losprijs Angstland, Koesh en Sheba in jouw plaats. 
4. Omdat jij kostbaar bent in mijn ogen 
    en hooggeschat, 
    omdat Ik, ja Ik, jou liefheb, 
    geef ik mensen voor jou in de plaats 
    en volkeren voor jouw leven. 
5. Wees niet bang, want bij jóu ben Ik. 
    Jouw nakroost doe Ik komen uit het oosten 
    en Ik doe je bijeenkomen uit het westen. 
6. Ik zeg tot het noorden: Geef! 
    en tot het zuiden: Houd hen niet tegen! 
    Doe mijn zonen van verre komen 
    en mijn dochters van de einden der aarde: 
7. ieder die geroepen is in mijn Naam 
    en die Ik tot mijn eer geschapen heb, 
    gevormd en ook gemaakt.    
8. Breng tot uittocht het volk dat blind is,  
    ook al heeft het ogen  
    en dat doof is, ook al heeft het oren! 
 
Zingen: Lied 834: 1, 2 en 3 
 
Lezing uit het Evangelie: Lukas 18: 31 – 43 (in werkvertaling) 
31.  En hij neemt de twaalf en hij zei tot hen: 
       Zie! Wij gaan opwaarts naar Jeruzalem 
       en volbracht zal worden 
       alles wat geschreven is door de profeten 
       aangaande de mensenzoon. 
32.  Want hij zal overgegeven worden aan de volkeren,  
       bespot, beledigd en bespuwd. 
33.  Na hem gegeseld te hebben,  
       zullen ze hem ter dood brengen; 
       op de derde dag zal hij opstaan. 
 
34.  - En zij, zij begrepen niets van deze dingen (1) 
       - en het woord was hun verborgen (2) 
       - en zij wisten niet waarover gesproken werd (3) 
 
35.  (en) Het geschiedde,  
       toen hij dichterbij kwam bij Jericho: 
       daar zit een blinde langs de weg te bedelen. 
36.  Hij hoort dat er een menigte voorbijtrekt, 
       en hij vraagt wat er gaande is. 
37.  Zij melden hem dat Jezus de Nazoreeër voorbijkomt. 
38.  En hij roept en zegt:  
       ‘Jezus, zoon van David, ontferm je over mij!’ 
39.  Zij die voorbijgaan, bestraffen hem,  
       dat hij moet zwíjgen. 
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       Maar dan, dan schreeuwt hij nog veel harder: 
       ‘Zoon van David, ontferm je over mij!’ 
40.  Jezus blijft staan en geeft opdracht,  
       hem bij zich te brengen. 
       En als hij dan dichtbij is, dan vraagt hij hem: 
41.  ‘Wat wil je dat ik voor je doe?’ 
       En hij zegt: Heer, dat ik opwaarts mag zien! 
42.  En Jezus zegt tot hem: Zie! Opwaarts! 
       Je geloof heeft je behouden! 
43.  En terstond ziet hij opwaarts. 
       En hij volgt hem en verheerlijkt God. 
      En al het volk ziet het en verheerlijkt God. 
 
Zingen: Lied 556: 4 en 5  
 
Woord bij de lezingen: ‘Ziende blind en blind ziende’. 
 
Orgelspel: Prelude over lied 942 van W. van Twillert 
 
Lied 487: 1 uit het Liedboek voor de Kerken 
 
De HEER heeft mij gezien en onverwacht  
ben ik opnieuw geboren en getogen.  
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,  
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.  
Zo komt Hij steeds met stille overmacht  
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 
 
Dienst van de gebeden en de gaven 
 
Dankgebed 
Drie voorbeden, gevolgd door:  
v. Zo zeggen wij, biddend, allen tezamen:  
a. Heer, ontferm U! 
Stil gebed 
Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven 
Orgelspel: Partita over lied 912 van W. van Twillert 
 
Lied op de wijze van Lied 912 
(wijze: Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer) 
 
Raak mij, maak mij, spreek mij aan, 
dat ik op de weg zal gaan 
van wat hoopvol leven is, 
dat door U gegeven is. 
 
Raak mij, maak mij, geef mij licht, 
ogen, niet meer blind en dicht, 
openheid die ik nu geef 
aan met wie ik samen leef. 
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Raak mij, maak mij, wees nabij. 
Ziend geworden ga ik, vrij, 
meegeroepen door uw stem, 
opwaarts naar Jeruzalem. 
Ken mij, roep mij, zegen mij, 
laat m’er in uw lichtkring bij, 
trouw en in verbondenheid, 
vast, in tijd en eeuwigheid. 
 
Uitzending en zegen 
De EEUWIGE zegent ons en Hij behoedt ons, 
de EEUWIGE  doet zijn aangezicht over ons lichten en is ons genadig, 
de EEUWIGE verheft zijn aangezicht over ons en geeft ons vrede. 
 
Samen gezongen: Amen 
 
Orgelspel: "Christus, der uns selig macht" van J. G. Walther 
 

 

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot 
van een kop koffie, thee of limonade met wat lekkers erbij.  
 
 

 

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 
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Desirée van der Mark 

 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 
 

 

The Psalm Project komt weer naar Bennekom! 
Al eeuwenlang worden Psalmen gezongen. Liederen van 
de wereldwijde kerk. The Psalm Project bewerkt de bij velen 
bekende melodieën van het Geneefs Psalter tot hedendaagse 
composities. Daardoor wil The Psalm Project de Psalmen ook voor de 
toekomstige generaties levend houden en recht doen aan de vaak 
prachtige en bekende melodieën van het Geneefs Psalter. De 
concerten van The Psalm Project zijn inmiddels een begrip in 
Nederland. Met een eigentijdse vertaling van de psalmen worden de 
bezoekers getrakteerd op sfeervol en verrassend concert.  
The Psalm Project geeft op zondag 7 april om 19:30 uur in de 
Brinkstraatkerk in Bennekom een concert in de reeks Palm Pasen 
Tour; Het Passion-verhaal vormgegeven met moderne varianten van 
de psalmen. 
Kaarten (à € 2,95) zijn alleen te bestellen via de website van 
https://www.zingenindekerk.nl/reserveren/the-psalm-project-in-
bennekom. Deze organisatie van de Protestante Kerk Nederland 
organiseert deze concertreeks en vraagt derhalve een kleine 
bijdrage.  
Tijdens het concert wordt er gecollecteerd voor “Versterk de Kerk in 
het Midden-Oosten Syrie”. 
Wacht niet te lang met het reserveren van de kaarten want de 
concerten van The Psalm Project worden meestal goed bezocht. 
Voor vragen over dit concert kunt u mailen naar onderstaand 
emailadres. 
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Namens SingInBennekom, 
 
René van Leeuwen 
SingInBennekom@gmail.com 
 

 

Meer dan 60 (CGK, PKN en RK!) kids mochten hun weg zoeken door 
het donkere bos tijdens de dropping van 15 maart. Super spannend 
natuurlijk, helemaal omdat er zo af en toe vanuit het niets een 
angstaanjagend figuur opdook die je de stuipen op het lijf joeg. 
Heerlijk! Toch? Gelukkig haalde iedereen, al dat niet sidderend, het 
eindpunt waar kampvuur en choco weer kleur op de wangen bracht. 
Zullen we hier komende Rock Steady avond van bijkomen en over 
napraten? 
 
De eerstvolgende “gewone” Rock Steady avonden* zijn: 
RockSteady 1/2  - vrijdag 29 maart -  Sander 
(sandermooij@gmail.com) 
RockSteady 3  - vrijdag 5 april  -
 Gerben (gdenooij@gmail.com) 
RockSteady 4  - vrijdag 12 april  - Ben 
(bscherrenburg@upcmail.nl) 
* Neem even contact op met bovenstaande leiding, zodat je weet hoe 
laat en waar het is. 
 
Tot RockSteady! 
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Kerkbrief Hervormde gemeente 
Wijk Oost Bennekom 

Protestantse Gemeente Bennekom 
in wording 

 
  Zondag 24 maart 2019                   kleur: paars 
 
 

 Dienst: 
Oude kerk om 18.30 uur  
Voorganger: mevr. Ds. A. Verbaan-van den Heuvel 
Organist: mevr. Elly Meijer 
Ouderling van dienst: dhr. Glijn Groen 
Diaken van dienst: dhr. Gijs Elbertsen 
Lector: mevr. Marja van Haren 
Beamer:  
 

 Collecten: 
Diaconie: Plaatselijk jeugdwerk 
Kerk: Algemeen kerkenwerk  
 
Bij de uitgang is er een extra collecte voor het Onderhoudsfonds.  
 
Denkt u bij de uitgang ook aan de zendingsbussen? 
 

 
Orgelspel 
 
Koor: Ben ik het Heer 
 
Welkom en mededelingen 
 
Aanvangslied: Psalm 65: 1,2 en 3 
 
Moment van stilte 
 
Koor: Votum 
Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer. 
Hij die alles maakte laat niet los wat Hij begon. 
Genade & vrede van God de Vader. 
Door Jezus Zijn zoon Immanuel. 
Hij wacht met zijn Geest in ons. 
Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer. 
Hij die alles maakte laat niet los wat Hij begon. 
Genade & vrede van God de Vader. 
Door Jezus Zijn zoon Immanuel. 
Hij woont met Zijn Geest in ons. 
hallelujah, hallelujah 
Amen. 
Hallelujah, hallelujah 
Amen. 
Hallelujah, hallelujah 
Amen. 
Hallelujah, hallelujah 
Amen, 
Amen. 
 
Gebed om de Geest 
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Koor: O Lord hear my prayer 
 
Schriftlezing: Jozua 9 
 
Zingen: Lied 695 
 
Verkondiging   
 
Zingen: Lied 351 
            
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Lied 866  
 
Avondgebed 
 
Koor zingt 'Onze Vader' 
 
Inzameling van de gaven 
 
Koor: Niet meer ik, maar U in mij 
 
Slotlied: Lied 263 
 
Zegen, met gezongen Amen 
 
Koor: Lift your light 

 


