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Kerkbrief Hervormde gemeente 
Wijk Oost Bennekom 

Protestantse Gemeente Bennekom 
in wording 

 
  Zondag 28 april 2019                   kleur: wit 
 
 

 Dienst: 
Ichthuskerk om 9.30 uur  
Voorganger: mevr. ds. M.A. de Hoog, Doorn 
Organist: dhr. Sjoerd Meijer 
Ouderling van dienst: mevr. Wijntje van Beek 
Diaken van dienst: dhr. Jan Pieter de Kloet 
Lector: mevr. Marja Hulsbergen 
Beamer: dhr. Renze van de Hoef 
 

 Collecten: 
Diaconie: Werk plaatselijke diaconie 
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: dhr. J. Kroon, Barneveld (wijk Oost) 
18:30 Ichthuskerk: ds. R.H. Kieskamp, Lienden (wijk West) 
 
5 mei 2019 
9:30 Oude Kerk: ds. M.J. Paul, Ede (wijk West) 
9:30 Ichthuskerk: mevr. ds. M. de Vries-Schot, Gorssel (wijk Oost) 
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Welkom / mededelingen aankondigen van het aanvangslied  
 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
  
Aanvangslied: Lied/Psalm 111: 1 en 2 
 
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.                              
 
Kyriëgebed, intenties besloten met gezongen ‘Heer ontferm U’  (1x)  
 
Glorialied: 150a: 1, 3 en 4 
  
Kinderen gaan naar de nevendienst       
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om de opening van het woord 
 
Schriftlezing: Lucas 24,13-35 
 
Zingen: Lied 646 
 
Verkondiging   
 
Orgelspel 
 
Zingen: Lied 313:1 
  
DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed – voorbeden, besloten met “Heer onze God, wij bidden U verhoor ons” ( 1x  )  – stil 
gebed – Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven voorafgegaan door collectemededeling van de diaken 
 
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
 
Slotlied: 800: 1, 3 en 4 
 
Zegen met gezongen Amen 
 
Zingen: Lied 708:1 en 6 (Wilhelmus) 
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Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van 
een kop koffie, thee of limonade met wat lekkers erbij.  
 
 

 

Informatie Kerkpleinmarkt / Meimarkt 
 
Meimarkt 
Op 18 mei is de Meimarkt van 09.00 tot 16.00 uur op de Rijnsteeg 14 te 
Bennekom. 
We zijn nog op zoek naar vrijwilligers voor: 
- vrijdagmiddag 17 mei, vanaf 14.00 uur om de kramen / tenten op te 
zetten en in te richten. Hier hebben we nog minimaal 10 vrijwilligers 
voor nodig; 
- zaterdag 18 mei, van 08.30 tot 16.00 uur voor de verkoop. Hier hebben 
we nog minimaal 20 vrijwilligers voor nodig.  
 
U kunt zich aanmelden als vrijwilliger voor de vrijdagmiddag of zaterdag 
bij Aline Flikweert via kerkpleinmarkt@hervormd-bennekom.nl of tel. 
06-52472269. 
 
Vrijwilligers - vervoer / sjouwen 
Het team van de kerkpleinmarkt wordt regelmatig gebeld met het 
verzoek om, in verband met een verhuizing of overlijden, een huis leeg 
te halen zodat de meubels en overige spullen verkocht kunnen worden 
via de kerkpleinmarkt. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor het 
sjouwwerk en vervoer wat hierbij komt kijken. Als u zich aanmeldt komt 
u in een pool met vrijwilligers die gebeld kunnen worden als er vervoer 
of sjouwwerk nodig is. Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen dan kunt 
u mailen naar kerkpleinmarkt@hervormd-bennekom.nl of bellen met 
Teun Doornekamp, tel. 026-3337842  
 
Inzamelen tweedehands spullen 
Hebt u tweedehands verkoopbare spullen dan kunt u deze op 
maandagmiddag, tussen 13.30-16.00, inleveren op de Rijnsteeg 14 in 
Bennekom. Voor hulp bij het vervoer van grote of zware spullen kunt u 
contact opnemen met: 
- dhr. H. Brunekreeft, tel. 0318-417794 
- dhr. T. Doornekamp, tel. 026-3337842 
 

 

Feestdagen, ze zijn er weer: Pasen, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, 
Pinksteren! Dat betekent lekker vaak een gebroken weekje, zodat je 
uitgerust naar de zomervakantie kunt toeleven. Maar wacht even: 
RockSteady avonden zijn eigenlijk ook feestdagen, in het klein, super 
nice! Kom je nog één keer dit seizoen? 
 
De laatste reguliere Rock Steady avonden*  van dit seizoen zijn: 
RockSteady 1/2  - vrijdag 10 mei  -  Sander 
(sandermooij@gmail.com) 
RockSteady 3  - vrijdag 17 mei  - Gerben 
(gdenooij@gmail.com) 
RockSteady 4  - vrijdag 24 mei  - Ben 
(bscherrenburg@upcmail.nl) 
* Neem even contact op met bovenstaande leiding, zodat je weet hoe 
laat en waar het is. 
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Tot RockSteady! 
 

 

Concert in de Oude Kerk voorafgaand aan de stille tocht 4 mei 
Herdenking.  
Aanvang 19.00 uur. Toegang vrij. 
Het thema voor het concert is dit jaar “Burgerslachtoffers 40-45 
Bennekom”.  
Het Tienerkoor van de Koorschool Midden-Gelderland o.lv. Albert 
Wissink werkt mee. 
Het verhaal dat verteld wordt is van twee kinderen die verongelukten 
door mijnen neergelegd in versperringen voor de Duitse invasie en 
ouders werden geraakt door granaatscherven waardoor kinderen wees 
werden.  
Op deze wijze beseffen we wat de oorlog ook voor Bennekom 
betekende. De muziek en het gedicht “KINDERZIEL ALLEEN” van Larissa 
Verhoeff zullen daar zeker een bijdrage aan leveren. 
Het concert wordt georganiseerd door Stichting Bart van Elst.  
Daarna is er vanaf het kerkplein de stille tocht naar het Bart van Elst 
Plantsoen waar de herdenking om 20.00 uur plaats vindt en waar we als 
eerbetoon bloemen kunnen neerleggen bij het defilé. 
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Kerkbrief Hervormde gemeente 
Wijk Oost Bennekom 

Protestantse Gemeente Bennekom 
in wording 

 
  Zondag 28 april 2019                   kleur: wit 
 
 

 Dienst: 
Oude kerk om 18.30 uur  
Voorganger: dhr. J. Kroon, Barneveld 
Organist: dhr. Sjoerd Meijer 
Ouderling van dienst: mevr. Hans Egberts 
Diaken van dienst: mevr. Marja van Haren 
Lector: mevr. Dineke Spoelstra 
 

 Collecten: 
Diaconie: Werk plaatselijke diaconie 
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? 
 

 

Bloemengroet: 
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevr. H. Alink, 
Bevernel 2. 
 

 
Welkom / mededelingen 
 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING   
 
Aanvangslied : Psalm 149 : 1 
 
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: Psalm 149: 3 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing door lector: 1 Samuel 8:1-22  
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Zingen: Psalm 99: 1, 3, 4 
 
Verkondiging  
 
Orgelspel 
 
Zingen: Lied 641: 1, 2, 3 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Lied 103c: 1, 5 
 
DIENST VAN DE GEBEDEN EN DE GAVEN  
 
Dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader. 
 
Collectemededeling, inzameling van de gaven   
 
Slotlied: Psalm 72: 6, 7  
 
Zegen met gezongen Amen. 

 


