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Bediening  
van de Heilige Doop aan  

Judah Gradus–Jan Sikking (Judah) 
 

Belijdenis van het geloof door 
Ella Sietske Faber (Els) 

 
 
 
Voorganger:  mevr. Ds. A. Verbaan-van den Heuvel 
Organist:   dhr. Sjoerd Meijer 
Dwarsfluit:   mevr. Marja Hulabergen 
Ouderling van dienst:  dhr. Michiel van der Leeuw 
Diaken van dienst:  dhr. Gert Ansink 
Lector:    mevr. Gemma Meurs 
Beamer:    dhr. Gerben Rijksen 
 
Met medewerking van het koor “Sjamacha” uit Ede 
   



 

 

 
Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 
Bennekom – Wijk Oost 

 
 

(Protestantse Gemeente In wording) 

  
 
 
 

Oude kerk 
12 mei 2019 

9.30 uur 

 
Voorganger: mevr. Ds. A. Verbaan-v.d. Heuvel 
Ouderling: dhr. Michiel van der Leeuw 
Organist: dhr. Sjoerd Meijer 
Lector: mevr. Gemma Meurs 
Beamist: dhr. Gerben Rijksen 
 
Liturgische kleur: wit 

 
Diaconale collecte: Mercyships 
Kerkvoogdijcollecte:  Algemeen kerkenwerk 
 
KND-spaardoel:  Kinderclub van het AZC in  
   Leersum 
Zendingsbussen:  Projecten van Kerk in Actie 

 
 

Orde van dienst 
 

Orgelspel 
 
Koor: If we will seek the Lord 
 
Welkom en mededelingen 
 
Aanvangslied: Psalm 105: 1 en 3 
 
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,  
 Jezus Christus, de Heer in gemeenschap met Zijn Geest.                                                                        
gem. Amen.   
  
Woorden bij de doop  
                         
Zingen: Nog niet zo lang geleden, (melodie Gezang 20, vers 1 en 2 Liedboek 1973) 
 
1. Nog niet zo lang geleden, werd jij geboren kind 
Als blijk hoe God zijn vrede steeds nieuw met ons begint 
Nu word jij weer geboren, want jij ontvangt de doop 
Belofte van tevoren en teken van de hoop 
 
2. Gods zegen zal gaan stromen, over je kleine hoofd 
Kind voor nu en later, word je Gods trouw beloofd 
Wij zullen je vertellen wie onze God wel is 
Hij zal je vergezellen in jouw geschiedenis 
 
Gebed  
 
Beloften  
 
 
 



Zingen: Nog niet zo lang geleden, vers 3 en 4 
 
3. Zo was Hij in ’t verleden, voor heel ons voorgeslacht 
Zo zal Hij zijn in ’t heden en voor jouw nageslacht 
Nu zul je met je dragen het groot geheimenis 
Van God die alle dagen trouw aan zijn kind’ren is 
 
4. De mensen rondom zingen je nu de toekomst in 
Je leven kan beginnen, het heeft in Gods naam zin 
Je mag leren beminnen telkens een nieuw begin 
Geloof in grote dingen. God luidt de toekomst in 
 
Bij het doopvont 
 
Ouderling van dienst stelt de vraag: 
“Met welke naam mag dit kind genoemd worden?” 
 
Bevestiging en doop: Judah Gradus-Jan Sikking 
 
Doopkaars 
 
Koor zingt: In His Love 
 
Woorden bij de belijdenis 
 
Vraag en Zegen: Ella Sietske Faber 
 
Vraag aan de Gemeente 
Gemeente: JA, VAN HARTE! 
 
Zingen: Lied 139b 
 
Kinderen gaan naar hun eigen dienst toe. 
 
Gebed bij de opening van de Schrift  
 
Schriftlezing: Mattheüs 21: 28- 32 
 2 Korinthe 1: 20 
                         
Zingen: Lied 903: 1 
 
Verkondiging      
 
Koor: Ik geloof  
 
Zingen: Lied 351 
 
Dank- en Voorbeden, afgesloten met het Onze Vader 
 
Collecte-afkondigingen, inzameling van de gaven 
 
Koor: Lopen op het water   Opwekking 789 
 
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
 
Felicitaties doopouders en nieuw lidmaat 
 
Slotlied: Lied 939 
 
Zegen met gezongen AMEN 
 
Koor: Ik zal er zijn 



 
In het Kerkheem is er alle gelegenheid om de doopouders en belijdende lid geluk te wensen. 
Er is koffie en thee en alle ruimte om elkaar te ontmoeten. 
 
Fijn dat u en jij er was! 
 

 

 

 
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: 
18:30 Oude Kerk: ds. M. van Dam, Baarn (wijk West) 
 
19 mei 2019 
9:30 Oude Kerk: ds. J. Minnema, Zeist (wijk Oost) 
9:30 Ichthuskerk: ds. Jac. Westland, Putten (wijk 
West) 
 
 

   



Mededelingen 

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. 
 
Tot RockSteady! 
 

   



CANTATE! 
 
Zondag 19 mei is het Zondag Cantate, de vierde 
zondag na Pasen. 'Cantate' betekent 'Zingt!' Na 
Pasen is er alle reden tot zingen, zoals in psalm 98 
staat: 'Zingt de Heer een nieuw lied.'  
En dat doen we! De gezamenlijke Hervormd - 
Gereformeerde avonddienst van die zondag 19 
mei is namelijk een cantatedienst. Het Bennekoms 
Vocaal Ensemble verleent dan zijn medewerking 
en zingt o.a. de koraalcantate 'Nun lasst uns Gott, 
dem Herren, Dank sagen' van Dietrich Buxtehude 
(1637-1707). Deze cantate is gebaseerd op een 
koraalmelodie van Johann Crüger uit 1587. We 
zullen dit koraal ook met allen samen zingen. Dat 
kan nog steeds, want het staat, in een vertaling 
van Ad den Besten, als lied 863 in het Liedboek. 
Het belooft dus een mooie dienst te worden, met 
samen zingen en met muziek, uitgevoerd door het 
Bennekoms Vocaal Ensemble. Zo zal uiteraard ook, 
heel toepasselijk, 'Cantate Domino' ('Zingt de 
Heer...') klinken, op muziek gezet door Hans Leo 
Hassler (1564-1612). Een ander koraal van Johann 
Crüger, 'Nun danket alle Gott', is te horen in een 
fraai motet van een onbekende componist uit de 
18e eeuw. 
Het Bennekoms Vocaal Ensemble wordt begeleid 
door Geeske Telgen en Tamara Voskuil, dwarsfluit, 
Jozien Peters, viola da gamba en Regina de 
Bakker, kistorgel. Het geheel staat onder leiding van 
Gert Winkelhorst. De voorganger in deze dienst is 
ds. Anne Verbaan-van den Heuvel. 
Eenieder is van harte uitgenodigd op 19 mei naar 
de Brinkstraatkerk te komen, Brinkstraat 41, 
Bennekom. De dienst begint om 18.30 uur. 
 

LIGHTHOUSE BENNEKOM 
 
De tijd gaat snel!! Donderdag 16 mei  a.s. is alweer 
de laatste Lighthouse Bennekom. Je bent dan van 
harte welkom. Vanaf 9.15 staat de koffie/thee 
klaar. 
 
Het thema van dit seizoen is  ‘FOCUS’ 
 
Waar: Grietjeshof 71, Bennekom 
Tijd: 9.30 – 11.30 uur 
 
Pauline Vis 0318-419270 
Lien Vonderhorst 0318-415619 
Joke Wiersma 0318-417537 
 

 


