
 

 
Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 
Bennekom – Wijk Oost 

 
 

(Protestantse Gemeente In wording) 

  
 
 
 

Oude kerk 
19 mei 2019 

9.30 uur 

 
Voorganger: ds. J. Minnema, Zeist 
Ouderling: mevr. Hennie de Kloet 
Organist: dhr. Sjoerd Meijer 
Lector:  mevr. Ineke Sanders 
Beamist: dhr. Jan van Haren 
 
Liturgische kleur: wit 

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

 
 

Orde van dienst 
 

Welkom / mededelingen, aankondigen van het aanvangslied  
 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING  
 
Aanvangslied: Psalm 139:1,2 
 
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 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’ 
 
Zingen, Glorialied: Lied 654:1,4 
 
Kinderen gaan naar de nevendienst       
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om de opening van het woord 
 
Schriftlezing: Genesis 3:1‐14 
 
Zingen: Lied 647:1,3,4 
 
Schriftlezing: Johannes 21:15‐19 
 



Zingen: Lied 649:1,5,6 
 
Verkondiging   
 
Orgelspel 
 
Zingen: Lied 643:1,5,7 
 
DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed – voorbeden besloten met “Heer onze God, wij bidden U verhoor ons” – stil gebed – 
Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven voorafgegaan door collectemededeling van de diaken 
 
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
(Kinderlied) 
 
Slotlied: Lied 939 
 
Zegen met gezongen Amen  

 

 

 
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van  

een kop koffie, thee of limonade met wat lekkers erbij. 
 

 

 

 

 

 
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 uur Oude Kerk: ds. M. van Campen, Ede (wijk 
West) 
18.30 uur Brinkstraatkerk: mevr. ds. A.M. Verbaan-
van den Heuvel (Cantatedienst) 
 
26 mei 2019 
9.30 uur Oude Kerk: ds. J. van Dijk, Ridderkerk (wijk 
West) 
9.30 uur Ichthuskerk: mevr. ds. A.M. Verbaan-van 
den Heuvel (wijk Oost) 
 



 
Omzien naar elkaar 

 

 
Mededelingen 

 
 

 
Meimarkt - 18 mei 
Op zaterdag 18 mei is de Meimarkt van 09.00 tot 
16.00 uur op de Rijnsteeg 14 te Bennekom. De 
markt heeft een groot assortiment aan 
tweedehands spullen zoals: speelgoed, 
(tuin)meubelen, boeken, potten/vazen, servies, 
elektrische apparatuur etc. De opbrengst van de 
markt is bestemd voor onderhoud van de Oude 
Kerk (en bijbehorende gebouwen) in Bennekom. 
We zien u graag op de markt! 
 
Als u zich nog als vrijwilliger wilt aanmelden voor de 
Meimarkt dan kan dit bij Aline Flikweert via 
kerkpleinmarkt@hervormd-bennekom.nl  of 
0652472269. 
 

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. 
 

 
Huilen, want het seizoen van RockSteady 2018/2019 
zit er weer op. HUILEN! 
Maar niet te lang getreurd, na de zomer gaan we 
weer vrolijk verder. Ga je volgend jaar naar de 
middelbare school? Stoer! En je kunt dus óók naar 
RockSteady. Informatie over wie/wat/wanneer 
volgt z.s.m.  
PS Zin om leiding te geven? Fijn! Neem gauw 
contact op met Freddy 
(freddyvdsar@outlook.com). 
 
Tot RockSteady! 



 

“Messentrekkers bij de Nachtwacht” 
Op woensdag 22 mei 2019 houden we als Taakgroep Kerk, Milieu en Samenleving een 
extra bijeenkomst (de Brink, aanvang 19.30). Het afgelopen seizoen was zoveel te 
bespreken dat we aan vijf bijeenkomsten niet genoeg hadden. 
We bespreken met elkaar het pamflet “Messentrekkers bij de Nachtwacht” in 2018 
geschreven door Koos van Noppen uit Amersfoort. Ons taakgroeplid Fred Cupido 
verzorgt de inleiding. Het pamflet zet aan om Christenen hun leven te beteren, zo stelt 
Van Noppen. In een interview in Trouw merkt hij op: “Duurzaamheid is voor veel 
Christenen iets leuks voor erbij. Op zondagochtend eren ze God als Schepper van de 
wereld, om op maandagochtend in een zwaar vervuilend vliegtuig te stappen voor 
een weekje naar de zon. Genoeg Christenen die dat prima met elkaar kunnen 
combineren”. Zelf vindt hij dat onbegrijpelijk, een 'graad van milieubewusteloosheid' 
waar hij stil van wordt. Want als je gelooft dat God de mensen zijn schepping heeft 
toevertrouwd, moet dat volgens Van Noppen, werkzaam bij IZB, de vereniging voor 
zending in Nederland, wel invloed hebben op hoe je daarmee omgaat. Voor meer 
informatie zie www.kms-bennekom.nl. 
U bent van harte uitgenodigd om als gast deze bijeenkomst bij te wonen.  
De vervolgbijeenkomst over vlees en vleesconsumptie is uitgesteld naar het najaar.  
 
Cor Schaap 
 

 


