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(Protestantse Gemeente In wording) 

  
 
 
 

Oude kerk 
7 juli 2019 
9.30 uur 

 
Voorganger: mevr. Ds. A. Verbaan-van den Heuvel 
Organist: mevr. Elly Meijer 
Ouderling: mevr. Wijntje van Beek 
Diaken: dhr. Jan Pieter de Kloet 
Lector: mevr. Tineke Vreugdenhil 
Beamist: dhr. Renze van de Hoef 
 
Liturgische kleur: groen 

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

 
 

Orde van dienst 
 

Afscheid van de kindernevendienst en welkom in de kerk 
Lara, Marit, Sander, Lotte en Linde 

 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Lied 413 (Grote God wij loven U): 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.                                  
gem. Amen.    
        
Zingen: OTH 291 ‘k Stel mijn vertrouwen 
(1 keer allen, daarna in canon) 
 
Gebed om vergeving en geloof 
 
Zingen: OTH 238 ”Zoek eerst het Koninkrijk van God” 
Zoek eerst het Koninkrijk van God  
en zijn gerechtigheid 
en dit alles krijgt u bovendien 
Hallelu, halleluja 
Halleluja(4 keer) 
 
Men kan niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord, 
dat door de Heer gesproken wordt. 
Hallelu, Halleluja. 
Halleluja (4 keer) 
 
 



Bidt en u zal gegeven zijn, 
Zoekt en gij zult het zien. 
Klopt en deur zal voor u opengaan. 
Hallelu, Halleluja. 
Halleluja (4 keer) 
 
Schriftlezing: 1 Samuel 20: 11b-17  
 
Lara speelt voor ons 
 
Schriftlezing: Johannes 15: 9-17 
 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
Zingen: Psalm 105: 1 en 3 
 
Verkondiging 'Vriendschap' 
 
Zingen: Lied 839 
           
 Gebeden 
 Voorbeden, afgesloten met Lied 368g 
 Stil moment 
Onze Vader 
 
Afkondiging van de collecten 
 
Inzameling van de gaven  
   
De kinderen komen terug en zitten vooraan op de trapjes 
 
Linde, Marit, Sander, Lara en Lotte worden toegesproken, 
 
De jeugdouderling nodigt hen uit..... 
             
Ouders worden uitgenodigd om bij hun kinderen te staan  
en we zingen hen een zegen toe: OTH 485 
 
De Here zegent jou 
en Hij beschermt jou                                                                                                                                    
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven                                                                                                     
Hij zal genadig zijn                                                                                                                               
en heel dicht bij je zijn                                                                                                                         
Hij zal Zijn vrede aan je geven 
 
De Here zegent ons 
en Hij beschermt ons 
Hij schijnt Zijn licht over ons leven 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij ons zijn 
Hij zal Zijn vrede aan ons geven (2x) 
            
Zingen: Lied 416: 1 en 4 
 
Zegen 
 
  
 
 
 
Orgelspel 
 



 
Fijn dat u en jij er was. 
Iedereen is van harte uitgenodigd voor de koffie en thee met koek. 
 
Ook is er daarna een broodje met wat lekkers van de barbecue voor u en jou! 
 
 

 
 

 

 
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. Joz. de Koeijer, Ermelo (wijk 
West) 
18.30 uur Brinkstraatkerk: ds. J. Stelwagen, Leersum 
(gezamenlijke Protestantse avonddienst) 
 
14 juli 2019 
9.30 uur Oude Kerk: ds. H. van Ginkel, Scherpenzeel 
(wijk West) 
9.30 uur Ichthuskerk: mevr. ds. A.M. Verbaan-van 
den Heuvel (wijk Oost) 
 

 


