
 

 
Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 
Bennekom – Wijk Oost 

 
 

(Protestantse Gemeente In wording) 

  
 
 
 

Ichthuskerk 
1 september 2019 

9.30 uur 

 
Voorganger: mevr. Ds. A. Verbaan-van den Heuvel 
Organist: dhr. Fred Unlandt 
Ouderling: dhr. Niels Moerke 
Diaken: dhr. Arjan Sikking 
Lector: mevr. Riek Jansen 
Beamist: mevr. Joke Faber 
 
Liturgische kleur: groen 

 
Diaconale collecte: Mercyships 
Kerkvoogdijcollecte:  Algemeen kerkenwerk 
 
 
Zendingsbussen:  Projecten van Kerk in Actie 

 

 
Orde van dienst 

 
Orgelspel 
 
Welkom & mededelingen  
 
Aanvangslied: Psalm 92: 1, 2 en 3 
  
Stil gebed  
 
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: en die niet laat varen het werk van zijn handen 
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer  
  Jezus Christus in gemeenschap met Zijn Geest. 
Gemeente: Amen.   
 
Kyrie gebed, beantwoorden met  gezongen “ Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U” 
 
Gloria lied: Lied 868: 1,2 en 5 
 
Moment met de kinderen 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing:  Micha 6: 1-8 
 
Zingen: Psalm 86: 4 
 
Schriftlezing: Mattheüs 5: 1-12 
 
Zingen: Psalm 119: 40 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
  



Zingen: Lied 1005 (Ned. versie) 
 
Gebeden, afgesloten met het Onze Vader 
 
Collecteafkondiging  
 
Inzameling van de gaven  
 
Kinderen komen terug uit de nevendienst 
 
Lied met de kinderen:  'k Stel Mijn vertrouwen op de Heer mijn God.... 
 
Slotlied: Gezang 487: 1 en 2  (Liedboek'73) 

 
 
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. L. Kruimer, Ede (wijk West) 
18.30 uur Brinkstraatkerk: ds. E.J. De Ruiter, 
Amerongen (gezamenlijke Protestantse 
avonddienst) 
 
8 september 2019 (Startzondag) 
9.30 uur Ichthuskerk: prop. J. Meerkerk, Ede (wijk 
West) 
10.00 uur Oude Kerk: mevr. ds. A.M. Verbaan-van 
den Heuvel en mevr. ds. L. van der Laan 
 
 
 
 
 
 
 

 
Omzien naar elkaar 

 

 
Mededelingen 

 
 

 
Laatste kans 
Dit jaar gaat het PKN Startweekend plaatsvinden bij 
de Oude Kerk/'t Kerkheem van vrijdag 6 tot en met 
zondag 8 september. Voor enkele van de 
onderdelen (wijnproeverij, Zing in de Kring, de 
barbecue, djembé workshop, rondleiding door de 
Oude Kerk en wandelen met A Rocha) moet er 
worden ingeschreven. Meer info: Bij-Eén en 
www.startweekend.nl. Inschrijven kan via 
www.startweekend.nl, pknstartweekend@live.nl, 
inschrijfformulieren in 't Kerkheem of bel 06- 
20094160. Zondag 1 september is de laatste dag 
dat u/je zich nog kunt aanmelden voor activiteiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mededelingen 

 
Kerkpleinmarkt 
Elke maandagmiddag (13.30-16.00) kunt u uw 
spullen brengen op de Rijnsteeg 14 te Bennekom. 
Voor hulp bij het vervoeren van grote/zware spullen 
kunt u contact op nemen met 
- dhr. Brunekreeft, QX 0318-417794 
- dhr. Doornekamp, QX 026-3337842 
- dhr. W. van der Steege, QX 0318-415078 
 
Oproep vrijwilligers kerkpleinmarkt 
Op zaterdag 28 september 2019 is de jaarlijkse 
kerkpleinmarkt. Hieronder is aangegeven op welke 
dag en tijdstip er vrijwilligers nodig zijn: 
Op donderdag 26 september zijn er ongeveer 10 
vrijwilligers nodig: 
- vanaf 09.00 uur – laden en transport vanaf de 
Rijnsteeg; 
- vanaf 10.00 uur – plaatsen van de containers en 
dozen in het Kerkheem; 
Op vrijdag 27 september zijn ongeveer 30 
vrijwilligers nodig: 
- vanaf 14.00 uur – tenten plaatsen, kramen 
inruimen bij de kerk; 
– laden en transport vanaf de Rijnsteeg; 
Op zaterdag 28 september zijn ongeveer 120 
vrijwilligers nodig: 
- vanaf 08.00 uur – inruimen van een aantal kramen 
- vanaf 08.45 uur tot 16.00 uur – verkoo 
- vanaf 15.30 uur – opruimen 
Op maandag 30 september zijn ongeveer 15 
vrijwilligers nodig: 
- vanaf 09.00 uur – opruimen en afvoeren van o.a. 
oud papier 
Daarnaast zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag 
(22.00-07.00 uur) wachtlopers nodig om de kramen 
te bewaken. 
 
Aanmelden als vrijwilliger kan 
via kerkpleinmarkt@hervormd-bennekom.nl of 06-
52472269 (Aline Flikweert-Hardeman). Mocht u een 
voorkeur hebben voor een bepaalde kraam, wilt u 
dit dan bij uw aanmelding aangeven.  

Startzondag 2019 - Met de Bijbel in het midden 
Een goed verhaal: dat wordt ons thema voor de 
startzondag en het komende seizoen. Een goed 
verhaal is iets dat je samen deelt, je luistert 
ademloos en vertelt ervan verder. Het doet iets met 
je… Stel je voor dat je zo de kerkdienst uit zou 
komen! Dat vraagt nog wel wat oefening, maar 
gelukkig is dat precies wat een eredienst verlangt 
te zijn: een oefening in geloof. Tijdens de startdienst 
lezen we samen uit het boekje Ruth. Wat zal ons 
daarin prikkelen om in beweging te komen en 
meer gericht te raken op God? We lezen niet 
alleen, maar zingen ook samen geloofsliederen. Zo 
leggen we de Bijbel in ons midden: niet alleen 
figuurlijk, maar ook letterlijk. Wij zouden graag een 
tentoonstelling maken waar uw en jullie Bijbel 
centraal staat. Heb je een Bijbel waaraan je 
gehecht bent of die een bijzondere betekenis 
heeft? Neem deze dan mee, graag met een korte 
motivatie erbij op papier (max. 3 of 4 regels). 
Misschien heb je geen bijzondere Bijbel, maar wel 
een bijzondere Bijbeltekst! Neem deze mee op 
papier, opnieuw ook met een korte motivatie. 
Misschien zijn er ook grote en kleine mensen, die 
liever tekenen. Ook dat zien we heel graag. Wij 
zorgen ervoor dat al jullie inbreng op een mooi 
plekje tentoongesteld kan worden. Zou het niet fijn 
zijn om op deze manier onze goede verhalen te 
delen en zo elkaar te inspireren? 
Hartelijke groeten, 
Ds. Anne Verbaan en ds. Loeki van der Laan   
 

 


