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Oude Kerk 
8 september 2019 

10.00 uur 

 
Voorganger: mevr. ds. A. Verbaan-van den Heuvel 
 Mevr. ds. L. van der Laan 
Organist: mevr. Elly Meijer 
Trompet: dhr. Jan van Haren 
Dwarsfluit: mevr. Marja Hulsbergen 
Ouderling: dhr. Wim van den Berg 
Diaken: dhr. Eric van der Mark 
Lector: mevr. Marja Hulsbergen 
Beamist: dhr. Gerben Rijksen 
 
Liturgische kleur: groen 

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

 

 
Orde van dienst 

 
Welkom, ook als u of jij nog nooit geweest bent. 
Of het is zo lang geleden...wees onze gast! 
 
Een goed verhaal 
 
Muziek 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Lied 513 
 
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, 
 Jezus Christus de Heer in gemeenschap met Zijn Geest. 
gem. AMEN 
 
Zingen: Psalm 78: 1 en 2 
 
Gebed 
 
Woorden van leven 
 
Zingen: Lied 168 
 
Moment met de kinderen 
 
Zingen: Lees je Bijbel bidt elke dag 
 



Kinderen gaan naar hun eigen dienst 
 
Moment van Goede Verhalen 
 
Zingen: Hemelhoog 420 (Opwekking 687) 
 
Gebed om de Geest 
 
Schriftlezing: Ruth 1 
 
Zingen: Lied 787 
 
Verkondiging: Een goed verhaal.... 
 
Zingen: Lied 315 
 
Afkondiging van overlijden 
 
Zingen: Lied 960:3 
 
Voorbeden, telkens afgesloten met acclamatie Lied 368g 
Stil Gebed 
Onze Vader 
 
Afkondiging over de collecten 
 
Inzameling van de gaven 
 
Kinderen komen terug uit kindernevendienst en oppas 
 
We zingen met hen “King of Kings” Lied 883 
 
Slotlied: Lied 218 
 
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. P.M. van 't Hof, Huizen (wijk 
West) 
 
15 september 
9.30 uur Oude Kerk: prop. A. Vonk Noordergraaf, 
Veenendaal (wijk West) 
9.30 uur Ichthuskerk: mevr. ds. A.M. Verbaan-van 
den Heuvel (wijk Oost 
 



 

  
Mededelingen 

  
ARocha gaat weer aan het werk op de hei 
Op zaterdagmiddag 14 september om 13.00 uur 
begint het nieuwe seizoen weer op onze oude 
locatie aan de Franse Kampweg. Er is genoeg te 
doen en daarom roepen we al onze medewerkers 
weer op om mee te komen doen. Ook voor nieuwe 
helpers is er plaats. Voor gereedschap en 
handschoenen wordt gezorgd. Dus kom er bij en 
beleef een mooie middag in de natuur. Laat voor 
de catering even weten dat je komt: 
bennekom@arocha.org is ons mailadres. Tot ziens 
Namens het Arochateam 
Piet Ribberink 
 

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 
 

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. 
 

Rock Steady 
Hoera! De vakantie is weer voorbij, dus dat 
betekent dat Rock Steady weer begint. En dat is 
leuk, heel leuk! Zeker als je dit jaar voor het eerst 
eindelijk ook mag komen als brugklasser. 
Gefeliciteerd! 
Geen brugklasser, maar ook nog nooit geweest? 
Neem ff contact op met een van onderstaande 
leiding. Wat is Rock Steady? Nou: gezellig, leuk, 
plezier, feest en maar een keer in de maand. Alle 
ingrediënten voor een topavond dus. Er zijn er zelfs 
die regelmatig het woord legendarisch laten 
vallen… 
 
De eerste reguliere Rock Steady avonden* van dit 
seizoen zijn: 
RockSteady 1- vrijdag 20 sept. – Daniël 
(danielvansteenbergen@hotmail.com) 
RockSteady 2/3 - vrijdag 13 sept. - Sander 
(sandermooij@gmail.com) 
RockSteady 4 - vrijdag 27 sept. - Gerben 
(gdenooij@gmail.com) 
 
* Neem even contact op met bovenstaande 
leiding, zodat je weet hoe laat en waar het is. 
 
Tot RockSteady! 
 

Cantateconcert op zaterdag 14 september 
Het Alexanderconsort zal op 14 september cantate 
187 van Bach voor u uitvoeren. Na een periode van 
“even niet componeren” en alleen werk van 
anderen uitvoeren, schrijft Bach deze cantate. Een 
werk waarover hij zelf zeer tevreden was: hij 
gebruikte 4 delen van dit stuk later nog een keer, 
maar dan in de Lutherse Mis. En dat zegt wel wat! 
Cantate 187 bezingt de zorg van God over ons 
voedsel en leven en de overvloedigheid van Gods 
schepping. Het is een blijmoedig stuk met een knap 
gecomponeerd en sprankelend openingsdeel, 
mooie aria’s voor Tineke Roseboom en Dorien 
Lievers. En een streng arioso voor de bas Robbert 
Muuse. Alles wederom omlijst door de koorzangers 
en spelers van ons consort. 
Als a capellawerk is gekozen voor een stuk van 
Kuhnau: “Tristis est animea mea”. Echter - de 
bewerking die Bach van dit motet maakte met 
hobo’s en strijkers ( Der Gerechte kommt um) geeft 
zo’n verrijking aan de muziek, dat we dit ( 
oorspronkelijk a capellawerk) nu met begeleiding 
uitvoeren. Een ontroerend mooi stuk. 
De strijkers en basso continuo zullen voor u spelen 
het Concerto in g-klein (RV 155). Een 4 delig werk 
van een heel herkenbare Antonio Vivaldi. 
Kortom : een mooi concert in de Oude Kerk te 
Bennekom waar u / jij allen weer van harte voor 
bent uitgenodigd! 
Kerk open 15.45 uur – aanvang concert 16.15 uur. 
Vrij entree – collecte van harte aanbevolen. 
 



De tentoonstelling PSALMEN IN BEELD 
De expositiecommissie van de Oude of St 
Alexanderkerk te Bennekom nodigt alle 
gemeenteleden en andere belangstellenden uit 
om de opening bij te wonen van de tentoonstelling 
‘Psalmen in Beeld’, waar 69 tekeningen van de 
Limburger Sjef Hutschemakers geëxposeerd 
worden. 
De opening zal plaatsvinden op zaterdag 7 
september a.s. om 14.00 uur. 
Ds. Jan Heine zal de tentoonstelling openen. 
Mevrouw Helene Stafleu, uitgever van het werk van 
Sjef Hutschemakers, geeft een toelichting op zijn 
werk. Er zal Psalmmuziek klinken van het vocaal 
kwartet Meijer/Monsma. 
Wij hopen velen van u te mogen begroeten. 
De expositie is tot 1 december 2019 op vrijdag en 
zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur geopend. 
Kerkgangers kunnen ook na de morgendienst de 
tentoonstelling bezoeken. 
Velen zullen nog wel eens op een ander tijdstip 
terug komen, want er is heel wat te zien! 
Naast de tentoonstelling organiseren we ook 
andere activiteiten rondom de Psalmen. 
Wij houden u op de hoogte via Bijeen. 
Kijk ook eens op onze website 
www.expooudekerk.nl hier staat meer informatie. 
 

 

 


