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Ichthuskerk 
15 september 2019 

9.30 uur 

 
Voorganger: mevr. Ds. A. Verbaan-van den Heuvel 
Organist: dhr. Nico van Reenen 
Ouderling: mevr. Hennie de Kloet 
Diaken: dhr. Gijs Elbertsen 
Lector: mevr. Riek Jansen 
Beamist: mevr. Joke Faber 
 
Liturgische kleur: groen 

 
Diaconale collecte: Werk plaatselijke diaconie 
Kerkvoogdijcollecte:  Algemeen kerkenwerk 
Deurcollecte:   Onderhoudsfonds  
 
Zendingsbussen:  Projecten van Kerk in Actie 

 

 
Orde van dienst 

Welkom / mededelingen  
 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING  
 
Aanvangslied: Zingende Gezegend 213 (melodie Psalm 84) 
 
Dit huis, een herberg onderweg 
voor wie verdwaald in heg en steg 
geen rust, geen ruimte meer kon vinden, 
een toevluchtsoord in de woestijn 
voor wie met olie en met wijn 
pijnlijke wonden liet verbinden, 
dit huis waarin men smarten deelt 
weet hoe Gods liefde harten heelt. 
 
Dit huis, waarin een gastheer is 
wiens zachte juk geen last meer is, 
dit huis is tot ons heil gegeven: 
een herberg voor wie moe en mat 
terzijde van het smalle pad 
struikelt en langer niet wil leven- 
plaats tegen neerslachtigheid, 
een pleister van barmhartigheid. 
 
Dit huis, met liefde opgebouwd, 
dit gasthuis voor jong en oud, 
ligt langs de weg als een oase; 
hier kan men putten: nieuwe kracht, 
hier is beschutting voor de nacht. 
Hier is het elke zondag Pasen! 
Gezegend al wie binnengaat 
en hier zijn lasten liggen laat. 
 
 
 
 
 
 
 



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.   
 
Zingen: Lied 883  “King of Kings'  (2 keer) 
 
Moment met de kinderen 
 
Gebed van verootmoediging en opening van de Schriften 
 
Schriftlezing: Psalm 131 
 
Zingen : Psalm 131 
 
Verkondiging   
 
Zingen: Lied 885 
 
DIENST VAN HET DELEN 
 
Voorbeden  
 
Collecte afkondiging  
Inzameling van de gaven  
 
Kinderen komen uit de kindernevendienst  
 
DIENST VAN DE TAFEL  
 
Zingen: Psalm 139: 1 
 
Woorden bij het Avondmaal 
 
Onze Vader 
 
Uitdelingswoorden en nodigen 
 
Zingen:  
             Lied 385 
             Lied 377 
             Lied 384 
 
Afkondiging van overlijden 
 
Zingen: Lied 960: 3 
 
Lofzegging en dank 
 
Slotlied : Lied 425 
 
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 Oude Kerk: ds. J.H. van Daalen, Nijkerk (wijk 
West) 
 
22 september 2019 
9.30 Oude Kerk: ds. P. Molenaar, Barneveld (wijk 
West) 
9.30 Ichthuskerk: ds. G.F. Dekker (wijk Oost) 
 

  
Mededelingen 

 
  

ARocha berichten Cleanupday en  bezoek aan de 
wildkansel  
Op zaterdag 21 september gaan wij helpen om de 
rommel op te ruimen die de afgelopen tijd in onze 
buurt en bossen is achtergelaten.. Op deze dag is 
het landelijk Cleanupday.   Naast wat er al gebeurt 
in de Kraats en in ons eigen dorp  doen wij daar 
aan mee met een eigen project langs de 
Dikkenbergweg en de omgeving van de 
Fransekampweg. We verzamelen om 13.00 uur bij 
de Fransekampweg. Voor vuilniszakken, grijpers en 
handschoenen wordt gezorgd. De vorige keer dat 
wij dit deden leverde verrassende vondsten op. Wie 
weet wat er deze keer gevonden wordt! Laten we 
met elkaar jong en oud zorgen voor een schoon 
Bennekom! In verband met de catering graag van 
te voren even aanmelden:  
bennekom@arocha.org  
 
Op vrijdagochtend 27 september gaan wij weer 
naar de wildkansel in Ede (Natuurcentrum Veluwe, 
Groot Ginkelseweg 2a, 6718 SL Ede) om burlende 
herten te horen en te zien. Het is er weer de tijd 
voor. Wij starten dan om 9.00 uur en wees dan op 
tijd aanwezig! Deze excursie duurt twee uur en is 
zeer de moeite waard. Wij krijgen weer deskundige 
uitleg van Victor Nuijten, de jachtopzichter van de 
gemeente Ede.  Graag van te voren even 
aanmelden via de mail bennekom@arocha.org  of 
per telefoon nr 414336. 
 
 



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. 
 

Nextgen 15 september 
De eerste NextGen viering van seizoen 2019-2020 is 
alweer aan de beurt: zondag 15 september om 
11:00 uur in de Brink.  
Het gaat deze keer over “dichterbij…”. Je bent 
terug van vakantie en als je ver weg bent geweest 
heb je mensen leren kennen die je erna nooit meer 
ziet. Want het is moeilijk om een vriendschap te 
onderhouden als je ver uit elkaar bent. Of misschien 
ben je wel verliefd op iemand geworden… 
Hoe lastig is het om met iemand contact te 
houden als je elkaar bijna niet ziet. Daar gaan we 
het over hebben deze NextGen.  
 
De NextGenBand zal ook dit seizoen weer spelen 
en er staan weer leuke verrassingen op het 
programma. Vergeet niet collectegeld mee te 
nemen (of mee te geven, ouders!) voor de 
uitdaging van David van Egmond en zijn vader om 
de Alp d'Huzes 7 maal te beklimmen voor het 
Kankerfonds. 
 
Tot 15 september om 11:00 uur in de Brink! Neem 
vrienden en vriendinnen mee!  
 
NextGenCrew 
NextGenBennekom@gmail.com 
 

 
 

 


