
 

 
Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 
Bennekom – Wijk Oost 

 
 

(Protestantse Gemeente In wording) 

  
 
 
 

Ichthuskerk 
22 september 2019 

9.30 uur 

 
Voorganger: ds. G.F. Dekker, Bennekom 
Organist: dhr. Sjoerd Meijer 
Ouderling: mevr. Lenny Berkhout 
Diaken: dhr. Han Krijgsman 
Lector: mevr. Dineke Spoelstra 
Beamist: dhr. Jan van Haren 
 
Liturgische kleur: groen 

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

 

 
Orde van dienst 

 
Welkom / mededelingen aankondigen van het aanvangslied  
  
DIENST VAN DE VOORBEREIDING   
           
Aanvangslied : Psalm  149: 1 en 3 
  
Moment van stilte  
  
Bemoediging en groet:        
voorg. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
gem. die hemel en aarde maakt  
voorg. die trouw houdt tot in eeuwigheid  
gem. die niet loslaat het werk dat zijn hand begon.  
voorg. Genade voor u en vrede van God onze Vader en   
 van Jezus Christus, onze Heer.  
gem. Amen.  
  
Kyriëgebed intenties besloten met gezongen ‘Heer ontferm U’    
 
Glorialied: Lied  885 
  
Moment met de kinderen  
  
Kinderlied: Lied 923  
  
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om de opening van het woord 
  
Thoralezing: Deuteronomium 26: 16-19 en 29: 1-3 en 8 
  
Zingen: Psalm 15: 1, 3 en 4 
  
Evangelielezing: Lucas 16: 1-17 
  
Zingen: Lied  942 
  



Verkondiging   
  
Orgelspel 
  
Zingen: Lied 766 
  
DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 
  
Dankgebed – voorbeden besloten met “Heer onze God, wij bidden U verhoor ons” (3 x )  – stil gebed – 
Onze Vader 
  
Inzameling van de gaven voorafgegaan door collectemededeling van de diaken 
  
Slotlied: Lied 315: 1 en 2 
  
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: mevr. ds. A.M. Verbaan-van den 
Heuvel (wijk Oost) 
18:30 Ichthuskerk: ds. W.F. Jochemsen, Noordeloos 
(wijk West) 
 
29 september 2019 
9.30 uur Oude Kerk: ds. J.R. Lammers, Beekbergen 
(wijk Oost) 
9:30 Ichthuskerk: ds. J. van Dijk, Ridderkerk (wijk 
West) 
 



 
Omzien naar elkaar 

 

 
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 Bennekom 
He-le-maal te gek! Zo was de eerste Rock Steady 
avond vast en zeker. Of zoals de Belgen zeggen: 
zeker en vast. Maakt verder niet uit, het gaat erom 
dat jullie de volgende keer óók weer komen. Leuk 
voor jezelf, voor je ouders, de leiding, iedereen! Ken 
je of ben je iemand die nog nooit is geweest? 
Wacht niet langer en kom! 
 
De laatste reguliere Rock Steady avonden*  van dit 
seizoen zijn: 
RockSteady 1   - vrijdag 18 okt.  - 
 Daniël 
(danielvansteenbergen@hotmail.com) 
RockSteady 2/3  - vrijdag 11 okt. 
 - Sander (sandermooij@gmail.com)  
RockSteady 4  - vrijdag 1 nov.  -
 Gerben (gdenooij@gmail.com) 
* Neem even contact op met bovenstaande 
leiding, zodat je weet hoe laat en waar het is. 
 
Tot RockSteady! 
 

U kende Stefan Paas nog niet natuurlijk. 
Het groepje dat samen het boek van Stefan Paas 
(theoloog des vaderlands)  
gaat lezen zal op woensdag 16 oktober om 19.30 
uur weer bijeen komen om 
hfdst. I kort te bespreken. Zie nrs. 9 en 41 uit Het 
Groene Boekje.  
Gezien het belang van het onderwerp (hoe Kerk te 
zijn in de nabije toekomst) 
en de bijzondere inhoud van dit boek, geven we 
elkaar nog even een zetje om 
mee te doen.  Verkijk u/je niet op de titel 
(Vreemdelingen en Priesters) 
en het woord missie! Het is een rijk actueel  boek 
met een sterke inhoud,  steun 
gevend aan elk gesprek dat over kerk en 
gemeente gaat. 
 

  



Concert door het Torenkamerkoor 
 
Op zaterdag 5 oktober geeft het Torenkamerkoor 
o.l.v. Elly Meijer een middagconcert in de Oude 
Kerk van Ede, met als titel 'Vergezichten'. 
 
Het koor wordt begeleid door een verrassende 
combinatie van instrumenten: orgel en saxofoon. 
De begeleiders van het Torenkamerkoor zijn 
bepaald geen onbekenden in Ede: organist Erik 
van der Heijden en saxofonist Jos Baggermans. 
Ook de muziekkeuze is avontuurlijk: naast de 
bekende 'oude meester' Monteverdi prijken de 
hedendaagse componisten Arnesen en Whitbourn 
op het programma. Hun muziek is echt een 
ontdekking: hedendaags, maar toch direct 
aansprekend. 
De titel 'Vergezichten' vat samen wat in de teksten 
van de verschillende stukken is te vinden. 
Bijvoorbeeld: vrede op aarde, de opstanding en 
het eeuwige leven. Maar ook: God als herder die 
de schapen laat rusten in groene weiden en moed 
geeft als het moeilijk wordt. En ten slotte een 
actueel thema: de mens kan de aarde 'maken of 
breken' (zoals de titel van het stuk van Arnesen 
luidt). Momenteel lijken we vooral bezig om de 
aarde te 'breken'. Het 'maken' of herscheppen van 
de aarde is met recht een vergezicht. 
 
Het concert begint om 16.00 uur en duurt ongeveer 
vijf kwartier. De toegangsprijs is 10 euro. Kaarten zijn 
verkrijgbaar bij de koorleden of te reserveren door 
een mail te sturen naar 
torenkamerkoor@gmail.com (zie ook 
www.torenkamerkoor.net). 
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Oude kerk 
22 september 2019 

18.30 uur 

 
Voorganger: mevr. Ds. A. Verbaan-van den Heuvel 
Organist: mevr. Elly Meijer 
Ouderling: dhr. Glijn Groen 
Diaken: dhr. Gert Ansink 
Lector: mevr. Ineke Sanders 
Beamer: Mevr. Joke Faber 
  
Kamerkoor Chr. Hogeschool Ede, o.l.v. Marleen van 
der Kolk 
 
Liturgische kleur: groen 

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

 

 

CHORAL EVENSONG 
 

Avondgebed volgens de Anglicaanse traditie 
Alexanderkerk Bennekom 

 
Orgelspel  (In stilte luisteren we naar het inleidend orgelspel) 
 
Mededelingen  ouderling van dienst     
 
Koor: Introïtuslied: Lord be the morning of my day 
 
(allen gaan staan)  
 
Opening:  
Vg.  In de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest, amen  
     
Preces  (NLB 191) 

Vg.  Heer, open mijn lippen 
Koor  Mijn mond zal zingen van uw eer. 
Vg.  O God, kom mij te hulp. 
Koor  Heer, haast u mij te helpen. 
  Eer zij de heerlijkheid Gods: 
  Vader, Zoon en heilige Geest, 
  zoals het was in het begin en nu en altijd 
  en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
Vg.  Zegen de Heer! 
Koor  De naam des Heren zij geprezen! 
 
Hymn: Aan U, Vader, alle glorie (Het liefste lied van overzee 1 nr 1) 
 
 
 
 
 



allen  
1 Aan U, Vader, alle glorie 
Om het lichten van uw trouw, 
Die met vrede uit den hoge 
Onze aarde nieuw bedauwt. 
U de ere, U de glorie, 
Zon die ons in leven houdt. 
 
koor:  
2 Om de Zoon U alle glorie,  
woord van eer ons toegezegd. 
Vleesgeworden vriend en naaste, 
Ons tot brood voor onderweg. 
U de ere, U de glorie, 
Woord op onze tong gelegd. 
 
allen:  
3 Door de Geest U alle glorie, 
Die als lofzang in ons leeft 
En als nieuwe wind de aarde 
Eenmaal haar gelaat hergeeft. 
U de ere, U de glorie, 
Adem die in mensen leeft. 
. 
(Allen gaan zitten)  
 
Koor: Psalm 136 
1. Loof de HEER, want hij is goed 
- eeuwig duurt zijn trouw - 
2. Loof de allerhoogste God 
- eeuwig duurt zijn trouw - 
3. Loof de oppermachtige Heer 
- eeuwig duurt zijn trouw – 
 
4. die wonderen doet, hij alleen 
- eeuwig duurt zijn trouw - 
5. die de hemel maakte, met wijsheid 
- eeuwig duurt zijn trouw - 
6. die de aarde uitspreidde, op het water 
- eeuwig duurt zijn trouw – 
 
7. die de grote lichten maakte 
- eeuwig duurt zijn trouw - 
8. de zon, om te heersen over de dag 
- eeuwig duurt zijn trouw - 
9. maan en sterren, om te heersen over de nacht 
- eeuwig duurt zijn trouw – 
 
10. die Egypte trof, in hun eerstgeborenen 
- eeuwig duurt zijn trouw - 
11. en Israel wegleidde, uit hun midden 
- eeuwig duurt zijn trouw - 
12. met krachtige hand en geheven arm 
- eeuwig duurt zijn trouw – 
 
13. die de Rietzee spleet, in tweeen 
- eeuwig duurt zijn trouw - 
14. en Israel overbracht, daar midden doorheen 
- eeuwig duurt zijn trouw - 
15. en de farao met zijn leger achterliet, in de Rietzee 
- eeuwig duurt zijn trouw - 
 



16. die zijn volk leidde, in de woestijn 
- eeuwig duurt zijn trouw - 
17. die geduchte koningen versloeg 
- eeuwig duurt zijn trouw - 
18. en machtige koningen doodde 
- eeuwig duurt zijn trouw - 
 
19. Sichon, koning der Amorieten 
- eeuwig duurt zijn trouw - 
20. en Og, de koning van Basan 
- eeuwig duurt zijn trouw - 
21 en hun land weggaf, als bezit 
- eeuwig duurt zijn trouw - 
22. als bezit aan Israel, zijn dienaar 
- eeuwig duurt zijn trouw - 
 
23. die in onze rampspoed aan ons heeft gedacht 
- eeuwig duurt zijn trouw - 
24. en ons ontrukte aan onze belagers 
- eeuwig duurt zijn trouw - 
25. hij geeft brood aan alles wat leeft 
- eeuwig duurt zijn trouw - 
26. loof de God van de hemel 
- eeuwig duurt zijn trouw - 
 
Eer aan de Vader en de Zoon 
En de Heilige Geest; 
Zoals het was in het begin, nu en altijd, 
En in de eeuwen der eeuwen. 
Amen. 
 
Hymn: Groot is uw trouw O Heer (NLB 316) 
 
Koor:  
Groot is uw trouw, o Heer, 
Mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 
Die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 
Groot is uw trouw o Heer, 
Groot is uw trouw o Heer, 
Iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
Allen: 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 
 
Eerste lezing: Psalm 138 
 
 
 



Koor: Magnificat,  Eriks Esenvalds  (lofzang van Maria) 
Groot maakt mijn ziel de Heer, 
Verrukt is mijn Geest over God, mijn bevrijder,- 
want hij heeft aangezien de vernedering van zijn dienares; 
zie, van nu af prijzen mij zalig alle generaties!- 
want grote dingen heeft hij aan mij gedaan, 
machtig is hij, heilig is zijn naam!- 
zijn ontferming is van generatie tot generatie 
over wie hem vrezen; kracht heeft hij betoond met zijn arm; 
hoogmoedigen met de plannen van hun hart,- 
hij sloeg ze uiteen; hij heeft machtigen van hun troon gestoten 
en vernederden verhoogd; 
hongerlijders heeft hij vervuld met alle goeds, 
en rijken heeft hij ledig heengezonden; 
hij heeft zijn kind Israël vastgehouden, 
hij blijft zijn ontferming indachtig 
-zoals hij tot onze vaderen heeft gesproken- 
voor Abraham en voor zijn zaad tot in de toekomende eeuw! 
 
Tweede Lezing: 1 Timotheüs 2: 1 tot 8 
 
Koor: Nunc Dimittis, Eriks Esenvalds (Lofzang van Simeon) 
Meester, nu laat gij uw dienaar gaan 
in vrede,- naar uw woord; 
want mijn ogen hebben gezien uw heil 
dat gij bereid hebt 
voor het aanschijn van alle gemeenschappen: 
licht tot ontsluiering van volkeren, 
de glorie van Israël, uw gemeente! 
 
(Allen staan)  
 
Apostolicum, geloofsbelijdenis  
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,  
Schepper des hemels en der aarde. 
En in Jezus Christus,  
Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; 
die ontvangen is van de Heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria; 
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle;  
ten derde dage wederom opgestaan van de doden; 
opgevaren ten hemel,  
zittende ter rechterhand Gods, de almachtige Vader; 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest. 
Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk,  
de gemeenschap der heiligen; 
vergeving der zonden; 
wederopstanding van het vlees; 
en een eeuwig leven. 
Amen 
 
 (Allen gaan zitten) 
 
 
 
 
 
 
 



Responses  ( vervolg - NLB 191) 
Vg.  De Heer met u allen! 
Koor  Zijn vrede met u! 
Vg.  Laten wij bidden: 
Koor  Heer, ontferm U. Christus, ontferm U. Heer, ontferm U. 
Onze Vader in de hemel, Uw Naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede zoals in de 
hemel ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij 
onze schuldenaars vergeven. En leid dons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade. Want van 
U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
  
Vg.  Toon ons, God, Uw erbarmen, 
Koor  en schenk ons Uw heil! 
Vg.  Geef wie ons regeren bevrijding, 
Koor  dat zij antwoorden als wij roepen. 
Vg.  Uw kerk zal zich hullen in gerechtigheid 
Koor  en Uw getrouwen zullen juichen! 
Vg.   Bevrijd Uw volk, God, 
Koor  en zegen Uw erfdeel. 
Vg.  Geef in onze dagen vrede, 
Koor  wie anders dan Gij zal voor ons strijden? 
Vg.  Schep mij een zuiver hart, o God, 
Koor  en neem Uw heilige Geest niet van mij. 
 
Collects (gebeden) 

collect of the day  (gebed van de dag)   

collect for Peace (gebed om vrede) 

collect for Aid against all Perils  (gebed om hulp tegen dreigend gevaar  
 
Koor: Anthem -  Be thou my vision  (Bob Chilcott) 
 
Overweging 
 
Hymn: Liedboek 263: 1, 2 en 3  
Allen: 
1 Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht 
de morgen die ik ondanks alles verwacht. 
Hoe kan ik gaan slapen als Gij er niet zijt, 
die mij van het donker en wanhoop bevrijdt. 
 
Koor: 
2 Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart, 
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart, 
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt, 
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt. 
 
Allen: 
3 Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat, 
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat. 
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij, 
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij. 
 
Intercessions, Gebeden 
Vg. …., Heer in Uw goedheid, 
allen: hoor ons gebed. 
Vg. zo bidden wij, in de Naam van Uw eniggeboren Zoon, onze Heer, die samen met U en de Heilige 
Geest, één God, leeft en regeert, 
allen: Amen. 
     



Zegenbede   (Allen gaan staan) 
vg. De Heer schenke ons Zijn zegen, 
 Hij beware ons voor onheil 
 en geleide ons tot eeuwig leven. 
 Zo zegene ons de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
allen: Amen.    
Vg.  Loven wij de Heer! 
allen: Wij danken God. 
 
(Allen gaan zitten) 
 
Orgel 
Koor en ambtsdragers verlaten de kerk 
Na orgelspel verlaat ieder de kerk en ga heen in vrede  
 

 

 

 
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: 
 
29 september 2019 
9.30 uur Oude Kerk: ds. J.R. Lammers, Beekbergen 
(wijk Oost) 
9:30 Ichthuskerk: ds. J. van Dijk, Ridderkerk (wijk 
West 

 
Omzien naar elkaar 

 

 
 

 
 

 
 

 


