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Ichthuskerk 
27 oktober 2019 

9.30 uur 

 
Voorganger: ds. J.R.F. Heine, Bennekom 
Organist: mevr. Elly Meijer 
Ouderling: dhr. Glijn Groen 
Diaken: dhr. Han Krijgsman 
Lector: mevr. Jet van de Hoef 
Beamist: dhr. Jan van Haren 
 
Liturgische kleur: groen 

 
Diaconale collecte: Nederlands    
   Bijbelgenootschap 
Kerkvoogdijcollecte:  Algemeen kerkenwerk 
 
KND-spaardoel:  Zendingswerk in Thailand van 
   de familie Mol uit   
   Veenendaal 
 
Zendingsbussen:  Projecten van Kerk in Actie 

 
 

Orde van dienst 
 

OVER HANDEN GESPROKEN 
 
Welkom / mededelingen / aankondiging van het aanvangslied 
 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
  
Zingen: Psalm 8: 1, 3 en 4  
 
Moment van stilte 
 
Bemoediging en groet: 
v. Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE, 
a. die hemel en aarde makende is, 
v. die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a. en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. 
v. Genade en vrede voor ons allemaal, 
 van God, onze bron en onze bestemming, 
 licht, barmhartigheid en leven, in het   
 bevrijdende spoor van Jezus, de mensenzoon,  
 gedreven door de adem van de Geest. 
a. Amen 
 
Zingen: Lied 967 : 1, 3 en 5   
    
Gebed 
 
Glorialied: 273 : 1 en 2 
 
Gesprekje met de kinderen: Over handen gesproken 
 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
 
 
 
 



DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Lezingen uit de Bijbel: 
 
Uit de Psalmen: Psalm 90 : 13  - 17 (werkvertaling) 
13. Keer terug, EEUWIGE! Hoe lang nog? 
       En ontferm U over uw dienaren. 
14.  Verzadig ons in de morgenstond 
        met uw goedheid 
        en wij zullen juichen en ons verheugen, 
        al onze dagen! 
15.  Verheug ons naar de dagen, 
        waarin Gij ons deed bukken, 
        naar de jaren waarin wij het kwade zagen. 
16.  Laat uw werk door uw dienaren gezien worden  
        en uw heerlijkheid over uw kinderen komen. 
17.  De liefelijkheid van de EEUWIGE,  
        onze God, moge over ons zijn. 
        En het doen van onze handen,  
        bevestig Gij dat over ons, 
        het doen van onze handen, 
        bevestig dat! 
 
Uit de Evangeliën: Markus 3 : 1 – 6 (werkvertaling)  
    1.  Hij kwam weer binnen in de synagoge. 
          En daar was een mens  
          die een verdorde hand had 
    2.  En zij hielden hem in het oog 
          of hij hem op de shabbath zou genezen, 
          om hem aan te klagen. 
     3.  En hij zegt tegen de mens  
          die een verdorde hand had: 
           
          Sta op, in het midden! 
    
    4.   En hij zegt tegen hen: 
          Is het toegestaan op de shabbath 
          goed te doen of kwaad te doen, 
          een levende ziel te redden  
          of die te doden? En zij zwegen. 
 
    5.   En nadat hij hen rondom zich 
          met toorn had aangekeken,           
          en bedroefd over de verharding  
          van hun hart, 
          zegt hij tot de mens: 
          Strek je hand uit! 
          En hij strekt die uit,  
          en zijn hand was hersteld. 
    
     6.  En de Farizeeën,  
          zij gingen terstond naar buiten,  
          om met de Herodianen overleg te plegen 
          tegen hem, om hem om te brengen. 
 
Zingen: Lied 362  
 
Woord bij de lezingen: 
OVER HANDEN GESPROKEN 
 



Zingen: Lied 351 uit het (oudere) Liedboek voor de Kerken 
Zie ons heden voor U treden, 
God die goedheid zijt, 
die ons hebt gegeven  
Christus, ‘t eeuwig leven,  
eens en voor altijd. 
 
God van zegen, onzentwege 
hebt G’uw zoon gezaaid; 
en het zaad werd wakker 
op de wereldakker 
wordt met vreugd gemaaid. 
 
Ach, wij smeken: in dit teken, 
Heer, maak ons gewis, 
dat Gij ons zult schenken 
boven alle denken 
wat ons nodig is. 
 
Laat wie maaien 
straks ook zaaien 
naar uw goede Wet. 
Zegen onze landen; 
‘t werk van onze handen, 
God, bevestig het!  
 
DIENST VAN DE GEBEDEN EN DE GAVEN  
 
Dankgebed, voorbeden: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons! - Stiltemoment – Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven 
 
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst. Met hen zingen we: Als je gelooft in de Here Jezus 
 
Zingen: Lied 863: 1, 5 en 6  
 
Uitzending en zegen 
 
Orgelspel 
 

 

 
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: mevr. ds. A.M. Verbaan-van 
den Heuvel (PKN-cantatedienst) 
18.30 uur Ichthuskerk: ds. L. Hak, IJzendoorn (wijk 
West) 
 
3 november 2019 
9.30 uur Oude kerk: ds. W. Geerlof, Ede (wijk West) 
9.30 uur Ichthuskerk: ds. A. Juffer, Wageningen (wijk 
Oost) 
 

 
Omzien naar elkaar 

 

 
Mededelingen 

 
 

 
RockSteady 
 
Regen, dat is vooral goed voor de plantjes, zelf 
zitten we liever binnen. Maar wacht! Rock Steady is 
óók binnen! Én: De leiding heeft een workshop 
gehad, dus de Rock Steady avonden (voor 1e-4e 
klassers) zullen nóg leuker, boeiender, leerzamer én 
leuker zijn. Dubbel leuker, ja! Dus kom ook!  
 
De eerstvolgende Rock Steady avonden* zijn: 
RockSteady 1   - vrijdag 15 nov.  - 
 Daniël 
(danielvansteenbergen@hotmail.com) 
RockSteady 2/3  - vrijdag 8 nov. 
 - 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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Moment van gedenken Bennekom 
 
Een sfeervol verlichte begraafplaats. Mensen die 
met een brandend kaarsje hun weg zoeken naar 
het graf van een geliefde. Om hem/haar te 
gedenken. 
 
De samenwerkende kerken in Bennekom nodigen 
iedereen uit die op deze manier een geliefde willen 
gedenken op de Gemeentelijke Begraafplaats in 
Bennekom.  
Vrijdag 8 november begint dit moment van 
gedenken om 19.30 uur in de Oude Kerk aan de 
Dorpsstraat met een stilte, muziek en een woord 
van herinnering.  
 
Daarna verlaten wij met brandende kaarsjes de 
kerk om naar de begraafplaats te gaan. Daar 
wordt op verschillende plaatsen stil gestaan om 
iedereen de gelegenheid te geven de kaarsjes op 
het graf van de geliefden te zetten.  
 
Bij een groot hart van kaarsen krijgen zij van wie de 
geliefden gecremeerd zijn alle gelegenheid te 
gedenken door hun kaarsje in het hart neer te 
zetten. Tijdens de wandeling over de begraafplaats 
zal er steeds muziek te horen zijn.  
 
Bij terugkomst in de Oude Kerk is er koffie en thee 
en alle gelegenheid met elkaar na te praten.  
 

Buitengewone Midwinterontmoetingen, een 
oproep!  
 
De Raad van Kerken Bennekom is op zoek naar 20 
personen (adressen) die om beurten vanaf 20 
januari tot en met 14 februari 2020 hun huis, 
anderhalf uur beschikbaar willen  stellen om 
gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten: 
iedereen is daar welkom.  
 
We houden dan de Buitengewone 
Midwinterontmoetingen: voor ieder die maar wil, 
zonder verplichtingen, in een huiselijke omgeving, 
“buitengewoon een bakje doen”.   
  
Het gaat om de doordeweekse dagen van 10.00 
uur tot 11.30 uur. Elke dag is een ander adres aan 
de beurt.  
 
We starten op de maandag (“Blue Monday”) na 
de Eenheidszondag. Het thema “Buitengewoon” 
zal dan centraal staan. 
 
We roepen u op om u aan te melden, graag voor 
25 november a.s.. Stuur dan een e-mail naar 
rvkbennekom@gmail.com. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Cor Schaap, 06 53867178 of via de website van de 
Raad van Kerken Bennekom 
www.rvkbennekom.com. 
Wij informeren u daarna over de verdere gang van 
zaken.  
Wilt u dan ook vermelden op welke data u 
eventueel niet beschikbaar bent. 
We kijken uit naar uw aanmelding! Het wordt vast 
buitengewoon.  
 
Namens Raad van Kerken Bennekom 
Cor Schaap 
 

Taizé-vesper 
Op vrijdag 15 november om 19.30 uur wordt er in 
de Katholieke Kerk aan de Heelsumseweg 1, 
Bennekom  weer een Taizé-vesper gehouden, 
georganiseerd door de Raad van Kerken.  Het 
thema van deze vesper is ‘Du zeigst mir den Weg’, 
naar een strofe uit een Taizé-lied.  
De oecumenische kloostergemeenschap van Taizé 
(Frankrijk) wil wereldwijd mensen uit verschillende 
kerkelijke tradities met elkaar verbinden. De vespers 
bestaan uit  het samen zingen van eenvoudige 
meditatieve liederen, korte bijbellezingen, gebed 
en stilte. Iedereen is van harte welkom om te 
zingen, tot rust te komen en elkaar na afloop van 
de vesper te ontmoeten.  
 
Datum:  15 november 2019 om 19.30 
Locatie:  Katholieke Kerk, Maria Virgo Regina, 
Heelsumseweg 3, te Bennekom 
Collecte: onkostenbestrijding van de dienst 
 

Kerkpleinmarkt 
 
In oktober is er geen mogelijkheid om spullen in te 
leveren voor de kerkpleinmarkt. In november 
hopen we op maandagmiddag wel weer 
geopend te zijn voor de inname van spullen.  

 


