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Ichthuskerk 
3 november 2019 

9.30 uur 

 
Voorganger: ds. A. Juffer, Wageningen 
Organist: dhr. Sjoerd Meijer 
Ouderling: dhr. Glijn Groen 
Diaken: dhr. Gijs Elbertsen 
Lector: mevr. Marja Hulsbergen 
Beamist: mevr. Joke Faber 
 
Liturgische kleur: groen 

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

 
 

Orde van dienst 
 

Welkom / mededelingen aankondigen van het aanvangslied  
 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING  
 
Aanvangslied, Psalm van de zondag: Psalm 32: 1, 2 
 
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 en van Jezus Christus,  onze Heer.                                                                       
gem. Amen.                              
 
Kyriëgebed intenties besloten met gezongen ‘Heer ontferm U’  ( 1x)  
 
Glorialied : Psalm 32: 3, 4 
 
Moment met de kinderen  
 
Kinderlied: Lied 186, Er is geen plaats 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om de opening van het woord 
 
Schriftlezing: Lucas 19: 1- 10   
 
 
 
 
 
 
 



Zingen: Lied 487: 1 (Liedboek 1973) 
 
De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
Ben ik opnieuw geboren en getogen. 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
Gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
En zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 
 
Verkondiging  
  
Orgelspel 
 
Zingen: Lied 531 
  
DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed – voorbeden besloten met “Heer onze God, wij bidden U verhoor ons” (1x)  – stil gebed – 
Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven voorafgegaan door collectemededeling van de diaken 
 
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
 
Slotlied: Lied 912: 1, 4, 6 
 
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. M. Goudriaan, Ede (wijk 
West) 
18.30 uur Brinkstraatkerk: mevr. ds. D. Atema, Ermelo 
(PKN_avonddienst) 
 
6 november 2019 (Dankdag) 
19.30 uur Brinkstraatkerk: mevr. ds. A.M. Verbaan-
van den Heuvel (PKN-dienst) 
 
10 november 2019 
9.30 uur Oude Kerk: mevr. ds. A.M. Verbaan-van 
den Heuvel (wijk Oost) 
9.30 uur Ichthuskerk: ds. J. De Jong, Nijkerk (wijk 
West) 
 
 

 
Omzien naar elkaar 

 

 
Mededelingen 

 
 

 
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.  
 



Met ARocha aan het werk. 
Zaterdagmiddag 9 november willen we toch nog 
een keer verder werken op ons terrein aan de 
Franse Kampweg. Helaas konden we in oktober 
mede door de regen minder klaar krijgen dan we 
graag hadden gewild. Daarom willen we nu nog 
een keer aan de slag om de heide daar weer vrij te 
maken van boompjes en ander opschot. Iedereen 
is welkom! Er wordt voor gereedschap en 
handschoenen gezorgd. Graag in verband met de 
catering even aanmelden via ons adres 
bennekom@arocha.org. 
 

Extra collecte jeugdwerk  
Op DV zondag 10 november zal er een extra 
collecte worden gehouden voor het jeugdwerk. De 
afgelopen jaren is het aantal jongeren in onze 
gemeente sterk gegroeid, waar we uiteraard 
dankbaar voor mogen zijn. Door deze sterke groei 
gaan meer kinderen/jongeren naar de 
verschillende jeugdclubs en nemen meer 
kinderen/jongeren deel aan de jeugdactiviteiten. 
Deze activiteiten bieden jongeren de gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten, waardoor er verbinding 
met elkaar ontstaat en een verdieping in het 
persoonlijk geloof. Door de sterke toename van het 
aantal jongeren, zijn de kosten de afgelopen jaren 
ook sterk gestegen. Om hierin enigszins tegemoet 
te komen, is besloten een extra collecte te houden 
ten gunste van het college van kerkrentmeesters 
met bestemming jeugdwerk. We hopen dat u de 
jongeren een warm hart toedraagt en het 
belang  hiervan inziet. Van harte aanbevolen! 
 
 

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 
 

RockSteady  
Wintertijd. De tijd van alle lekkernijen en 
gezelligheid. Je weet wel: pepernoten, oliebollen, 
Sinterklaas, Kerst, Rock Steady. Wacht, Rock 
Steady? Ja, sowieso Rock Steady! Even lekker weg 
uit al die feel good gedoe en lekker met 
leeftijdsgenoten een mooie avond hebben. 1e – 4e 
jaars? Kom erbij! 
 
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 29 nov.  -
 Gerben (gdenooij@gmail.com) 
* Neem even contact op met bovenstaande 
leiding, zodat je weet hoe laat en waar het is. 
 
Tot RockSteady! 
 

  



Najaarsconcert Con Amore Bennekom 
Op zaterdag 9 november 2019 houdt het Christelijk 
Gemengd Koor Con Amore Bennekom weer haar 
jaarlijkse Najaarsconcert in de Oude- of St. 
Alexanderkerk. 
 
Het concert staat onder algehele leiding van 
dirigent Jannie Wichards – van Duuren. 
 
De muzikale begeleiding zal plaatsvinden door Jos 
Teeuw (orgel) en Marleen van der Kolk (piano). 
Tevens werkt Mathijs van der Kolk (cello) aan het 
concert mee. 
 
Ook dit jaar belooft het weer een afwisselend 
concert te worden; u bent allen van harte welkom. 
 
De aanvang is van het concert is om 20.00 uur (kerk 
open: 19.30 uur). 
 
De toegang is gratis; er wordt aan de uitgang een 
collecte gehouden ter bestrijding van de kosten. 
 
Meer informatie over het koor en het concert kunt u 
lezen op onze website: 
www.conamorebennekom.nl 
 
 
De PR commissie Christelijk Gemengd Koor 
Bennekom. 

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 is een variant op de “levende 
adventskalenders” die vooral in de Gelderse 
Achterhoek plaatsvinden en daar een groot succes 
zijn. Daar in de donkere dagen voor Kerst, hier in 
Bennekom tijdens de donkere dagen na Kerst.  
 
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 
 

 


