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Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 
Bennekom – Wijk Oost 

 
 

 

  
 
 
 

Oude kerk 
19 januari 2020 

18.30 uur 
2e zondag na Epifanie 

 
Voorganger: mevr. Ds. A. Verbaan-van den Heuvel 
Organist: dhr. Dik Sipma 
Ouderling: dhr. Glijn Groen 
2e Ouderling: dhr. W.A. de Jong 
Diaken: dhr. Han Krijgsman 
Lector: mevr. Joke van Butselaar 
 
Liturgische kleur: groen 

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

 
 

Orde van dienst 
 

Thema: “Horen is niet genoeg” 
 

In deze dienst wordt geen beamer gebruikt. Neem dus uw Liedboek mee! 
 

Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Aanvangslied: Lied 248 
 
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 131 
 
Gebed om de Geest 
 
Schriftlezing 
Jacobus 1: 1-18 
 
Zingen: Psalm 40: 2 
 
Jacobus 1: 19-27 
 
Zingen: Psalm 40: 3 
 
Verkondiging   
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Orgelspel 
 
Zingen: Lied 345 
 
 
Geloofsbelijdenis 
Aansluitend Zingen: Lied 655 
 
Dank- en voorbeden, stil gebed, afgesloten met het Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven 
 
Slotlied: Lied 263 
 
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
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: 
 
26 januari 2020 
Oude Kerk: 
9.30 uur ds. G.F. Dekker (wijk Oost) 
 
Ichthuskerk: 
9.30 uur ds. F. Roest, Zeist(wijk West) 
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Mededelingen 

Buitengewone Midwinter Ontmoetingen gaan van start op maandag 20 januari  
Het is buitengewoon dat een groot aantal Bennekommers, na een oproep van de Raad van Kerken 
Bennekom, van maandag 20 januari tot en met vrijdag 14 februari (om beurten) hun huis beschikbaar wil 
stellen om in de ochtenduren mensen te ontvangen. Door het grote aantal spontane reacties blijkt het 
mogelijk om gedurende vier weken op elke doordeweekse dag, op twee verschillende adressen, 
Buitengewone Midwinter Ontmoetingen te laten plaatsvinden.  
Iedereen is welkom om tussen 10.00 uur tot 11.30 uur langs te komen, een kop koffie of thee te drinken, 
met de aanwezigen in gesprek te gaan en zo wellicht ook kennis te maken met onbekende 
dorpsgenoten .   
De gastadressen zijn de komende tijd te herkennen aan een kleurige poster voor het raam en op de dag 
zelf aan een banner voor de deur. Meer informatie is te vinden op www.rvkbennekom.com  
 
De gastadressen voor komende week zijn:  
 

dag datum Adres 1 Adres 2 
maandag 20-jan Edeseweg  107 Jerfaasplantsoen 9 
dinsdag 21-jan Breehoven 29 Prinsenlaan 2 
woensdag 22-jan Soetendaalseweg 12 Kierkamperweg 23 
donderdag 23-jan Gravin van Bylandtlaan 4 Wilhelminalaan 10 
vrijdag 24-jan Swammerdamlaan 2 Heelsumseweg 4 

 
Kijk kort voor u gaat nog even op bovengenoemde website. Dat voorkomt teleurstellingen. 
 
Actie Kerkbalans 
Graag vragen wij weer uw aandacht voor de actie 
Kerkbalans. 
Allereerst een bedankje richting de lopers. Fijn, dat 
we weer genoeg mensen bereid hebben gevonden 
om hier tijd en energie in te steken. 
Dan de actie zelf: deze actie gaat zaterdag 18 
januari van start en aankomende week worden de 
enveloppen bij u thuis bezorgd. In de week van 27 
januari kunt u de envelop inleveren of worden ze 
opgehaald.  
Ook dit jaar wordt van u, door middel van deze 
actie, een financiële bijdrage voor de kerk 
gevraagd. We hopen dat we met de actie 
Kerkbalans zoveel geld kunnen ophalen zodat we 
2020  met een positief resultaat kunnen afsluiten. 
Namens het College van Kerkrentmeesters alvast 
hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 

NextGen 19 januari 2020 11:00 uur in de Brink 
 
...en toen was het alweer 2020!!! Nog een Happy 
New Year, mensen! We gaan het hebben over 
regenboog; kleuren, verschil in soorten mensen en 
verschil in hoe je gelooft. Geen preek, maar we 
gaan er wel leuke dingen mee doen. De 
NextGenBand is er natuurlijk ook weer en vergeet 
niet collectegeld mee te nemen; dan kunnen we 
David en zijn vader met een flinke zak geld de 
berg op sturen (Alpe d'Huzes). Zien we je zondag 
in de Brink?!? 
 
NextGenCrew 
 

 


