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Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 
Bennekom – Wijk Oost 

 
 

 

  
 
 
 

Oude kerk 
26 januari 2020 

9.30 uur 
3e zondag na Epifanie 

 
Voorganger: ds. G.F. Dekker, Bennekom 
Organist: dhr. Sjoerd Meijer 
Ouderling: mevr. Greet Zwerus 
2e Ouderling: dhr. Renze van de Hoef 
Diaken: mevr. Marja van Haren 
Lector: mevr. Tineke Vreugdenhil 
Beamist: mevr. Joke Faber 
 
Liturgische kleur: groen 

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

 
 

Orde van dienst 
 

Welkom en mededelingen  
 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
Aanvangslied: Psalm 27: 1 
 
Moment van stilte  
 
Bemoediging en groet: 
voorg. Onze hulp is in de naam van de Heer                                                                                                                                    
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 zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus,  onze Heer.                                                                       
gem. Amen.                              
 
Kyriëgebed 
 
Glorialied: Lied 726 
 
Gesprek met de kinderen; kinderen gaan naar de nevendienst. 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed van de zondag 
 
Thoralezing: Exodus 7:8 -13 (een gedeelte uit het synagogale leesgedeelte van de afgelopen Sabbat) 
 
Zingen:  Psalm 74: 5 
 
Evangelielezing: Lucas 10:1en 17-20  
 
 
Zingen: Psalm 74: 7 en 8 
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Verkondiging   
 
Orgelspel 
 
Zingen: Lied 91a 
 
DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed,  besloten met het Onze Vader.  
 
Collectemededeling van de diaken 
 
Inzameling van de gaven. 
 
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst  
 
Slotlied: Lied 823: 1, 3 en 5 
 
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: 
 
Oude Kerk: 
18.30 uur ds. J. Belder, Harskamp (wijk West) 
Ichthuskerk: 
 
2 februari 2020 
Oude kerk: 
9.30 uur ds. G.F. Dekker (wijk Oost) 
Ichthuskerk: 
9.30 uur ds. H.M. Burggraaf, Wekerom (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  
 
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 is op zaterdag 18 
januari van start gegaan en de enveloppen zijn 
inmiddels 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! 
 

RockSteady 
Nieuw jaar, nieuwe kansen. Geef daarom Rock 
Steady ook een kans, als je er nog nooit bent 
geweest. Rock Steady is voor middelbare 
scholieren t/m 4e klas. Check hieronder ff bij wie je 
je kunt melden. Je bent echt keihard welkom! 
Zeker de komende keer wordt fantastisch: Sirkelsag 
Young! Dat “is het grootste, spannendste en meest 
interactieve spel tussen kindergroepen en 
jeugdgroepen uit heel Nederland”. Prima 
gelegenheid om eens een kijkje te nemen, toch?  
Ja! 
 
RockSteady 1  - vrijdag 7 feb. -  Daniël 
(danielvansteenbergen@hotmail.com) 
RockSteady 2/3 - vrijdag 7 feb. - Sander 
(sandermooij@gmail.com) 
RockSteady 4  - vrijdag 7 feb. - Gerben 
(gdenooij@gmail.com) 
Neem even contact op met bovenstaande leiding, 
zodat je weet hoe laat en waar het is. 
 
Tot RockSteady! 
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Bevrijdingssouvernirs 
Zoals jullie wellicht weten (zie de facebook pagina 
van Oud Bennekom) organiseren wij ( de dames 
van  het Bennekoms Kamertje), vanaf begin maart 
een tentoonstelling t.g.v. 75 jaar Vrijheid. 
Wij zijn daarvoor op zoek naar souvenirs die de 
Bevrijding gedenken. 
In de afgelopen jaren is een enorme hoeveelheid 
van dergelijke souvenirs- bekers, bordjes, glazen, 
boekjes, tegels, lepeltjes enz. gemaakt en meestal 
aan lagere schoolkinderen uitgedeeld. 
Heb jij iets dergelijks bewaard ( in die éne doos op 
zolder) en mogen wij dat lenen voor de 
tentoonstelling?  Uiteraard krijg je het na de 
tentoonstelling weer terug. 
Als je iets hebt, laat het me weten of neem contact 
op met info@oudbennekom. 
Alvast reuze bedankt, 
hartelijke groet, Ank Koster 
 
 
 

 

 


