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Oude kerk 
15 maart 2020 

9.30 uur 
Zondag Oculi 

 
Voorganger: Ds. A. Verbaan-van den Heuvel 
Organist: mevr. Elly Meijer 
Ouderling: mevr. Wijntje van Beek 
2e Ouderling: dhr. Niels Moerke 
Diaken: dhr. Eric van der Mark 
Lector: mevr. Joke van Butselaar 
 
Liturgische kleur: paars 

 
Diaconale collecte: Woord en Daad 
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 
 
Aanvangslied: Psalm 95: 1 en 2 
 
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, 
 in gemeenschap met Zijn Geest.                                                                       
gem. Amen.   
 
Kyrië gebed 
 
Zingen: Lied 91a: 1 en 3  
 
Kindermoment 
 
Elly speelt couplet van het lied “Als je geen liefde hebt voor elkaar” 
 
Gebed bij de opening van de Schrift  
 
Schriftlezing: Deuteronomium 6: 4-9 
 
Zingen: Psalm 119: 17 
 
Schriftlezing: Mattheüs 5: 33-48 
 
Zingen: Lied 538: 1 en 2 
                        
Verkondiging      
 
Orgelspel  
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Gebeden, afgesloten  met het Onze Vader 
 
Slotlied: Lied 512: 1, 5, 6 en 7 
 
Zegen, besloten met gezamenlijk Amen 
 
Orgelspel  
 
 
 

 

 

 
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. M. Goudriaan, Ede (wijk West) 
 
22 maart 2020 
Oude Kerk: 
9.30 uur: ds. M. van Campen, Ede (wijk West) 
Ichthuskerk: 
9.30 uur: ds. A.M. Verbaan-van den Heuvel (wijk 
Oost) 
 

 
Mededelingen 

Veertigdagentijd 
Dit jaar wordt er geen Veertig dagen boekje 
uitgegeven, PKN breed zoals we de laatste jaren 
gewend waren. Voor wie het mist: er is een 
landelijke uitgave van een veertigdagenboek voor 
iedere dag. Er is ook een App. Wel zal er zes weken 
lang voor iedere week weer een mooie quote, een 
Bijbelgedeelte, een gebed of gedicht komen 
te  staan in de kerkbrief en op de website van Wijk 
Oost en de Brinkstraatkerk. 
Tevens willen we van harte aansluiten bij het 
project van de werkgroep Kerk Milieu en 
Samenleving : 40 dagen samen duurzaam 
Bennekom. Zorg voor de schepping hoort bij het 
leven met God en bij de kern van het christelijk 
geloof. Op zaterdag 21 maart zijn er verschillende 
activiteiten en een workshop in de Brink (10.00 – 
15.00 uur). 
Veertigdagentijd en gezamenlijk eten 
Tijdens de veertigdagentijd zullen er twee 
maaltijden georganiseerd worden. Het is de 
bedoeling dat er een maaltijd klaar staat waar u 
en jij bij aan kunt sluiten. Als u wilt kan u natuurlijk 
ook helpen in de voorbereiding! Na de maaltijd is 

Inzamelingsactie Voedselbank in de 
Veertigdagentijd 
Voedselbank Ede helpt mensen die onder het 
minimum leven, door ze tijdelijk hulp te bieden in de 
vorm van een zo gevarieerd mogelijk 
voedselpakket. Aanmelden voor de voedselbank 
gaat altijd via een professionele hulpverlener. 
Op dit moment maken 114 gezinnen in de 
gemeente Ede per week gebruik van de 
voedselbank. 
 
Na de succesvolle actie van vorig jaar, pakken de 
gezamenlijke kerken in Bennekom in maart, in de 
aanloop naar Pasen, nog een keer het 
estafettestokje over in de Estafette Actie Bennekom 
voor de Voedselbank Ede.   
Samen delen in oprechte solidariteit met onze 
naasten die de eindjes (even) 
niet aan elkaar kunnen knopen. Ook nu willen u 
vragen om uw bijdrage. 
Lees op www.voedselbankede.nl voor meer 
informatie  
 
Wat kunt u doen? 
Op de inzamelpunten staan kratten waarin u 



3 
 

er een kort avondgebed met als thema “onderweg 
naar Jeruzalem”.  
Data: maandag 16 maart en vrijdag 3 april.  
Kerkheem: 18.30 uur tot 19.45 uur  
Mocht u of jij alleen het Avondgebed willen bij 
wonen: 19.30 uur in de Kerk (ingang Kerkheem) 
Daarna kunt u of jij gewoon weer naar het koor, 
vergadering e.d. We begroeten jullie en u graag. 
Opgaven van komst is gemakkelijk: 
mailto:am@verbania.nl 
 

levensmiddelen kunt deponeren die u beschikbaar 
stelt aan de Voedselbank. 
Het gaat daarbij om houdbare kruidenierswaren: 
conserven, pasta, groente in pot, meelwaren, zoet 
broodbeleg als jam of pindakaas, thee, koffie, 
suiker, rijst maar ook om luiers, 
schoonmaakmiddelen, shampoo, tandpasta, 
wasmiddel, etc..  
Ook een financiële bijdrage is mogelijk; u kunt uw 
gift overmaken op bankrekening nr NL16 SNSB 0947 
0033 04 van Hervormde Diaconie Bennekom o.v.v. 
actie voedselbank maart 2020. 
Waar en wanneer kunt u uw bijdrage inleveren? 

• op zondag  8, 15, 22 en 29 maart in de 
kerken rond de vieringen.  

• op alle werkdagen van 9 t/m 27 maart 
tussen 10.30 uur en 11.30 uur bij de 
parochiewacht in de Torenzaal van de 
Katholieke Kerk, Heelsumseweg 1 

 
NextGen 
Heb je dat ook wel eens… Het gaat geweldig! Alles 
wat je aanpakt lukt en niets of 
niemand kan je tegenhouden! Heerlijk is dat! Je 
hebt het gevoel dat alles vanzelf gaat… 
Dat mooie plaatje willen we graag aan iedereen 
laten zien. Zelfs aan onze ouders, beste 
vrienden en vriendinnen… Maar gaat het wel 
allemaal zo goed… Soms kan het ook wel 
eens tegen zitten; soms lukt lang niet altijd wat je 
graag zou willen… Vandaar het Thema 
voor de NextGen van 15 maart: “Niet alles gaat 
vanzelf.” Marin Nauta, voormalig 
NextGenCrew-lid gaat met haar voorbeelden uit 
haar opleiding met ons hierover 
nadenken. Daarnaast is er natuurlijk weer een 
aflevering van de soap “NextGen” en 
volgen we de belevenissen van Rachel en haar 
vrienden. De band is weer druk aan het 
oefenen op nieuwe nummers en neem vooral ook 
collectegeld mee voor de Alpe d’ 
Huzes-uitdaging van David en zijn vader. 
Kortom: Kom 15 maart naar NextGen; daar gebeurt 
het!! 
 
 
 
 
 
 
 

Toerustingsavond tienerwerkers 
Werken met tieners is leuk, lachen, boeiend en 
gezellig! 
Maar soms is het ook wel zoeken. En héél af en toe 
ronduit ingewikkeld. 
Daarom is het fijn om ervaringen te kunnen delen 
en vragen te kunnen stellen, oftewel: toegerust te 
worden. Even je blik weer op scherp! 
Op woensdag 25 maart as is er een 
toerustingsavond voor de leiding van Youth Alpha, 
Take the Lead, NextGen en Rock Steady. Van harte 
welkom om je te laten inspireren door de mensen 
van Young & Holy en bij te praten met elkaar.  
Leuk als ook gemeenteleden en ouders hierbij 
aanwezig zijn! Samen dragen we het jeugdwerk. 
 
Locatie: De Brink. We beginnen om 20.00 uur. 
 
Spreekt het je aan? Wees welkom - en deel deze 
uitnodiging! 
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Op weg naar Pasen 
Lezen: Johannes 4: 5-26 
 
Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden 
waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. 
Johannes 4: 14b 
 
De Samaritaanse vrouw heeft iets te verbergen. 
Jezus raakt die zere plek juist aan. Ze heeft vijf 
mannen gehad en de zesde is haar an niet. Dit is 
wat haar belemmert aan het volle leven deel te 
nemen. Dat maakt dat ze aan het levende water, 
het echte leven, niet toekomt. Daar hunkert de 
vrouw juist naar. Hoe krijgt ze daar deel aan? 'Ik 
ben het levende water' zegt Jezus. 'Ik ben het die 
met u spreekt'. Nu voelt ze zich gekend en bemind. 
Ze heeft een stem gehoord die haar kent. 
 
Gebed van Franciscus 
 
God, 
Laat mij een instrument zijn 
van uw vrede, 
waar haat heerst, 
laat mij liefde zaaien, 
waar onrecht is, 
vergeving schenken, 
waar ruzie is, eensgezindheid, 
waar twijfel is, vertrouwen, 
waar wanhoop is, hoop, 
waar duisternis is, licht, 
waar droefheid is, vreugde. 
 
Vast u ook weer mee de komende week? Dan 
minder kleding. 
Bedenk hoe lang u vanaf nu geen nieuwe kleding 
meer koopt. 
En ga uw kledingkast eens door om te kijken of u 
anderen blij 
kunt maken met uw kleding. 
Geef € 0.50 voor elk kledingstuk dat u weg geeft. 
 
Vasten is een beproefde manier om stil te staan bij 
het lijden en sterven van 
Jezus Christus. Vasten is voor veel Christenen een 
vanzelfsprekendheid, net 
zoals bidden en Bijbellezen. Even afzien van aardse 
zaken om zo ruimte te 
maken voor God. Vasten kan betekenen dat u 
ergens van afziet, zoals vlees  
en vis, koek en snoep. U kunt ook kiezen om iets juist 
wel te doen, zoals elke 
dag een kaartje sturen of meer tijd met God 
doorbrengen. 

Rembrandt rondom Passie en Pasen 
Gedurende de veertigdagentijd tot na Pasen zijn in 
de Oude kerk van Bennekom etsen en tekeningen 
te zien die  Rembrandt over deze Bijbelverhalen 
maakte. Het zijn reproducties van de originele 
werken. Het Rijksmuseum verstrekte de 
expositiecommissie digitale bestanden van de 
werken uit het Prentenkabinet. Ook het Teylers 
Museum in Haarlem en Boijmans van Beuningen 
bezitten  tekeningen van Rembrandt. Door de 
medewerking van deze musea kunnen ook enkele 
van deze werken getoond worden. 
De prenten worden in chronologische volgorde 
geëxposeerd.  
De kerk is op vrijdagmorgen van 28 februari t/m 17 
april van 10.00 – 12.30 uur geopend voor bezoekers. 
Kerkgangers kunnen na de morgendiensten de  
expositie bezoeken. 
  
U bent van harte welkom. 
 

 

 


