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Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 
Bennekom – Wijk Oost 

 
 

 

  
 
 
 

Ichthuskerk 
22 maart 2020 

9.30 uur 
Laetare 

 
Voorganger: Ds. A. Verbaan-van den Heuvel 
Organist: dhr. Daan de Vries 
Ouderling: dhr. Michiel van der Leeuw 
2e Ouderling: mevr. Wijntje van Beek 
Diaken: mevr. Joke Faber 
 
Liturgische kleur: paars 

 
Diaconale collecte: Vakanties met aandacht 
Kerkvoogdijcollecte:  Algemeen kerkenwerk 
 
Zendingsbussen:  Projecten van Kerk in Actie 

 

 
Orde van dienst 

 
Orgelspel n.a.v. Psalm 122 
 
Welkom 
 
Zingen: Psalm 122: 1 en 3 
 
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.   
 
Gebed van verootmoediging 
 
Zingen: Psalm 103: 3 en 4 
 
Kindermoment 
 
Zingen:”Als je gelooft in de Here Jezus” 
 
Gebed bij de opening van de Schrift  
 
Schriftlezing: Psalm 23 
 
Schriftlezing: Mattheüs 6: 5 – 13 
 
Zingen: Lied 23c: 1,2 en 5 
 
Verkondiging      
 
orgelspel n.a.v. Psalm 23 
 
Gebeden, afgesloten  met “Heer, onze Heer, wij bidden U verhoor ons.” (3 keer) 
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Stil moment van gebed 
 
Onze Vader 
 
Slotlied: Lied 556: 1 en 4 
 
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: 
 
29 maart 2020 
Oude Kerk: 
9.30 uur: ds. J.F.R. Heine (wijk Oost) 
 
Ichthuskerk: 
9.30 uur: ds. C. Budding, Goudswaard (wijk West) 
 

 
Mededelingen 

Op weg naar Pasen (week 5)  
Lezen: Johannes 9: 1-13 en 9: 26-39 
 
Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de 
wereld. 
Johannes 9: 5 
 
Jezus ziet de blindgeboren man en zendt hem naar 
Siloam. Daar ziet hij voor het eerst licht. Ziekte en 
handicaps beperken de mens om zelfstandig 
invulling te geven aan het leven. Zien wij wat dat 
voor hen betekent en hoe wij kunnen bijdragen 
aan ver-licht-ing? Of zijn wij blind voor de nood van 
de ander en lopen we hen voorbij? Jezus was 
bereid zijn handen vuil te maken. Maar zat de 
kracht van het wonder in dat papje van spuug en 
aarde? Of gebeurde het wonder toen de 
blindgeborene opstond en gehoor gaf aan Jezus' 
woord: 'Ga en was jezelf'? 
De farizeeën jagen hem weg, maar dan wordt hij 
opnieuw 'gezien' door Jezus. Meer nog dan de 
genezing wordt hem nu geschonken: 
het ware gezicht op Jezus, de Mensenzoon, het 
licht voor de wereld. 
 
Stuur een kaartje 
In deze onzekere periode van het Coronavirus zijn 
veel mensen aan huis gebonden. 

Van de Expositiecommissie 
Helpt u mee om de exposities in de Oude kerk 
mogelijk te maken? 
                   
Op dit moment is in de Oude Kerk de expositie 
“Rembrandt rondom Passie en Pasen” ingericht. 
Etsen en tekeningen zijn ingelijst, van bijbehorende 
teksten voorzien. Een mooie tentoonstelling. 
Vanwege de Corona maatregelen echter niet 
meer te zien. Gelukkig zijn deze werken door de 
commissie aangeschaft en blijven dus beschikbaar 
voor een volgende Passie en Paastijd. 
Er zijn kosten gemaakt, in het vertrouwen dat we 
weer gesponsord worden met de cheques van 
BennekomDoet /EdeDoet.   
Tevens bereiden we een bijzondere tentoonstelling 
voor van het werk van Henk Pietersma rondom het 
thema Credo van 26 september tot 28 november 
a.s. De cheques worden volgende week bezorgd.  
Helpt u ons mee?  
Uw bijdragen maken het mogelijk dat we deze 
tentoonstellingen organiseren, en de Oude Kerk 
openstaat voor de gehele Bennekomse bevolking, 
om te genieten van kunst en elkaar te ontmoeten. 
U hoeft de deur niet uit: 
U kunt de code van  de cheques per email 
doorsturen naar: info@expooudekerk.nl. 
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Stuur een mooie kaart aan iemand die dat goed 
kan gebruiken. 
We denken dan vooral aan de kwetsbare groep 
ouderen en zieken thuis of in het ziekenhuis. Ook 
denken wij aan hen die tijdelijk of permanent in 
verpleeghuizen verblijven.  
 
God heeft ons geen geest van angst gegeven,  
maar een geest van kracht, liefde en 
zelfbeheersing. 
2 Timoteüs 1: 7 
 

Of als u geen gebruik maakt van email kunt u de 
code ook telefonisch doorgeven: 0318 418090 
Cheques kunnen ook ingeleverd worden bij:  
Rijk Munniks  Boekelo 6  6721TG Bennekom 
Josien Janse Weerkruislaan 82, 6721BW, Bennekom 
Tine Cupido Johanniterlaan 14 6721XZ Bennekom  
tel 418090 
In de brievenbus van ‘t Kerkheem  
www.expooudekerk.nl 

Paasmiddag 
De Commissie voor het ouderenwerk  laat hierbij 
weten dat i.v.m. het coronavirus de 
aangekondigde Paasmiddag op 7 april niet 
doorgaat. 
 

Stiltevieringen 
Vanwege het coronavirus zijn de stiltevieringen op 
6, 7 en 8 april helaas afgelast. 

Collectes  
In verband met de maatregelen om het 
coronavirus te bestrijden is het niet mogelijk om als 
gemeente fysiek bij elkaar te zijn. Hierdoor is het 
ook niet mogelijk om voor de diaconie en kerk te 
collecteren. Om hier toch in te voorzien vragen wij 
u de komende tijd wel te geven voor de geplande 
diaconale doelen en de kerk. 
  
 
Diaconie: 
Zondag 22 maart: Kerk in Aktie Zuid Soedan. 
Zondag 29 maart: Plaatselijk jeugdwerk 
Zondag 05 april: Het Passion (Hummelo) 
  
U kunt uw bijdrage overmaken op NL 16 SNSB 094 
700 3304 van de diaconie Herv. Gem. Bennekom 
ter attentie van het genoemde doel. 
  
Kerk: 
De bijdrage voor de kerk kan overgemaakt worden 
op rekening nr: NL 13 RABO 030 700 1814 tnv het 
College van Kerkrentmeesters 
  
Namens de Diaconie en Kerkrentmeesters hartelijk 
dank voor uw bijdrage. 
 

Prekenbundel ds. Van Asselt 
Onder de huidige omstandigheden kon de 
presentatie van U heb ik vrienden genoemd, de 
bundel met 10 preken van ds. W.J. van Asselt, niet 
doorgaan. 
 
U kunt het boekje wel kopen bij de boekhandel of 
bij Marian van Asselt, tel. 623874, e-mail 
m.vanasselt-debruijn@telfort.nl 

Klokken van Troost 
Op woensdagavond 25 maart en 1 april zullen net als afgelopen woensdag 
vijf Bennekomse kerken hun kerkklok luiden als teken van troost en hoop! 
Een impressie https://youtu.be/4NolA0Sf_r0 
 
Ichthuskerk 
Iedere woensdagmiddag zal ik in de Ichthuskerk zijn. Mocht u of jij mij willen spreken of bellen ( 0318-
414136) dan ben ik er. Om half vijf zal ik in de kerkzaal van de Ichthuskerk een gebed uitspreken, 
afgesloten met het Onze Vader.  Een kaarsje kan u of jij ook aansteken.  Mocht u of jij daar bij willen zijn 
dan is dat mogelijk. Wel met de gepaste afstand van 2 meter. En geen handen schudden. Aan de 
ingang van de Ichthuskerk is ook de gelegenheid om eerst je handen te wassen. 
 
Harten                                                                                                                                                                                                        
Ondertussen heb ik al prachtige harten ontvangen. Enkele kinderen en ouders hebben gehoor gegeven 
aan de oproep tijdens de zondagse dienst online bij de tekst “Heb uw vijanden lief”. Knuffelen, kussen, 
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omhelzen en high five kunnen we nu niet geven. Een hand op ons hart, een kus in de lucht of een hartje 
maken van je handen: zo kunnen we iemand laten zien dat we van ze houden, vriend of vijand. Mocht je 
nog geen hart hebben gemaakt, het kan nog. Doe ‘m in de brievenbus bij de Ichthuskerk  of breng ‘m op 
woensdagmiddag in dezelfde kerk. Ik maak een mooie expositie. Als de kerk weer gewoon open kan, 
kunnen we alles zien!!! 
 
Voedselbank                                                                                                                                                                                                                                                     
In de Ichthuskerk kunt u en jij op woensdagmiddag spullen brengen voor de voedselbank. Achterin de 
kerk staan de benodigde kratten. Ook is er een pot om een donatie te doen! Fijn wanneer we op deze 
wijze ook aandacht aan anderen blijven besteden. 
 
Omzien 
Het is bijzonder waardevol om in deze tijd naar elkaar om te blijven zien. Op bezoek is niet mogelijk maar 
een kaartje of een telefoontje is kostbaar. Doen hoor want er zijn veel mensen eenzaam aan het worden 
nu er zoveel wegvalt! 
 
Kerkgang 
Voor de zondagen 29 maart en 5 april houden we in ieder geval kerk zoals we tot nu toe gedaan 
hebben: online kunt u deze beluisteren. Met slechts een mens of 15 wonen we de dienst bij. Mocht u of jij 
graag de dienst op 29 maart of 5 april willen bijwonen: dat kan zeker. Dan kunnen anderen eens 
thuisblijven. Wel graag opgeven bij am@verbania.nl 
 
Scholieren 
Wat is het vreemd dat er niet naar school gegaan kan worden of naar de opleiding. Geen school lijkt 
altijd heerlijk maar nu voelt het vaak anders! Hopelijk kunnen jullie thuis een studieritme vinden en tijd om 
te ontspannen. We denken aan jullie, ook op zondag in de dienst…Zet’ m op ook nu je niet kunt sporten. 
Wellicht kun je anderen helpen! Of doen jullie dat al via DVO? 
 
Kindernevendienst 
Iedere dienst online heeft ook een kindermoment op weg naar Pasen. De kindernevendienst geeft iedere 
week de werkjes e.d. aan de ouders zodat jullie deze thuis ook kunnen doen. Ontvang je het nog niet? 
Mail naar Marielle Mooij (mailadres: mariellevdspek@hotmail.com) 
 
Tenslotte: 
In goede machten liefderijk geborgen 
Verwachten wij getroost wat komen mag. 
God is met ons des avonds en des morgens 
Is zeker met ons elke nieuwe dag. 
AMVH 
 
 

 


