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Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 
Bennekom – Wijk Oost 

 
 

 

  
 
 
 

Oude kerk 
29 maart 2020 

9.30 uur 
Zondag Judica 

 
Voorganger: ds. J.R.F. Heine, Bennekom 
Organist: dhr. Sjoerd Meijer 
Ouderling: dhr. Renze van de Hoef 
Diaken: dhr. Jan Pieter de Kloet 
 
Liturgische kleur: paars 

 
Diaconale collecte: Plaatselijk jeugdwerk 
Kerkvoogdijcollecte:  Algemeen kerkenwerk 
 
Zendingsbussen:  Projecten van Kerk in Actie 

 

 
Orde van dienst 

 
Orgelspel 
 
De kaarsen worden aangestoken 
 
Mededelingen 
 
Zingen: Lied 281 
Wij zoeken hier uw aangezicht. 
God, houd uw oog op ons gericht: 
Kyrie eleison! 
 
Wanneer het donker ons verrast, 
houd ons dan in uw goedheid vast: 
Kyrie eleison! 
 
De vragen huizen in ons hart. 
Gij, die de duisternis ontwart: 
Kyrie eleison! 
 
Ontvlam in ons en vuur ons aan! 
Getroost zullen wij verder gaan. 
Kyrie eleison! 
 
Inleiding voor de situatie in deze tijden 
 
Bemoediging en groet: 
v. Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE, 
a. die hemel en aarde makende is, 
v. die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a. en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. 
v. Genade en vrede voor ons allemaal, 
 van de EEUWIGE  
 die onze bron, ons baken en onze bestemming is, 
 ook en juist in een wereld, 
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 waarin zoveel onzeker en onveilig is geworden, 
 die al wat leeft tot zijn recht zal laten komen, 
  in het leefspoor van Jezus,   
 die beeld en gelijkenis is van God, 
 en die ons oproept, dat ook te zijn, 
 bezield en aangedreven door de ademtocht,  
 die Geest heet. 
a.  Amen 
 
Lied 25a naar Psalm 25 
 
Kyriegebed 
v. Laten wij de EEUWIGE aanroepen om ontferming over de nood van de wereld, 
a. want zijn barmhartigheid heeft geen einde. 
….. 
v. zo bidden wij U allen tezamen 
a. Ontferm U, EEUWIGE, onze God. 
 
Lied 942 : 3 
         
Projectverhaal voor de kinderen: 
Het huis op het zand. 
 
Zondagsgebed 
 
Woord op deze zondag,  
Afgewisseld met daarin opgenomen de lezingen: 
 
Eerste deel van ‘Woord op deze zondag’. 
 
Eerste lezing: Jozua 1 :  6 - 9 
6. Wees sterk en moedig,  
     want jij, jij zult dit volk het land doen beërven,  
     dat Ik hun vaderen gezworen heb hun te zullen geven.  
7.  Alleen, wees sterk en moedig, héél erg, 
     en wees waakzaam om te doen 
     overeenkomstig de gehele Leidraad Tora 
     die mijn knecht Mozes jullie geboden heeft;  
     wijk daarvan niet af.  
     naar rechts noch naar links,  opdat jullie voorspoedig    
     zullen  zijn,  overal waar gij gaat.  
 
8.  De boekrol met dit onderricht  
     mag niet wijken uit je mond,  
     maar overpeins die dag en nacht,  
     opdat je nauwgezet handelt  
     overeenkomstig alles wat daarin geschreven is,    
     want dan zul je op je wegen je doel bereiken  
     en je zult  voorspoedig zijn.  
 
9.  Heb Ik je niet geboden:  
     wees sterk en moedig?  
     Sidder niet en word niet verschrikt,  
     want de eeuwige, je God, is met je,  
     overal waar je gaat. 
 
Kort orgelspel 
 
Tweede deel van ‘Woord op deze zondag’ 
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Tweede lezing: 1 Koningen 19 
4.  Zelf echter trekt hij  
     een dagreis ver de woestijn in,  
     hij gaat zitten onder één enkele doornstruik  
     en hij wenst dat zijn ziel zal sterven 
     en hij zei: Het is VÉÉL!  
     Neem nu, EEUWIGE, mijn ziel,  
     want ik ben niet beter dan mijn vaderen.  
5.  Daarop legt hij zich neer  
     en hij slaapt in onder één enkele doornstruik. 
     Maar zie, een boodschapper raakt hem aan 
     en zegt tot hem:  
     Sta op, eet!  
6.  Hij kijkt rond en daar was,  
     aan zijn hoofdeinde,  
     een koek op gloeiende stenen gebakken  
     en een kruik water.  
     Hij eet en hij drinkt en hij legt zich weer neer.  
7.  Maar opnieuw, voor de tweede keer,  
     de boodschapper van de EEUWIGE  
     raakt hem aan en zegt:  
     Sta op, eet! 
     Want je hebt VÉÉL weg vóór je. 
8.  En hij staat  op, hij eet en hij drinkt  
     en hij gaat door de kracht van die spijs  
     veertig dagen en veertig nachten  
     tot aan de berg van God, de Horeb. 
 
Kort orgelspel 
 
Derde deel van ‘Woord op deze zondag’ 
 
Derde lezing: Johannes 11 : 38 - 44 
38.  Jezus… komt naar het gedenkgraf;  
      dit was een spelonk  
      en er lag een steen tegenaan.  
39. Jezus zegt: Neemt de steen weg!  
      Marta, de zuster van de gestorvene,  
      zegt tot hem:  
      Heer, er is reeds lijklucht,  
      want het is al de vierde dag.  
40.  Jezus zegt tot haar: Heb Ik je niet gezegd,   
      dat jij, als jij gelooft,  
      de heerlijkheid van God zult zien?  
41. Toen namen zij de steen weg.  
      En Jezus sloeg de ogen opwaarts en zei:  
      Vader, Ik dank U, dat U mij gehoord hebt.  
42. Zelf wist Ik, dat U mij altijd hoort,  
      maar ter wille van de schare,  
      die rondom mij staat, heb ik gesproken,  
      opdat zij geloven,  
      dat U mij gezonden hebt.  
43. En na dit gezegd te hebben,  
       schreeuwde hij met luide stem:  
       Lazarus, hierheen, naar buiten!  
44. De gestorvene kwam naar buiten,  
      de voeten en de handen gebonden  
      met grafdoeken,  
      en zijn gezicht was met een zweetdoek ombonden. 
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      Jezus zegt tot hen:  
      Maak hem los en laat hem op weg gaan! 
 
Slot van ‘Woord op deze zondag’ 
 
Kort orgelspel 
 
Dienst van de voorbeden 
 
Woord van de diakonie 
 
Slotlied: lied 598: (driemaal te zingen) 
 
Uitzending en zegen 
v. De EEUWIGE zegent ons en Hij behoedt ons, 
de EEUWIGE doet zijn aangezicht over ons lichten  
en is ons genadig, 
de EEUWIGE verheft zijn aangezicht over ons  
en geeft ons vrede. 
 
Antwoordlied:  Lied 415 : 3 
Amen, amen, amen, 
dat wij niet beschamen, 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw Naam ter eer.  
  
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. H. Russcher, Veenendaal (wijk West) 
5 april 2020 
Oude kerk: 
9.30 uur: ds. A.D. Goijert, Nijkerk (wijk West) 
Ichthuskerk: 
9.30 uur: ds. A. M. Verbaan-van den Heuvel (wijk 
Oost) 
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Mededelingen 

Op weg naar Pasen (week 6)  
Lezen: Johannes 11 : 1-4 en 17-44 
 
'Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij 
gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft'. Johannes 
11 : 25 
 
'De verschillende reacties van de vrouwen en de 
mensen om Jezus 
heen zijn herkenbaar wanneer we denken aan 
onze eigen rouwervaringen. 
Het gevoel dat God ver weg is, afwezig. De hoop 
wellicht dat Hij 
wél iets kan betekenen. Jezus lijkt misschien ver en 
onverschillig, maar 
Hij is er (al is het op zijn tijd en niet de onze). Jezus is 
er in het verdriet 
en huilt mee. Jezus is de opstanding en het leven. 
Niet alleen maar 
'sta op', nee er komt iets achteraan. Léven, dat is 
wat we bij hem vinden. 
 
Gebed 
'Houd ons Heer, 
onder de schaduw van uw ontferming. 
Versterk en ondersteun allen die bang zijn. 
Wees met allen die zorg dragen voor zieken en 
ontheemden. 
Richt op allen die gebukt gaan. 
Troost ons in het vertrouwen 
dat niets ons kan scheiden van uw liefde.' 
 
Omzien naar 
In deze zeer onzekere en moeilijke periode van het 
Coronavirus zijn 
veel mensen aan huis gebonden. Stuur een mooie 
kaart aan iemand die  
dat goed kan gebruiken. Of pak eens vaker de 
telefoon en bel naar  
iemand waarvan u denkt dat hij of zij eenzaam is. 
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.  
 
Hou elkaar in de gaten, wees lief voor elkaar. 
 
Minder alcohol 
Geef € 2 voor iedere dag dat u in deze week geen 
alcohol drinkt. 
 
 
 
 
 

Tentoonstelling Credo, geloven op scherp 
In september hopen we met schilderijen van de 
Leeuwarder kunstenaar Henk Pietersma rondom 
het thema Credo een expositie in te richten. Hij 
maakte deze werken bij de Geloofsbelijdenis van 
Nicea. Tevens schreef hij bij elk werk een 
indringende tekst.  
De tentoonstelling in de Oude kerk laat ca. 35 
schilderijen in acryl zien samen met de  poëtische 
reflecties van de maker zelf.  
Ook worden rondom het thema nevenactiviteiten 
georganiseerd. 
U hoor meer van ons…………. 
 
Wilt u ons helpen deze expositie mogelijk te 
maken? 
       
U kunt de cheque van EdeDoet, die u recent 
ontving aan de expositiecommissie van de Oude 
Kerk doneren.  
 
U hoeft daarvoor de deur niet uit: 
De code op de cheque kunt u per email sturen 
naar: info@expooudekerk.nl  
Gebruikt u geen internet dan kunt u deze code ook 
telefonisch doorgeven: tel 0318 418090 
 
U kunt uw cheque ook inleveren 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 de Oude Kerk (Kerkheem) of 
bij de expositie 
 
Wij zijn heel blij met uw steun. 
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Onze Facebookpagina 
In deze bijzondere tijden is het goed op de hoogte 
te blijven. Wij proberen u zoveel mogelijk te 
informeren via de kerkbrief en gemeentemails. 
 
Maar wist u dat wij ook een facebookpagina 
hebben? 
Ook daar proberen we u zo goed mogelijk op de 
hoogte te houden. 
 
U vindt de pagina op: 
https://www.facebook.com/Hervormd-Bennekom-
wijk-Oost-573565242702678/ 
 

Bijwonen van de kerkdienst 
Het is voor een paar mensen mogelijk om de 
kerkdienst a.s. zondag bij te wonen. Hiervoor kunt u 
zich aanmelden bij de scriba. 
 
Vanwege de maatregelen mag u zich alleen 
aanmelden: 
- als u niet ouder bent dan 70 jaar 
- als u verder helemaal gezond bent 
 
De dienst kan beluisterd worden op 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/313/events en 
ook bekeken worden op ons youtubekanaal: 
https://www.youtube.com/channel/UCpqfJyzcoEA
JeYTiQRcN2Yw 
 

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 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. 
 

RockSteady 
Boem! Coronavirus. Dat ging snel en resoluut: alle 
activiteiten werden tot nader order uitgesteld, ook 
RockSteady. Vet balen. Maar er zijn legio digitale 
alternatieven om elkaar toch een beetje in de 
gaten te houden. App, mail, sms, whatever dus 
gewoon af en toe ff naar je groepsgenoten en je 
leiding, vinden ze leuk! Was je nou  net van plan 
om voor het eerst naar Rock Steady te komen en 
werd juist die bijeenkomst afgelast? Mail ff 
onderstaande leiding, gooien we je gewoon in de 
app-groep, et voila (da’s Frans), je hoort er ook bij! 
 
Locatie: kelder De Brink, tijd: 20:00 uur, datum: 
RockSteady 1  - UITGESTELD  -  Daniël 
(danielvansteenbergen@hotmail.com) 
RockSteady 2/3 - UITGESTELD - Sander 
(sandermooij@gmail.com) 
RockSteady 4  - UITGESTELD - Gerben 
(gdenooij@gmail.com) 
 
Tot RockSteady! 
 

Open Ichthuskerk 
Op woensdagmiddag is de Ichthuskerk open vanaf 13.00 uur. 
Wie even stil in de kerk wilt zitten, een gebed wil doen, een kaarsje wilt aansteken of iets wilt opschrijven in 
het gedenkschrift, 
u en jij bent welkom. 
Ook is daar de uitstalling van de zelfgemaakte harten te zien. 
Prachtig en er komen er steeds meer bij. 
We houden ons wel aan alle voorschriften van het RIVM. 
  
Middaggebed 
Op de woensdag wordt er om 16.30 uur in de Ichthuskerk een middaggebed gehouden. U en jij kunt 
daarbij zijn.  
Het wordt ook uitgezonden.  
Mocht u en jij bepaalde voorbeden hebben: mail of geef het door.  
Deze kunnen dan ook worden uitgesproken. 
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Open Oude of St. Alexanderkerk 
Vanaf vrijdag 27 maart is de Oude of St.Alexanderkerk ook open. Iedere vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 
12.00 uur. 
Wilt u een gebed uitspreken, kaars aansteken, iets opschrijven in een gedenkschrift of gewoon even stil 
zijn...dan bent u welkom. 
Er zal altijd een predikant aanwezig zijn. Ook hier gelden de strenge RIVM voorschriften. 
 
Dank  
Dank voor de mailtjes en berichten nu we elkaar niet kunnen ontmoeten in de eredienst. Dat doet goed. 
Ook het feit dat mensen reageren op de dienst die ze gezien en beluisterd hebben. De foto's van 
kinderen die aan tafel aan het knutselen waren aan hun hart. Het geeft verbondenheid. Van harte hoop 
ik dat we deze verbondenheid met elkaar kunnen blijven ervaren.  
 
Geen school en geen examen 
Het is een vreemde tijd: je vader of moeder geeft je les thuis. En wie zich voorbereidde op het 
eindexamen weet dat hij of zij dit nooit hoeft te gaan doen. In sommige huizen was er misschien vreugde 
om dat laatste. In andere huizen waren er tranen. “Dan maak ik dat nooit mee?” . Ik wens jullie sterkte bij 
het verwerken van alle emoties die hierbij horen. Sterkte voor alle ouders die nu les moeten geven. Sterkte 
voor hen die niet meer kunnen werken en die zorg hebben om hun bedrijf, werk of zaak. Van harte 
bidden we of er licht momenten komen in deze donkere en onzekere tijd. Ondanks de lentezon. 
 
Gevraagd: Mooie verhalen, gebeden e.a. 
Heeft u een mooi verhaal, gedicht, gebed tekening of iets anders...lever het bij mij in en we plaatsen het 
op de website zodat we ook op deze manier kerk – zijn kunnen delen...Eric van der Mark is onze 
Webmaster en hij plaats het prachtig op de site... 
In verbondenheid, 
AMVH 
 

 


