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Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 
Bennekom – Wijk Oost 

 
 

 

  
 
 
 

Ichthuskerk 
17 mei 2020 

9.30 uur 
Zondag Rogate 

 
Voorganger: ds. G.F. Dekker, Bennekom 
Organist: dhr. Sjoerd Meijer 
Ouderling: dhr. Glijn Groen 
Diaken: mevr. Marja van Haren 
Lector: mevr. Joke van Butselaar 
Uitzending: dhr. Renze van de Hoef 
 
Liturgische kleur: wit 

 
Diaconale collecte: Plaatselijk ouderenwerk 
Kerkvoogdijcollecte:  Algemeen kerkenwerk 
3e collecte:   Onderhoudsfonds  
 
Zendingsbussen:  Projecten van Kerk in Actie 

 

 
Orde van dienst 

U kunt de dienst beluisteren op https://kerkdienstgemist.nl/stations/314/events en bekijken op 
https://www.youtube.com/channel/UCpqfJyzcoEAJeYTiQRcN2Yw 

 
Welkom en mededelingen  
  
DIENST VAN DE VOORBEREIDING         
 
Aanvangslied: Psalm 84: 1 en 2 
  
Moment van stilte  
  
Bemoediging en groet:    
voorg. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
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.  
  
Kyriegebed en Glorialied: Psalm 146: 1 
  
DIENST VAN HET WOORD 
  
Gebed om de opening van het woord 
  
Thoralezing: Leviticus 25: 18-22 
  
18 Zo zult gij mijn inzettingen opvolgen en mijn verordeningen nauwgezet in acht nemen; dan zult gij 
veilig wonen in het land.  
19 En het land zal zijn vrucht geven, zodat gij tot verzadiging eet en daarin veilig woont.  
20 Wanneer gij zegt: wat zullen wij in het zevende jaar eten, zie, wij mogen niet zaaien noch onze oogst 
inhalen –  
21 dan zal Ik mijn zegen in het zesde jaar over u gebieden, dat het u een opbrengst geve voor drie 
jaren.  
22 In het achtste jaar zult gij zaaien, maar van de vorige oogst eten, tot het negende jaar; totdat de 
oogst daarvan binnenkomt, zult gij van de vorige eten. 
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Zingen: Psalm 20:1 en 6 
  
Evangelielezing: Lucas 11: 18-22 
  
18 Indien ook de satan tegen zichzelf verdeeld is, hoe zal zijn koninkrijk kunnen standhouden? Want gij 
zegt, dat Ik door Beëlzebul de boze geesten uitdrijf.  
19 Indien Ik door Beëlzebul de boze geesten uitdrijf, door wie doen uw zonen het dan? Daarom zullen zij 
rechters over u zijn.  
20 Maar indien Ik door de vinger Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u 
gekomen.  
21 Wanneer een sterke, goed gewapende man zijn eigen hof bewaakt, is zijn bezit in veiligheid.  
22 Maar wanneer iemand, die sterker is dan hij, hem aanvalt en hem overwint, rooft deze zijn 
wapenrusting, waarop hij vertrouwde, en verdeelt zijn buit. 
  
Zingen: Lied 313: 3 en 4  
  
Verkondiging   
  
Orgelspel 
  
Zingen: Lied 221:1, 2 en 3  
  
DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 
  
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
 
Slotlied Psalm 147: 1 en 5 
  
  
Zegen met gezongen Amen 
 

 

 

 
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. van Campen, Ede (wijk West) 
 
21 mei 2020 (Hemelvaartsdag) 
Oude Kerk: 
9.30 uur: ds. H. Roseboom, Kesteren (wijk West) 
Brinkstraatkerk: 
9.30 uur: ds. L. van der Laan (PKN) 
 
24 mei 2020 
Oude Kerk: 
9.30 uur: ds. A.M. Verbaan-van den Heuvel (wijk 
Oost) 
Ichthuskerk: 
9.30 uur: ds. J. van Dijk, Ridderkerk (wijk West) 
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Mededelingen 

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/ 
 
 

RockSteady Bennekom 
Langzaam maar zeker komt de boel weer op gang 
als we het virus onder controle kunnen houden. We 
kijken dan ook uit naar de eerste normale 
bijeenkomst, in kelder van De Brink. Tot die tijd 
zullen we ons echter prima redden met de digitale 
mogelijkheden. Inmiddels hebben alle groepen via 
beeldbellen een hele leuke avond gehad. 
Binnenkort de volgende! Wil je ook inloggen? 
Neem dan gerust contact op met onderstaande 
leiding. 
 
RockSteady 1  
danielvansteenbergen@hotmail.com 
RockSteady 2/3  sandermooij@gmail.com 
RockSteady 4  gdenooij@gmail.com 
 

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. 
  
Namens de Diaconie en Kerkrentmeesters hartelijk 
dank voor uw bijdrage. 
 
Diaconie: 
Zondag 17 mei: Plaatselijk ouderenwerk 
Zondag 24 mei: Stichting Exodus 
  
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 
 
Ook op onze website http://www.hervormd-
bennekom.nl/ vindt u hier informatie over. 
 

De GIVT-app 
We zijn als diaconie blij verrast en dankbaar over 
het aantal gemeenteleden dat sinds vorige week 
gebruik heeft gemaakt van de GIVT app om giften 
over te maken.  Inmiddels kan in de GIVT app ook 
gegeven worden voor de kerkrentmeesters.  
 
Hoe gaat de GIVT app om met meerdere 
collectes? 
Normaal houden we in een kerkdienst de volgende 
collectes aan:  

1. Diaconie met iedere week een ander doel. 
2. Kerk met als doel: Instandhouding en 

opbouw van onze gemeente 
3. (Eén keer per maand) Kerk met als doel: 

Onderhoudsfonds.  
Deze collectes komen in de GIVT app overeen met 
de 1ste, 2de en 3de collecte. Standaard wordt 
alleen de 1ste collecte getoond. Door op “Collecte 
toevoegen” te klikken kunnen tot een maximum 
van 3 collectes worden toegevoegd.  
 
Wilt u ook gebruik maken van de GIVT app, dan 
kunt u in de bijlage de instructie vinden voor het 
installeren daarvan. 
 

Doe mee met de online BBQ!  
De Bennekomse Bijbel Quiz, een online 
interactiviteit, leerzame gezelligheid in deze 
afstandelijke coronatijd.  
Zaterdag 16 mei 2020 om 20.00 uur starten we.  
Op de website van Hervormd Bennekom staat hoe 
u/ je mee kunt doen.  
Even kort: u kunt via de website maar ook direct 
naar het Youtube kanaal van wijk Oost gaan  

Fruit bezorgd bij 10 woon-zorginstellingen. 
Namens de gezamenlijke diaconieën is er in de 
eerste 2 weken van mei fruit bezorgd bij 10 woon-
zorginstellingen in Bennekom. 
Plaatsen waar mensen met diverse beperkingen 
wonen. Deze locaties hebben te maken met 
vergaande en beperkende maatregelen t.a.v 
bezoek ontvangen, naar buiten gaan en veelal 
niet mogen deelnemen aan de voorheen 
gebruikelijke dagactiviteiten. . 
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(waar eveneens de zondagse diensten en 
middaggebed op te zien zijn).  Verdere instructies 
staan de pagina van dit kanaal, verder naar onder. 
Meechatten kan ook als u/ je inlogt of abonneert 
op dit kanaal, leuk om te laten weten wie er aan 
het meedoen zijn.  
Reserveren dus. Tot dan! 
 

Als extra steuntje in de rug voor cliënten en 
personeel eens iets lekkers en gezonds. De dozen 
met fruit werden hartelijk onthaald. 
Woonvorm Vossenhol heeft de tovertafel al 
aangeschaft ( gespaard via Ede Doet) en maakt er 
met plezier gebruik van! 
 

Zondag 
Zondag a.s. lezen de kinderen in ieder geval verder in het boek 1 Samuël over David en Abigaël. Een 
mooie dienst thuis, ook met de kinderen! 
  
Kindernevendienst 
De kindernevendienstteams van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente in Bennekom 
zullen de komende periode samen optrekken om een mooie invulling te geven aan ‘Kindernevendienst 
op afstand’ binnen de PKN in Bennekom.  

 We maken vanaf 19 april t/m 1 juni gebruik van de methode Bijbel Basics van het Nederlands 
Bijbelgenootschap; 

 Wekelijks wordt het materiaal in pdf aan de gemeenteleden toegezonde: Via de Whatsapp-
groep van jonge gezinnen (met kinderen in de leeftijd 4 t/m 12 jaar); 

 Naast het materiaal ontvangen de ouders een link naar een korte video waarin de leiding van de 
kindernevendienst het thema van die week op een leuke wijze toelicht; 

Mocht je het willen ontvangen: Mariëlle Mooij mariellevdspek@hotmail.com 
  
Reacties Avondmaal 
Verschillende mensen hebben mij laten weten hoe bijzonder ze het avondmaal gevonden hebben. 
Menigeen heeft het thuis meegevierd met brood en beker. Intens, eerbiedig en ook verbondenheid 
voelend. 
Natuurlijk verlangen we ernaar om het weer in grote kring te vieren. 
We moeten nog geduld hebben. 
 
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: welkom. 
 
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: graag.  
 
Open Oude of St. Alexanderkerk 
Iedere vrijdagmorgen is de Oude of St.Alexanderkerk open: van 10.00 uur tot 12.00 uur.  
 
Tenslotte 
Bij het avondeten lezen we altijd een tekst van kerkvader Augustinus. 
Soms kun je er een heel poosje op teren. 
“Onder bescherming van de gekruisigde Christus  
en onder Zijn leiding moeten we op weg gaan, 
de woestijn in. 
Die reis zal nieuwe beproevingen opleveren. 
Maar onze eindbestemming is Zijn koninkrijk”. 
   
Goede week gewenst, 
AMVH 
 

 


