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Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 
Bennekom – Wijk Oost 

 
 

 

  
Brinkstraatkerk 

31 mei 2020 
10.00 uur 

Eerste Pinksterdag 

 
Voorganger: Ds. A. Verbaan-van den Heuvel 
Organist: mevr. Elly Meijer 
Fluitist: mevr. Marja Hulsbergen 
Ouderling: mevr. H. Wildekamp 
2e Ouderling: dhr. Wim van den Berg 
m.m.v. zangkwartet o.l.v. Wim van der Heijden 
Liturgische kleur: rood 

 
1e collecte: Pinksterzending (Marokko) 
2e collecte:  Algemeen kerkenwerk 
 
 

 
Orde van dienst 

U kunt de dienst beluisteren en bekijken op https://kerkdienstgemist.nl/stations/251/events 
 

Muziek 
 
Welkom 
 
Zingen: Lied 672: 1,2 en 6   
 
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.   
 
Tekst: Galaten 5: 22 en 23 
 
Gebed op de morgen van Pinksteren 
 
Kwartet: antifoon  Lied 668 
 
Zingen: Psalm 68: 7 en 9 
 
Kwartet: antifoon  Lied 668 
 
Jong & Oud 
 
Zingen: Lied 683  
 
Schriftlezing: Handelingen 2: 1-11 
 
Zingen: Lied 701 
 
Verkondiging      
orgelspel & dwarsfluit 
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Afkondiging van de collecten 
 
Gebeden, afgewisseld met Lied 368g, stil moment van gebed 
Onze Vader 
 
Zingen: Lied 675 
 
Zegen, besloten met gezamenlijk Amen 
 
Muziek 
 

 

 

 
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. G.J. Hiensch, Elst (wijk West) 
 
1 juni 2020 (2e Pinksterdag) 
Oude Kerk: 
9.30 uur: ds. P.M. van 't Hof, Huizen (wijk West) 
 
7 juni 2020 
Oude Kerk: 
9.30 uur: ds. Joh. van Holten, Nunspeet (wijk Oost) 
Ichthuskerk: 
9.30 uur: ds. W. Verboom, Harderwijk (wijk West) 
 

 
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/ 
 
En vergeet natuurlijk ook onze website niet: 
www.hervormd-bennekom.nl 
 
 
 
 
 
 
 

Bennekom Blessings 
Voor oud&jong, door oud&jong! 
Op zaterdagavond 30 mei van 20:00 tot 21:00 uur 
zenden wij via de livestream van Wijk Oost de 
eerste Bennekom Blessings uit.  
Dit is een uitzending van aangevraagde liederen 
voor en door mensen uit onze gemeente.  
Coby Bikker en Jet van der Spek praten de 
nummers voor u aan elkaar. 
 
En leuk voor diegenen die er handig mee zijn: 
tijdens de uitzending kan live gechat worden. 
Coby Bikker en Jet van der Spek 
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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 31 mei: Pinksterzending (Marokko) 
Zondag 7 juni: Stichting De Hoop 
  
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. 
 

Hervatting kerkdiensten 
We zijn erg blij dat, zoals de situatie er momenteel 
voorstaat, we vanaf 1 juli weer kerkdiensten mogen 
houden voor groepen tot maximaal 100 personen. 
In alle vreugde moeten we er wel op wijzen dat 
deze diensten nog niet helemaal zullen verlopen 
zoals u gewend bent. De kerkenraad is druk bezig 
met het opstellen van een protocol voor deze 
diensten wat niet alleen recht doet aan de 
maatregelen, maar ook aan de dienst en de 
gemeente. Dit protocol wordt afgestemd met de 
algemene kerkenraad, het college van 
kerkrentmeesters en wijk West. U wordt hierover nog 
nader geïnformeerd, maar een paar hoofdpunten 
willen we alvast met u delen: 
Gezien het beperkte aantal mensen wat aanwezig 
kan zijn dient iedereen zich vooraf aan te melden. 
We zullen een ochtend- en een avonddienst 
houden, die inhoudelijk aan elkaar gelijk zijn, om 
zoveel mogelijk mensen mee te laten vieren. 
Er worden plaatsen van voldoende ruimte 
afgebakend, en u krijgt een plaats toegewezen. U 
zult dus niet altijd op de plek kunnen zitten die u 
gewend bent. Er komen ook ‘duo’plaatsen voor 
echtgenoten/gezinnen. 
Gemeentezang zal nog niet mogelijk zijn. Wel zal 
een gelegenheidskoor voor zang zorgen. 
U moet een eigen liedboek meenemen. In de kerk 
zullen geen liedboeken aanwezig zijn. 

Bericht van de kerkpleinmarktcommissie 
 
Kerkpleinmarkt afgelast 
In overleg met het college van kerkrentmeesters 
heeft de kerkpleinmarktcommissie besloten de 
Kerkpleinmarkt, die dit jaar op 26 september was 
gepland, niet door te laten gaan. Het lijkt ons 
gezien het grote aantal vrijwilligers en bezoekers 
dat er jaarlijks bij betrokken is, niet verantwoord om 
de markt door te laten gaan. We hopen dat we 
volgend jaar in goede gezondheid en onder 
andere omstandigheden weer een markt te 
kunnen organiseren. 
 
Schuurtje weer open 
Vanaf maandag 8 juni gaat het ‘Schuurtje op de 
hoek’ (Rijnsteeg 14) weer open. Op maandagen 
kunt u dan van 13.30-16.00 uur weer terecht voor 
aankopen. We nemen maatregelen om te kunnen 
voldoen aan de RIVM richtlijnen. Denk daarbij aan 
een vaste looproute, maximaal aantal personen 
tegelijk binnen en verplaatsen van sorteerwerk naar 
andere dagen. Wij vragen u niet te komen bij 
verkoudheid, ziekte of koorts. 
 
Geen inname van spullen meer 
Omdat we inmiddels een enorme voorraad nog uit 
te zoeken spullen hebben opgebouwd, nemen we 
tot nader aankondiging geen spullen meer in.  
Mocht u goede ideeën hebben voor de grote 
hoeveelheid spullen die we nu hebben (zeker nu 
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De uitzendingen via Youtube gaan gewoon door. U 
moet er dus rekening mee houden dat u in beeld 
kunt komen. 
De kindernevendienst gaat in de zomer door, 
nader overleg zal plaatsvinden. 
Het gebruik van toiletten moet tot een minimum 
beperkt worden. 
Koffiedrinken na de dienst is nog niet mogelijk. 
 
De exacte details worden z.s.m. met u gedeeld en 
we kijken ernaar uit om op deze manier weer 
gemeente te zijn! We trachten er naar om medio 
juni al proef te gaan draaien met 30-
personendiensten. 
 

de Kerkpleinmarkt ook niet doorgaat), laat het ons 
dan even weten! 
 
Huizen leegruimen 
Ook het leegruimen van huizen proberen we indien 
mogelijk weer op te pakken. Uiteraard geldt daarbij 
de voorwaarde dat we daarvoor voldoende 
vrijwilligers beschikbaar moeten hebben. Voor 
vragen hierover kunt u contact opnemen met dhr. 
Teun Doornekamp, QX 06 4910 1498. 
 
Vragen kunt u stellen via kerkpleinmarkt@hervormd-
bennekom.nl of QX 622637 
Erik van Well 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste gemeenteleden, 
 
Het is bijna 11 juni, de datum dat we verhuizen naar 
Soest.  
We hadden heel graag persoonlijk afscheid van de  
gemeente willen nemen tijdens de koffie, na een  
kerkdienst. Maar dat zit er helaas niet in. We 
hebben ons in wijk 2/Oost al die jaren erg thuis 
gevoeld. Nu gaan we bouwen aan een nieuw thuis 
in de buurt van onze kinderen en kleinkinderen.  
Dank voor alle fijne contacten en ontmoetingen, 
ook uit 
de andere wijken. Hopelijk zullen er vele contacten 
blijven, die ons op de hoogte houden. 
 
Hartelijke groeten 
Dineke en Piet Spoelstra 
 

 
 

Woord van dank 
Hierbij willen wij u allemaal hartelijk bedanken voor 
het meeleven de afgelopen jaren. 
Het was goed om te voelen en te merken  dat u als 
gemeente met ons meeleefde . 
We hebben veel kaarten en bloemen mogen 
ontvangen toen we 50 jaar getrouwd waren ,maar 
ook na mijn ziekenhuisopname, waarmee we erg 
verrast waren. 
We zien er naar uit dat we elkaar weer kunnen 
ontmoeten in de kerkdiensten. 
Hartelijke groet Peter en Wijntje van Beek 
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Zondagmorgen: Pinksteren                                                                                                                                                                                               
Deze zondag vieren we Pinksteren! We lezen met elkaar uit Handelingen 2 en uit Galaten 5, de verzen 22 
en 23: De vruchten van de Geest. Mooie dienst gewenst. 
 
Stoepkrijten bij de kerk! 
Op Pinkstermorgen is er vanaf 11.15 uur de mogelijkheid om een stoepkrijt tekening te maken bij de 
Brinkstraatkerk. Pinksteren is het feest van de veelkleurigheid. 
Kom het maar laten zien in je tekening! Natuurlijk is er limo en een snoepje. 
Ouders die kinderen afleveren kunnen een koffie/thee ‘to go’ meenemen en een poosje gaan 
wandelen. Rond 12.15 uur zijn de kinderen zeker klaar. De kinderen kunnen dan weer gehaald worden  
en de tekeningenkunnen worden bekeken. 
 
Pastoraat 
Ondertussen wordt het weer wat makkelijker om op bezoek te gaan. Dat is voor velen van ons een 
verademing. Naast alle mailtjes, telefoon en post is het fijn om weer met de nodige afstand elkaar in de 
ogen te kunnen kijken en te spreken. 
 
Open Ichthuskerk                                                                                                                                                                
Op woensdagmiddag is de Ichthuskerk open vanaf 13.00 uur. 
 
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. 
 
Open Oude of St. Alexanderkerk                                                                                                                  Iedere 
vrijdagmorgen is de Oude of St.Alexanderkerk open: van 10.00 uur tot 12.00 uur. 
 
Tenslotte 
“Ik voel de winden Gods vandaag, Vandaag hijs ik het zeil” 
 
Gezegend Pinksterfeest, 
AMVH 
 

 


