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Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 
Bennekom – Wijk Oost 

 
 

 

  
 
 
 

Ichthuskerk 
21 juni 2020 

9.30 uur 

 
Voorganger: Ds. A. Verbaan-van den Heuvel 
Organist: dhr. Johan van Markesteijn 
Ouderling: mevr. Hennie de Kloet 
2e Ouderling: dhr. Wim van den Berg 
Diaken: dhr. Jan Pieter de Kloet 
Lector: mevr. Marja Hulsbergen 
Uitzending: dhr. Renze van de Hoef  
 
Liturgische kleur: groen 
 

 
Diaconale collecte: Kerk in Actie Colombia 
Kerkvoogdijcollecte:  Algemeen kerkenwerk 
Deurcollecte:   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  
 
Aanvangslied: Lied 146c: 1 en 3 
 
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet:           
Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft 
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Gemeente: en die niet laat varen het werk van zijn handen 
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer                
 Jezus Christus in gemeenschap met Zijn Geest, 
Gemeente: Amen.   
 
Gebed van inkeer en genade 
 
Zingen: Lied 939 
 
Moment met de kinderen 
 
Kort orgelspel: 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God 
 
Schriftlezing: 1 Samuël 30: 1- 15 
 
Zingen : Psalm 139: 1 
 
Schriftlezing: 1 Samuël 30: 21- 26 
 
Zingen: Psalm 139: 2 
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Verkondiging  
 
Orgelspel 
 
Gebeden 
 
Afkondiging collecten 
 
Slotlied : Lied 422 
 
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. C.D. Zonnenberg, Ochten (wijk West) 
 
28 juni 2020 
Oude Kerk: 
9.30 uur: ds. M. Wielhouwer, Ede (wijk Oost) 
Ichthuskerk: 
9.30 uur:  ds. G.F. Willemsen, Veenendaal (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: 
https://bennekom.protestantsekerk.net/oost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RockSteady 
Het einde van dit seizoen is in zicht. Hopelijk 
hebben jullie al een leuke afsluiting gehad of komt 
die snel. Gewoon met z’n allen in het echie bij 
elkaar, hopelijk. Voor de meesten van jullie gaat 
het gelukkig volgend seizoen door. Voor de RS4 
groep is het echter voorbij, zij gaan over naar de 
Durf te leiden groepen. Ook mooi. Voor nu, fijne 
vakantie alvast en tot volgend seizoen! 
 
RockSteady 1  
danielvansteenbergen@hotmail.com 
RockSteady 2/3  sandermooij@gmail.com 
RockSteady 4  gdenooij@gmail.com 
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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 21 juni: Kerk in Actie Colombia 
Zondag 28 juni: Werk plaatselijke diaconie 
  
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 
https://bennekom.protestantsekerk.net/oost vindt u 
hier informatie over. 
 

De GIVT-app 
We zijn als diaconie blij verrast en dankbaar over 
het aantal gemeenteleden dat inmiddels gebruik 
heeft gemaakt van de GIVT app om giften over te 
maken.  In de GIVT app kan 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 op onze website 
(https://bennekom.protestantsekerk.net/oost) 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 de eerste weken een ochtend- en een 
avonddienst houden, die inhoudelijk aan elkaar 
gelijk zijn, om zoveel mogelijk mensen mee te laten 

NextGen gaat online! 
Na de kerkdienst van 17 mei, waarin NextGen met 
de band en met voorbereidingen heeft 
meegewerkt, is de band en de crew enthousiast 
geraakt om zelf ook weer aan de slag te gaan. Het 
voornemen is om zondag 21 juni in de avond een 
NextGen-viering in de kerkzaal van de 
Brinkstraatkerk te houden! Gezien het beperkt 
aantal bezoekers kunnen we alleen de jongeren 
uitnodigen om naar de kerk te komen omdat we 
daarmee onder het maximaal aantal bezoekers 
blijven. Maar niet getreurd! De viering wordt ook 
uitgezonden. Ouders, broertjes en zusjes, vrienden, 
opa’s en oma’s en andere gemeenteleden 
worden van harte uitgenodigd om mee te kijken 
via de web-stream van de kerk. 
En wat gaan we doen? Het thema is ‘Niet alles 
gaat vanzelf’. Een thema dat we hadden bedacht 
voor de viering van maart, die wegens corona niet 
door ging. Marin Nauta, voormalig crew-lid van 
NextGen, staat met ons hierbij stil. Daarnaast zijn de 
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vieren. Afhankelijk van de opkomst gaan we daar 
mee door na een vakantiepauze in augustus.  
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 
denken we voorin de kerk een klein 
gelegenheidskoor te kunnen laten zingen. 
U moet een eigen liedboek meenemen. In de kerk 
zullen geen liedboeken aanwezig zijn. 
De uitzendingen via Youtube gaan gewoon door. U 
moet er dus rekening mee houden dat u in beeld 
kunt komen. 
De kindernevendienst kan weer beginnen, de 
ruimte voor de kinderen wordt apart gehouden 
van de kerkzaal. 
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 zijn inmiddels aan het 
proefdraaien met 30-personendiensten. 
 

vaste onderdelen van de partij: de NextGen Soap, 
de prijsvraag en we zijn nog aan het nadenken hoe 
we de collecte kunnen organiseren. 
Kortom, er is genoeg te doen, te zien en te horen! 
Zingen mogen we (nog) niet, maar we hebben een 
band die voor ons gaat zingen, dus dat zit wel 
goed. 
Houd de komende tijd de social media (facebook, 
instagram en de nieuwsbrieven van de kerken) in 
de gaten voor verdere informatie. 
 
Namens de NextGen, 
René van Leeuwen 
NextGenBennekom@gmail.com 
Facebook en Instagram @nextgenbennekom 
 

Zondag 
Deze zondag lezen we nogmaals uit het eerste boek van Samuel. 
Voor mijzelf een vrij onbekend gedeelte uit het leven van David. 
We lezen hoofdstuk 1 Samuël 30. 
Goede dienst in de kerk of thuis! 
 
Geen open Ichthuskerk in de komende maanden. 
In de zomermaanden juli en augustus is de Ichthuskerk niet meer op 
woensdagmiddag open.  Er zal ook geen middag gebed meer zijn. In september 
zal op woensdagmiddag de kerk weer open zijn. 
 
Dopen 
Op zondag 26 juli zal er de mogelijkheid zijn om te dopen. Er zijn al twee 
ouderparen die te kennen hebben gegeven hun dochter te willen laten dopen. 
Mocht u of jij ook willen laten dopen, dan kunt u mij een bericht sturen. 

  
Kerkgang na 1 juli: Lees de website!!!  
Wij attenderen u en jou er op dat alle informatie op de website staat! 
(https://bennekom.protestantsekerk.net/oost) 
 
Hier ter verheldering: 
De scriba heeft uit de ledenlijst twee groepen geselecteerd, geschat ongeveer even groot; Groep A van 
A tot en met K; Groep B van L tot en met Z. 
De ene week komen de gezinnen met kinderen + groep A in de morgendienst en groep B in de 
avonddienst. 
De andere week komen de gezinnen met kinderen + groep B in de morgendienst en groep A in de 
avonddienst.  
  
We vragen de gemeenteleden via diverse media (zoals Website, Bij-Eén, kerkbrief en afkondigingen) 
vroegtijdig de kerkenraad mee te delen of zij van de mogelijkheid van het bezoeken van deze 
kerkdiensten gebruik willen maken en dit dan uiterlijk op vrijdag te melden:  

o via het speciale e-mail adres aanmelden-wijk-oost@hervormd-bennekom.nl  
o of per telefoon rechtstreeks bij Leo van de Berg, tot uiterlijk vrijdags  21.00 uur via tel. 06 22 66 25 25 
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Daarbij ook melden of men kinderen meeneemt, voor de KND, of men als echtpaar komt of alleen.  
  
Kort vóór de desbetreffende zondag schatten we in of we met het aantal kerkgangers uitkomen. 
De personen die het aantal van 100 zouden overschrijden krijgen vooraf bericht.  
  
Givt app 
Denkt u ook aan de collecten die u via de givt app kunt overmaken? 
De gewone kanalen van overmaken kunnen ook. 
Dank! 
  
Kindernevendienst en oppas 
In de zomer zal er iedere zondagmorgen oppas zijn. 
In de maand juli is er in de morgen kindernevendienst. 
Meldt u en melden jullie uiterlijk vrijdagavond voorafgaand of je kinderen komen? 
Graag, dan kan de leiding het programma beter afstemmen. 
Dank daarvoor! 
  
Spaarproject Kindernevendienst 
Door de corona crisis is het spaardoel voor de familie Mol in Thailand tekort gekomen. 
Mocht u daar nog graag een bijdrage aan leveren, graag. 
Een gift met vermelding spaarproject kindernevendienst is al geweldig. 
In de maand juli zullen we in de kerk nog een spaardoos neerzetten! 
 
Weekje vrij 
Vanaf maandag 22 juni heb ik een weekje vrij. 
In geval van ziekte, zorg en meer dan dat kunt u contact opnemen met de scriba, Michiel van der 
Leeuw. Collega ds. Jan Heine zal mij vervangen en anders is één van de collega’s uit de Brinkstraatkerk 
beschikbaar. 
  
Groet in verbondenheid, 
AMVH 

 


