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Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 
Bennekom – Wijk Oost 

 
 

 

  
 
 
 

Ichthuskerk  
5 juli 2020 

9.30 uur / 18.30 uur 

 
Voorganger: Ds. A. Verbaan-van den Heuvel 
Organist: dhr. Johan van Markesteijn 
Fluitist: mevr. Marja Hulsbergen 
Ouderling(o): dhr. Niels Moerke 
Ouderling (a): dhr. Wim van den Berg 
2e Ouderling(o): dhr. Joost de Kloet 
2e Ouderling (a): mevr. Lenny Berkhout 
Diaken (o): dhr. Jan Pieter de Kloet 
Diaken (a): dhr. Gert Ansink 
Lector (o): mevr. Riek Jansen 
Uitzending(o): dhr. Renze van de Hoef 
 
Liturgische kleur: groen 
 

 
Diaconale collecte: ZOA Vluchtelingenwerk 
Kerkvoogdijcollecte:  Algemeen kerkenwerk 
 
KND-spaardoel:  Zendingswerk in Thailand van 
   de familie Mol uit   
   Veenendaal 
 
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 

 
Muziek: Variaties op “Licht dat ons aanstoot in de morgen” 
 
Welkom  
 
Aanvangslied: Lied 280: 1,2, 3 en 5 
 
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 (’s-Avonds: Geloofsbelijdenis) 
 
Zingen: Lied 139b (’s-Avonds: Psalm 139:8) 
 
Schriftlezing:1 Koningen 1: 5- 10 en 32- 40 
 
Zingen: Psalm 72: 1 en 2 
 
Schriftlezing: 1 Koningen 2: 1-5 en 10-12 
 
Zingen: Psalm 72: 6 
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Verkondiging  
 
Muziek:  Sarabande -Giuseppe Tartine 
 
Gebeden 
 
Afkondiging collecten 
 
Slotlied: Lied 416: 1,2 en 4 (’s-Avonds: Lied 263) 
 
Zegen met gezongen Amen. 
 
Muziek:  Bourrée – Georg Friedrich Händel   
 

 

 
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: 
16.30 uur  ds. A. van Zetten, Bruchem (wijk West) 
 
12 juli 2020 
Oude Kerk: 
9.30 uur  ds. A.M. Verbaan-van den Heuvel (wijk 
Oost) 
 
Ichthuskerk: 
9.30 uur  ds. J. de Jong, Nijkerk (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 
 

Schoonmaken van de kerk 
I.v.m. de maatregelen rond het Coronavirus 
moeten we elke zondag na de ochtenddienst de 
kerk schoonmaken. 
We zijn daarom op zoek naar mensen die na de 
dienst met een groepje deze schoonmaak voor 
zijn/haar rekening wil nemen. We hopen dat veel 
mensen aan deze oproep gehoor willen geven, 
zodat niet elke week dezelfde mensen aan de 
beurt zijn. U bent niet verplicht om de dienst bij te 
wonen als u wilt helpen met schoonmaken; u mag 
deze ook thuis beluisteren en daarna naar de kerk 
komen. 
  
Helpt u ook mee?  
Geeft u dan z.s.m. op bij Jettha van den Berg, mail: 
jettha.iwan@chello.nl, tel. 06 402 567 95. 
  
Alvast bedankt namens het College van 
Kerkrentmeesters 
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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 5 juli: ZOA Vluchtelingenwerk 
Zondag 12 juli: 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 
Vanaf 1 juli mogen we weer kerkdiensten mogen 
houden, vooralsnog 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 
heeft een protocol voor deze diensten wat niet 
alleen recht doet aan de maatregelen, maar ook 
aan de dienst en de gemeente. Dit protocol kunt u 
teruglezen op onze website: 
https://bennekom.protestantsekerk.net/oost 
 
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. 
 
Koffiedrinken na de dienst is nog niet mogelijk. 
 
Collecten 
Er zullen tijdens de dienst geen collecten worden 
gehouden. 
Bij het verlaten van de kerk zal bij elke uitgang de 
mogelijkheid zijn uw bijdrage in een bus (zonder 

Help ons het spaarbedrag te verdubbelen! 
Elk kerkelijk seizoen sparen de kinderen van de 
kindernevendienst voor een spaarproject. Dit jaar is 
dat voor de familie Mol. Sinds oktober 2018  woont 
de familie in Thailand ten behoeve van 
evangelisatiewerk. Ab, Clarine en hun drie kinderen 
woonden eerder in Veenendaal. Hun kinderen zijn 
bevriend met een aantal kinderen uit onze 
wijkgemeente.  
Het gezin kan financiële steun gebruiken voor 
onder andere onderwijs voor hun eigen kinderen, 
huisvesting en een maandelijks inkomen. Bij de start 
van dit seizoen hoopten wij een mooi bedrag te 
kunnen overmaken. Door alle maatregelen hebben 
we al sinds maart niet meer kunnen sparen voor 
deze familie. En juist nu is een bijdrage - ook in 
Thailand- meer dan welkom. Meer informatie vindt 
u op www.goednieuwsthailand.nl 
De teller stond begin maart op 500 euro. Vanuit de 
kindernevendienst hopen we dat bedrag op de 
‘laatste’  zondag van dit kerkelijk seizoen  - zondag 
12 juli a.s. - te kunnen verdubbelen. De 
kindernevendienst vraagt u dus om op deze 
zondag ook iets te schenken aan dit spaarproject 
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deksel) 
te deponeren. Op de bussen zullen de volgende 
letters staan: D (diaconie), K (instandhouding 
eredienst) en 
O (onderhoudsfonds). Tevens hangen de 
zendingsbussen op de gebruikelijke plaats. 
 
Ook is de GIVT code aanwezig. 
 

voor de familie Mol. Dit kan via de GIVT app. De link 
voor deze collecte is….  
 

 
 

 

 


