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Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 
Bennekom – Wijk Oost 

 
 

 

  
 
 
 

Oude kerk 
27 september 2020 

9.30 uur 

 
Voorganger: Ds. L. van der Laan 
Organist: dhr. Sjoerd Meijer 
Ouderling: dhr. Glijn Groen 
2e Ouderling: mevr. Lenny Berkhout 
Diaken: dhr. Gijs Elbertsen 
Lector: mevr. Jettha van den Berg 
Beamist: dhr. Renze van de Hoef 
 
Liturgische kleur: groen 

 
Diaconale collecte: Het Passion, Hummelo 
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/313/events en bekijken op 

https://www.youtube.com/channel/UCpqfJyzcoEAJeYTiQRcN2Yw 
 

Welkom en mededelingen 
 
Aanvangslied: Lied 276 
 
Bemoediging & Groet 
 
Kyrie: afw. gebeden en gezongen 
 
Zingen: Lied 364: 3 en 4 
 
Gebed 
 
Zingen: lied 364: 5 en 6 
 
Gebed 
 
Glorialied: lied 273: 1, 2 en 3 
 
Time-out: het Passion  
 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
Schriftlezingen: Micha 6: 8 
                           Mattheus 7: 21 
 
Zingen: lied 992 
 
Woord bij de lezingen 
 
Orgelspel 
 
Bericht van overlijden 
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Zingen: Lied 960:3 
 
Gebeden 
 
Toelichting collectedoelen 
 
Slotlied: 415 vers 1 en 2 
 
Zegen, beamen met lied 415: 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
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: 
 
Ichthuskerk: 
18.30 uur  ds. L. Plug, Barneveld (wijk West) 
 
4 oktober 2020 
Oude Kerk: 
9.30 uur  ds. A.M. Verbaan-van den Heuvel (wijk 
Oost) 
 
Ichthuskerk:  
9.30 uur  ds. L. Wüllschleger, Wijk bij Duurstede (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 

80+ pastoraat: 
De kop is er af en de eerste bezoeken/contacten 
zijn (af-)gelegd. Het deed goed om overal zo 
hartelijk ontvangen te worden. Komende week 
hoop ik nog een week vakantie te vieren. Vanaf 4 
oktober ben ik weer bereikbaar. 
 
Met vriendelijke groet,  
Trudy van Dijk, kerkelijk werker voor 80+.  
E-mail: kerkelijkwerker@hervormd-bennekom.nl    
tel: 06-128 37 317 
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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 27 september: Het Passion (Hummelo) 
Zondag 4 soktober: Kerk & Israël (Kerk in Actie) 
 
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. 

 
 
 
 
 
 

Jongerenweekend 3 en 4 oktober 
Ook dit jaar wordt er weer een jongerenweekend 
georganiseerd vanuit de Bennekomse kerken. 
Jongerenweekend is een christelijk kamp met leuke 
activiteiten, een bonte avond, films, een nachtspel 
en vooral veel gezelligheid. Het kamp vindt plaats 
in de Woudegge in Otterlo. Rekening houdend met 
de corona maatregelen hebben we een leuk 
programma van zaterdagochtend tot 
zondagmiddag. Iedereen die in groep 8 of op de 
middelbare school zit mag mee! De kosten voor het 
weekend zijn maar €30,-. Schrijf je snel in via 
Nextgenbennekom.nl/jongerenweekend. Wij 
hebben er zin in! 
Neem bij vragen contact op met: 
Jongerenweekend.bennekom@hotmail.com 
 

Bericht van de kerkpleinmarktcommissie 
Op zaterdag 26 september stond de kerkpleinmarkt 
gepland. Zoals eerder al gemeld kan deze 
vanwege Corona dit jaar niet doorgaan. Wel is elke 
maandagmiddag het ‘Schuurtje op de hoek’ aan 
de Rijnsteeg 14 in Bennekom open van 13.30-16.00 
uur. Er gelden extra maatregelen om te voldoen 
aan de RIVM richtlijnen, maar u bent van harte 
welkom. Uiteraard als u geen klachten hebt! 
Tijdens openingstijden kunt u ook spullen brengen 
die we kunnen verkopen. Meubels nemen we 
voorlopig niet in. Matrassen nemen we nooit in. 
Als we voldoende vrijwilligers kunnen vinden, kunt u 
ons ook benaderen voor het ophalen van spullen 
of leegruimen van woningen. Neem hiervoor 
contact op met dhr. Teun Doornekamp, tel.  06 
4910 1498.  
Overige vragen kunt u stellen via 
kerkpleinmarkt@hervormd-bennekom.nl of tel. 
622637      
Erik van Well 
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Van de expositiecommissie……. 
Vanwege de Coronamaatregelen heeft de 
expositiecommissie in overleg met de kunstenaar 
besloten de expositie “Credo” te verplaatsen naar 
2021. Behalve de expositie hebben we zodra dat 
mogelijk is ook plannen voor verschillende 
nevenactiviteiten in 2021.  We hopen op betere 
tijden. 
 
Wat wèl door gaat is de actie EDEDOET. 
 
Rond 22 september ontvangt u weer een cheque 
van de gemeente die u kunt doneren aan 
commissie. De kosten voor de expositie in 2021, de 
promotie èn nevenactiviteiten willen we daar 
graag mee bekostigen. 
De vorige exposities zijn tot op heden voor een 
groot deel betaald door deze donaties. Het deed 
ons goed te merken dat veel mensen de 
initiatieven een warm hart toedragen. 
Ook nu kunt u uw cheque inleveren. De uiterste 
datum is 25 oktober a.s. 
We maken het u gemakkelijk:  
De code op de cheque kunt u per email sturen 
naar: info@expooudekerk.nl 
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 het Kerkheem 
 
Wij zijn dankbaar voor uw steun. U hoort spoedig 
weer van ons! 
Namens de expositiecommissie van de Oude kerk, 
Tine Cupido, 
www.expooudekerk.nl  

Kerstinloop 2020 
In januari heeft de voorbereidingscommissie van de 
jaarlijkse kerstinloop enthousiast besloten ook dit 
jaar weer een kerstinloop op 1e Kerstdag te 
organiseren. Wegens succes geprolongeerd, zullen 
we maar zeggen. Inmiddels leven we in een 
compleet andere tijd. Het COVID-19 virus heeft 
alles op zijn kop gezet. Wat voorheen heel gewoon 
was, blijkt nu problematisch te zijn. 
Met de huidige richtlijnen is het niet mogelijk een 
Kerstinloop te organiseren zoals we dat de laatste 
jaren gewend waren. Er is wel nagedacht hoe we 
een Kerstinloop met de huidige corona-
beperkingen toch veilig zouden kunnen 
organiseren. Misschien dat er met Kerst weer iets 
meer mogelijk is dan nu, maar het is evenzeer 
mogelijk dat de richtlijnen nog verder zijn 
aangescherpt. Alles overwegende hebben we 
daarom, in overleg met de Raad van Kerken 
Bennekom, geconcludeerd dat een gezellige 
kerstinloop met een inspirerend programma in een 
ontspannende sfeer dit jaar niet mogelijk lijkt. 
Bovendien behoort een aanzienlijk deel van de 
mensen voor wie de kerstinloop een aantrekkelijke 
invulling is van de middag op 1e Kerstdag tot de 
kwetsbare groep en een kleine inventarisatie 
leerde ons dat een deel van hen de Kerstinloop (als 
deze wel georganiseerd zou worden) dit jaar aan 
zich voorbij zal laten echter gaan.  
Kortom met pijn in het hart is, alles overziend, is 
besloten dit jaar geen kerstinloop te organiseren.  
Wees er echter van overtuigd dat als de situatie 
verbetert, dat er dan weer volop de schouders 
worden gezet onder de organisatie van de 
Kerstinloop 2021. 
 
Aart Jochemsen 

 


