Kerkbrief
Hervormde Gemeente
Bennekom – Wijk Oost

Voorganger:
Organist:
Ouderling:
2e Ouderling:
Diaken:
Lector:
Beam&Stream:

Ds. A. Verbaan-van den Heuvel
dhr. Sjoerd Meijer
mevr. Lenny Berkhout
dhr. Michiel van der Leeuw
dhr. Jan Pieter de Kloet
mevr. Marja van Haren
dhr. Pieter de Visser en dhr. Renze
van de Hoef
Liturgische kleur: paars

Ichthuskerk
20 december 2020
9.30 uur
Vierde zondag van de
Advent

Diaconale collecte:
Kerkvoogdijcollecte:
Deurcollecte:
KND-spaardoel:

Plaatselijk ouderenwerk
Algemeen kerkenwerk
Onderhoudsfonds
Zendingswerk in Thailand van
de familie Mol uit
Veenendaal

Zendingsbussen:

Projecten van Kerk in Actie

Orde van dienst
In deze dienst zal de doop ontvangen:
Philou Jelier
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Lied 440: 1 en 2
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, Jezus Christus,
de Heer, in gemeenschap met Zijn Geest.
gem. Amen.
De Vierde Kaars wordt aangestoken
Adventsproject “Dichterbij Het Licht”
Woorden bij de doop
Zingen: Psalm 87: 1,3 en 4
Dopeling wordt binnengedragen
Gebed
Beloften
Zingen: Lied 781
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Bij het doopvont
Gesprek met de kinderen
Ouderling van dienst stelt de vraag:
“Met welke naam mag dit kind genoemd worden?”
Bevestiging en doop: Philou Jelier
Doopkaars
Zingen met piano: Lied 139b: 1 “Heer u doorgrondt en kent mij”
Vraag aan de gemeente:
Nu deze mensen, hun ja-woord hebben gegeven en hun kind gedoopt is,
belooft u hen te aanvaarden,
hen te omringen met uw medeleven
hen te dragen in uw gebeden
en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer?
Wat is daarop uw antwoord?
Gemeente : Ja van Harte
Zingen: Lied 139b: 2
Felicitaties kindernevendienst
Kinderen en dopeling verlaten de kerkruimte
Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing: Lukas 1: 57-80
Zingen: Lied 464: 1,2,7 en 8
Verkondiging
Orgelspel
Dank- en Voorbeden, afgesloten met het Onze Vader
Collecte afkondigingen
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
Slotlied: Lied 433: 1,2 en 4
Zegen, gezongen AMEN
Orgelspel
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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.hervormdbennekom.nl

De volgende diensten:
Oude Kerk:
18.30 uur: ds. A.L. van Zwet, Putten (wijk West)
Donderdag 24 december (Kerstnacht)
Oude Kerk:
21.00 uur ds. A.M. Verbaan-van den Heuvel (wijk
Oost)
Vrijdag 25 december (Eerste Kerstdag)
Oude Kerk:
9.30 uur: ds. A.M. Verbaan-van den Heuvel (wijk
Oost)
18.30 uur ds. P.M. van 't Hof, Huizen (wijk West)
Ichthuskerk:
9.30 uur ds. A. van Zetten (wijk West)
Zaterdag 26 december
Oude Kerk:
9.30 uur kinderkerstfeest (wijk West)
Zondag 27 december
Oude Kerk:
9.30 uur ds. A. van Zetten (wijk West)
Ichthuskerk:
9.30 uur dhr. J. Kroon, Barneveld (wijk Oost)
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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.

Rock Steady
No, no, no! Het kerstfeest gaat niet door. Super
balen. Toch zullen we proberen om jullie vakantie
een beetje op te fleuren. Hou je taai en probeer
desondanks te genieten van de kerst! Liefde!

Maar wist u dat wij ook een facebookpagina
hebben?
Ook daar proberen we u zo goed mogelijk op de
hoogte te houden.

RockSteady 1, gdenooij@gmail.com
RockSteady 2,
danielvansteenbergen@hotmail.com
RockSteady 3 en 4, sandermooij@gmail.com

U vindt de pagina op:
https://www.facebook.com/Hervormd-Bennekomwijk-Oost-573565242702678/
En vergeet natuurlijk ook onze website niet:
https://bennekom.protestantsekerk.net/oost
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.

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.

U kunt uw bijdrage overmaken op NL 16 SNSB 094
700 3304 van de diaconie Herv. Gem. Bennekom
ter attentie van het genoemde doel.

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.

Kerk:
De bijdrage voor de kerk kan overgemaakt worden
op rekening nr: NL 13 RABO 030 700 1814 tnv het
College van Kerkrentmeesters

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.

Namens de Diaconie en Kerkrentmeesters hartelijk
dank voor uw bijdrage.
Diaconie:
Zondag 20 december: Plaatselijk ouderenwerk
Donderdag 24 december: Edukans
Vrijdag 25 december: Kinderen in de knel
Zondag 27 december: Stichting Bootvluchteling

Ook op onze website
https://bennekom.protestantsekerk.net/oost vindt u
hier informatie over.
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Kerstavondviering
Vanwege de aangescherpte maatregelen bleek
het helaas niet mogelijk de buitenviering van de
Kerstnachtdienst door te laten gaan. De
Kerstnachtdienst wordt nu in de Oude Kerk
gehouden met een maximumaantal van 30
kerkgangers. Erg jammer, maar het is niet anders.

Kerstwandeling
De Bennekomse kerken organiseren in de
kerstvakantie van 19 dec t/m 3 januari een
coronaproof wandeling van ongeveer 5.5 km door
Bennekom. Deze route leidt u langs een 8 tal
posters met een QR code.
Door middel hiervan krijgt u filmpjes te zien op uw
mobiel van het Kerstverhaal. Bij iedere QR zit een
kleine opdracht waarvoor u een aantal
voorwerpen dient mee te nemen.
De route en het lijstje van de voorwerpen zijn te
downloaden van de volgende websites:
www.brinkstraatkerk.nl of www.hervormdbennekom.nl.

De kinderviering gaat wel door. Op kerstavond
zijn de kinderen tot 12 jaar van harte uitgenodigd
bij de Oude Kerk buiten om 19.30 uur
Het kindermoment op kerstavond begint om 19:30
uur. Vooraf aanmelden van de kinderen kan vanaf
dit moment via
aanmelden.kerstnachtdienst.wijk.oost@hervormdbennekom.nl

Wilt u verdere informatie dan kunt u kijken op de
site van de PKN kerk Nederland en zoek naar
coronaproof kerstwandeling

Bij de ingang kan ook nog aangemeld worden,
maar dan worden de kinderen wel geregistreerd.
Tijdens het aankomen wordt muziek gespeeld.
Er zijn strobalen waar de kinderen op kunnen zitten
Er wordt een kerstverhaal verteld bij de vuurkorf
Er is iets lekkers van eten en drinken.
En we eindigen dit moment met een eenvoudig
bekend kerstlied; stille nacht, heilige nacht.

Buitengewone Midwinterontmoetingen
Vanwege de lockdown-maatregelen kunnen de
geplande Midwinterontmoetingen helaas niet door
gaan.

De ouders kunnen na het brengen van de kinderen
niet erbij blijven om de viering mee te maken,
omdat anders het aantal personen te groot wordt.
Na ca. 20 minuten kunnen de kinderen weer
worden opgehaald.
Ouders die willen helpen om alles in goede banen
te leiden kunnen zich op hetzelfde e-mailadres
aanmelden.
Op weg naar Kerst, vierde zondag van de Advent
Lezen: Lucas 1: 26 - 38

Kerst, dit jaar anders dan anders!
In het begin van dit kalenderjaar besloot de
voorbereidingscommissie onder auspiciën van de
Raad van Kerken Bennekom enthousiast ook dit
jaar weer een kerstinloop op 1e Kerstdag te
organiseren. Inmiddels leven we echter in een
compleet ‘andere tijd’… met de huidige richtlijnen
om de verspreiding van het coronavirus te
beperken, blijkt het onmogelijk een kerstinloop te
organiseren zoals we dat de laatste jaren gewend
waren.
Verschillende andere (maatschappelijke)
organisaties binnen de gemeente Ede die normaal
gesproken een kerstfeest organiseren, hebben
natuurlijk hetzelfde probleem. Zij hebben inmiddels
de handen ineengeslagen en zijn aan de slag
gegaan met de organisatie van een groot digitaal
kerstevenement op eerste kerstdag (van 18.0021.00uur) onder de naam: ‘Ede viert kerst’. Het
wordt een programma met cultuur, ontmoeting,
muziek en koken. Je kunt online meedoen, maar
het programma is ook live te volgen op de televisie
(via XON Ede-TV). De burgemeester van Ede houdt

Maria zei: 'De Heer wil ik dienen:
laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd'
Daarna liet de engel haar weer alleen.
Lucas 1: 38
Maria heeft in de protestantse traditie lange tijd
een wat stiefmoederlijk bestaan geleden. De
laatste jaren is er ook in protestantse kring meer
aandacht voor de 'moeder Gods'. Ook voor
protestanten is zij steeds meer een bijzondere
vrouw die licht verspreidt. Het bijbelwoord van
deze zondag is hier een voorbeeld van. Het is een
lichtbron voor elke gelovige. De engel Gabriël
verschijnt en brengt haar een ongelooflijke
boodschap: zij is zwanger van Jezus, de Zoon van
de Allerhoogste.
Ik weet niet hoe u hierop gereageerd zou hebben.
Maria stelt zich beschikbaar voor God: 'laat er met
mij gebeuren wat u hebt gezegd' (vs 38). De open
houding is de energiebron voor het verspreiden
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van licht. Je openstellen voor God. Bereid zijn om
de weg te gaan waarop Hij je roept. Gabriël
bezocht Maria maar even. Na haar belijdenis
moest ze alleen verder. Misschien herkent u deze
eenzaamheid wel.

een kersttoespraak. Daarnaast is er ook ruimte voor
verdieping; Roos van Doorn, voorganger van de
Vrijzinnigen Bennekom, zal een overdenking
houden.
Door deelname aan het evenement ‘Ede viert
Kerst’ kunnen mensen zich verbonden voelen met
anderen zodat een mogelijk sociaal isolement even
opengebroken wordt. ‘Ede viert Kerst’ is voor
iedereen in de gemeente Ede. Wilt U meedoen?
Flyers met de gegevens zullen binnenkort op
verschillende plaatsen in de gemeente Ede (dus
ook in Bennekom) te vinden zijn. Alle informatie is te
vinden op www.edeviertkerst.nl. Via deze site kunt
u zich aanmelden wanneer u live via Zoom
aanwezig wilt zijn of wanneer je/u een maaltijd van
een lokale kok thuis wilt ontvangen? De vrijwillige
bezorger eet ook graag een hapje mee. Als u/jij
dat wilt tenminste! En kijk vooral ook op
www.facebook.com/ede-viert-kerst.

Lees Lied 740. Maria heeft ontvangen. In welke
regels van dit lied is Maria een lichtend voorbeeld
voor u?

Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan.
Koud, één voor één, en ongeborgen
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn.
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.
Lied 601: 1

Namens de Raad van Kerken Bennekom
Clasien Lever - de Vries

EVVB
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