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Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 
Bennekom – Wijk Oost 

 
 

 

  
 
 
 

Oude kerk 
21 februari 2021 

9.30 uur 
Invocabit 

 
Voorganger: Ds. A. Verbaan-van den Heuvel 
Organist: mevr. Elly Meijer 
Ouderling: dhr. Glijn Groen 
2e Ouderling: dhr. Joost de Kloet 
Diaken: dhr. Eric van der Mark 
Lector: dhr. Gert Ansink 
Uitzending: dhr. Renze van de Hoef 
 
Liturgische kleur: paars 

 
Diaconale collecte: Plaatselijk Jeugdwerk 
Kerkvoogdijcollecte:  Algemeen kerkenwerk 
Deurcollecte:   Onderhoudsfonds  
 
Zendingsbussen:  Projecten van Kerk in Actie 

 

 
Orde van dienst 

 
Welkom &  Mededelingen  
 
Aanvangslied: Psalm 81: 4, 9 en 11 
 
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.   
 
Moment met de kinderen 
 
Gebed van verootmoediging en opening van de Schriften 
 
Schriftlezing: Johannes 12: 1-11 
 
We luisteren naar  Lied 563: 1 en 3 
 
Verkondiging  
 
Orgelspel 
 
Afkondiging van overlijden 
 
We luisteren naar Lied 960: 3 
 
Dank – en Voorbeden  
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Collecte afkondiging  
 
Inzameling van de gaven  
 
We luisteren naar Lied 377:  2, 4 en 5 
 
Woorden bij het Avondmaal 
 
Nodiging 
 
orgelspel 
 
Onze Vader 
 
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. J. van Dijk, Ridderkerk (wijk West) 
 
Zondag 28 februari 2021 
Oude Kerk: 
9.30 uur  ds. J.M. Molenaar, Ede (wijk West) 
 
Ichthuskerk: 
9.30 uur  ds. A. Juffer, Wageningen (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. 
 
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 
 

Op weg naar Pasen 
21 februari - 1e zondag van de 40 dagentijd 
Lezen: Psalm 25: 1-10 
 
Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, 
want u bent de God die mij redt. - Psalm 25: 5a 
 
Barmhartigheid heeft alles te maken met ons hart. 
Een warm hart, zogezegd. 
Medemens zijn we niet omdat het moet (hoofd), 
maar omdat je het voelt (hart). Toch lezen we hier 
dat de psalmist om Gods bescherming vraagt 
voor zowel het hoofd als het hart. Dat is niet zo 
verwonderlijk. 
We kunnen onze gevoelens zo vaak in de weg 
zitten door verwarrende en angstige gedachten. 
En dat belemmert ons ook om het goede te zien in  
onszelf en de ander. De psalm vertelt mij, dat wij de 
ander kunnen zien, echt zien, omdat God ons als 
eerste gezien heeft. Dat wij een plek hebben 
in het warme hart van God. 
Het barmhartige werk van deze week is: de zieken 
bezoeken. 
Iemand nabij zijn in zijn of haar ziekte en lijden. 
Tegelijk doet dit ook denken aan de 
wonderbaarlijke genezingen van Jezus. 
 
Hoe barmhartig zijn wij eigenlijk als het om ziek zijn 
en zieken gaat? 
Stuur een bemoedigend kaartje naar iemand die 
dat nodig heeft. 
 

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 februari: plaatselijk jeugdwerk 
Zondag 28 februari: St. Penn Zuid Afrika (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. 
 

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. 
1. Kerk met als doel: Instandhouding en 

opbouw van onze gemeente 
2. (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 
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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. 
 

(https://bennekom.protestantsekerk.net/oost) de 
instructie vinden voor het installeren daarvan. 
 

 
 

Diaconaal jaarproject: Voedselbank Ede 
Ieder jaar kiezen de diaconieën van de Hervormde 
Kerk en de Gereformeerde Kerk een gezamenlijk 
doel voor het jaarproject, in 2021 wordt vijf keer 
gecollecteerd voor het jaardoel: Voedselbank Ede.  
Voedselbank Ede helpt mensen die onder het 
bestaansminimum leven. De hulp bestaat uit het 
wekelijks verstrekken van een zo gevarieerd 
mogelijk voedselpakket. Het verzorgingsgebied is 
de hele gemeente Ede, dus ook inwoners van 
Bennekom, Otterlo, Harskamp, Lunteren, Ederveen 
en Wekerom kunnen een beroep doen op de 
Voedselbank. Juist in deze tijd is de voedselbank 
voor steeds meer mensen van groot belang! 
De voedselpakketten worden o.a. samengesteld uit 
levensmiddelen, die niet meer via de normale 
distributieketen kunnen worden verkocht. Deze 
levensmiddelen worden beschikbaar gesteld door 
producenten en handelaren. Ook ontvangt de 
Voedselbank voedsel vanuit inzamelingsacties, 
georganiseerd door betrokken burgers, jong en 
oud,  meestal via kerken en scholen. Naast het 
uitgeven van voedselpakketten is een doelstelling 
van de Voedselbank: het terugdringen van 
voedselverspilling. 
Voor het bewaren van voedsel zijn grote diepvries- 
en koelcellen nodig, maar de huidige cellen zijn 
niet meer actueel en toereikend voor het grote 
aanbod wat soms verwerkt moet worden. Wij 
hebben in overleg met de voorzitter van de 
Voedselbank in Ede afgesproken dat wij  dit jaar 
zullen collecteren voor de vervanging van diepvries 
cellen en koelcellen. Helpt u mee om dit doel te 
realiseren? 
 

Aanmelden voor een Solidariteitsmaaltijd op 26 
februari. 
Sinds een aantal jaren organiseren leden van de 
werkgroep ’Sobere maaltijd’ in de 40 dagentijd een 
sobere maaltijd onder verantwoordelijkheid van de 
RvK Bennekom. In coronatijd is het niet mogelijk om 
deze activiteit op de gebruikelijke manier te laten 
plaatsvinden. Dat betekent echter niet dat we ons 
niet hoeven te bezinnen of dat we niet solidair met 
elkaar zouden kunnen zijn.  
De werkgroep ‘Sobere maaltijd’ is daarom dit jaar 
samenwerking aangegaan met het Wageningse 
initiatief ‘Delen smaakt beter’ 
(https://www.delensmaaktbeter.nl).  
Op vrijdag 26 februari worden bij mensen die dat 
willen, ‘solidariteitsmaaltijden’ thuisbezorgd en 
daarna kan ieder op zijn eigen plek deze maaltijd 
eten.  Door een verse, (niet sobere) maaltijd aan 
huis te bestellen, wordt direct gedoneerd voor een 
verse maaltijd bestemd voor iemand die in het AZC 
Wageningen woont of voor iemand die gebruik 
moet maken van de voedselbank Neder Veluwe. 
De maaltijd wordt bereid door vrouwen met een 
migratieachtergrond; zij kunnen zo ervaring 
opdoen met het werken in Nederland.  
U kunt zich tot 20 februari voor het thuisbezorgen 
van deze maaltijd aanmelden via de volgende link:  
https://forms.gle/h2gvx9wR2kTjej6W6. Deze link is 
ook aanklikbaar via de website van de Raad van 
Kerken Bennekom (www.rvkbennekom.com; 
vervolgens kiezen voor het item ’samendoen’).  
Na aanmelding ontvangt u een betalingsverzoek. 
Een bestelde maaltijd kost 15 euro per persoon: dat 
bedrag is inclusief de maaltijd voor één andere 
persoon (wonend in het AZC of gebruikmakend 
van de voedselbank).   
Om elkaar op die datum ook (op afstand) te 
kunnen ontmoeten, vindt op vrijdag 26 februari om 
20.00u een online ZOOM-bijeenkomst plaats. De 
oprichtster van ‘Delen smaakt beter’, Mahan 
Eslami, zal vragen beantwoorden en over haar 
ervaringen en nieuwe projecten vertellen. Iedereen 
is hiervoor van harte uitgenodigd, ook wanneer er 
geen maaltijd wordt besteld. U kunt uw 
belangstelling op het aanmeldingsformulier 
aangeven en ontvangt vervolgens de link naar de 
ZOOM-bijeenkomst. 
Mocht digitaal aanmelden een probleem 
opleveren, dan is het mogelijk een aanmeldbericht 
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per email te sturen aan: 
nicolebischoff60@gmail.com  of te bellen naar 
0318-417377. Vermeld in een email hoeveel 
maaltijden u wil bestellen, op welk adres er bezorgd 
moet worden, wat uw telefoonnummer is en/of u 
de ZOOM-bijeenkomst wilt bijwonen. 
Clasien Lever- de Vries 
(Raad van Kerken Bennekom) 
 

Paasgroetenactie 2021, gaat u ook een kaart 
versturen? 
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen 
gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten 
aan gevangenen in Nederland en Nederlandse 
gevangenen in het buitenland. De afbeelding op 
de paaskaart wordt onder leiding van een 
justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. 
Aan de hand van het thema van de 
40dagentijdcampagne van Kerk in Actie, ‘Ik ben er 
voor jou’, werd de verbondenheid van de 
gemeente binnen de muren met de gemeente 
daarbuiten uitgebeeld in een prachtig kunstwerk.  
 
Ook onze gemeentes doen mee aan de 
paasgroetenactie. 
U kunt via de e-mail gerrievandermik@hotmail.com, 
of jobenelsvanholland@gmail.com,of 
gijselbertsen@live.nl of per telefoon (liefst tussen 18-
20 uur) 0318-417768 laten weten hoeveel kaarten u 
wilt gaan schrijven. Deze krijgt u vervolgens 
thuisbezorgd.  Aanvragen kan tot 27-2.  Na het 
schrijven en het plakken van een postzegel  
worden de kaarten weer verzameld. Daarover krijgt 
u bij het bezorgen van de kaarten informatie.  
Hierna worden ze verstuurd naar een centraal punt 
waarna de verdeling van kaarten over diverse 
gevangenissen plaats vindt.  
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een 
kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op 
staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart 
ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het 
feit dat er om hen gedacht wordt, de 
gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke 
gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de 
gevangenis worden uitgedeeld. Het doet goed als 
men je door een kaart een hart onder de riem 
steken.  
 
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op 
protestantsekerk.nl/paasgroetenactie, daar kunt u 
z.n. ook voorbeeldteksten vinden. 
We hopen dat velen van u paasgroeten zullen 
sturen! Hartelijk dank! 
de gezamenlijke diaconieën    
 

RockSteady 
Hoppa, dat Sirkelslag Lite was super! Aan de hand 
van het thema ‘droogte en overstromingen’ 
gingen in alle groepen de kids met elkaar de strijd 
aan in diverse leuke spellen. Ren je rot op zoek naar 
een plant bijvoorbeeld. Welk woord op je 
bingokaart past bij een liedje. Wie plukt een doos 
tissues het snelste leeg. Wie ben ik. En dan ook nog 
pictionary. Er stond een uur voor, maar daar gingen 
we gelukkig ruimschoots overheen. Wat een feest!  
Hopelijk kunnen we snel weer in de kelder terecht, 
maar anders is het aan de leiding om binnenkort 
weer een online editie te houden. Spreek ze er 
gerust op aan dat jullie dat leuk vinden! 
Toelichting op het vorige stukje in de Bijeen: een 
*mic drop* is dus een uiting van oneindige trots op 
je zojuist gedane uiting.  
 
RockSteady 1, gdenooij@gmail.com 
RockSteady 2, 
danielvansteenbergen@hotmail.com 
RockSteady 3 en 4, sandermooij@gmail.com 
 

Klimaatcompetitie 40 dagen van start voor een 
duurzamer Bennekom !  
Afgelopen woensdag 17 februari was de 
succesvolle aftrap van de actie georganiseerd 
door de Taakgroep KMS in de vastentijd. Met meer 
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dan 50 deelnemers werden we geinspireerd door 
onder meer wethouder Geert Ritsema en onze 
plaatsgenoot en weerman Reinier van den Berg. 
We zijn aangemoedigd om de komende weken 
zelf aan de slag te gaan door ons te richten op het 
terugdringen van ons energieverbruik thuis (minder 
CO2), door het besparen van gas, elektriciteit en 
water. Via een stappenplan wordt u als deelnemer 
eerst meegenomen om uw huidige energieverbruik 
te inventariseren om vervolgens door 
gedragsverandering en kleine investeringen, die 
zich binnen een jaar terugverdienen, uw verbruik te 
verminderen. Met als uitkomst een besparing voor 
onszelf en voor het milieu!  
  
Als u de startavond hebt gemist of was verhinderd 
is deze hier nog terug te kijken. Als zich alsnog wilt 
aanmelden kan dat nog steeds 
op  https://duurzaambennekom.blogspot.com/ of 
rechtstreeks hier. Op 11 maart organiseren we een 
tussenbijeenkomst en de afsluiting zal zijn op 31 
maart. Volgt u de activiteiten op de website of 
https://www.facebook.com/duurzaambennekom. 
Samen 40 dagen voor een duurzamer Bennekom! 
  
  
 

 


