
1 
 

 

 
Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 
Bennekom – Wijk Oost 

 
 

 

  
 
 
 

Oude kerk 
7 maart 3021 

9.30 uur 
Oculi 

 
Voorganger: Ds. A. Verbaan-van den Heuvel 
Organist: mevr. Elly Meijer 
Ouderling: dhr. Michiel van der Leeuw 
2e Ouderling: dhr. Niels Moerke 
Diaken: mevr. Everdina Vermeulen 
Lector: mevr. Jet van der Spek 
Uitzending: dhr. Renze van de Hoef 
 
Liturgische kleur: paars 

 
Diaconale collecte: Hospice Bennekom 
Kerkvoogdijcollecte:  Algemeen kerkenwerk 
 
KND-spaardoel:  Zendingswerk in Thailand van 
   de familie Mol uit   
   Veenendaal 
 
Zendingsbussen:  Projecten van Kerk in Actie 

 
 

Orde van dienst 
 

Orgelspel 
 
Welkom & mededelingen  
 
Aanvangslied: Psalm 95: 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 om de Geest (naar Dietrich Bonhoeffer) 
 
Schriftlezing: Johannes 14: 1-7 
                        
Lied 534 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
  
Lied 547: 4, 5 en 6 
 
Gebeden, afgesloten met het Onze Vader 
 
Collecteafkondiging  
 
Slotlied : Lied 556: 1 en 2 
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Zegen  
De Here zij voor u om u de juiste weg te wijzen. 
De Here zij achter u om u in de armen te sluiten 
en om u te beschermen tegen gevaar. 
De Here zij onder u om u op te vangen 
 wanneer u dreigt te vallen. 
De Here zij in u om u te troosten 
als u verdriet hebt.  
Hij omgeve u als een beschermende muur 
wanneer anderen over u heen vallen. 
De Here zij boven u om u te zegenen. 
 
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. A. van Zetten (wijk West) 
 
Brinkstraatkerk: 
 
Woensdag 10 maart 2021 (Biddag) 
Oude Kerk: 
9.30 uur  ds. A. van Zetten (wijk West) 
14.30 uur  ds. A. van Zetten (wijk West) 
19.30 uur  ds. G.J.M. Baalbergen (PKN-G) 
Ichthuskerk: 
19.30 uur  ds. A. van Zetten (wijk West) 
 
Zondag 14 maart 2021 
Oude Kerk: 
9.30 uur  prop. J. Meerkerk, Ede (wijk West) 
 
Ichthuskerk: 
9.30 uur  ds. A.M. Verbaan-van den Heuvel 
(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 
 
 
 
 
 
 
Kerkdienst online op TV meebeleven? 
De mogelijkheden tot kerkgang zijn weer beperkt en het is 
onzeker hoelang dit gaat duren. Met de nieuwste 
zogenaamde Smart TV’s is het mogelijk om een directe 
verbinding met internet te maken en zo de kerkdienst te 
volgen. Er bestaan echter ook betaalbare mogelijkheden om 
de computer met de TV te verbinden als beide één of meer 
HDMI aansluitingen hebben. De TV kan dan als scherm 
gebruikt worden. Vooral bij het kijken met meer personen is 
dat comfortabeler. Wellicht is er iemand in uw omgeving die 
hiermee kan helpen. Op de website van de Brinkstraatkerk 
(https://www.brinkstraatkerk.nl/nieuws/kerkdienst-online-op-
tv-meebeleven)  worden een paar mogelijkheden 
uitgelegd.  Bij vragen mag u eventueel contact opnemen 
met Wim de Jong (jongw35@hotmail.com of 0318-414841). 
 

Op weg naar Pasen 
7 maart - 3e zondag van de 40 dagentijd 
Lezen: Exodus 20: 1-19 
 
.....maar de zevende dag is een rustdag....., 
en ook voor de vreemdelingen die  
bij u in de stad wonen. -Exodus 20: 9 en 10 
 
De geboden uit het Oude Testament zijn de 
basis van onze westerse 
joods-christelijke samenleving. Dat hoor je 
regelmatig terug in discussies 
rond ons vreemdelingenbeleid. In de tien 
geboden worden vreemdelingen 
apart genoemd. Ze moeten en mogen 
meedoen aan de regels die God 
voor Zijn volk opstelt. In Nederland hebben 
we natuurlijk niet de  
theocratische samenleving die het jodendom 
destijds had. Maar omdat 
elk mens naar Gods beeld geschapen is, 
mogen we geloven dat Gods 
regels goed zijn voor iedereen, ook voor de 
vreemdeling. Tegelijk is 
deze tekst een waarschuwing. Je mag 
vreemdelingen niet door laten 
werken terwijl je zelf rust neemt. Geen 
slavenarbeid of uitbuiting van 
gastarbeiders. God beschermt ook hen. 
 
Hoe kijkt u aan tegen de vreemdelingen in 
ons land? 
 
Goede daden zijn schakels die samen een 
ketting van liefde vormen 
(moeder Teresa) 
 

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 7 maart: Hospice Bennekom 
Woensdag 10 maart: Woord en Daad 
Zondag 14 maart: Bijbels voor Rwanda 
 

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.  
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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. 
 

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. 
 

 
 
 

Klimaatcompetitie 40 dagen van start voor een duurzamer 
Bennekom ! 
Na de succesvolle start zijn we al in de tweede week 
aangekomen en meer dan 70 huishoudens hebben zich 
aangemeld. Iedereen doet actief mee met de opdrachten, 
zowel vanuit de kerken als daarbuiten. Er is een levendige 
discussie over de opdrachten en tips worden volop gedeeld. 
Er is een actieve app-groep (stuur een mail met uw 06-
nummer aan kmsbennekom@gmail.com om mee te doen), 
een Facebook pagina en ook op de website zijn de meest 
gestelde vragen gedeeld. 
  
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/. Daar kunt u 
ook de opdrachten van elke week terugvinden. 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! 
 
 
 
 
 
RockSteady 
Naar school, naar de kapper, naar de-winkel-op-afspraak. 
Maar Rock Steady, dat moet nog ff wachten, super balen! 
Wel zijn er plannen om weer een online RS te houden, dus 
spreek je leiding daar gerust op aan. Hopelijk zijn we bij de 
volgende versoepelingen van de maatregelingen wél aan 
de beurt! We missen jullie, liefde! 
 
RockSteady 1, gdenooij@gmail.com 
RockSteady 2, danielvansteenbergen@hotmail.com 
RockSteady 3 en 4, sandermooij@gmail.com 
 

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 
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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    
 

Lopend vuurtje door Bennekom 
  
Zinkende boten en verdrinkende mensen, opvangkampen 
met een groot gebrek aan behoorlijk sanitair, een bijna alles 
verwoestende brand in kamp Moria en kinderen die moeten 
opgroeien in de blubber; de ellende aan de Europese 
grenzen en in de grensgebieden is enorm. Er zijn politieke 
partijen die een nóg harder grensbeleid voorstellen 
waardoor minder vluchtelingen en migranten in Europa 
zullen worden toegelaten.  
Van 1 tot 17 maart (dit is dus tot en met de verkiezingsdatum) 
gaat er echter een lopend vuurtje door Nederland; vanuit 
Groningen, Dokkum, Nijmegen en Maastricht naar Den 
Haag. Overal in het land vinden wakes en tochten plaats om 
zo aandacht te vragen voor een humaan migratiebeleid. De 
actie wordt landelijke gecoördineerd door de Stichting 
MiGreat (www.migreat.org.) 
 
Op 9 maart arriveert het vuurtje vanuit Wageningen in 
Bennekom en er is vervolgens van 16.00u tot 17.00u een 
wake op het Bart van Elstplantsoen. Op 10 maart gaat het 
vuurtje verder richting Amersfoort.  
U bent van harte uitgenodigd om op enigerlei wijze mee te 
doen; u kunt  

 Deelnemen aan de wandeling van Wageningen 
naar Bennekom en fysiek aanwezig zijn bij de wake in 
het Bart van der Elstplantsoen. In verband met 
Corona-beperkingen is deelname hieraan slechts 
voor een beperkt aantal mensen mogelijk. 
Aanmelden is verplicht via 
https://forms.gle/rM3pHYK9KqvpiudMA 

 De livestream van de wake volgen via de volgende 
facebook-link 
https://www.facebook.com/events/447137659744208. 

Wellicht komt er ook nog een mogelijkheid om de wake later 
via YouTube te bekijken. Ga hiervoor naar de website van de 
Raad van Kerken Bennekom (https://rvkbennekom.com). 

 Op 9 maart een brandende kaars voor het raam 
zetten met een symbool (een oude schoen 
bijvoorbeeld) en een foto daarvan naar sturen naar 
lopendvuurbennekom@gmail.com 

 Op 10 maart richting Amersfoort wandelen. 
Aanmelden via 
https://forms.gle/K8axECgre5rm9HqG6. Maak daar 
ook een foto van en stuur deze naar 
lopendvuurbennekom@gmail.com. Hier gelden 

Stiltevieringen in de Stille week 2021- dit jaar 
online 
Bijna zes weken voor Pasen, vanaf 
Aswoensdag, begint de 40 dagentijd. Van 
oudsher is dit een tijd van inkeer en bezinning. 
De laatste week van deze periode, vanaf 
Palmzondag, is de Stille- of de Goede Week. 
In veel kerken vinden gedurende deze week 
bijeenkomsten plaats waarin wordt 
stilgestaan bij het lijden en sterven van Jezus 
en kan worden toegeleefd naar de viering 
van Goede Vrijdag en het Paasfeest. 
De voorbereidingsgroep Stiltevieringen van 
de Raad van Kerken Bennekom organiseert in 
deze week gewoonlijk drie Stiltevieringen in 
de Oude of Sint Alexanderkerk met een korte 
liturgie van zang en muziek, woorden uit de 
bijbel, stilte en gebed. Deze vieringen gingen 
in het vorige jaar echter helaas niet door als 
gevolg van de eerste lockdown. Ook dit jaar 
is het vanwege corona-preventie niet 
gewenst om fysiek bij elkaar te komen. Toch 
wil de voorbereidingsgroep de traditie dit jaar 
wel graag weer voortzetten omdat juist in 
deze tijd momenten van bezinning zo 
belangrijk kunnen zijn. 
De stiltevieringen zullen dit keer daarom 
online vanuit de Brinkstraatkerk plaatsvinden 
op drie avonden te weten maandag 29, 
dinsdag 30 en woensdag 31 maart. Aanvang 
som 19.30 uur en duur 30-40 minuten. 
 
Deelnemen kan via de website  
https://kerkdienstgemist.nl/stations/251/events 
of via www.kerkdienstgemist.nl (op 
‘Bennekom’ zoeken en bij Gereformeerde 
kerk de juiste datum aanklikken). De liturgie is 
te vinden op de website van de Raad van 
Kerken Bennekom 
(https://rvkbennekom.com). 
Naast de leden van de voorbereidingsgroep 
werken aan deze dienst mee Tineke 
Roseboom, zang, Marja Hulsbergen, fluit en 
Gert Winkelhorst, orgel. 
In deze voor vele mensen moeilijke tijd ‘met 
leven op afstand’, hopen we samen iets van 
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overigens geen beperkingen omdat iedereen een 
eigen route loopt. 

 
Op dit moment is nog niet duidelijk of er toestemming komt 
voor het bouwen van een omheind kampje op het Bart van 
Elstplantsoen  
 
 Contactinformatie: egvdstelt@gmail.com  en  
nicolebischoff60@gmail.com 
          of via tel.:  0318-417377 
 
Namens de Raad van Kerken Bennekom, 
Clasien Lever - de Vries 
 

verbondenheid te kunnen ervaren en zo met 
elkaar toe te leven naar het Paasfeest. 
 
Clasien Lever-de Vries 
(Raad van Kerken Bennekom) 
 

Uur van gebed vooraf de verkiezingen. 
In Ede wordt ook dit jaar het uur van gebed voor de Tweede 
Kamer verkiezingen gehouden op vrijdag 12 maart om 19.30 
uur. Er zullen een zestal voorgangers meewerken uit diverse 
denominaties uit Ede. Het thema is: “Ongestoord en rustig 
leven”. De meditatie zal worden verzorgd door ds. Henk van 
Hemmen. Vanwege corona zal de dienst online en live te 
zien zijn vanuit de ‘Ontmoetingskerk’. Iedereen is van harte 
uitgenodigd. 
Dit uur van gebed zal worden uitgezonden via kerkdienst 
gemist vanuit de ‘Ontmoetingskerk’ aan de Zuilenstein 1 in 
Ede. Via de webstite www.ontmoetingskerk-ede.nl kunt u 
meedoen. 
 Kijk ook op de facebookpagina: facebook.com/VoorbEDE 

Gezamenlijke kerken Bennekom weer samen 
in actie voor de Voedselbank 
Ds. A van Zetten krijgt het estafette stokje 
aangereikt door Myrthe van de gebedsgroep 
van de Wilhelminaschool, als start dat de hele 
maand Maart de Bennekomse kerken samen 
in actie komen voor de voedselbank. 
 
U kunt Uw levensmiddelen deponeren in de 
kratten , die staan op vrijdag- 5-12-19-en 26 
Maart, in het Kerkheem tijdens de weekmarkt, 
en in de Ichthuskerk op woensdagmiddag -3-
10-17 en 24 Maart vanaf 14:00 uur tot 16:00 
uur, en alle werkdagen vanaf 1 Maart tot en 
met 30 Maart, tussen 10:30 -11:30 bij de 
Parochie wacht in 
de torenzaal van de Katholieke kerk. 
 
Graag zou de voedselbank op deze dagen 
harde groente en fruit ontvangen zoals , 
aardappelen / uien / wortelen / peren/ 
appels/ e.d. 
Naast de mogelijkheid om Uw bijdrage te 
leveren in levensmiddelen en/of harde 
groenten/fruit, willen we ook uw aandacht 
vragen voor de mogelijkheid om een 
financiële bijdrage te leveren. 
U kunt Uw gift overnaken naar bankrekening 
nummer: NL16SNSB0947003304 van 
Hervormde Diaconie Bennekom ovv, Actie 
Voedselbank Maart 2021. 
 
Wij hopen op Uw gulle medewerking ! Alvast 
hartelijk dank. 
 
Namens de werkgroep van de gezamenlijke 
kerken. 
Hervormde Gemeente 
Gereformeerde Kerk 
RK. Geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina 
Vrijzinnigen Bennekom 
Chr. Gereformeerde Kerk 
 

 


