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Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 
Bennekom – Wijk Oost 

 
 

 

 
 

Brinkstraatkerk 
23 mei 2021 

10.00 uur 
Eerste Pinksterdag 

 
Voorganger: mevr. ds. L. van der Laan 
Organist: mevr. Elly Meijer 
Saxofoon: dhr. Reinier Kleiman 
Ouderling: dhr. Hugo Vos 
2e Ouderling: dhr. Wim van den Berg 
 
Liturgische kleur: rood 

 
Diaconale collecte: Pinksterzending (Egypte) 
Tweede collecte:  kerk en gemeenteleven 
 

 
Orde van dienst 

 
Voor aanvang: compilatie van vrolijk gestemde Pinksterliederen 
 
OVER DE DREMPEL BIJ GOD EN ELKAAR 
 
Welkom 
 
Aanvangslied: Kom laat ons deze dag – liedboek 672 vers 1 
 
Votum 
 
Groet (in beurtspraak) 
 
Zang: liedboek 672 vers 6 
 
Gebed om ontferming 
 
Zang: De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt- liedboek 686 
 
Woord van genade: 2 Korintiërs 5 vers 14 t/m 17 
 
ONTMOETING ROND HET WOORD 
 
Zang: Zij zit als een vogel – liedboek 701 
 
Schriftlezing uit 2 Korintiërs 5 vers 1 t/m 10 
 
Zang: Als de wind, die waait met vlagen – liedboek 700 
 
Preek 
 
ONS ANTWOORD OP GOD 
 
Luisteren: Stef Bos met koor – Geest van hierboven 
Installatie vertrouwenspersonen: mw. Janneke van Beek en dhr. Gerrit Hulsbergen 
 
Zang: Hij die gesproken heeft een woord dat gaat 
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liedboek 362 vers 1 
 
In memoriam – mw. Tally de Jong – Hofstede 
 
Gebeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Wegzending 
 
Slotlied (staande) Wij leven van de wind – liedboek 687 vers 1 en 2 
 
Zegen, gevolgd door gezongen 'amen’ 
 
Na de zegen: muzikale toegift 
 

 

 

 
Kopij 

 

 
Diensten 

 
Kopij of afkondigingen voor deze kerkbrief: 
Uiterlijk woensdag vóór 18:00 inleveren bij: Michiel 
van der Leeuw, scriba kerkenraad wijk Oost.  
Email: kerkbrief@hervormd-bennekom.nl   
tel. 41 84 78  
Kijk voor meer info op: www.hervormd-
bennekom.nl 
 

 
De volgende diensten: 
 
Oude Kerk: 
18.30 uur  prop. J.G. Blok, Randwijk (wijk West) 
 
Zondag 30 mei 2021 
Oude Kerk: 
9.30 uur  ds. J.R.F. Heine (wijk Oost) 
 
Ichthuskerk: 
9.30 uur  ds. J.P. Nap, Hoevelaken (wijk West) 
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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 
 

Vanuit de diaconie 
Volgende week vrijdag 21 mei en zaterdag 22 mei 
zullen er vanuit de  diaconie van wijk oost en  west 
bij alle 80+ vanuit onze kerkelijke gemeente  een 
fleurige attentie worden afgegeven . Deze attentie 
is bedoeld als aandacht voor elkaar en als 
bemoediging en opsteker in deze toch voor onze  
ouderen eenzame tijd. 
Juist in het voorjaar iets fleurigs aan te mogen 
reiken, lijkt ons als diaconie een mooie 
bemoediging om het toch vol te houden, maar 
bovenal toch ook te genieten van hetgeen de 
natuur ons geeft. 
Deze attentie wordt bezorgd door vrijwilligers vanuit 
onze wijkgemeente. 
Geniet ervan en mooie Pinkerdagen voor u allen. 
Leo van den Berg, voorzitter Hervormde diaconie 
 

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 23 mei 2021: Pinksterzending Egypte 
Zondag 30 mei 2021: Sings of Hope 
 
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. 
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 
(https://bennekom.protestantsekerk.net/oost) de 
instructie vinden voor het installeren daarvan. 
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RockSteady 
Yes! We hebben weer wat voor jullie. Een tijd terug 
deden we het al online, dat was heel leuk, maar op 
vrijdagavond 28 mei gaan we dit gewoon weer in 
real life meemaken. Daar hebben we vet veel zin 
in! We hopen dat jullie dat ook hebben. Neem 
gerust een vriend of vriendin mee om kennis te 
laten maken, met een van de leukste dingen dat 
de kerk te bieden heeft: Rock Steady!  
 
RockSteady 1, gdenooij@gmail.com 
RockSteady 2, 
danielvansteenbergen@hotmail.com 
RockSteady 3 en 4, sandermooij@gmail.com 
 

 

 


