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Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 
Bennekom – Wijk Oost 

 
 

 

  
 
 
 

Oude kerk 
30 mei 2021 

9.30 uur 
Zondag Trinitatis 

 
Voorganger: ds. J.R.F. Heine 
Organist: dhr. Sjoerd Meijer 
Ouderling: mevr. Lenny Berkhout 
2e Ouderling: dhr. Niels Moerke 
Diaken: mevr. Everdina Vermeulen 
Lector: mevr. Joke van Butselaar 
Streamist: mevr. Aline Flikweert 
Beamist: mevr. Joke Faber 
 
Liturgische kleur: groen 

 
Diaconale collecte: Sings of Hope 
Kerkvoogdijcollecte:  Algemeen kerkenwerk 
 
 
Zendingsbussen:  Projecten van Kerk in Actie 

 

 
Orde van dienst 

 
Orgelspel 
 
Begroeting en mededelingen 
 
Lied: 280: 1, 2, 3 en 7 
De vreugde voert ons naar dit huis waar ’t woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn Naam over ons uit en wekt in ons het lied. 
 
Dit huis van hout en steen, dat lang de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan, 
 
dit huis, dat alle sporen draagt van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt, wilt Gij die voor ons zijn? 
 
Dit huis slijt mét ons aan de tijd, maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder leidt tot alles is volbracht. 
 
Bemoediging en groet 
v. Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE,  
a. die hemel en aarde makende is, 
v. die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a. en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. 
 
Genade en vrede, licht en leven mogen op ons komen, ons allemaal, 
van de EEUWIGE die ons bij onze naam roept, 
Bron, Baken en Bestemming van ons leven, 
en van die ene, unieke mens van Godswege,  
Jezus de mensenzoon, onze broeder, 
en van de Geest die ons moed inblaast  
en op doet staan en verder doet gaan. 
Amen 
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Tekst: Ik droom van een kerk 
 
Lied van de kerk: lied 500: Uit uw verborgenheid: 3, 4 en 5 
Uit uw verborgenheid nu aan de dag getreden, 
hebt Gij uw heil gezocht bij mensen, hier en heden. 
Zoals Gij kwam om ons met vrede te ontmoeten, 
laat het ook vrede zijn waarmee wij U begroeten. 
 
Uit uw verborgenheid ons zo te na gekomen, 
deelt Gij in onze nacht en zaait er nieuwe dromen. 
Zolang het donker duurt, de moed ons wordt ontnomen, 
voed ons dan met de hoop dat Gij voorgoed zult komen. 
 
Uit uw verborgenheid ontsteekt Gij licht op aarde, 
wilt Gij ons warmen met de gloed van uw genade. 
Wij delen met elkaar het licht, het lied, de zegen. 
Wij zijn uw kandelaar, wij gaan het donker tegen.  
 
Kyriegebed 
v. Laten wij de EEUWIGE aanroepen om ontferming over de nood van de wereld 
    en laten wij zijn Naam prijzen, 
a. want zijn barmhartigheid heeft geen einde 
 
EEUWIGE, onze God, 
…… 
om dat alles bidden wij U allen tezamen: EEUWIGE, ontferm U! 
 
EEUWIGE, onze God, 
…… 
om dat alles bidden wij U allen tezamen: EEUWIGE, ontferm U! 
 
EEUWIGE, onze God, 
…… 
om dat alles bidden wij U allen tezamen: EEUWIGE, ontferm U! 
 
Glorialied: lied 863 : 1, 5 en 6 
Nu laat ons God de HERE dankzeggen en Hem eren, 
want goed zijn alle dingen die wij van Hem ontvingen. 
 
Wij bidden U, Algoede: wil altijd ons behoeden; 
de kleinen en de groten, houd z’in uw hart besloten. 
 
Bewaar ons in uw waarheid, geef ons op aarde vrijheid, 
met alle mensen samen uw rijk, Heer, te beamen. 
 
Woord voor de kinderen  
 
Lezingen van de zondag: 
 
Uit de Thora: Deuteronomium 6 : 17 – 25 (in werkvertaling) 
17. Neem nadrukkelijk in acht de opdrachten van de EEUWIGE, jullie God 
       en de getuigenissen en de inzettingen die je heeft opgedragen. 
18.  En je zult doen wat recht en goed is in de ogen van de EEUWIGE, 
        opdat het je goed zal gaan en je zult binnenkomen en erven zult 
        het goede land dat de EEUWIGE gezworen heeft aan je vaderen. 
19.  om al je vijanden van voor je aangezicht te verdrijven, 
        zoals de EEUWIGE gesproken heeft. 
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20.  Wanneer je kind je morgen vragen zal: 
        “Wat zijn dat voor getuigenissen en inzettingen en rechtsregels 
         die de EEUWIGE, onze God, jullie opgedragen heeft?” 
21.   En je zult tot je kind zeggen: 
        “Wij waren dienstknechten voor de Farao in het Angstland, 
         maar de EEUWIGE heeft ons uit het Angstland  
         uitgevoerd met sterke hand. 
22.   En de EEUWIGE gaf tekenen en grote en kwade wonderen 
         aan de Farao en aan heel zijn huis, voor onze ogen. 
23.   En Hij deed ons vandaar uittrekken om ons binnen te doen komen 
         en om ons te geven het land dat Hij gezworen heeft aan onze vaderen. 
 
24.   En de EEUWIGE droeg ons op al deze inzettingen 
         en om hoog te achten de EEUWIGE, onze God, 
         ons ten goede, alle dagen, om ons te laten leven tot op deze dag. 
25.   En het zal ons tot gerechtigheid zijn, 
         als wij ons zullen inzetten te doen al deze opdrachten,          
         voor het aangezicht van de EEUWIGE, onze God. 
         zoals Hij ons opgedragen heeft.  
 
Uit de Evangeliën: Johannes 3 : 1 – 8 (in werkvertaling) 
1.     Er was een mens uit de Farizeeërs – Nicodemus was zijn naam  - 
         overste van de Joden. 
2.     Deze kwam naar Jezus toe in de nacht en hij zei tot hem: 
         “Rabbi, wij weten dat jij van God gekomen bent als leraar. 
        Want niemand kan de tekenen doen die jij verricht  
         als God niet met hem is”. 
3.     Jezus antwoordde en zei tot hem:  
         “Voorwaar, voorwaar, ik zeg je, als iemand  
         niet van omhoog geboren wordt, 
         dan kan hij het koninkrijk van God niet zien. 
 
4.     Nicodemus zegt tot hem:  
         “Hoe kan een mens geboren worden als hij al oud is?  
         Hij kan toch niet voor de tweede keer binnengaan  
         in de schoot van zijn moeder en geboren worden?   
5.     Jezus antwoordde: 
         “Voorwaar, voorwaar ik zeg je, als iemand niet geboren wordt  
         uit water en uit geest, kan hij niet binnengaan  
         in het koninkrijk van God. 
6.     Wat geboren is uit het vlees, is vlees;  
        maar wat geboren is uit de geest, is  geest. 
 
7.     Verbaas je niet dat ik tegen je zeg: jullie moeten van omhoog geboren worden. 
8.     De geest blaast waarheen hij wil en zijn stem horen jullie, maar je weet niet     
        vanwaar hij komt en waarheen hij gaat.  
        Zo is het met ieder die uit de geest geboren is. 
           
Lied 650: 1, 2, 3 en 4 
De aarde is vervuld van goedertierenheid,  
van goddelijk geduld en goddelijk beleid. 
 
Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen,  
zij gaat in alle nood door heel het leven heen. 
 
Zij daalt als vruchtbaar zaad tot in de groeve af  
omdat zij niet verlaat wie toeven in het graf. 
 
Omdat zij niet vergeet wie godverlaten zijn:  
de wereld hemelsbreed zal goede aarde zijn. 
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Woord bij de lezingen: Levensrichtlijnen en een nachtgesprek 
 
Muziek (orgel) 
 
Voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Inleiding tot de inzameling 
 
Slotlied: lied 834 : 1, 2 en 3 
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 
Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig licht, 
van aangezicht tot aangezicht.  
 
Uitzending en zegen 
v. De EEUWIGE zegent ons en Hij behoedt ons, 
    de EEUWIGE doet zijn aangezicht over ons lichten en is ons genadig, 
    de EEUWIGE verheft zijn aangezicht over ons en geeft ons vrede. 
a. Amen, amen, amen 
 
Muziek (orgel) 
 
 
 
 

 

 

 
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 ds. W. van Weelden, Oud-Alblas (wijk 
West) 
 
Brinkstraatkerk: 
18.30 uur ds. G.J.M. Baalbergen 
 
Zondag 6 juni 2021 
Oude Kerk: 
9.30 uur  ds. A.M. Verbaan-van den Heuvel (wijk 
Oost) 
 
Ichthuskerk: 
9.30 uur  ds. A. van Zetten (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 
 

NextGen  
Waarom zou je dat doen? 
Je kent misschien het liedje IJskoud van Nielson 
waarvan het refrein begint met: 
  …waarom zou je dat doen!?    
Die zin kwam bij de crew op toen we het hadden 
over dingen die je kunt doen om de aarde te 
beschermen tegen opwarming, vervuiling, 
klimaatverandering enz… 
We hebben Gerard van der Laan, je weet wel… de 
man van…, bereid gevonden om iets te vertellen 
over wat er in de afgelopen 40-dagentijd is 
gedaan op het gebied van minderen. Want, 
inderdaad… Waarom zou je dat doen? 
We gaan er vanuit dat we zondag 30 mei eindelijk 
weer elkaar kunnen ontmoeten in de Brink!! Dus zijn 
alle jongeren van de middelbare school 
uitgenodigd om te komen (neem wel een 
mondkapje mee en desinfecteer je handen bij 
binnenkomst!). Helaas geen koek en cola, maar 
daar verzinnen we wel wat op!! 
Kom dus gerust langs! Met de NextGenBand, 
Gerard, de prijsvraag (!) en andere onderdelen 
maken we er weer een feestje van!  
Natuurlijk snappen we dat niet iedereen in de 
gelegenheid is om te komen door quarantaine, 
examenstress of een pyamadag! Daarom wordt de 
viering ook uitgezonden via YouTube. Om deze te 
kijken ga je naar NextGenBennekom.nl. Tot de 30e  
De NextGenCrew en NextGenBand 
 

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 30 mei 2021: Signs of Hope 
Zondag 6 juni 2021: Werelddiaconaat Oeganda 
 
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 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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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. 
 

 
 
 

PPPP feest 
Op tweede Pinksterdag is er voor de kinderen een Pinkster-, pannenkoeken-, poffertjes- en pizzafeest 
georganiseerd. In drie groepjes hebben ze genoten van het lekkere eten, het maken van een vlieger en 
natuurlijk van het Pinksterverhaal. Heel veel dank aan iedereen die dit georganiseerd en gerealiseerd 
hebben. Het was een topmiddag, zoals op de foto’s duidelijk te zien is. 
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