
1 
 

 

 
Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 
Bennekom – Wijk Oost 

 
 

 

  
 
 
 

Oude Kerk 
13 juni 2021 

9.30 uur 

 
Voorganger: ds. M. Wielhouwer, Ede 
Organist: mevr. Elly Meijer 
Ouderling: mevr. Lenny Berkhout 
2e Ouderling: dhr. Joost de Kloet 
Diaken: mevr. Marja van Haren 
Lector: mevr. Carla van den Berg 
Streamist: dhr. Renze van de Hoef 
Beamist: mevr. Maureen Haaksema 
 
Liturgische kleur: groen 

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

 

 
Orde van dienst 

 
Welkom / mededelingen aankondigen van het aanvangslied  
 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
  
Aanvangslied: Lied 216: 1, 2, 3  
 
Moment van stilte  
 
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 en van Jezus Christus,  onze Heer.                                                                       
gem. Amen.    
                           
Zingen: Lied 139:1, 2  
 
Een eerste woord 
 
Kyriëgebed 
 
Glorialied: Lied 725:1, 4  
 
Kindermoment 
 
Zingen:  God die alles maakte (Op toonhoogte (2015) 495) 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om de opening van het woord 
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Schriftlezingen: 
Prediker 11 vers 1 – 6 
Matteüs 6 vers 25 – 34 
 
Zingen: Lied 978:1, 2, 3, 4  
 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Zingen: Lied 720:1, 2, 3, 4, 5  
 
DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN  
 
Afkondiging van overlijden 
 
Zingen: Lied 960: 3 
 
Dankgebed – voorbeden– stil gebed – Onze Vader 
 
Collectemededeling door de diaken 
 
Slotlied: Tussentijds 18:1, 2, 3 Komt laat ons vrolijk zingen 
 
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: 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. G.J.M. Baalbergen (PKN-O) 
 
Ichthuskerk: 
18.30 uur  ds. A. van Zetten (wijk West) 
 
Zondag 20 juni 2021 
Oude Kerk: 
9.30 uur  ds. A.M. Verbaan-van den Heuvel (wijk 
Oost) 
 
Ichthuskerk: 
9.30 uur  ds. M. van Campen, Ede (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: Clean Heart 
Zondag 20 juni is er weer een echte NextGen-
viering. Om 19:00 uur starten we weer in zaal 3 van 
de Brink. Helaas is het niet mogelijk om de viering uit 
te zenden. Vandaar de oproep aan de jongeren 
van de middelbare school om naar de Brink te 
komen! 
Reinier Kleiman komt vertellen over de relatie van 
(koning) David en God en het thema is "Clean 
heart". Je kent Reinier misschien nog van de oranje 
balletjes in de online-viering van maart: "Anders 
dan anders". We gaan de overdenking heftig 
afsluiten en na de viering is er nog een verrassing!! 
Ook de soap, de prijsvraag en de NextGenBand 
zijn zeker van de partij. Dus kom naar de Brink en 
neem gerust een vriend of vriendin mee! 
  
NextGen: Clean Heart 
Zondag 20 juni 2021 19:00 uur 
De Brink zaal 3 
 

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 13 juni 2021: Het Anker Charlois 
Zondag 20 juni 2021: Stichting Vrienden van De 
Hoop 
 
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 
Wat een feest! Met z’n allen een hele avond vol 
leerzame en vooral leuke spellen: Sirkelslag Young. 
Via het geboorte verhaal van Johannes de Doper 
werd het thema Wat zou jij doen? onderzocht. Een 
filmpje, quiz, diverse mini-games en fluisterspel, alles 
zat erin! Nog eenmaal komen de groepen voor de 
zomer samen, geniet ervan nu het weer kan! 
 
RockSteady 1, gdenooij@gmail.com 
RockSteady 2, 
danielvansteenbergen@hotmail.com 
RockSteady 3 en 4, sandermooij@gmail.com 
 

Ontmoetingsochtend senioren vanaf 70 jaar 
Eindelijk is het dan zo ver. We mogen weer iets 
organiseren na een lange lockdown. 
Wat hebben we elkaar gemist, in de kerk en bij de 
koffie. Maar nu er bij (bijna) iedereen een vaccin is 
'gezet' willen wij als commissie heel graag nog iets 
plannen voor de zomervakantie. Het najaarsreisje 
zal naar alle waarschijnlijkheid ook dit jaar niet door 
kunnen gaan. 
De commissie nodigt u van harte uit voor twee 
praat/koffieochtenden die gehouden zullen 
worden op donderdag 1 en woensdag 7 juli 
aanstaande in 't Kerkheem. 
We mogen met 30 personen bij elkaar komen, 
daarom kunt u een keuze maken uit deze twee 
data. 
De richtlijnen van het RIVM blijven gehandhaafd, 
handen ontsmetten, mondmasker bij verplaatsing 
en de 1. 5 meter. 
Vanaf 09.45 uur bent u van harte welkom. Om 
10.00 uur is er koffie met lekkers en later nog andere 
versnaperingen. U dient zich wel aan te melden, 
want vol is vol. 
De bijeenkomst duurt tot ongeveer 11.45 uur. 
Voor opgave kunt u bellen of mailen naar:   
Bep Rigter, tel. 0318 417552, email: 
e.rigter8@upcmail.nl 
of naar Everdina Vermeulen, tel. 0318 415546, 
email: everdina.pieter@hetnet.nl 
Wij hopen op een gezellig samenzijn en we kijken er 
naar uit u allen weer te kunnen ontmoeten. Neemt 
u ook uw liedboek mee? We willen met elkaar 
ingetogen enkele 
liederen zingen. 
 
Namens de ouderencommissie 
Everdina Vermeulen, secretaris. 
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Hervormde Gemeente 
Bennekom – Wijk Oost 

 
 

 

  
 
 
 

Oude kerk 
13 juni 2021 

18.30 uur 

 
Voorganger: ds. G.J.M. Baalbergen 
Organist: mevr. Elly Meijer 
Ouderling: dhr. Glijn Groen 
2e Ouderling: W.A. de Jong 
Diaken: dhr. Gert Ansink 
Lector: dhr. Gert Ansink 
 
Liturgische kleur: groen 

 
Diaconale collecte: Het Anker Charlois 
Kerkvoogdijcollecte:  Algemeen kerkenwerk 
 
 
Zendingsbussen:  Projecten van Kerk in Actie 

 

 
Orde van dienst 

 
Thema: Kroon op de schepping? 

       
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Dienst van de voorbereiding 
 
Zang: Lied 280: 1 t/m 5 (staande) 
 
Moment van stilte 
 
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   : die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. 
  Voorganger:  Genade zij u en vrede, van God onze Vader en van Christus Jezus, onze Heer.  
  Gemeente   : Amen.        

 
Inleiding op de dienst 
 
Zang: Lied 8a 
 
Dienst van het Woord 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Genesis 1:1-2:4 (door lector van dienst) 
 
Zang: Lied 982:1 en 2 
 
Schriftlezing: Marcus 2:23-28 (door lector van dienst) 
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Zang: Lied 982:3 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Een geloofsbelijdenis gezegd 
 
Zang: Lied 932 (staande) 
 
Dienst van de gebeden en gaven 
 
Gebeden 
 
Collecte mededeling 
 
Zang: Lied 978 (staande) 
 
Zegen 
 

 

 

 


