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Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 
Bennekom – Wijk Oost 

 
 

 

  
 
 
 

Oude kerk 
4 juli 2021 
9.30 uur 

 
Voorganger: Ds. A. Verbaan-van den Heuvel 
Organist/pianist: mevr. Elly Meijer 
Mmv: Next Gen Band 
Ouderling: mevr. Hennie de Kloet 
2e Ouderling: mevr. Hans Egberts 
Diaken: mevr. Marja van Haren 
Streamist: dhr. Renze van de Hoef 
Beamist: mevr. Maureen Haaksema 
 
Liturgische kleur: groen 

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

 

 
Orde van dienst 

 
Afscheid van de kindernevendienst en welkom in de kerk 

Inge, Yentl, Esmee, Renzo en Thijs 
 

Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Next Gen band Opwekking 733 
 
De zon komt op, maakt de morgen wakker 
Mijn dag begint met een lied voor U 
Heer, wat er ook gebeurt en mij mag overkomen 
Laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel  
O mijn ziel 
Prijs nu zijn heilige Naam 
Met meer passie dan ooit 
O mijn ziel 
Verheerlijk zijn heilige Naam 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen 
Tienduizend redenen tot dankbaarheid 
Loof de Heer, o mijn ziel 
O mijn ziel 
Prijs nu zijn heilige Naam 
Met meer passie dan ooit 
O mijn ziel 
Verheerlijk zijn heilige Naam 
En op die dag, als mijn kracht vermindert 
Mijn adem stokt en mijn einde komt 
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Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen 
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid 
Loof de Heer, o mijn ziel 
O mijn… 
  
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, de Heer,  
 in gemeenschap met Zijn Geest.                                                                       
gem. Amen.    
        
Zingen: Abba Vader (Lied 886) 
 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
 
Gebed om een nieuw begin 
 
Zingen: Psalm 86: 4 
 
Schriftlezing: Mattheüs 3: 1-6  (Bijbel in Gewone Taal) 
 
Foto's van klein tot groot 
 
Esmee speelt voor ons 
 
Schriftlezing: Johannes 9: 1- 12 (Bijbel in Gewone Taal) 
 
Next Gen: Holy Spirit 
 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
Verkondiging  'Opnieuw beginnen' 
 
Zingen: Lied 51b 
           
 Gebeden 
 Voorbeden, afgesloten met Lied 368g 
 Stil moment 
 Onze Vader 
 
Afkondiging van de collecten 
 
Next Gen: You Say 
 
De kinderen komen terug en gaan naar hun plaats, terwijl  
 
Renzo, Thijs, Inge, Yentl en Esmee vooraan mogen staan... 
 
Warme groet en woorden namens de kindernevendienst 
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Uitnodiging voor jongerenwerk in de kerk voor hen ..... 
 
Ouders worden uitgenodigd om bij hun kinderen te staan  
en we zingen hen een zegen toe: OTH 485 
 
De Here zegent jou                                                                                                                                      
en Hij beschermt jou                                                                                                                                    
Hij schijnt Zijn licht over jou leven                                                                                                     
Hij zal genadig zijn                                                                                                                               
en heel dicht bij je zijn                                                                                                                         
Hij zal Zijn vrede aan je geven 
 
De Here zegent ons 
en Hij beschermt ons 
Hij schijnt Zijn licht over ons leven 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij ons zijn 
Hij zal Zijn vrede aan ons geven (2x) 
            
Slotlied zingen: Opwekking 488 
 
Heer ik kom tot U 
Neem mijn hart verander mij 
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U 
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben,                                                                                                                                          
trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde. 
Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien 
En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan. En elke dag mag 
leven 
Door de kracht van Uw liefde 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, gedragen… 
 
Zegen 
 g.  
 
 
 
 
 
 
Orgelspel 
 
Fijn dat u en jij er was. 
Iedereen is van harte uitgenodigd voor de koffie en thee met koek. 
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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. P. Molenaar, Lunteren (wijk West) 
 
Brinkstraatkerk: 
18.30 uur  ds. T.P. de Jong, Ede (PKN-G) 
 
Zondag 11 juli 2021 
Oude Kerk: 
9.30 uur  ds. A. van Zetten (wijk West) 
 
Ichthuskerk: 
9.30 uur  ds. A.M. Verbaan-van den Heuvel (wijk 
Oost) 
 
 

 
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 
 

RockSteady 
De zomer komt eraan en dat betekent voor jullie 
Rock Steady leiding twee maanden van rust en 
bezinning. Die gaan ze goed gebruiken, want 
volgend seizoen willen we weer voor jullie leuke en 
leerzame vrijdagavonden organiseren! Zit je op de 
middelbare school in 1-4e klas? Dan is RockSteady 
precies wat je nodig hebt. We zien je graag in 
september (en in oktober natuurlijk), tot dan! 
 
RockSteady 1, 17 september, 
danielvansteenbergen@hotmail.com 
RockSteady 2, 24 september, gdenooij@gmail.com 
RockSteady 3 en 4, 1 oktober, 
sandermooij@gmail.com 
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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 4 juli 2021: Stichting Exodus 
Zondag 11 juli 2021: ZOA vluchtelingen werk 
 
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. 
 

 
 
 

 


