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Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 
Bennekom – Wijk Oost 

 
 

 

  
 
 
 

Oude kerk 
25 juli 2021 

9.30 uur 

 
Voorganger: ds. L. Terlouw, Veenendaal 
Organist: dhr. Anton Kanis 
Ouderling: dhr. Glijn Groen 
2e Ouderling: mevr. Hennie de Kloet 
Diaken: dhr. Jan Pieter de Kloet 
Lector: mevr. Jettha van den Berg 
Streamist: dhr. Hans van Holland 
Beamist: mevr. Joke faber 
 
Liturgische kleur: groen 

 
Diaconale collecte: Werk plaatselijke diaconie 
Kerkvoogdijcollecte:  Algemeen kerkenwerk 
 
 
Zendingsbussen:  Projecten van Kerk in Actie 

 

 
Orde van dienst 

Thema: 
“Geef dat ik door U opgericht 

kom voor uw aangezicht” 
 

Orgelspel: Johann Pachelbel, partita over 'Freu dich sehr, o meine Seele' 
 
Welkom / mededelingen  
 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
  
Aanvangslied:  Psalm 43 : 3, 4 O Here, God, kom mij bevrijden 
 
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: Psalm 43 : 5 Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen 
 
Kyriëgebed, besloten met “Heer ontferm U”  
 
Glorialied: Lied 305 Alle eer en alle glorie 
 
DIENST VAN HET WOORD  
 
Gebed om de opening van het woord 
 
Profetenlezing: Jesaja 58 : 1 – 10  
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Zingen:  Lied 537: 1, 2 Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft  
 
Evangelielezing: Lucas 13 : 10 – 17 
  
Zingen: Lied 1001 : 1, 2 De wijze woorden en het groot vertoon 
 
Verkondiging  
  
Orgelspel: een bewerking bij psalm 42, vers 3 
 
Zingen: Psalm 146 : 1, 4 Zing, mijn ziel, voor God uw Here 
 
DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN  
 
Afkondiging van overlijden 
 
Zingen: Lied 960:3 
 
Dankgebed – voorbeden besloten met “Heer onze God, wij bidden U verhoor ons” –  
stil gebed – Onze Vader 
 
Collectemededeling door de diaken 
 
Slotlied: Lied 146c : 1, 6 Alles wat adem heeft love de Here 
 
Zegen met gezongen Amen 
 
Orgelspel: Johann Gottfried Walther, bewerking over 'Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
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. L. Kruijmer, Ede (wijk West) 
 
Zondag 1 augustus 2021 
Oude Kerk: 
9.30 uur  ds. A.M. Verbaan-van den Heuvel (wijk 
Oost) 
 
Ichthuskerk: 
9.30 uur  ds. P.B. Verspuij, Otterlo (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 
 
 
 
 

RockSteady 
Zit je (na de zomer) op de middelbare school in 1-
4e klas? Dan is Rocksteady precies wat je nodig 
hebt. Op een aantal vrijdagavonden in het jaar 
komen we in de kelder van De Brink bij elkaar. Met 
veel lol, spelletjes en prijzen is de avond zo voorbij 
en kijk je uit naar de volgende. Dus 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 
 

Collectes  
In verband met de maatregelen om het 
coronavirus te bestrijden is het nog niet mogelijk om 
voor de diaconie en kerk te collecteren op de wijze 
die u gewend was. 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 25 juli 2021: plaatselijke diaconie 
Zondag 1 augustus 2021: GZB – Daniëlle Davelaar 
 
Inmiddels is het weer mogelijk om uw bijdrage te 
deponeren in de bussen bij de uitgang. 
 
U kunt ook 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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VBC op 28 augustus 
Op zaterdag 28 augustus is er Vakantie Bijbel Club 2021! Je bent welkom vanaf 4 jaar tot en met 12 jaar 
op de Willem Dreeslaan 1 te Bennekom. Thema van de dag: De wijze en de dwaze bouwer of Kan jij de 
storm(b)aan? Er is een verhaal uit de Bijbel, muziek maar ook een stormbaan, knutselkraam, springkussen 
en er is zeker een lekkere verrassing. 
Je kunt je aanmelden via het inschrijfformulier op www.hervormdbennekom.nl. 

 
 


