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Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 
Bennekom – Wijk Oost 

 
 

 

  
 
 
 

Oude kerk 
29 augustus 2021 

9.30 uur 

 
Voorganger:, ds. J.R.F. Heine 
Organist:, mevr. Elly Meijer 
Ouderling: dhr. Wim van den Berg 
2e Ouderling: mevr. Hans Egberts 
Diaken: mevr. Everdina Vermeulen 
Lector: mevr. Gemma Meurs 
Streamist: dhr. Hans van Holland 
Beamist: mevr. Joke Faber 
 
Liturgische kleur: groen 

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

 

 
Orde van dienst 

 
Sint Amanduskerk – Erembodegem (België) 

                       
WAT ZIE JE ALS JE KIJKT? 

ZIEN EN ZIEN IS TWEE 
Orgelspel 
 
Verwelkoming en mededelingen 
 
Zingen: Lied 657: 1 en 4 
 
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. 
v. Genade en vrede voor ons allemaal 
 van de EEUWIGE, onze God,  
 die onze bron, ons baken en onze bestemming is, 
 die ons roept bij onze naam,  
 weg uit onze ballingschappen, uit onze verblindingen, 
 en van Jezus, onze broeder en onze Heer, 
  in wiens geloof wij mogen delen  
 en in wiens spoor wij geroepen zijn te leven  
 in de wereldwijde kring van de Geest  
 die levend maakt. 
a. Amen 



2 
 

Inleiding tot de dienst: ZIEN? 
 
Zingen: Psalm 139 : 1 en 6 
 
Aanvangswoord: Psalm 84 : 6 
          Welzalig de mensen wier sterkte in U is,  
          in wier hart de gebaande wegen zijn. 
 
Kyriegebed 
 
Glorialied: Psalm 103 : 1 
 
Lezing uit de Profeten: Zacharia 8 : 3 – 8 
 
3. Zo zegt de EEUWIGE: Ik zal terugkeren naar Sion  
    en Ik zal wonen in het midden van Jeruzalem. 
    En Jeruzalem zal worden genoemd:  
    de stad van de trouw –  
    [waar je op elkaar kunt rekenen.] 
    En de berg van de EEUWIGE van de hemelse   
    machten: de berg van de heiligheid. 
4. Zo zegt de EEUWIGE van de hemelse machten: 
    weer zullen er oude mannen en oude vrouwen zitten 
    op de pleinen van Jeruzalem, 
    ieder met een leunstok in de hand 
    vanwege de vele dagen. 
5. En de pleinen van de stad zullen vol zijn 
     van jongens en van meisjes, 
     die op de pleinen vrolijk spelen. 
6. Zo zegt de EEUWIGE van de hemelse machten: 
     Al zal het in die dagen te wonderlijk zijn 
     in de ogen van de rest van deze gemeente, 
     zal het ook te wonderlijk zijn in mijn ogen? 
7. Zo zegt de EEUWIGE van de hemelse machten: 
     Zie, Ik red mijn volk  
     uit het land waar de zon opkomt  
     en uit het land waar de zon neergaat. 
8.  Ik zal hen er doen komen 
     En zij zullen wonen in Jeruzalem. 
     Zij zullen mij tot volk zijn  
     en Ik zal hun tot God zijn, 
     in trouw en in gerechtigheid. 
 
Lezing uit de Evangeliën:  
 
Markus 8 : 18 en 22 – 26 
18.   Jullie hebben ogen maar jullie zien niet! 
         Jullie hebben oren, maar jullie horen niet!   
……. 
22.  Zij komen aan in Betsaida. 
        Zij brengen een blinde bij hem 
        En zij roepen hem te hulp 
        of hij hem wil aanpakken. 
23.  Hij neemt de blinde bij de hand 
         en als hij hem buiten het dorp heeft gebracht, 
        spuugt hij hem in zijn ogen, 
        legt hem de handen op en vraagt hem: 
        zie (1) je iets? 
24. Hij ziet-opwaarts (2) en zegt: 
        Ik zie de mensen, want zij wandelen als bomen. 
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25.  Dan legt hij weer de handen op zijn ogen 
        en hij heeft door-zicht (3)en is hersteld 
        en hij heeft in-zicht  (4) in alles, tot in de verte. 
        En nu ziet hij scherp en is hersteld. 
       Hij zendt hem uit, naar zijn huis en zegt: 
        Ga niet naar het dorp. 

 
Ernst Barlach: De blinde 
 
Zingen: Lied 834 : 1, 2 en 3 
 
Woord bij de lezingen:  
           Wat zie je als je kijkt?  
           Zien je ogen eigenlijk wel?  
           Zien en zien is twee! 
 
Orgelspel 
 
Dienst van de gebeden  
 
Dienst van de gaven 
 
Slotlied: Lied 823 : 1, 2 en 5 
                         
Uitzending en zegen 
  
Orgelspel 

 

 

 
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, Barneveld (wijk West) 
 
Zondag 5 september 2021 
Oude Kerk: 
9.30 uur  ds. A. van Zetten (wijk West) 
 
Ichthuskerk: 
9.30 uur  ds. W.G. van Iperen, Barneveld (wijk Oost) 
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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 29 augustus 2021: plaatselijk jeugdwerk 
Zondag 5 september 2021: Voedselbank Ede 
 
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. 
 

 
 
 

 


