
1 
 

 

 
Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 
Bennekom – Wijk Oost 

 
 

 

  
 
 
 

Oude kerk 
12 september 2021 

9.00 uur 

 
Voorganger: Ds. A. Verbaan-van den Heuvel & ds. 
 Loeki van der Laan 
Organist: mevr. Elly Meijer 
Ouderling: dhr. Wim van den Berg 
2e Ouderling: dhr. Matthijs Willeboer 
Diaken: dhr. Eric van der Mark 
Lector: mevr. Riek Jansen 
Streamist: dhr. Hans van Holland 
Beamist: mevr. Joke Faber 
 
Liturgische kleur: groen 

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

 

 
Orde van dienst 

 
Onze Vader…Uw Koninkrijk kome. 

Muziek  
 
Mededelingen 
 
Zingen: Lied 894 
 
Moment van stilte 
 
Bemoediging en Groet 
 
Zingen: Psalm 99: 1,2 en 3 
 
Gebed   
 
Zingen: Zoek eerst het Koninkrijk (Hemelhoog 88)  
 
Kinderen kunnen naar de kindernevendienst 
 
Gebed: Onze Vader verborgen (Huub Oosterhuis) 
 
Meditatieve muziek met passend beeld 
 
Schriftlezing: Lucas 13: vers 10 t/m 17  
 
Zingen: Lied 695 Heer, raak mij aan met uw adem  
 
Verkondiging 
 
Muziek 
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Zingen: Lied 896 
 
Dankgebeden afgesloten met lied 1006 Onze Vader in de hemel 
 
Afkondiging over de collecten 
 
Slotlied: Lied 871 
 
Zegen 
 
Muziek  
 
                                         Koffie en thee én lekkers erbij... 
                                         Gastvrijheid en ontmoeten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
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. M.J. Paul, Ede (wijk West) 
 
Zondag 19 september 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) 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkpleinmarkt 
Op zaterdag 25 september 9-15 uur hopen we 
weer een kerkpleinmarkt te organiseren, noteer 
hem vast in uw agenda! 
Aanpassingen 
We hebben in verband met Corona wat minder 
kramen, zodat er meer ruimte is voor de bezoekers. 
Er zullen geen meubels verkocht worden dit jaar. 
Ook is het aantal bezoekers dat de markt tegelijk 
mag bezoeken beperkt en is er eenrichtingverkeer. 
De ingang is dit jaar alleen tussen de Kerk en 
Novita. Koffie, koek en de bekende oliebollen zijn 
buiten te verkrijgen en de boekenmarkt verhuist 
naar de grote Van Wassenaarzaal.  
Belangrijkste is dat er weer een markt is; we gaan 
ons best doen om er een gezellige dag van te 
maken! We hopen u allen weer te ontmoeten. 
Vrijwilligers 
Voor nu zijn we op zoek naar vrijwilligers om te 
helpen op donderdag 23, vrijdag 24 en zaterdag 
25 september bij het organiseren van de markt. Het 
gaat om het transport van spullen, 
verkoopmedewerkers, BHV-ers , maar ook om 
gastheren/vrouwen. We hebben al een aantal 
aanmeldingen binnen, maar daarmee zijn we er 
nog niet. U kunt zich aanmelden door het formulier 
in te vullen op www.bit.ly/kerkpleinmarkt. Mailen of 
bellen kan ook naar kerkpleinmarkt@hervormd-
bennekom.nl of 622637.  
We hopen op veel aanmeldingen! 
Spullen brengen 
U kunt ook nog spullen brengen naar het Schuurtje 
aan de Rijnsteeg 14 in Bennekom. Dat kan op 
maandag en donderdag tussen 13.30-16.00 uur. 
Tweedehands spullen die vies, beschadigd of 
kapot zijn nemen we niet in. Ook kasten van 
vezelplaat en mdf en matrassen en hoofdkussens 
nemen we niet aan. 
 
Vragen kunt u stellen via kerkpleinmarkt@hervormd-
bennekom.nl of 622637. 
 
Erik van Well 
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Ouderen reisje 2021 
De commissie voor het ouderenwerk van de 
Hervormde Gemeente wijk Oost nodigt u uit voor 
het jaarlijkse uitstapje  voor mensen van 70 jaar en 
ouder uit onze gemeente. 
De reis voert ons op woensdag 13 oktober 2021 
naar het Nationaal Park de Hoge Veluwe te 
Hoenderloo. Vertrek om  09.00 uur uit Bennekom. 
Dit uitstapje is een bezoek aan Het Nationaal Park 
de Hoge Veluwe inclusief koffie en gebak en een 
lunch in het restaurant, en een rondrit door het 
Nationaal Park. 
Wilt u mee? Geef u dan z.s.m. op per email aan 
Nelvdberg48@gmail.com  meldt daarin ook uw 
telefoonnummer van de thuisblijver .Of als u geen 
email heeft per telefoon 0318 412357 of 0622662525 
 

RockSteady 
De R zit weer in de maand, en dat is vaak reden 
voor een sip gezicht. Maar, niet als je bedenkt dat 
die R ook in Rock Steady zit én dat het nieuwe 
seizoen ervan binnenkort begint! Op vrijdagavond, 
met je vriend(inn)en, in de kelder in De Brink; wat wil 
je nou nog meer? Frisdrank? Is er! Chips? Ook! 
Spelletjes, gezelligheid en lol? Ook, ook, OOK! Dus, 
1e – 4e klas? Check hieronder en kom, ook! 
 
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 12 september 2021: onkosten startweekend 
Zondag 19 september 2021: Syrië (Kerk in Actie) 
 
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. 
 

 
 
 

 


