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Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 
Bennekom – Wijk Oost 

 
 

 

  
 
 
 

Ichthuskerk 
19 september 2021 

9.30 uur 

 
Voorganger: Ds. A. Verbaan-van den Heuvel 
Organist: dhr. Gert Winkelhorst 
Ouderling: mevr. Lenny Berkhout 
2e Ouderling: dhr. Joost de Kloet 
Diaken: dhr. Alex Huttinga 
Lector: mevr. Carla van den Berg 
Streamist: dhr. Renze van de Hoef 
Beamist: mevr. Maureen Haaksema 
 
Liturgische kleur: groen 

 
Diaconale collecte: Syrië (Kerk in Actie) 
Kerkvoogdijcollecte:  Algemeen kerkenwerk 
Deurcollecte:   Onderhoudsfonds  
KND-spaardoel:  Zendingswerk in Thailand van 
   de familie Mol uit   
   Veenendaal 
 
Zendingsbussen:  Projecten van Kerk in Actie 

 

 
Orde van dienst 

Thema: De schaduw van het Koninkrijk.... 
 

Orgelspel: ‘Was Gott tut das ist wohlgetan’  J.L.Krebs (1713-1780) 
 
Welkom & mededelingen  
  
Aanvangslied: Lied 985 
 
Stil gebed  
 
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: en die niet laat varen het werk van zijn handen 
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer                
  Jezus Christus in gemeenschap met zijn Geest. 
Gemeente: Amen.   
 
Gebed  
 
Zingen: Lied 218: 1,2 en 3 
 
Moment met de kinderen 
 
Schriftlezing: Handelingen 2: 43-47 
  Handelingen 5: 1-11 
 
Zingen: Psalm 33: 5 en 8 
  
Verkondiging  
 
Zingen: Lied 912 
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Voorbeden  
 
Collecte afkondiging  
 
Kinderen komen uit de kindernevendienst  
 
Zingen: Lied 723: 1 
 
Woorden bij het Avondmaal 
 
Onze Vader 
 
Zingen:  
             Lied 385 
             Lied 568a 
             Lied 377 
             orgelspel 
 
Lof en dank 
 
Kinderen komen uit de oppas 
 
 
Slotlied:  
1   Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
 Wat wij hier beleden samen met elkaar. 
 Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk. 
 Wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk. 
 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
 
2   Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, 
 wat wij hier beleden samen met elkaar. 
 Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis, 
 dan is vanaf heden Christus bij u thuis. 
 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
 
Zegen met gezongen Amen. 
 
Orgelspel: Preludium en Fuga in Bes gr.t.  V. Lübeck.  (1654-1740) 
 

 

 

 
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. T.P. de Jong, Ede (PKN-O) 
Ichthuskerk: 
18.30 uur  ds. A. van Zetten (wijk West) 
 
Zondag 26 september 2021 
Oude Kerk: 
9.30 uur  ds. A.M. Verbaan-van den Heuvel (wijk 
Oost) 
Ichthuskerk: 
9.30 uur  ds. A. van Zetten (wijk West) 
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Mededelingen 

Versoepeling van de corona maatregelen 
 N.a.v. de persconferenties van de Rijksoverheid op 
14 september heeft de Algemene Kerkenraad 
afgelopen week de nieuwe versoepelingen 
besproken. Omdat de aangepaste richtlijnen 
vanuit de landelijke PKN pas in de week van 20 
september beschikbaar komen, kunnen hierna 
genoemde maatregelen eventueel nog 
aangepast worden. 
De Algemene Kerkenraad is dankbaar dat er 
verdere versoepelingen mogelijk zijn en heeft tot 
de volgende aanpassingen besloten: 

 Met ingang van zaterdag 25 
september vervalt voor kerkelijke 
activiteiten (catechisatie, verenigingswerk, 
kring-verband en vergaderingen, etc.) de 
1,5m maatregel. Wel Het adviseren wij om 
gepaste afstand tot elkaar aan te houden. 

 Door de versoepeling van de verplichte 
1,5m maatregel is met ingang van zaterdag 
25 september het aanmelden voor 
(ere)diensten niet meer nodig, toch willen 
wij u vragen om gepaste afstand tot elkaar 
te houden en zoveel mogelijk rekening te 
houden met elkaar. Daarnaast zullen wij 
ook specifieke zitplaatsen beschikbaar 
stellen waar de onderling 1,5m 
aangehouden kan worden, voor wie 
voorkeur heeft om vooralsnog deze afstand 
van elkaar te bewaren. 

 

 Voor samenzang/gemeentezang blijft het 
advies om dit op een ingetogen manier te 
doen. 

 Het fysiek collecteren bij de uitgang aan het 
einde van de diensten en via de QR-code 
blijft onveranderd. 

 Voor alle activiteiten en (ere)diensten 
blijven de basisregels van toepassing 
(handen wassen, geen handen schudden, 
hoesten en niezen in de elleboog, 
thuisblijven en testen bij klachten). 

De Algemene Kerkenraad zal de komende tijd de 
effecten van de versoepeling goed blijven volgen 
en waar nodig aanpassingen kenbaar maken. 
 

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 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. 
  

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.  
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Namens de Diaconie en Kerkrentmeesters hartelijk 
dank voor uw bijdrage. 
 
 
 
 
Diaconie: 
Zondag 19 september 2021: Syrië (Kerk in Actie) 
Zondag 26 september 2021: Vredesweek (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. 
 

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. 
 

 
 
 

Kerkpleinmarkt 
Op zaterdag 25 september 9-15 uur hopen we 
weer een kerkpleinmarkt te organiseren, komt u 
ook? 
 
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.  
Wat de precieze regels rondom Corona gaan 
worden weten we nog niet; juist op 25 september 
gaan de nieuwe regels in; die worden nu nog 
uitgewerkt. 
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 
We hebben nog hard vrijwilligers nodig om te 
helpen op vrijdag 24 en zaterdag 25 en maandag 
27 september bij het organiseren van de markt en 
het opruimen van de boekenmarkt.  
 
 

Belangrijk is dat vooral ook nog mensen nodig 
hebben voor bewaking van de markt van vrijdag 
op zaterdag. Wie helpt ons daarbij? Misschien ook 
een aantal jongeren? 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! 
 
Tuingroen voor bloemstukken 
Voor de kraam met bloemstukken zijn we op zoek 
naar groenmateriaal uit de tuin zoals: blad, groene 
takjes, skimmia, hortensiabloemen, besjes, 
appeltjes, enz. U kunt het materiaal inleveren bij ’t 
Kerkheem op vrijdagmiddag 24 september na 
14.00 uur, graag in een doos of plastic zak. Bij 
voorbaat dank.  
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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OUDERENREISJE 2021 
De commissie voor het ouderenwerk van de 
Hervormde Gemeente wijk Oost te Bennekom 
nodigt u uit voor het jaarlijks uitstapje voor ouderen, 
te weten mensen van 70 jaar en ouder. 
De reis voert ons op 13 oktober 2021 naar het 
Nationaal Park de Hoge Veluwe. 
 
 

 
 
Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit: 

 Vertrek per touringcar om 09.00 uur 
vanaf de Krulweg, achter de 
Brinkstraatkerk. Denkt u aan het 
mondkapje; 

 Na aankomst op de Hoge Veluwe 
drinken we koffie met wat lekkers daarbij 
in het Park Paviljoen; 

 Na de koffie kunt u kiezen voor het 
maken van een wandeling en/of een 
bezoek aan het Museonder, of een 
fietstocht door het park op een witte 
fiets; 

 

 Wanneer iedereen weer terug is van 
zijn/haar activiteit, is het tijd voor het 
lunchbuffet in het Park Paviljoen. 
Aanvang lunch circa 12.30 uur;  

 Na de lunch maken we een mooie busrit 
-met gids- door het park;  

 We verwachten 15.30 uur weer naar huis 
te gaan en om 16.00 uur aan de 
Krulweg te arriveren.             

 
Heeft u zin om mee te gaan op 13 oktober?  Meldt 
u dan aan.  
Het aanmelden graag vóór: 1 oktober 2021 
U kunt zich opgeven bij: 
Nel v.d. Berg,  
Via e-mail nelvdberg48@gmail.com of per tel. 0318 
412357 of 06-22662525 
Wanneer u zich per mail aanmeldt, a.u.b. uw adres 
en telefoonnummer vermelden. 
 
Anders dan u gewend bent, wordt deze keer geen 
eigen bijdrage van € 25,00 gevraagd. Daarvoor in 
de plaats is gekozen voor een vrijwillige bijdrage. 
Dit omdat we door de coronaperikelen maar 
weinig activiteiten voor u hebben kunnen 
organiseren. Wij verzoeken u uw bijdrage in een 
envelop te doen en deze bij vertrek vanuit het park 
te deponeren in de daarvoor bestemde box in de 
touringcar.  
 
Vriendelijke groet, 
Namens de commissie, 
Nel van den Berg en Jos Siereveld 
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Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 
Bennekom – Wijk Oost 

 
 

 

  
 
 
 

Oude kerk 
19 september 2021 

18.30 uur 

 
Voorganger: ds. T.P. de Jong, Ede 
Organist: mevr. Elly Meijer 
Ouderling: dhr. Michiel van der Leeuw 
2e Ouderling: mevr. Gerda van Bruggen 
Diaken: dhr. Gert Ansink 
Lector: dhr. Gert Ansink 
 
Liturgische kleur: groen 

 
Diaconale collecte: Syrië (Kerk in Actie) 
Kerkvoogdijcollecte:  Algemeen kerkenwerk 
Deurcollecte:   Onderhoudsfonds  
 
Zendingsbussen:  Projecten van Kerk in Actie 

 

 
Orde van dienst 

 
Welkom / mededelingen 
  
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
   
Zingen: Psalm 134 
 
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.        
 
Zingen : Lied 272 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezingen : 
Zacharias 8 
Johannes 14: 1- 7 
 
Zingen : Psalm 30: 3, 5 
 
Verkondiging  
 
Orgelspel 
 
Geloofsbelijdenis Lied 340b 
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DIENST VAN DE GEBEDEN EN DE GAVEN  
 
Dankgebed - voorbeden - stil gebed – Onze Vader 
 
Collectemededeling  
 
Slotlied (uit het oude liedboek !): Lied 476: 1, 4, 5 

 
 

 
 
Zegen met gezongen Amen. 
 

 

 


