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Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 

Bennekom – Wijk Oost 
 

 

 

  

 

 

 

Oude kerk 

9 januari 2022 

9.30 uur 

1e zondag na Epifanie 

 

Voorganger: ds. G.F. Dekker, Bennekom 

Organist: mevr. Elly Meijer 

Ouderling: mevr. Jet van der Spek 

Diaken: dhr. Jan Pieter de Kloet 

Streamist: mevr. Aline Flikweert 

Beamist: dhr. Jan van Haren 

 
Liturgische kleur: wit 

 

Diaconale collecte: Werk plaatselijke diaconie 

Kerkvoogdijcollecte:  Algemeen kerkenwerk 

 

KND-spaardoel:  Zendingswerk in Thailand van 

   de familie Mol uit   

   Veenendaal 

 

Zendingsbussen:  Projecten van Kerk in Actie 

 

 
Orde van dienst 

 
Welkom & mededelingen  

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied: Psalm 105: 1, 13 en 14 zangkoor 

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.   

Kyriëgebed 

Genadeverkondiging: Openbaring 7: 13-17 

Glorialied: Lied 487 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Thoralezing: Exodus 12: 1-13 en 40-42 

Zingen: Psalm 81: 1 en 2: zangkoor; 3 en 4: voorganger; 8 en 9: zangkoor 

Evangelielezing: Johannes 1: 19-29 

Zingen: 524:1, 2 en 5: zangkoor 

Verkondiging   

Orgelspel 

Zingen: 687: zangkoor 

 

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed – voorbeden  – stil gebed – Onze Vader  

Collecte afkondiging  

Slotlied: 870: 1, 6, 7 en 8: zangkoor 

Zegen met gezongen Amen         
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Kopij 

 

 

Diensten 

 

Kopij of afkondigingen (max 100 woorden) voor de 

volgende kerkbrief kunt u woensdag tot 18:00 uur 

aanleveren bij de scriba’s van wijk Oost.  

 

Email: kerkbrief@hervormd-bennekom.nl 

 

 

De volgende diensten: 

 

Zondag 16 januari, 10:00 uur Brinkstraatkerk, 

Bennekomse pastores, Eenheidszondag. 

Zondag 23 januari, 9:30 uur Oude Kerk, ds. A.m. 

Verbaan-van den Heuvel, doopdienst. 

 

 

Mededelingen 

Beamers 

Het zal u ongetwijfeld zijn opgevallen dat de kwaliteit van onze beamers de laatste tijd achteruit gaat. Er 

wordt door het college van kerkrentmeesters en het moderamen van wijk Oost hard nagedacht over een 

oplossing. Wat deze oplossing ook wordt: het zal helaas niet op heel korte termijn te realiseren zijn.  

Wij raden u dan ook dringend aan om uw liedboek of de kerkbrief mee te nemen naar de dienst. 

We hopen dat er zo snel mogelijk een goede oplossing komt. 
 

Vrijwilligers: BEDANKT!  

Aan het begin van het nieuwe jaar 2022 is een mooi moment om alle vrijwilligers met wie we ons als 

diaconie verbonden voelen, te bedanken. Gezien alle coronamaatregelen was het soms lastig om 

activiteiten uit te voeren. Dan werden er waar mogelijk alternatieven gezocht zodat er toch één en 

ander door kon gaan. Mooi om te zien! 

Of je nu kaarten ter bemoediging rondbrengt of een bloemengroet met mantelzorgdag, ziekenzondag of 

een voedselpakket afgeeft rond de kerstdagen, als oudercomité een ouderenmiddag of toertocht of 

een kerst of paasmiddag organiseert of het collecte geld wat nog wordt opgehaald telt, of gewoon 

omziet naar elkaar door middel van een bezoekje, wekelijks de zendingsgelden verzorgt, of gewoon als 

diaken in de gemeente zijn of haar taken verricht, hartelijk dank! Verder bedanken we ook de dames 

van de bloemendienst. Wat fijn dat ieder zich op zijn of haar manier inzet voor de ander in onze kerk. 

Zonder al deze mensen zou het nooit lukken om al dat mooie werk binnen de gemeente te doen! We 

beseffen dat we alles mogen doen onder Gods zegen. 

Leo van den Berg, voorzitter van de diaconie 

 

A Rocha 

Komende zaterdag 8 januari is er weer volop activiteit op De Heide in Bennekom. A Rocha is er dan actief 

van 13.00- 16.00 uur. Er kan gewerkt worden door jong en oud: opslag uittrekken, groenafval verzamelen 

etc. Maar ook belangstellenden zijn van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen en een 

toelichting te krijgen. Dit gebied is namelijk ook een mierenreservaat en dat is toch heel bijzonder! 

Er wordt gestart met koffie thee en iedereen is vrij om te gaan op eigen tijd. 

Meldt je even aan via bennekom@arocha.org  dan krijg je meer informatie over de locatie (Oost-

Breukelderweg) en het is handig voor de catering. 

 

Rock Steady Bennekom 

Helaas zijn er door de corona maatregelen weer heel wat leuke momenten voorkomen. Ook wij, van de 

leiding en organisatie, vinden dit heel jammer. Hopelijk kunnen we dit jaar wel nog een paar avonden 

samen in De Brink hangen. Mochten de regels versoepelen, dan hieronder de eerstvolgende RS avonden. 

Vooral die van 4 februari zou een mooie zijn voor een herstart! 

 

RockSteady 1, 4 februari, danielvansteenbergen@hotmail.com  

RockSteady 2, 14 jan/4 feb, gdenooij@gmail.com  

RockSteady 3 en 4, 4 feb, sandermooij@gmail.com 

 

mailto:danielvansteenbergen@hotmail.com
mailto:gdenooij@gmail.com
mailto:sandermooij@gmail.com
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Open Ichthuskerk 

Er is tot 9 januari geen open Ichthuskerk op de woensdagmiddag.  

Coronamaatregelen 

Tijdens de ingelaste persconferentie op zaterdagavond 18 december jl. heeft de overheid 

bekendgemaakt dat Nederland tot en met 15 januari a.s. om 05uur in lockdown is gegaan. Deze 

maatregelen zijn genomen om de verspreiding van de omikronvariant van het COVID-virus op korte 

termijn te vertragen om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden. 

In lijn met het advies vanuit de landelijke PKN heeft het moderamen van de algemene kerkenraad tot de 

volgende maatregelen besloten. 

  

Kerkdiensten 

• (Ere)diensten worden met ingang van deze week online gehouden waarbij alleen die mensen 

aanwezig zijn die nodig zijn om deze dienst te verzorgen. Met het oog op de feestdagen wordt er 

de mogelijkheid geboden voor het maken van uitzonderingen. Er is in bijzondere situaties - te 

bepalen door de wijkkerkenraad - ruimte om met maximaal 50 bezoekers op anderhalve meter 

afstand samen te komen in een dienst (exclusief de mensen die nodig zijn om de dienst te 

verzorgen).  

Hierbij gelden verder alle voorschriften over veilige afstand, aanmelden en placeren, handen wassen en 

de andere basisregels. Verder adviseren wij bij binnenkomst en verlaten van de kerk een mondkapje te 

dragen. 

  

Activiteiten (in ’t Kerkheem)  

• ’t Kerkheem is voor alle activiteiten t/m 14 januari gesloten. 

  

Georganiseerde jeugdactiviteiten 

• Voor jongeren tot en met 17 jaar – en personen die deze activiteiten organiseren of begeleiden – 

zijn activiteiten buiten mogelijk tot 17.00 uur. 

  

Uitvaarten en huwelijksdiensten 

• Voor het bijwonen van uitvaarten geldt een maximum van 100 personen. Voor huwelijksdiensten 

een maximum van 50 aanwezigen 

  

De genoemde maatregelen gelden in ieder geval tot en met 15 januari 2022 om 05uur. De situatie wordt 

begin januari a.s. door de overheid opnieuw beoordeeld, daarna verwachten wij het advies van de 

landelijke kerk. Het moderamen zal de komende tijd de ontwikkelingen en adviezen vanuit de overheid 

en de landelijke kerk blijven volgen en waar nodig aanpassingen kenbaar maken. 

 

 

Eenheidszondag 2022 met als thema ‘Licht in het duister’ 

Op 16 januari wordt in de Brinkstraatkerk Eenheidszondag gevierd. Dit is de eerste dag van de jaarlijks 

plaatsvindende Week van Gebed voor Eenheid die wereldwijd gevierd wordt.  

De Raad van Kerken Bennekom heeft ds. Garbrich Baalbergen (Gereformeerde Kerk), pastor Roos van 

Doorn (Vrijzinnigen Bennekom), Pastor Ben Piepers (RK geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina) en ds. 

Anne Verbaan (Hervormde Gemeente wijk Oost) gevraagd om deze viering gezamenlijk voor te 

bereiden.  

De dienst zal vanwege de corona-maatregelen vermoedelijk niet ‘live’ gevierd kunnen worden, maar is in 

elk geval online te volgen of terug te zien (aanvang 10.00u) via https://kerkdienstgemist.nl/stations/251  

De collecte is dit jaar bestemd voor de Stichting Mooi Leven Huis in Bennekom. Meer informatie is te 

vinden op https://www.mooilevenhuisede.nl/ . Een bijdrage kan rechtstreeks overgemaakt worden op 

rekeningnummer NL74 RABO 0310 5437 38 van de Stichting Mooi Leven Huis Ede te Bennekom onder 

vermelding van ‘Collecte Eenheidszondag Bennekom’. U kunt uw bijdrage ook overmaken via de 

Gereformeerde Scipio- of de Hervormde Givt-App.  

 

Namens de Raad van Kerken Bennekom, 

Clasien Lever - de Vries 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/251
https://www.mooilevenhuisede.nl/
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Nextgen 

Ook in het nieuwe jaar is NextGen weer van de partij! Zondag 16 januari is de derde zondag van de 

maand en daarmee de volgende NextGen. Ook deze keer voor iedereen, want de viering is alleen 

ONLINE(!) te volgen vanwege de coronamaatregelen. Omdat de Brink gesloten is voor alle gebruik zal 

NextGen worden uitgezonden vanuit de kerkzaal van de Brinkstraatkerk. De viering is te volgen via onze 

eigen YouTube kanaal (te vinden via NextGenBennekom.nl) of via Brinkstraatkerk.nl (via de tegel 

“Kerkdienst Online ->”). 

Ongewone tijd ook! 13:00 uur!! Hierdoor kan die viering direct na de morgendienst worden voorbereid. Je 

zou lekker met je familie aan de brunch-tafel kunnen kijken! Iedereen is van harte uitgenodigd! 

Het thema is: Goddle Maps! Jouw routeplanner in het leven van alle dag! Rutger van Leeuwen heeft hier 

zo zijn ideeën over en wil ze met ons delen. De band is thuis aan het oefenen en is blij weer te mogen 

spelen deze zondag! Mooi om naar te luisteren of lekker mee te zingen! Ook zal er worden gecollecteerd 

voor “Bliss to Shine” en is er een prijsvraag. Houd dus je mobieltje bij de hand! 

Kom je naar ons kijken op dit rare tijdstip? 

 

Collectes  

Het inzamelen van de collectes vindt door bekende omstandigheden plaats op de volgende manieren: 

De GIVT-app 

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 de instructie vinden voor het 

installeren daarvan (https://bennekom.protestantsekerk.net/oost). 

Diaconaal doel: 

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. 

Zendingsbussen 

Inmiddels is het weer mogelijk om uw bijdrage te deponeren in de bussen bij de  uitgang. 

 

 

 

 

https://bennekom.protestantsekerk.net/oost

