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Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 
Bennekom – Wijk Oost 

 
 

 

  
 
 
 

Ichthuskerk 
30 januari 2022 

9.30 uur 
4e zondag na Epifanie 

 
Voorganger: Ds. M.A. de Hoog, Zeist 
Organist: nog onbekend 
Ouderling: dhr. Niels Moerke 
2e Ouderling: dhr. Joost de Kloet 
Diaken: dhr. Alex Huttinga 
Lector: mevr. Marja van Haren 
Streamist: dhr. Renze van de Hoef 
Beamist: mevr. Maureen Haaksema 
 
Liturgische kleur: groen 

 
Diaconale collecte: Leprazending 
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 

 
Welkom & mededelingen  
 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
Aanvangslied: Psalm 146: 1 en 4 
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.   
Zingen: Psalm 146: 5 
Kyriëgebed   
Glorialied: Lied 867: 1 
(Kinderen gaan naar de kindernevendienst)   
 
DIENST VAN HET WOORD 
Gebed om de opening van het Woord 
Schriftlezing: Lucas 4: 16-30 
Zingen: Lied 530 
Verkondiging   
Orgelspel 
Zingen: Lied 422 
 
DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 
Dankgebed – voorbeden (eventueel besloten met “Heer onze God, wij bidden U verhoor ons”) - stil 
gebed – Onze Vader 
Collectemededeling door de diaken 
(Kinderen komen terug uit de nevendienst) 
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Slotlied:  Lied 464 Liedboek 1973  
 
1 Alle volken, looft de Here,   2 Uit Hem vloeien alle krachten, 
 aarde, zing een vrolijk lied!    tot Hem stijg' der aarde lied! 
 Juicht nu allen, geeft Hem ere:   Zalig, wie de Heer verwachten: 
 Hij vergeet de zijnen niet!    Hij vergeet de zijnen niet! 
 In het beurtgezang der sferen,   Smelt dan samen, Hem ter ere, 
 in des afgronds bange kreet    diept' en hoogheid, lust en leed, 
 ruist de lof, de lof des Heren,    in het loflied aan de Here, 
 die de zijnen niet vergeet.    die de zijnen niet vergeet! 
 
Zegen met gezongen Amen           
 

 
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 dienst: 
 
Zondag 6 februari, 9:30 uur Oude Kerk, ds. A.M. 
Verbaan – van den Heuvel 

 

Mededelingen 

Corona maatregelen: Meer mogelijkheden voor kerkdiensten, extra aandacht voor basisregels 
noodzakelijk 
Het moderamen van de algemene kerkenraad heeft de informatie van de persconferentie van 25 januari 
en het advies van de landelijke kerk deze week besproken. In lijn met het advies heeft het moderamen 
van de algemene kerkenraad tot de volgende maatregelen besloten. 
  
Kerkdiensten 

 Met ingang van zondag 30 januari kunnen (ere)diensten weer gehouden worden met 
inachtneming van de 1,5 meter tussen huishoudens. De 1,5m maatregel blijft gewaarborgd 
doordat we een bank overslaan en uiteraard blijven we u vragen om zelf te zorgen voor 
voldoende afstand in de bank tot kerkgangers die niet tot uw huishouden behoren. Voor 
wijkgemeente West zal de middagdienst weer verplaatst worden naar de avonddienst (18.30 uur). 
Voor wijkgemeente Oost zal dit, om praktische redenen, pas met ingang van zondag 6 februari 
zijn. 

 Op dit moment zullen wij het vooraf aanmelden voor kerkdiensten niet (her)introduceren en de 
komende periode monitoren of de 1,5m tussen huishoudens gewaarborgd blijft. Als we ons samen 
aan de geldende regels houden is dat niet nodig. Helpt u mee! 

  
Activiteiten (in ’t Kerkheem)  

 Alle kerkelijke activiteiten (catechisatie, verenigingswerk, kring-verband, etc.) zijn in ’t Kerkheem 
mogelijk. Wij adviseren om zoveel mogelijk gebruik te maken van de grote ruimtes in ’t Kerkheem 
en voor goede ventilatie te zorgen. 

 Voor niet kerkelijke activiteiten in ’t Kerkheem geldt dat hiervoor aanvullend het 
coronatoegangsbewijs nodig is. Het checken door middel van de app moet door de 
koster/beheerder verzorgd worden. 

  
Koorrepetitie  

 Het repeteren van koren is in ’t Kerkheem mogelijk. Hiervoor geldt wel dat voor deze activiteiten 
het coronatoegangsbewijs nodig is. Het checken door middel van de app valt hierbij onder de 
verantwoordelijkheid van de koren en zij moeten dit zelf verzorgen. 
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Voor alle activiteiten en (ere)diensten blijven de basisregels van toepassing en vragen om extra 
aandacht (handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, bij klachten 
thuisblijven en testen ook als u gevaccineerd bent). Verder adviseren wij bij binnenkomst en verplaatsen, 
zowel in de kerk als ook in ’t Kerkheem, een medisch mondkapje te dragen.  
De overheidsmaatregelen gelden voor 6 weken dus tot 8 maart a.s., met een tussentijds weegmoment na 
3 weken op dinsdag 15 februari a.s. 
Het moderamen zal de ontwikkelingen en adviezen vanuit de overheid en de landelijke kerk blijven 
volgen en waar nodig aanpassingen kenbaar maken. 
 
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. 
 

Rock Steady Bennekom 
Ja! Er is weer RockSteady! 
In De Brink, kelder, 20:00 uur, zie hieronder de eerstvolgende bijeenkomsten. 
RockSteady 1, 11 februari, danielvansteenbergen@hotmail.com  
RockSteady 2, 18 februari, gdenooij@gmail.com  
RockSteady 3 en 4, 4 februari en 25 maart, sandermooij@gmail.com  
 
Nextgen 
Het mag weer!!! Zondag 30 januari om 19:00 uur hoef je NextGen niet achter je schermpje te volgen! Dat 
hebben we al lang genoeg gedaan, toch? Komende zondag is NextGen weer in de Brink voor alle 
jongeren van de middelbare school! Neem die vrijheid en kom naar de Brink!! Dit betekent dat de viering 
niet online te volgen zal zijn!! 
Verder blijft het zoals het was: 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 NextGenBand is inmiddels weer live 
aan het oefenen en ook de crew kan weer bij elkaar komen. Ook zal er worden gecollecteerd voor “Bliss 
to Shine” en is er een prijsvraag. Neem je mobieltje dus mee! Dus: kom langs op zondag 30 januari om 
19:00 uur in de Brink (zaal 3). 
De NextGenCrew en NextGenBand  NextGenBennekom@gmail.com FB en Insta @NextGenBennekom 
 
Koken met Han Wilmink 
Op vrijdag 18 februari willen we graag, indien mogelijk weer koken en eten onder verhalen en creatieve 
begeleiding met Han Wilmink. De kookdominee kunnen we weer treffen in ’t Laag… 
Je kunt komen eten vanaf 18.00 uur. Je kunt komen koken vanaf 16.00 uur. Onkosten: 25,= 
Opgave bij ds. Anne Verbaan am@verbania.nl  
 
A Rocha 
Zet alvast in de agenda: zaterdag 12 februari en zaterdag 12 maart de laatste werkdagen van A Rocha 
dit seizoen. 12 februari zijn we actief op de Heide in Bennekom. Waar we 12 maart actief zijn weten we nu 
nog niet. Vanaf 13.00  kun je meehelpen de heide op te schonen door opslag uit te trekken, takken te 
zagen of afvalhout te verzamelen. Wij zorgen voor gereedschap, handschoenen, koffie, thee en iets 
lekkers. We stoppen rond 16.00 uur maar eerder mag ook. Iedereen die geïnteresseerd is om te helpen of 
te komen kijken is van harte welkom. We vinden het, in verband met de catering, fijn wanneer je je van te 
voren aanmeldt bij bennekom@arocha.org  
12 februari Vanaf de Heinrich Witteweg en Oost Breukelderweg het 3e pad rechts. Daar staat de keet. 
Vanaf de Dikkenbergweg de Mosweg links in, dan links de Oost-Breukelderweg en dan het 1e pad links of 
na de Franse Kampweg het eerste zandpad links. 
 
Expositie 
Het duurt nog wel even, maar achter de schermen zijn de voorbereidingen in volle gang: Op 23 april a.s. 
hopen we een nieuwe expositie te openen in de Oude Kerk. Dan wordt werk getoond van de bekende 
Groninger drukker H.N.Werkman (1882-1945) 
Tot zijn beroemdste werken behoort de serie prenten, “druksels” noemde hij ze, die hij maakte n.a.v. de 
Chassidische vertellingen van Martin Buber. Mooie kleurrijke prenten die ons meenemen naar de wereld 
van het Chassidisch jodendom, ontstaan in Oost Europa. 
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De prenten werden in de oorlog door Werkman gemaakt. Ze maakten deel uit van een reeks illegale 
uitgaven, die bedoeld waren als geestelijk verzet tegen de Duitse bezetting.  
Wij zijn blij ze dit voorjaar/zomer te kunnen tonen.  
 
Vrijwilligers gevraagd  
Om als kerk op vrijdag en zaterdag weer open te zijn, zoeken we vrijwilligers. 
Hun taak is het om bezoekers te verwelkomen, open te staan voor een gesprek en 
als daar behoefte aan is, mensen te informeren over de kerk en de tentoonstelling.   
De vrijwilligers doen dit altijd met z’n tweeën. Voorafgaand aan een nieuwe expositie  
is er een bijeenkomst voor alle vrijwilligers waar zij de nodige informatie krijgen.  
Wilt u meer weten, of overweegt u mee te doen, dan maken we graag een afspraak.  
Namens de expositiecommissie van de Oude of St. Alexanderkerk,  
Tine Cupido, Telefoon: 0318-418090 email: info@expooudekerk.nl website: www.expooudekerk.nl  
 
Tekst bij het bloemstuk in de doopdienst van 23 januari 
De handvormige bladeren symboliseren Gods handen waarin jullie namen, Remy en Robin geschreven 
staan. De drie rozen staan symbool voor Vader, Zoon en Geest. Wit staat voor zuiverheid, reinheid en 
onschuld. De kronkeltakken geven de onvoorspelbaarheid, maar ook van Gods nabijheid van dit leven 
aan. De boog symboliseert Gods omringende aanwezigheid en liefde. De halve cirkel van gipskruid 
vertelt over de liefde waarmee wij als gemeente jullie zullen omringen. 
 
Keltische viering 
Op vrijdag 11 februari a.s. vindt er vanaf 19.30 uur in de Katholieke Kerk, Maria Virgo Regina,       
Heelsumseweg 1, te Bennekom, een Keltische Viering plaats, die wordt georganiseerd door de Raad van 
Kerken Bennekom. Het bijzondere van deze viering is dat de inhoud gebaseerd is op de Keltische 
Christelijke spiritualiteit. Dat voert naar oude Ierse tradities. Een mooi voorbeeld daarvan is de Ierse muziek 
die gespeeld wordt door The Good Celts en de teksten van de Ierse dichter/priester/filosoof John 
O’Donohue. 
Eenieder, die deze bijzondere viering wil meebeleven, is van harte welkom! De toegang is vrij, bij de 
uitgang wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten van deze viering. 
Als gevolg van beperkingen door de corona-pandemie is er dit jaar geen mogelijkheid voor een gezellig 
samenzijn na afloop van de bijeenkomst. Bovendien is het aantal plaatsen beperkt door de noodzaak 
afstand te kunnen houden. Dit betekent dat u zich van tevoren moet aanmelden wanneer u de viering 
wilt bijwonen bij secretaris@deontmoetingbennekom.nl  
 
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. 
 

 


