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Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 

Bennekom – Wijk Oost 
 

 

 

  

Brinkstraatkerk 

15 april 2022 

19.30 uur 

Goede Vrijdag 

 

Orde van dienst 

 
Voorganger:  ds. Loeki van der Laan 

Organist:   Jan Broekhuis 

Viool:    Anneke Frankenberg 

Lectoren:   Anneke Beijer, Ingrid Belser, Ina van Keulen en Job de Kleuver 

 

Orgelspel - choralvorspiel J.S. Bach: ‘Erbarm Dich Mien, O Herre Gott’ 

Stilte voor de dienst  

Bemoediging en Groet 

Zingen: lied 22,1 

Inleiding op de dienst 

Zingen: lied 562,1 – Ik wil mij gaan vertroosten  

Gebed 

Het lijdensverhaal, afgewisseld met liederen 

 

Jezus bij de Olijfberg 

Lezing: Lukas 22,39-46 (Anneke Beijer) 

Zingen: Lied 571,1-4 - In stille nacht houdt Hij de wacht 

 

Jezus gevangen genomen 

Lezing: Lucas 22,47-53 (Ingrid Belser) 

Zingen: lied 587,1 - Licht voor de wereld 

 

Verloochening door Petrus 

Lezing: Lucas 22,54-62 (Ina van Keulen)  

Zingen: Van verre zien Uw ogen (mel.: lied 562, Ik wil mij gaan vertroosten) 

 

Geslagen en verhoord 

Lezing: Lucas 22,63-71 (Job de Kleuver) 

Zingen: lied 558,1 - Jezus om uw lijden groot  

 

Voor Pilates en Herodes  

Lezing: Lucas 23,1-12 (Anneke Beijer) 

Muzikaal intermezzo: Koraal 23 uit de Mattheus Passion: Ich will hier bei dir stehen 

 

Jezus veroordeeld  

Lezing: Lucas 23,13-25 (Ingrid Belser) 

Zingen: lied 558,6 en 7 – Jezus, om uw lijden groot 

 

Op weg naar de Schedelplaats  

Lezing: Lucas 23,26-31 (Ina van Keulen) 

Zingen: Hemelhoog 172,1 en 2 – Getsemane, die nacht moest eenmaal komen 

 

Jezus gekruisigd 

Lezing: Lucas 23, 32-43 (Job de Kleuver) 

Zingen: Hemelhoog 172,6 en 7 – Getsemane, die nacht moest eenmaal komen 
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Beamer: Kruisweg afb. 1-3: Agnus Dei uit de Hohe Messe J.S. Bach 

Enkele gedachten bij Lucas 23,46 

‘Vader, in Uw handen leg ik mijn geest.’ 

Beamer: Kruisweg afb. 4-5: Koraal 31 uit de Mattheus: Was Mein Got will gescheht allzeit. 

 

Jezus sterft 

Lezing: Lucas 23,44-46 (Anneke Beijer) 

Na de woorden: ‘blies hij de laatste adem uit’ wordt de Paaskaars gedoofd 

Stilte 

Lezing: Lucas 23,47-49 (Anneke Beijer) 

Zingen (staande): lied 590 – Nu valt de nacht 

Voorbeden (na ieder gebed zingen wij): refrein lied 547 

Daarom roepen wij tot U:  

Kyrië eleison, wees met ons begaan, 

doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan 

Stil gebed - Slotgebed 

v: Zegen ons en behoed ons 

A: LAAT ER LICHT ZIJN ONDANKS ALLE LEEGTE 

v: Zegen ons en behoed ons 

A: LAAT ONS NOOIT UIT UW HANDEN VALLEN 

De dienstdoende ambtsdrager draagt de gedoofde Paaskaars naar buiten. 

Wij sluiten hierbij aan en verlaten de kerk in stilte. 
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Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 

Bennekom – Wijk Oost 
 

 

 

  

 

 

 

Oude kerk 

16 april 2022 

22:00 uur 

Stille Zaterdag 

 

Voorganger: Ds. G.J.M. Baalbergen 

Organist: mevr. Elly Meijer 

Hobo: dhr. Arjen Threels 

Ouderling: dhr. Michiel van der Leeuw 

2e Ouderling: (brinkstraatkerk) 

Diaken: dhr. Gijs Elbertsen 

Lector: mevr. Marja Hulsbergen 

Streamist: dhr. Hans van Holland 

 
Liturgische kleur: wit 

 

Zendingsbussen:  Projecten van Kerk in Actie 

 

 

Orde van dienst 

 
Stilte 

Muziek: Psalm 22 

Welkom 

Zingen: Lied 598 (Als alles duister is, we zingen het 3x) 

De Paaskaars wordt de kerk binnengebracht (ondertussen zingen we Lied 593) 

Zingen: Lied 600:1,2 en 3 (melodie Lied 801) 

Bij de nieuwe Paaskaars 

Gebed 

Schriftlezing: Genesis 1:1-5 

Zingen: Lied 513 

Schriftlezing: Exodus 14-21-31 

Zingen: “De koning van Egypteland” (AWN 1,9) 

Schriftlezing: Ezechiël 36:22-28 

Zingen: Lied 686 

Schriftlezing: Hebreeën 11:1-3 

Zingen: Lied 608:1 en 3 

Verwisselen van de kleuren 

Inleidende woorden bij de doopbelofte 

Uitgieten van het water in de doopvont 

Schriftlezing: Romeinen 6:3-4 

Doopgebed 

Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis 

Gelegenheid tot doopvernieuwing 

Gebeden (3x beantwoord met het zingen van Lied 368f) 

Schriftlezing: Lucas 24:1-7 

Zingen: Lied 600:4 en 5 

Wegzending en zegen 
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Oude kerk 

17 april 2022 

10:00 uur 

Eerste Paasdag 

 

Voorganger: Ds. A. Verbaan-van den Heuvel 

Organist: mevr. Elly Meijer 

Ouderling: mevr. Hanny Haalboom 

2e Ouderling: mevr. Hennie de Kloet 

Diaken: mevr. Martine Jansen 

Lector: mevr. Joke van Butselaar 

Streamist: mevr. Aline Flikweert 

Beamist: dhr. Hans van Holland 

 
Liturgische kleur: wit 

 

Diaconale collecte: Stichting Kinderhulp Ghana 

Kerkvoogdijcollecte:  Algemeen kerkenwerk 

 

KND-spaardoel:  Gezinshuis van Reindert en  

   Lian in de Glind 

 

Zendingsbussen:  Projecten van Kerk in Actie 

 

 

Orde van dienst 

 
muziek orgel en trompet 

Welkom en mededelingen 

Zingen:  Lied 637 (O, vlam van Pasen steek ons aan)  

Stil Gebed 

Bemoediging en groet 

v. Onze hulp is in de naam van de Heer  

g. die hemel en aarde gemaakt heeft 

v. die trouw houdt tot in eeuwigheid 

g. die niet loslaat het werk dat zijn hand begon  

a.  Amen. 

v. De Heer is waarlijk opgestaan 

Kinderen: De Heer is waarlijk opgestaan 

Volwassenen: De Heer is waarlijk opgestaan 

Allen: Halleluja 

Zingen: Lied 632 

Gebed van verootmoediging 

Zingen: Psalm 118: 6  

Woord van vreugde uit Psalm 118 

Kinderen met gemeente: Hemelhoog 690 

Paasproject 

Zingen:  Op Toonhoogte 437 (Weet je dat de Lente komt)  

                                                 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Lezing: Lukas 24: 1-12 

Zingen: Lied 617: 1-7 

Lezing: 1 Korinthe 15: 1- 7 

Zingen: Lied 650: 1,2,3, 6 en 7 

Verkondiging       

muziek orgel en trompet 

Lied: Lied 634 

 

Dank en voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

Afkondiging collecten 

– kinderen komen terug uit de kindernevendienst en oppas – 

Lied: Hemelhoog 728 Jezus leeft in eeuwigheid 

Zegen, afgesloten met gezamenlijk gesproken AMEN 

muziek orgel en trompet 
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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: 

 

Maandag 18 april, 9:30 uur, Brinkstraatkerk, ds. G.J.M. 

Baalbergen 

Zondag 24 april. 9:30 uur, Ichthuskerk, ds. A.M. 

Verbaan – van den Heuvel 

 

 

Mededelingen 

Vervoersdienst 

Vóór het uitbreken van de coronapandemie hadden we in wijk Oost een vervoersdienst. Mensen konden 

zich aanmelden om naar de kerk (en weer thuis) gebracht te worden als dat zelfstandig lastig is. Nu de 

coronamaatregelen goeddeels opgeheven zijn willen we deze dienst weer in ere herstellen. Daarom heb 

ik twee vragen aan u als gemeenteleden: 

1. Bent u bereid om af en toe een vervoersdienst te rijden? 

2. Wilt u in de toekomst van de vervoersdienst gebruik maken? 

Uw reactie kunt u sturen naar scriba-wijk-oost@hervormd-bennekom.nl. Graag hoor ik van u! 
 

NextGen On Tour – 24 april – Lunteren – clubkamp 

 Traditiegetrouw wordt het jeugdclubkamp afgesloten met een korte viering waarbij ook alle ouders, 

broers, zusjes etc. aanwezig zijn. Maar dit jaar belooft het wel heel speciaal te worden! 

Want NextGen gaat On Tour en zal op zondag 24 april a.s. het clubkamp aandoen! Samen met dominee 

Loeki van der Laan en de kinderen van het clubkamp verzorgen zij de viering.  

Daarom nodigen wij speciaal alle tieners en jongeren uit om terug in de tijd te gaan op het terrein van 

het oude vertrouwde clubkamp en nog eens langs de snoepwinkel te lopen. Er wordt nog nagedacht 

over een taxiservice vanaf de Brink naar groepsaccommodatie De Wildwal in Lunteren. Houd hiervoor de 

media in de gaten. Ook gezinnen waarvan de kinderen niet op club zitten zijn natuurlijk van harte 

welkom! Vanaf 12.00 staan de koffie en limonade met wat lekkers klaar. De kinderen bakken dit tijdens 

het kamp. Tevens is er voor alle jeugd – klein en groot – een eenmalige Special Edition Snoepkaart.  

Om 12.30 begint de NextGen Viering, waarna wij het clubkamp om 13.15 afsluiten.  

Graag tot ziens op 24 april! Hartelijke groeten van de clubkampleiding & NextGen Crew 
 

Kunst in de kerk 

Van harte nodigen wij u uit voor het bijwonen van de opening van de tentoonstelling Chassidische 

Legenden van H.N. Werkman. Deze bijeenkomst vindt plaats op zaterdagmiddag 23 april a.s. om 14.00 

uur. De expositie toont 20 prenten – ‘druksels’ zoals Werkman ze zelf noemde – die hij maakte bij De 

legende van de Baalsjem van Martin Buber. De prenten kwamen tot stand in de oorlogsjaren en waren 

bedoeld als geestelijk verzet tegen de bezetter. In april 1945 werd Werkman zonder vorm van proces 

gefusilleerd. Tijdens deze bijeenkomst is er aandacht voor het leven van drukker-kunstenaar Werkman en 

voor het chassidisme. Ook zal een verhaal met bijbeho-rende prent gestalte krijgen. 

Op zaterdag 23 april is de kerk al om 11.00 uur open, zodat iedereen de wer-ken alvast rustig kan 

bekijken. Uw aanwezigheid wordt door ons zeer op prijs gesteld. 

De expositiecommissie van de Oude of Sint-Alexanderkerk - www.expooudekerk.nl  
 

Kindervoorstelling cabaretier Ruurd Walinga in Bennekom 

Wat was het leuk geweest als we afgelopen januari weer een voorstelling van de Vliegende Speeldoos 

hadden kunnen spelen! Door corona kon dat niet doorgaan, maar we hebben een mooi alternatief 

verzonnen: Christelijke cabaretier Ruurd Walinga komt zijn kindervoorstelling ‘Ik timmer erop los’ spelen. 

 Wanneer: zondagmiddag 12 juni van 15.00 – 16.00 uur 

 Waar: Ichthuskerk, Korenlaan 20 Bennekom (toegang gratis) 

 Voor wie: Kinderen in de basisschool leeftijd 

 Door wie: Brinkstraatkerk en de Hervormde Gemeente wijk Oost  

 Na afloop: Hapje en drankje voor alle kinderen en hun ouders 

De show gaat over het thema boosheid en verdriet. Samen met de kinderen slaat de cabaretier er in het 

begin van het programma stevig op los, legt hij uit wat het is om een boze bui te hebben, gaat hij 

http://www.expooudekerk.nl/
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stampvoeten en met tanden knarsen, maakt hij een boosheids-top-vijf en houdt hij een wedstrijd boos 

gezicht maken.  

Ruurd Walinga speelt een jongetje dat terecht en onterecht ergens de schuld van heeft gekregen en 

opgesloten zit in het schuurtje van zijn nep-vader. In het tweede deel ontdekt hij dat de hoofdpersoon 

van de Bijbel ook onterecht werd beschuldigd en straf kreeg en zelfs ook wel eens boos was. De show 

krijgt halverwege een bijzondere wending en in plaats van boosheid overheerst dankbaarheid. Hoe dat 

kan?  

In het stuk zitten diverse liedjes waarbij de kinderen allemaal gebaren kunnen maken. De show is geschikt 

voor kinderen van de basisschool. Als jouw kind het spannend vindt om alleen te gaan, mag je als 

ouder/verzorger natuurlijk mee!  

Dus breng je kind, of kom samen, op 12 juni om 15 u in de Ichthuskerk, en kom na afloop bijkletsen met 

andere ouders tijdens de borrel! 

Alvast een indruk krijgen? Kijk op www.waterinwijn.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. 

 

 

 

 

http://www.waterinwijn.nl/
https://bennekom.protestantsekerk.net/oost

