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Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 

Bennekom – Wijk Oost 
 

 

 

  

 

 

 

Ichthuskerk 

24 april 2022 

9.30 uur 

Zondag Quasi modo 

geniti 
 

Voorganger: Ds. A. Verbaan-van den Heuvel 

Organist: dhr. Fred Unlandt 

Ouderling: mevr. Jet van der Spek 

2e Ouderling: mevr. Lenny Berkhout 

Diaken: dhr. Gert Ansink 

Lector: mevr. Gemma Meurs 

Streamist: dhr. Renze van de Hoef 

Beamist: mevr. Maureen Haaksema 

 
Liturgische kleur: wit 

 

Diaconale collecte: Werk plaatselijke diaconie 

Kerkvoogdijcollecte:  Algemeen kerkenwerk 

 

KND-spaardoel:  Gezinshuis van Reindert en  

   Lian in de Glind 

 

Zendingsbussen:  Projecten van Kerk in Actie 

 

 

Orde van dienst 

 
Hij blies over hen heen 

Beloken Pasen 
orgelspel 

Welkom & mededelingen  

Aanvangslied: Lied 642: 1,2,3 en 4 Ik zeg het allen dat Hij leeft 

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 om nabijheid en ontferming 

Zingen: Lied 657: 1 en 2 Zolang wij ademhalen 

Woord van belijden 

Zingen: Lied 657: 4 Ons lied wordt steeds gedragen 

Moment met de kinderen 

Met de kinderen zingen we (via de beamer) Hij is machtig, Hij is krachtig 

– kinderen gaan naar de kindernevendienst –  

 

Gebed bij de opening van de Schrift  

Schriftlezing: Jesaja 26: 7-13 

Zingen: Lied 150a: 1 en 2 

Schriftlezing: Johannes 20: 19-23 

Zingen: Lied 150a: 3 en 4 

Verkondiging   

orgelspel    

Zingen: Psalm 139: 2 en 3 

 

Dankgebed – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader 

Collecten doel     

– Kinderen komen terug uit de kindernevendienst – 
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Slotlied: Vrede zij U 

1 Vrede zij u, vrede zij u    2 Blijft in Mijn vrede, blijft in Mij 

Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u  Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij 

Vrede zij u, vrede zij u    Blijft in Mijn vrede, blijft in Mij 

Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u  Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij 

 

3 Ontvangt Mijn Geest, Heilige Geest 

Hij zal u leiden, weest niet bevreesd 

Ontvangt Mijn Geest, Heilige Geest 

Hij zal u leiden, weest niet bevreesd 

 

Zegen, gezongen AMEN 

Orgelspel      

Na de dienst is er koffie drinken.  

 

 

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 

 

Publicaties voor de website kunt u (mét einddatum) 

mailen naar webmaster@hervormd-bennekom.nl  

 

 

De volgende dienst: 

 

Zondag 1 mei, Oude Kerk, 9:30 uur, ds. Joh. Van 

Holten, Nunspeet 

 

Zondag 1 mei, Brinkstraatkerk, 18:30 uur, ds. W.G. van 

den Top, Ede (PKN) 

 

Mededelingen 
 

Liedboek mee – beamerlampen zijn besteld 

Het college van kerkrentmeesters heeft nieuwe lampen voor de beamers besteld. Helaas laat de levering 

hiervan, in de huidige tijd van schaarste, op zich wachten. Er zit niets anders op dan u vriendelijk doch 

dringend te verzoeken uw liedboek en/of de kerkbrief mee te nemen naar de dienst. We hopen u 

binnenkort te verblijden met helder beeld via de beamers! 
 

Quickscan van onze gemeente 

In februari werd aan u gevraagd een quickscan in te vullen over onze gemeente. Hartelijk dank aan 

diegenen die daaraan gehoor hebben gegeven. Ook dank voor uw feedback via mail. De kerkenraad is 

tot de conclusie gekomen dat de vragen zoals aan u voorgelegd, niet goed geformuleerd zijn, waardoor 

de opbrengst minder vruchtbaar is dan we hoopten. Wel kunnen we u meedelen dat wij in samenwerking 

met de PKN verder vorm willen geven aan de Kerk als thuisplek binnen onze gemeente. Daartoe hebben 

al een aantal momenten van gesprek met verschillende doelgroepen plaatsgevonden. Wordt vervolgd… 
 

Zondag 8 mei/ peuter middag   

Op zondagmiddag 8 mei, het is ook moeder dag(!), zijn de peuters van 0-4 jaar van harte welkom in de 

sportzaal van de Plataan, Platanenweg in Bennekom. Van 15.00 uur tot 16.00 uur kunnen ze daar heerlijk 

wat spelen met alle ruimte. Ouders en broertjes en zusjes zijn ook welkom maar de peuters gaan voorop! 

Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te spreken over of de kerk ook een thuisplek voor 

hen en jullie is. 
 

In de Ichthuskerk 

Op woensdag 27 april en 4 mei is er geen middaggebed en Open Kerk. In verband met Koningsdag en 4 

mei herdenking slaan we twee weken over. Vanaf woensdagmiddag 11 mei is er weer Open Kerk en ook 

een middaggebed. Deze begint om 16.30 uur in de Ichthuskerk: muziek, liederen, een stukje uit de Bijbel 

en stilte. Wie met niet te veel mensen wil zijn, maar toch even in de kerk wil zijn, is welkom op 

woensdagmiddag. De deuren staan open vanaf 14.00 uur. Om zomaar even te zitten en te denken. 
 

Geloofsopvoeding bij tieners: 19 mei!  

Ouders en grootouders van tieners zijn van harte uitgenodigd om de avond over geloofsopvoeding bij 

tieners mee te maken. Deze zal gehouden worden in De Brink om 20.00 uur. Willemijn de Weerd is 

mailto:kerkbrief@hervormd-bennekom.nl
mailto:webmaster@hervormd-bennekom.nl
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uitgenodigd om deze avond te spreken, te prikkelen en te inspireren. Meer informatie is te lezen in Bij-Eén. 

De avond is ook online te volgen. 
 

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 

Zondag 24 april is er NextGen, maar niet in de Brink! Dat weekend is er ook kinderclubkamp! Aangezien er 

een aantal crew- en bandleden mee zijn op kamp houden we NextGen op de kamplocatie: De Wildwal 

in Lunteren als afsluiting van het clubkamp.  

Vervoer: Alle jongeren worden uitgenodigd om daarheen te komen. Er is vervoer vanaf de parkeerplaats 

van de Brinkstraatkerk om 11:30 uur(!) naar Lunteren (en weer terug), dus kom allemaal!!  

Wat gaan we doen? Dominee Loeki van der Laan is ook van de partij en samen met de clubs maken we 

er een gezellig uur van! Naast het verhaal van Loeki zijn daar de normale NextGen onderdelen in de 

viering: prijsvraag, een filmpje en natuurlijk de NextGenBand.  

Het thema van de viering is: “Sleutel tot Gods Koninkrijk”; hoe vind je die? Zondag meer daarover. 

Dus… Ga je niet mee op kamp, maar wil je toch NextGen meemaken? Kom dan zondag 24 april naar de 

Wildwal in Lunteren (Galgenbergweg 3 Lunteren): 

12:00 uur inloop met drinken en een special edition Snoepkaart - 12:30 uur start NextGen - 13:15 uur Einde 

Nextgen. Tot zondag!! Namens de clubleiding en NextGenCrew/Band - René van Leeuwen (06-40524753) 
 

Rocksteady 

Rond deze periode mogen we genieten van feestelijke dagen: Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren. 

Natuurlijk hoort Rock Steady daar ook bij. En het mooie is, dat is zo’n beetje het hele jaar door! En de 

eerstvolgende keer (13 mei) is extra feestelijk, want dan gaan we met alle groepen een spannende 

dropping beleven! Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee. 

RockSteady 1, 13 mei 20:30 De Brink, danielvansteenbergen@hotmail.com 

RockSteady 2, 13 mei 21:30 De Brink, gdenooij@gmail.com 

RockSteady 3 en 4, 13 mei 21:30 De Brink, sandermooij@gmail.com 
 

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. 
 

 

mailto:sandermooij@gmail.com
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