
1 
 

 

 
Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 
Bennekom – Wijk Oost 

 
 

 

  
 
 
 

Oude kerk 
8 januari 2023 

9.00 uur 
1e zondag na Epifanie 

 
Voorganger: ds. H.J. Oortgiesen, Ede 
Organist: mevr. Elly Meijer 
Ouderling: dhr. Wim van den Berg 
2e Ouderling: dhr. Jan van Haren 
Diaken: dhr. Jan Pieter de Kloet 
Lector: mevr. Riek Jansen 
Streamist: dhr. Renze van de Hoef 
Beamist: dhr. Renze van de Hoef 
 
Liturgische kleur: wit 

 
Diaconale collecte: Stichting Kruispunt Arnhem 
Kerkvoogdijcollecte:  Algemeen kerkenwerk 
 
KND-spaardoel:  Vrijwilligersreis Bennekomse  
   jongeren World Servants  
   Zambia 
 
Zendingsbussen:  Projecten van Kerk in Actie 

 

Orde van dienst 
 

Welkom / mededelingen aankondigen van het aanvangslied 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
Aanvangslied : Psalm 100 vers 1, 2 en 4 (psalm van de zondag) 
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 Jezus Christus, onze Heer. 
Gemeente:  Amen. 
Zingen: Lied 280 vers 1, 4 en 5 
Kyriëgebed, besloten met het gezongen Kyrië 367d 
Glorialied Lied 487 
Moment met de kinderen 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
DIENST VAN HET WOORD 
Gebed om de opening van het woord 
Schriftlezing: Jesaja 42,1-7 
Zingen: Psalm 85 vers 3 en 4 
Schriftlezing: Mattheus 3,13-17 
Zingen: Lied 526 vers 2 
Uitleg en verkondiging 
Orgelspel 
Zingen: Lied 524 in beurtzang (vers 1, 3 en 5 allen; 2 vrouwen en 4 mannen) 
DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 
Dankgebed – voorbeden,  
telkens besloten met gezongen ‘Heer onze God wij bidden U verhoor ons’ (Lied 367 e ) – stil gebed – 
Onze Vader 
Collectemededeling door de diaken 
Kinderen komen terug uit de nevendienst 
Slotlied: Lied 966 vers 1, 3 en 5 
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 
 
Publicaties voor de website kunt u (mét einddatum) 
mailen naar webmaster@hervormd-bennekom.nl  
 

 
De volgende diensten: 
 
Zondag 15 januari, Brinkstraatkerk, 10:00 uur, diverse 
voorgangers (Eenheidszondag Raad van Kerken) 
 
Zondag 15 januari. Oude Kerk, 18.30 uur, ds. A.M. 
Verbaan -  van den Heuvel (PKN-O) 
 

 
Mededelingen 

Wisseldiensten vanaf 1 januari 
Tijdens de gezamenlijke gemeenteavond van 12 december hebben wij u geïnformeerd over de grote 
financiële zorgen die wij hebben. Dit wordt mede ingegeven door de inflatie en in het bijzonder de sterke 
stijging van de energiekosten. Met het oog op besparingen van de energiekosten hebben de AK en het 
CvK besloten de Ichthuskerk met ingang van 1 januari t/m eind maart 2023 voor kerkdiensten te sluiten. 
De kerkdiensten zullen in deze periode in wisseldiensten in de Oude Kerk gehouden worden. De 
ochtenddiensten zijn in genoemde periode om negen uur en kwart voor elf en voor zover van toepassing 
de avonddiensten om half vijf en half zeven. Het exacte rooster kunt u in Bij-Eén en op de website 
terugvinden. 
 
Koffiedrinken voor of na de dienst vanaf 8 januari 2023 
Vanaf 8 januari zal de aanvangstijd van de kerkdienst anders zijn dan u gewend bent. Op zondagen dat 
wijk Oost dienst heeft om 9:00 uur zal er ná de dienst koffie worden geschonken. Is er dienst om 10:45 uur, 
dan staat de koffie vóór de dienst klaar. 
Om de dienst van Wijk West niet te verstoren met ons gezellige koffierumoer, zal de uitgifte van de koffie 
plaatsvinden vanuit de keuken richting de hal aan de kant van de Alexanderzaal / PLUS-parkeerplaats. 
Wij vertrouwen op uw begrip. 
 
Open Kerk- woensdagmiddag 
Vanaf 11 januari kunt u weer terecht voor het middaggebed in de Ichthuskerk. 

Jubileum kinderkoor Spring 
Dit jaar bestaat het Bennekomse Christelijk kinderkoor Spring 12,5 jaar.  
Ter gelegenheid van ons jubileum starten we vanaf 13 januari een projectkoor. Hou je van zingen 
en ben je tussen de 5 en 12 jaar? Geef je dan op voor het projectkoor en zing ook mee tijdens 
het concert op zaterdag 25 maart. 
Wanneer: Vrijdag 13 januari - vrijdag 24 maart elke vrijdag van 16.15-17.00 uur 
Waar: Sionskerk, Beatrixlaan 4 in Bennekom 
Kosten: €12,50 
Aanmelden: www.springbennekom.nl 
Vragen: 06-25266663 (Adriëlle Schouten) of kinderkoorbennekom@gmail.com 
Afsluitend jubileumconcert 12,5 jaar Spring op zaterdag 25 maart om 16 uur in de 
Brinkstraatkerk 
Week van gebed voor eenheid 2023! 
De Week van gebed is van 15 t/m 22 januari 2023 voor de eenheid van christenen en moedigt kerken 
aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die 
veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. Door samen te bidden ervaren we dat 
we verbonden zijn, met God en met elkaar. 
In het KOM-gebouw van de Vrije Evangelische Gemeente, Edeseweg 147 in Bennekom is er gelegenheid 
om samen te bidden van maandag 16 januari t/m vrijdag 20 januari 2023 van 19.30 tot 20.30 uur. Van 
harte welkom! 
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Op www.weekvangebed.nl is meer informatie te vinden. 
 

Buitengewone MidWinter Ontmoetingen 
Vanaf 16 januari a.s. starten de Buitengewone Midwinter Ontmoetingen. Het is een mogelijkheid 
om elkaar te ontmoeten in deze vaak nogal donkere, kille en sombere periode van het jaar. Tot 
en met 10 februari is iedereen, die dat wil, welkom op één van de 18 adressen waar de deur 
open staat voor ontmoeting. Leo van den Berg vertelt op de website van de Raad van Kerken 
Bennekom waarom die ontmoetingen zo belangrijk zijn https://rvkbennekom.com/bmwo/ . 
Op welke adressen je welkom bent, is al te vinden op de website. Vanaf volgende week 
publiceren we het rooster wekelijks. 
 
Vrijwilligers gezocht voor de kerkdiensten in Walraven. 
Elke zondag wordt er een kerkdienst gehouden in de Beringhemzaal voor bewoners 
van Walraven, Machtella, Elias en de Baronie. 
Hiervoor worden de bewoners opgehaald en teruggebracht door vrijwilligers. 
Vijf keer per jaar vieren we in deze kerkdiensten het Heilig Avondmaal. Ook hiervoor 
is praktische ondersteuning nodig. 
Wij zoeken versterking. 
U kunt contact opnemen met  Bram ten Ham (06-22373408) of Gijs Donkersteeg (0318 63 68 63). 
U bent elke zondag welkom om een dienst bij te wonen, om 10:30 uur in de Beringhemzaal in Walraven. 
De diensten worden in Bij-Eén vermeld. 
Voor aanmelding kunt u contact opnemen met Opella, vrijwilligers@opella.nl 
 
World Servants 
De World Servantsgroep Bennekom wil jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor jullie support in 
het afgelopen jaar. In de afgelopen vier maanden hebben wij, mede dankzij jullie fantastische 
ondersteuning, al ruim € 48.000  bijeengebracht voor ons Zambiaproject. Daarmee zijn we 
halverwege ons gestelde doel en dat maakt ons tevreden en dankbaar. In de zomer van 2023 
willen we daar met een groep van 32 Bennekommers twee klaslokalen gaan bouwen. Mochten 
jullie nog een eindejaar gift willen overmaken, dan kan dat 
via https://www.worldservants.nl/bennekom 
 
Groot Bennekoms Dictee- World Servants 
Onze eerste nieuwe actie in 2023 is het Groot Bennekoms Dictee. Op vrijdagavond 20 januari 
houden we dit Dictee. Het wordt gelezen door burgemeester Verhulst van Ede, vindt plaats in de 
Brinkstraatkerk, begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) en is rond 22.00 uur afgelopen. 
Iedereen kan individueel mee doen, maar ook als groep van maximaal vijf personen. U kunt uzelf 
opgeven via https://bit.ly/bennekomsdicteebingo 
 In de pauze vindt er een grote bingo plaats. Deelname kost € 20 per persoon, incl. twee consumpties en 
drie bingokaarten. Toon uw kennis van de Nederlandse taal of ga de uitdaging aan. Wat zeker is, het 
wordt een gezellige avond. Van harte welkom. Informatie via wsbennekom@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: 
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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. 
 

 

 


