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Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 
Bennekom – Wijk Oost 

 
 

 

 
Brinkstraatkerk 
15 januari 2023 

10.00 uur 
2e zondag na Epifanie 

 
Voorganger: diverse voorgangers 
Organist: mevr. Elly Meijer 
Ouderling: Raad van Kerken 
2e Ouderling: dhr. Joost de Kloet 
Diaken: Raad van Kerken 
Lector: Raad van Kerken 
Hoboist:          Hester van Vliet 
Liturgische kleur: groen 

 
Diaconale collecte: stichting Timon 
Kerkvoogdijcollecte:  Algemeen kerkenwerk 
 
Zendingsbussen:  Projecten van Kerk in Actie 

 
Neem uw liedboek mee! 

 
Orde van dienst 

 
Thema: Doe goed, zoek recht 

 
Welkom 
Zingen: Lied 146c :3, 5, 6 Alles wat adem heeft lover de Here 
Bemoediging en Groet 
Zingen: Lied 463 Licht in onze ogen 
Gebed 
Gesprek met de kinderen 
Lezing Jesaja 1 : 15-17 
Zingen: Lied 992 Wat vraagt de Heer nog meer van ons 
Lezing Mat. 25: 35-45 
Zingen: Luisterlied: Wat in stilte bloeit 
Overdenking 
Bloemen in stenen muur gestoken 
Zingen: Wil je opstaan en mij volgen – Ionabundel I lied 40 
Gebeden 
Stil gebed 
Onze Vader 
Toelichting bij de collecte 
Slotzang: halen Lied 657 Zolang wij adem 
Zegen 
Gezongen, Amen 
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Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 
Bennekom – Wijk Oost 

 
 

 

  
 
 
 

Oude kerk 
15 januari 2023 

18.30 uur 
2e zondag na Epifanie 

 
Voorganger: Ds. A. Verbaan-van den Heuvel 
Organist: dhr. Dik Sipma 
Ouderling: mevr. Lenny Berkhout 
2e Ouderling: dhr. W.A. de Jong 
Diaken: dhr. Gijs Elbertsen 
Lector: dhr. Cor Schaap 
Liturgische kleur: groen 

 
Diaconale collecte: stichting Timon 
Kerkvoogdijcollecte:  Algemeen kerkenwerk 
 
Zendingsbussen:  Projecten van Kerk in Actie 
 
Er wordt niet gebeamd, neemt u uw liedboek mee? 

 
Orde van dienst 

 
Verlossing....waar wil je van verlost worden? 

Orgelspel 
Welkom en mededelingen 
Aanvangslied: Psalm 107:1 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: 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, 
in gemeenschap met Gods Geest. 
Gemeente: Amen. 
Tekst: Galaten 5: 1 
Zingen: Psalm 34: 2, 7 en 9 
Gebed om de Heilige Geest 
Schriftlezing: Lukas 3: 1- 14 
Zingen: Lied 938 
Schriftlezing: Romeinen 8: 18- 21 
Zingen: Lied 942 
Verkondiging 
Orgelspel 
Zingen: Lied 800: 2 en 3 
Belijdenis 
Zingen: Lied 800: 4 
 
Dank en Voorgebed 
Stil gebed 
Onze Vader 
 
Collectemededeling van de diaken 
 
Slotlied : Lied 263 
 
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 22 januari, Oude Kerk, 10.45 uur, ds. A.M. 
Verbaan – van den Heuvel 
 

 
Mededelingen 

Projectleden The New Creation gezocht 
Heeft u / heb jij ook zo genoten van The New Creation tijdens de kerstnachtdienst in de Oude Kerk? 
Kriebelt het om mee te zingen met ons koor? Wilt u / wil jij je niet binden voor langere tijd aan een koor?  
Op 10 juni 2023 organiseert The New Creation, in samenwerking met OBK Bennekom en musicalster Rene 
van Kooten, een groots concert in de v/d Knaaphal in Ede. Word projectlid en zing met ons mee tijdens 
dit concert. De repetities vinden plaats op dinsdagavond van 20.00u-22.00u in de Open Hof (Hoflaan 2 
Ede). De kosten bedragen E25,- (muziek, repetities en concertdeelname). Onze repetities starten dinsdag 
10 januari, instroom mogelijk t/m dinsdag 31 januari. Aanmelden secretaris@thenewcreation.nl of 
0682230627 (Joke van Laar). www.thenewcreation.nl 
 
Actie Kerkbalans 2023 
Allereerst een bedankje richting de lopers. Fijn, dat we weer genoeg mensen bereid hebben gevonden 
om hier tijd en energie in te steken. 
De actie start zaterdag 14 januari.  Aankomende week worden de enveloppen bij u thuis bezorgd. U 
wordt verzocht de antwoordenvelop zelf op het vermelde adres in de brievenbus te doen. Mocht dit een 
probleem voor u zijn, dan wordt de envelop in de week van 23 januari bij u opgehaald. 
Voor dit jaar is vanwege met name hoge energielasten een flink tekort begroot; we vragen u daarom om 
uw bijdrage voor dit jaar (iets) te verhogen en zorgvuldig te overwegen welk bedrag u aan de kerk wilt 
schenken. Hopelijk kunnen we het begrote tekort daarmee wat verkleinen. 
 
Keltische viering 
Op vrijdag 10 februari 2023 vindt er onder verantwoording van de Raad van Kerken Bennekom vanaf 
19u30 een Keltische Viering plaats in de Ontmoeting, Emmalaan 1 in Bennekom. Het thema is: Een nieuw 
begin! De inhoud van deze viering is gebaseerd is op de Keltische Christelijke spiritualiteit en ‘voert’ naar 
oude Ierse tradities. Elementen daarvan zijn behalve de Ierse muziek, die gespeeld wordt door The 
Coincidences, ook teksten van de Ierse dichter/priester/filosoof John O’Donohue. 
Na de viering wordt een doedelzak bespeeld (bij goed weer buiten) en laten The Coincidences nog wat 
jigs & reels horen. Binnen staat een een kopje koffie/thee klaar en voor de liefhebbers is er Guinness bier. 
Daarbij wordt natuurlijk ook een heerlijk stukje Sodabread met boter en jam gepresenteerd!  
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Het Alexanderconsort zaterdag 11 februari 
Op zaterdag 11 februari zal het Alexanderconsort cantate 102 van Bach uitvoeren. Een werk met een 
schitterend openingsdeel en prachtige aria's. De een vrolijk en de ander wat "zwaarder van 
gemoed".  Solisten zijn Tineke Roseboom, Tobias Segura Peralta, Falco van Loon en Coert van 
den Berg. 
 
Als a capellawerk zingt het koor een ontroerend mooi stuk van J. H. Schein. Een 5 stemmig werk dat je 
met de ogen dicht zou moeten beluisteren. 
 
Het orkest speelt een werk van Telemann met een hoofdrol voor de beide hobo's. 
De Oude Kerk ( Dorpsstraat 45 te Bennekom) is geopend vanaf 15.45 en het concert begint om 16.15 uur. 
 
Vooraankondiging: GSK-kerkdienst 19 februari 
Op zondag 19 februari 2023 is er weer een Gezin-School-Kerkdienst (oftewel: GSK-dienst) ingepland! Het 
organiseren voor deze mooie dienst is ‘achter de schermen’ al een tijdje geleden begonnen en de 
commissie is enthousiast! Dit jaar is het thema ‘Omzien naar elkaar; je bent niet alleen!’ 
Om 9:30 uur gaat ds. Tom de Lange in de Vrije Evangelische Gemeente voor in een dienst voor de 
Wilhelminaschool. 
Om 10:00 uur gaat ds. Loeki van der Laan in de Brinkstraatkerk voor in een dienst voor De Plataan 
basisschool 
Er is oppas aanwezig in de bijgebouwen van de kerken. 
Het belooft een vrolijk, creatief, inspirerend en bijzonder geheel te worden.  
 
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. 
 

 

 


