
1 
 

 

 
Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 
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Oude kerk 
26 februari 2023 

9.00 uur 
Invocabit 

 
Voorganger: Ds L. Terlouw, Veenendaal 
Organist: dhr. Johan Hulshof 
Ouderling: dhr. Jan van Haren 
2e Ouderling: dhr. Joost de Kloet 
Diaken: mevr. Marja van Haren 
Lector: mevr. Marja van Haren 
Streamist: dhr. Hans van Holland 
Beamist: mevr. Joke Faber 
 
Liturgische kleur: paars 

 
Diaconale collecte: Werk plaatselijke diaconie 
Kerkvoogdijcollecte:  Algemeen kerkenwerk 
Deurcollecte:   Onderhoudsfonds  
KND-spaardoel:  Vrijwilligersreis Bennekomse  
   jongeren World Servants  
   Zambia 
 
Zendingsbussen:  Projecten van Kerk in Actie 

 

 
Orde van dienst 

1e zondag van de 40 dagen/ Invocabit “Roept hij Mij aan” 
 

Orgelspel 
Welkom / mededelingen en aankondigen van het aanvangslied door de dienstdoende ouderling 
 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
Aanvangslied: Psalm 91 : 1, 2 Heil hem wie God een plaats bereidt (staande) 
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 Christus Jezus 
   onze Heer in gemeenschap met zijn Geest. 
 Gemeente: Amen. 
Zingen: Psalm 91 : 7 Omdat hij Mij zijn hart toewendt 
Kyriegebed (gemeente bidt: ‘Heer, ontferm U’) 
 
Presentatie van het Paasproject door de kindernevendienst besloten met het zingen van het 
projectlied: Wie zeg jij dat Ik ben? 
 
 [couplet]                                   [bridge]   [refrein] 
 Wie zeg jij dat Ik ben,  Veertig dagen vragen, U bent de levende Heer, 
 Een mens, een profeet, Veertig dagen zoeken, Sterker dan de wind, 
 Timmerman of Koning, Veertig dagen kijken,  Vergeeft onze zonden, 
 Die echte vrede geeft? Op wie zou Jezus lijken? En roept ieder kind. 
 Wie zeg jij dat Ik ben,      Het levende brood, 
 Hoor je wat Ik zeg?      Genoeg voor iedereen, 
 In de naam van mijn Vader,     U blijft met ons meegaan, 
 Wijs Ik jou de weg.      Staat altijd om ons heen. 
 
DIENST VAN HET WOORD 
Gebed bij de opening van de Schrift 
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Schriftlezing O.T.: Genesis 2, 15-17.25 en 3, 1-9 
Zingen: LB 944 : 1, 2, 3 O Heer, verberg U niet voor mij 
Evangelielezing: Matt. 4, 1 – 11 
Zingen: LB 539 (in wisselzang): 1a, 2v, 3m, 4v, 5a Jezus, diep in de woestijn 
Verkondiging 
Orgelspel 
Zingen: LB 538 Een mens te zijn op aarde 
 
DIENST VAN DE GEBEDEN EN DE GAVEN 
- Dankgebed 
- Voorbeden; intenties besloten met zingen van: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons (LB 
367 e) 
- Stil gebed 
- Gemeenschappelijk gebeden Onze Vader 
Diaken doet collectemededeling 
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
Slotlied: LB 536 : 1, 4 Alles wat over ons geschreven is 
Zegen (met gezongen Amen) 
Orgelspel 
 

 
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 5 maart, Oude Kerk, 9.00 uur, ds. A.M. 
Verbaan – van den Heuvel 
 
Woensdag 8 maart, Brinkstraatkerk, 19.30 uur, ds. A.M. 
Verbaan – van den Heuvel (PKN-O) Biddag 

 
Mededelingen 

Ontmoeting met Oekraïense kerk  
Op zondagavond 26 februari hebben we een bijzondere ontmoeting. Via een videoverbinding hebben 
we dan contact met de gemeente van ds. Wasja Pylypenko in het Oekraïense Stepan. 
In 2022 is er vanuit Bennekom twee keer een transport met hulpgoederen naar Oekraïne vertrokken. Spil in 
deze operatie waren Bennekommer Reinhart Brandse, ds Wasla Pylypenko en diens dochter Olena die in 
Ede woont. Ds. Pylypenko heeft echter aangegeven, dat zijn gemeente het fijn vindt niet alleen 
hulpgoederen vanuit Nederland te ontvangen, maar ook een stukje geestelijke verbondenheid te 
ervaren.  
Dat heeft ertoe geleid dat we op zondagavond 26 februari via een videoverbinding contact met elkaar 
zullen hebben. In een korte dienst o.l.v. ds. Anne Verbaan en ds. Garbrich Baalbergen zullen we samen 
enkele liederen zingen, een Bijbelgedeelte lezen en ook samen bidden. Daarnaast is er over en weer 
ruimte vragen te stellen. Een bijzonder moment van verbondenheid, precies een jaar na de inval in 
Oekraïne. Van harte uitgenodigd aanwezig te zijn. Ook kan de dienst via kerkdienstgemist.nl gevolgd 
worden. Wanneer? zondag 26 februari, Brinkstraatkerk, 17.00-17.30 uur.  
 

Paasgroetenactie 2023, levert u uw geschreven kaarten in? 
150 dubbele kaarten zijn er onder gemeenteleden verspreid. Hiervan zijn er nu ruim 80 weer geschreven 
en met extra postzegel teruggekomen. Mocht u nog kaarten in huis hebben, wilt u die dan voor dinsdag 
28 februari bezorgen bij Gerrie van der Mik, Gravin van Bylandtlaan 4, 6721PN Bennekom. 
 

Wereldgebedsdag vrijdag 3 maart 2023 
Op vrijdag 3 maart wordt er wereldwijd gebeden voor de noden en zorgen van een uitgekozen land; 
dit jaar is dat Taiwan. Het thema van de vieringen is ‘zichtbaar geloven’. Een interkerkelijk team uit 
Taiwan heeft de liturgie grotendeels voorbereid (meer informatie zie: www.wereldgebedsdag.nl). 
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De locatie van de viering in Bennekom is de Alexanderzaal van het Kerkheem en de aanvangstijd is 
19.30u. Voorgangers zijn Anne Verbaan en Gilles Ampt.  
Muzikale medewerking wordt verleend door het Christelijk Gemengd Koor Con Amore.  
Na afloop van deze avonddienst is er gelegenheid om koffie of thee te drinken (deze informatie is ook te 
vinden op www.rvkbennekom.com). Vera van den Berg 
 

Taizévesper vrijdag 10 maart 2023 
Locatie: Katholieke Kerk, Maria Virgo Regina, Heelsumseweg 1, te Bennekom Aanvang: 19.30 uur 
Een Taizé-viering bestaat uit het samen zingen van eenvoudige meditatieve liederen, 
momenten van stilte, lezingen en gebed. In deze viering hopen we u/jullie hiervan iets te 
laten beleven. 
Het koor en muziekensemble repeteren altijd een aantal keren van tevoren. Wie hieraan wil 
deelnemen als koorlid/ ensemble-lid, kan mailen naar annevanrheede@hotmail.com; daarna 
worden de muziek en de oefendata per email toegestuurd. Voor actuele informatie kunt de website van 
de Raad van Kerken raadplegen: https://rvkbennekom.com. 
 

Etentjes voor het goede doel Mercy Ships. 
In juli hoop ik, Sabine Rozeboom, voor 3 maanden aan boord te gaan van de Global Mercy, het nieuwste 
ziekenhuisschip van Mercy Ships. Met ruim 600 vrijwilligers aan boord vaart het schip naar Sierra Leone, 
vanuit daar zal het schip in ‘field service’ gaan en gratis chirurgische zorg bieden. Om het mooie werk 
van Mercy Ships te ondersteunen, organiseer ik ‘etentjes voor Mercy Ships’. Samen nuttigen van een 
maaltijd en elkaar ontmoeten (max. 6 personen per avond, kinderen welkom). 
Vrijwillige bijdrage t.b.v. Mercy Ships. Flyers met data in het Kerkheem. 
 

A Rocha- Zaterdag 11 maart 
Zaterdag 11 maart zijn we voor de laatste keer dit seizoen te vinden op het bovenste meest oostelijke 
heitje in Bennekom.  We starten om 13.00 uur met koffie of thee. We sluiten af rond 16.00 uur  
De keer daarop, 8 april, krijgen we informatie over de zandbij. Dit vindt plaats op het heitje aan de 
Hullenberglaan. Leuk als je komt! Geef je even op via bennekom@arocha.org of bel met John Smits 
0622827060. Namens ARocha werkgroep Bennekom 
 

World Servants Bennekom 
De teller op de website (www.worldservants.nl/bennekom) staat al boven de €70.000. Dat is al heel wat!! 
Maar nog niet genoeg voor onze reis naar Lobi in Zambia. Vandaar dat we binnenkort de volgende 
acties hebben(klik op de links voor meer informatie of om op te geven/bestellen: 
Zaterdag 11 maart Potgrondactie  
In samenwerking met OBK organiseren we een potgrondactie. Bestel op www.potgrondactie.nl en we 
komen het op 11 maart thuis bezorgen. 
Zaterdag 25 maart Klussendag 
Vanwege het enorme succes afgelopen najaar is ook dit voorjaar een klussendag ingepland. Geef uw 
klus op via www.wsbennekom.nl/klus  
 

We zijn nog op zoek naar bedrijven die ons willen sponsoren op onze World Servants-sweaters. Uw 
bedrijfsnaam of logo komt dan op de trui en is dan te zien op alle acties die wij nog gaan doen! 
Aanmelden kan door een email te sturen naar WSBennekom@gmail.com 
 

Verder ook de fairwine-actie wegens groot succes verlengd tot eind juni en is de witte wijn weer 
voorradig! Bestel uw wijn via www.geef.ws/fairwine en we bezorgen de wijn bij u thuis. 
Ook lopen de acties lege flessen, oud ijzer, bidons met je naam erop en SponsorKliks. Deze laatste is 
vooral interessant voor (grote) aankopen of het boeken van een reis op internet.  
 

Komende zondag wordt er in de Gezin-School-Kerk diensten in de Brinkstraatkerk en de KOM-hal voor 
World Servants Bennekom gecollecteerd. Daar kunt u ons (in de rode shirtjes) weer ontmoeten. 
Actiegroep World Servants Bennekom - WSBennekom@gmail.com 
 

Rock Steady Bennekom 
Wat is jouw recept voor een leuke avond? Een ruimte om te chillen? Check! Geen ouders in de 
buurt? Check! Vrienden en vriendinnen? Check! Chips? Check! Frisdrank of een theetje? Check! 
Anders nog iets? Vast wel, maar ook dat hebben we zeker en vast bij RockSteady! Dus ben je een 
onderbouwer? Kom dan lekker langs! Tot vrijdag in de kelder van De Brink! 
RockSteady 2, 24 maart 20:00, danielvansteenbergen@hotmail.com 
RockSteady 3, 31 maart 20:00, gdenooij@gmail.com 
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Nieuwe penningmeester jeugdraad 
Na bijna 9 jaar draag ik het stokje van penningmeester binnen de Jeugdraad over aan Jeroen 
Wildekamp. Ik heb de afgelopen jaren met veel plezier deel uitgemaakt van de Jeugdraad. Vanaf 
heden kunnen de gemaakte onkosten voor het jeugdwerk gedeclareerd worden bij Jeroen. 
Contact: pmjeugdraadbennekom@gmail.com / 0627078773 
Groetjes Rianne van der Sar- van Zetten 
 

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. 
 

 

 


