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Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 
Bennekom – Wijk Oost 

 
 

 

  
 
 
 

Oude kerk 
5 maart 2023 

9.00 uur 
Reminiscere 

 
Voorganger: Ds. A. Verbaan-van den Heuvel 
Organist: mevr. Elly Meijer 
Ouderling: dhr. Glijn Groen 
2e Ouderling: mevr. Hanny Haalboom 
Diaken: dhr. Han Krijgsman 
Lector: mevr. Carla van den Berg 
Streamist: dhr. Renze van de Hoef 
Beamist: dhr. Renze van de Hoef 
 
Liturgische kleur: paars 

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

 

 

Orde van dienst 
Tweede zondag in de veertig dagen tijd 

 
Wie is Hij toch dat zelfs de wind.... 

 
Orgelspel 
Welkom & mededelingen 
Aanvangslied: Psalm 25: 1 en 2 
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. 
Zingen: Psalm 25: 4 
Kyriegebed 
Zingen: Lied 1005 (Ned.): 1,2,4 en 5 
Veertig dagenproject met de kinderen “Wie is Jezus?” 
Met de kinderen zingen we het projectlied “Wie zeg je dat ik ben?” 

kinderen kunnen naar de kindernevendienst gaan 
 
Gebed om de Geest 
Schriftlezing: Psalm 107: 23-32 
Schriftlezing: Marcus 4: 35-41 
Zingen: Psalm 107: 12 en 13 
Verkondiging 
Orgelspel 
Zingen: Hemelhoog 629 
 Heer ik kom tot U 
 Neem mijn hart verander mij 
 Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U 
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 Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben,  
 trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde 
 Houd mij vast, laat Uw liefde stromen,Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
 Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
 Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde. 
 Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien 
 En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan. 
 En elke dag mag leven 
 Door de kracht van Uw liefde 
 Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
 Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
 Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
 Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde. 
 Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
 Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
 Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
 Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde. 
 Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde. 
 
Dankgebed & voorbeden – Stil gebed – Onze Vader 
Afkondiging van de collecten 
Slotlied: Lied 538: 1 en 4 
Zegen, 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, Brinkstraatkerk, 18:30 uur, ds. W.J.W. 
Scheltens, Lunteren (PKN-G) zangdienst m.m.v. 
HaShem Gospel Choir uit Ede 
 

Woensdag 8 maart, Brinkstraatkerk, 19.30 uur, ds. A.M. 
Verbaan-van den Heuvel (PKN-O) biddag 
 

Zondag 12 maart, Oude kerk, 10.45 uur, ds. A.M. 
Verbaan-van den Heuvel doopdienst 
 

 
Mededelingen 

Zangdienst zondag 5 Maart 
Om 18.30 uur is er een muzikale avonddienst in de Brinkstraatkerk. Ds. 
Wim Scheltens uit Lunteren is voorganger, Elly Meijer bespeelt orgel en 
piano en het YHWH Gospel Choir uit Ede zal meewerken. Dit is een 
relatief jong koor, dat als projectkoor een doorstart heeft gemaakt. 
Uit eerbied voor de naam van de HEER spreken ze de naam van het 
koor uit als HaShem Gospel Choir. Met liederen uit hun programma 
‘Victory’ zullen ze, passend bij deze 40-dagentijd, de overwinning bezingen, die er kwam dankzij de strijd 
van Jezus. Van harte welkom mee te zingen! 
 

Woensdag 8 maart - Biddag 
Helaas is er onder de rubriek Kerkdiensten bij woensdag 8 maart onder de Brinkstraatkerk in Bij-Eén een 
onjuist tijdstip vermeld. De dienst begint om 19.30 uur i.p.v. 10.00 uur. 
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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. 
 

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 
 

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. Vrijwillige bijdrage t.b.v. Mercy Ships.  
Op de volgende data is nog plek Za 25-03, Za 15-04, Do 30-03 en Do 13-04 en mountainbiketocht/lunch 
Za 15-04, eventueel andere data op aanvraag,  aanmelding via sabineaanboord@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 
 

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 
 

Kindernevendienst Paasproject: WIE? WAT? WAAR! 
Wie is Jezus? Die vraag staat centraal in de verhalen die we dit jaar op weg naar Pasen lezen.  
Jezus was een timmerman, maar Hij vertelde ook over God en deed wonderen.  
Hij wordt een profeet genoemd, maar Hij laat ook toe dat een vrouw die een slecht leven leidt zijn voeten 
wast. In verschillende 



4 
 

Bijbelverhalen zijn de mensen om Jezus heen in verwarring. 
 Hoe kan het dat deze man sterker is dan de wind en het water, zonden vergeeft, en zegt dat Hij bij God 
vandaan komt? Wie is Hij toch? 
Zoek mee, tijdens de kerkdiensten in de 40-dagentijd (vanaf 26 februari) & hartelijk welkom bij het 
Paasontbijt en de Paasdienst op zondag 9 april (vanaf  9.00 uur). 
 

Uitnodiging voor het versieren van Palmpaasstokken 
 Wanneer: vrijdag 31 maart van 18u tot 19:30u  
 Voor wie: alle kinderen die een palmpaasstok willen maken & hun ouders 
 Waarom: 2 april vieren we Palmpasen. Er zal een optocht met palmpaasstokken zijn! 
 Waar:  Kerkheem, Oude kerk Bennekom 
 Wat:   gezelligheid, pannenkoeken eten & palmpaasstokken versieren 
Let op: neem een bord en beker mee! Als je dat hebt, ook je eigen palmpaasstok. Als je niet kunt komen: 
er is 2 april ook gelegenheid je stok te versieren! Voor meer info of vragen: d.dekloet@gmail.com 
 

Exposities in de Oude Kerk 
De expositiecommissie van de Oude Kerk bereidt voor dit jaar weer twee bijzondere exposities voor. Van 
mei t/m juli staat Hooglied centraal. Jackie Howard (textiele kunst) en Feico Hajonides (bronzen beelden) 
hebben zich laten inspireren door dit “Lied der Liederen”. 
Van augustus t/m oktober worden werken getoond van Kees de Kort. 
We kennen hem van de serie “Wat de bijbel ons vertelt”. Deze serie is later gebundeld in de “Kijkbijbel” 
die de meest verkochte kinderbijbel geworden is. Kleurrijke en tijdloze prenten waar veel kinderen en 
ouderen herinneringen aan hebben. Kees de Kort is onlangs overleden. Zijn werken zijn nog altijd even 
veelzeggend als toen ze gemaakt werden.    
Dit zal een tentoonstelling zijn die zowel kinderen als ouders en grootouders met plezier zullen bezoeken. 
 

Vrijwilligers als gastheer of gastvrouw bij de exposities gevraagd 
De openstelling van deze tentoonstellingen is mogelijk omdat enthousiaste vrijwilligers de bezoekers 
verwelkomen en ten dienste staan. Wij zijn voor dit jaar nog op zoek naar mensen die zich bij ons willen 
aansluiten. Voelt u ervoor om gastheer of gastvrouw te zijn bij de exposities en wilt u hierover meer 
weten? Wij willen graag met u in contact komen en u nader informeren. Meldt u zich bij Tine Cupido,  
tel 0318 418090 of per e-mail inderoos@xs4all.nl Kijkt u ook eens op onze website: www.expooudekerk.nl 
 
 

Vooraankondiging dag voor dames van Wijkgemeente Oost 
Op zaterdag 22 april hopen wij voor alle dames uit Wijkgemeente Oost een evenement te organiseren 
dat in het teken staat van kennismaking, ontmoeting, samen wandelen, in gesprek en een heerlijke high 
tea. Reserveren u & jij deze dag alvast in de agenda? Het programma sluit naadloos aan bij 
bovengenoemde exposities, kortom: een heerlijke dag uit voor de dames onder ons! 
De officiële uitnodiging met meer informatie volgt binnenkort. (Pytrich, Aline, ds. Anne en Jet) 
 

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. 
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