
1 
 

 

 
Kerkbrief 

Hervormde Gemeente 
Bennekom – Wijk Oost 

 
 

 

  
 
 
 

Oude kerk 
19 maart 2023 

10.45 uur 
Laetare 

 
Voorganger: Ds. W.G. van Iperen, Barneveld 
Organist: mevr. Elly Meijer 
Ouderling: mevr. Jet van der Spek 
2e Ouderling: mevr. Lenny Berkhout 
Diaken: dhr. Alex Huttinga 
Lector: mevr. Jet van der Spek 
Streamist: dhr. Hans van Holland 
Beamist: mevr. Joke Faber 
 
Liturgische kleur: paars 

 
Diaconale collecte: Project 10 27 
Kerkvoogdijcollecte:  Algemeen kerkenwerk 
 
KND-spaardoel:  Vrijwilligersreis Bennekomse  
   jongeren World Servants  
   Zambia 
 
Zendingsbussen:  Projecten van Kerk in Actie 

 

 

Orde van dienst 
 
Orgelspel 
Welkom / mededelingen  
 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
Aanvangslied: Psalm 122: 1 en 2 
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. 
Kyriegebed (gemeente bidt zingend mee: ‘Kyrie eleison’: Lied 301k (I: voorganger; II: allen) 
Zingen: Psalm 122: 3 
Presentatie van het paasproject door de kindernevendienst, besloten met het zingen van het projectlied. 
 

DIENST VAN HET WOORD 
Gebed bij de opening van de Schrift 
Schriftlezing: Psalm 42 en 43 - Gelezen en gezongen 
- Zingen: Psalm 42:1 
- Lezen: Psalm 42: 4-11 (NBV, lector) 
- Zingen: Psalm 42:7 
- Lezen: Psalm 43 (NBV, lector) 
- Zingen: Lied 195 
Verkondiging 
Orgelspel 
Schriftlezing: Romeinen 8: 18-25 (door voorganger) 
Zingen: Lied 982 
 

DIENST VAN DE GEBEDEN EN DE GAVEN 
- Dankgebed 
- Zingen: Lied 256 (2x) 
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- Voorbeden 
- Zingen: Lied 256 (2x) 
- Stil gebed 
- Gemeenschappelijk gebeden Onze Vader. 
Diaken doet collectemededeling 
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
Slotlied: ‘Een naam is onze hope’ (Bundel 1938, Lied 112) 
 

Eén naam is onze hope,     In haar drie-een’gen Heere 
één grond heeft Christus’ Kerk,    nog in haar aardschen strijd, 
zij rust in énen dope,      blijft zij met hen verkeeren, 
en is zijn scheppingswerk.     wien ruste werd bereid. 
Om haar als bruid te werven,     Geef dat in uw genade, 
kwam Hij ten hemel af,     o God, ook eenmaal wij 
Hij was ’t, die door zijn sterven    langs uwe lichte paden 
aan haar het leven gaf.     gaan tot der zaal’gen rei! 
 

Zegen (met gezongen Amen) 
Orgelspel 
 

 

 
Liturgie avonddienst 

Hervormde Gemeente 
Bennekom – Wijk Oost 

 
 

 

  
 
 
 

Oude kerk 
19 maart 2023 

18.30 uur 
Laetare 

 
Voorganger: Ds. A. Verbaan-van den Heuvel 
Organist: mevr. Elly Meijer 
Pianist: dhr. Erik Onnink 
Ouderling: dhr. Joost de Kloet 
2e Ouderling: dhr. J. G. Groothengel 
Diaken: dhr. Eric van der Mark 
Lector: mevr. Marja Hulsbergen  
Liturgische kleur: paars 

 
Diaconale collecte: Project 10 27 
Kerkvoogdijcollecte:  Algemeen kerkenwerk 
 
Zendingsbussen:  Projecten van Kerk in Actie 
 
Er wordt niet gebeamd, neem uw liedboek mee. 

Orde van dienst - Thema: Nederigheid 
 

Muziek van piano 
Welkom en mededelingen 
Aanvangslied: Psalm 113  
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. 
Allen:  Amen. 
Zingen: Psalm 25: 4 en 6  
Gebed om de Geest, beantwoorden met Zingen: Hemelhoog 537 (Taizé) piano 
Heer ontferm U, Heer ontferm, Heer ontferm U, Amen ( een aantal keren...) 
Schriftlezing: Matteüs 11:28-30 
Zingen: Hemelhoog 433 piano 
1 Stil mijn ziel wees stil   2 Stil mijn ziel wees stil 
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 en wees niet bang    en dwaal niet af, 
 voor de onzekerheid van morgen.  dwars door het dal zal Hij je leiden. 
 God omgeeft je steeds   Stil, vertrouw op Hem 
 Hij is er bij in je beproevingen en zorgen en hef je schild tegen de pijlen van verleiding. 
 Refrein:     Refrein: 
 God, U bent mijn God   God, U bent mijn God 
 en ik vertrouw op U    en ik vertrouw op U 
 en zal niet wankelen.    en zal niet wankelen. 
 Vredevorst vernieuw een   Vredevorst vernieuw een 
 vaste geest binnen in mij,   vaste geest binnen in mij, 
 die rust in U alleen.    die rust in U alleen. 
 
3 Stil mijn ziel wees stil     
 en laat nooit los 
 de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
 Wacht, wacht op de Heer. 
 De zwartste nacht 
 verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. 
 Refrein:      
 God, U bent mijn God    
 en ik vertrouw op U     
 en zal niet wankelen.     
 Vredevorst vernieuw een    
 vaste geest binnen in mij,    
 die rust in U alleen. 
 Ik rust in U alleen 
 in u alleen. 
 

Schriftlezing: Filippenzen 2:1-11 
Zingen: Lied 574  
Verkondiging 
Muziek van piano 
 

Zingen: Hemelhoog 202 Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem  
1) Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem 

 met een kruis op zijn rug en een doornenkroon. 
 Hoor hoe de menigte schreeuwt en roept: kruisig hem, 
 zo gaf God zijn eigen zoon. 

2) Zie het lam aan het kruis daar op Golgotha, 
 als de koning der Joden wordt hij veracht. 
 Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan 
 als hij roept: het is volbracht 
 Refrein:  
 Ja, ik dank u voor uw genade o heer, 
 dat u het kruis voor mij droeg, 
 U bewijst uw genade aan mij telkens weer, 
 Uw genade is mij genoeg. 
 

3) In het rijk van de dood is hij neergedaald  4)  En nu kom ik tot u met vrijmoedigheid, 
 Ja, uit liefde voor ons heeft hij dit gedaan.  met ontzag en respect kniel ik voor u neer. 
 Maar de steen van het graf is nu weggehaald, Jezus leeft, Hij is opgestaan, 
 Jezus leeft, Hij is opgestaan.    U bent Jezus de hoogste Heer. 
 Refrein.      Refrein. 
 Ja, ik dank u voor uw genade o heer,  Ja, ik dank u voor uw genade o heer, 
 dat u het kruis voor mij droeg,   dat u het kruis voor mij droeg, 
 U bewijst uw genade aan mij telkens weer,  U bewijst uw genade aan mij telkens weer, 
 Uw genade is mij genoeg.    Uw genade is mij genoeg 
        Uw genade is mij genoeg 
        Uw genade is mij genoeg. 
 
Dank en Voorgebed – Stil gebed – Onze Vader 
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Collectemededeling van de diaken 
 
Slotlied : Lied 465: 1 en 4  
1 Van U zijn alle dingen,   4 O mocht ik U beminnen 
 van U, o God en Heer,    gelijk Gij mij bemint,       
 van U de zegeningen,    laat heil’ge vrees van binnen 
 die ‘k biddende begeer.    mij leiden als uw kind! 
 Gij wilt mijn weg omringen    Mocht ik die rijkdom winnen, 
 met liefde wijs en teer.    die roest noch mot verslindt, 
 Wat wij ooit goeds ontvingen,   en werden nooit mijn zinnen 
 het is van U, o Heer.     door ijd’le glans verblind! 
 
Zegen met gezongen Amen. 
Muziek van orgel 
 

 
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 26 maart, Oude Kerk, 9.00 uur, prop. L. van 
der Meijden 
 

 
Mededelingen 

Woensdag 29 maart – Inloopavond ontwikkelingen Federatie 
In het deze week verschenen nummer van Bij-één heeft u de laatste ontwikkelingen kunnen lezen over de 
Federatie van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk. We kunnen ons voorstellen dat dit 
vragen bij u oproept. Daarom organiseert wijk Oost voor haar leden een inloopavond op woensdag 29 
maart van 19:30 tot 20:30. In dit uur kunt u terecht met uw vragen en zullen we proberen die zo goed 
mogelijk te beantwoorden. De avond wordt gehouden in het Kerkheem. 
 

Zaterdag 18 maart – Voorjaarsconcert in de Oude of St. Alexanderkerk 
Op zaterdagmiddag 18 maart om 16.00 uur vindt het voorjaarsconcert plaats in de Oude of  St. 
Alexanderkerk. Het concert wordt verzorgd door Gonny van der Maten kabinetorgel, Berdien Machiels 
barokfagot en Tara Kumar barokcello. Drie musici die hun sporen hebben verdiend in de oude 
muziek.  Een unieke combinatie van instrumenten waarvoor een fraai afwisselend programma is 
samengesteld met muziek van  J.S. Bach, C.P.E. Bach, L. Merci, G. Muffat, G.A. Homilius en G.P. Telemann. 
De toegang voor dit concert is vrij, bij de uitgang is er een collecte. 
 

Maandag 20 maart – Open repetitie-avond Christelijk Gemengd Koor Con Amore 
Deze avond wordt gehouden van 19.45 tot 22.00 uur in de Alexanderzaal van gebouw ’t Kerkheem  
(achter de Oude- of St. Alexanderkerk) aan de Dorpsstraat te Bennekom. Con Amore bestaat reeds 
vanaf 23 september 1970 en staat onder leiding van Jannie Wichards-van Duuren. Momenteel bestaat 
ons koor uit 40 leden en er is plaats voor nieuwe leden, vooral alten, tenoren en bassen. Wilt u een avond 
kennis komen maken met Con Amore, dan bent u van harte welkom op maandag 20 maart 2023. 
Meer informatie kunt u lezen op onze website: www.conamorebennekom.nl 
 

Dinsdag 21 maart – De geschiedenis van kerkbouw 
Iedereen is welkom die zich mee wilt laten nemen in bouw en de geschiedenis van kerkbouw. Gebouwen 
zijn ons nagelaten. Het is een stukje gestolde geschiedenis. Maar het is ook altijd meer. Het zijn huizen 
waar mensen samen kwamen en komen om hun geloof te delen en te vieren.  
Huib van den Heuvel neemt ons mee in de geschiedenis van Kerkbouw. Dinsdagavond 21 maart 
Kerkheem 20.00 uur. Inloop vanaf 19.45 uur. 
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Maart – April – 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 
 

Donderdag 23 maart – Avond over charismatische vernieuwing van de kerk 
De Charismatische Werkgemeenschap Nederland (CWN) is een werkgemeenschap van christenen van 
alle leeftijden, afkomstig uit verschillende tradities, kerken en gemeenten. Samen zoeken zij met elkaar 
naar vernieuwing, verdieping en verbreding van hun persoonlijk en gemeenschappelijk christen zijn, met 
een bijzondere aandacht voor (het werk van) de Heilige Geest. Al meer dan 15 jaar is ds. Garbrich 
Baalbergen actief binnen de CWN. Op deze avond zal hij iets vertellen over de geschiedenis van de 
charismatische vernieuwing en over haar kenmerken. Daarnaast zal hij op enkele aspecten van die 
vernieuwing ingaan. Daarbij kan bv. gedacht worden aan: de gaven van de Geest, de kracht van 
gebed en ziekenzalving. Ten slotte zal hij op persoonlijke wijze delen wat hem zo aanspreekt binnen de 
charismatische vernieuwing. Van harte welkom, donderdag 23-03-23, 20.00-21.30 uur, de Brink. 
 

Vrijdag 24 & 31 maart – Rock Steady Bennekom 
Zo halverwege het seizoen is het fijn om te weten dat RockSteady nog lang niet aan zomervakantie toe 
is! Dus ook de komende maanden mag je nog (als je in de 2e of 3e klas zit) lekker een vrijdagavondje 
chillen en plezier maken. Mooi vooruitzicht, let’s go! 
RockSteady 2, 24 mrt 20:00, danielvansteenbergen@hotmail.com  
RockSteady 3, 31 mrt 20:00, gdenooij@gmail.com 
 

Zaterdag 25 maart – 40-dagen competitie: Duurzamer reizen en uitproberen 
Op aswoensdag zijn we van start gegaan met de nieuwe 40 dagen competitie over duurzame mobiliteit. 
Mobiliteit staat namelijk niet één keer in de klimaatimpact top-10, maar wel drie keer! 
 

Iedereen die meer wil weten over duurzame(re) voertuigen of eens een proefrit wil maken is van harte 
welkom. Altijd al een elektrische auto willen uitproberen? Of een e-scooter, speed pedelec, e-camper, 
deelauto, elektrische motor of OV-fiets? Kom dan op zaterdag 25 maart tussen 10-12uur naar de 
parkeerplaats bij de Brink, want daar kan je voor één keer een proefrit maken in je droomvoertuig. 
 

Nieuwsbrief met onze opdrachten kan worden aangevraagd via info@duurzaambennekom.nl of kijk 
op www.duurzaambennekom.com voor alle informatie en details over de activiteiten in de komende 
periode. 
 

Zaterdag 25 maart – World Servants Bennekom 
De teller op de website (www.worldservants.nl/bennekom) staat 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 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.  
 

Actiegroep World Servants Bennekom - WSBennekom@gmail.com 
 

Zaterdag 25 maart – Jubileumconcert Kinderkoor Spring 
Onder leiding van Adrielle Schouten. 16.00 uur in de Brinkstraatkerk. Gratis toegang. Er is een collecte aan 
de uitgang. 
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Woensdag 29 maart – Paasviering 70-plussers 
U wordt van harte uitgenodigd voor de Paasviering in 't Kerkheem. Vanaf 15.30 uur is er koffie/thee en 
wat lekkers, de viering begint om 16.00 uur. Om ongeveer 17.00 uur is er dan een gezamenlijke 
broodmaaltijd. Uiterlijk 18.30 uur is ons samenzijn ten einde. 
De meditatie wordt verzorgd door onze wijkpredikant ds. Anne Verbaan . We worden muzikaal begeleid 
door organist Arend Vink. Er wordt geen eigen bijdrage meer gevraagd. Wel zal na afloop bij de uitgang 
een collecte gehouden worden. 
Wilt u de middag bijwonen dan kunt u zich t/m maandag 27 maart aanmelden bij Bep Rigter via email: 
e.rigter8@outlook.com of via telefoonnummer: 0318 417552.  Voor vervoer kan worden gezorgd. Namens 
de commissie ouderenwerk Everdina Vermeulen 
 

Tot eind maart – Inzamelingsactie Voedselbank in de Veertigdagentijd 
Het gaat daarbij om houdbare kruidenierswaren: conserven, pasta, groente in pot, meelwaren, zoet 
broodbeleg als jam of pindakaas, thee,koffie, suiker, rijst maar ook om luiers, schoonmaakmiddelen, 
shampoo, tandpasta, wasmiddel, etc. Ook een financiële bijdrage is mogelijk; u kunt uw gift overmaken 
op bankrekening NL16 SNSB 0947 0033 04 van Hervormde Diaconie Bennekom o.v.v. actie voedselbank 
maart 2023. Waar en wanneer kunt u uw bijdrage inleveren? 
  op zondag 19 en 26 maart in de kerken rond de vieringen 
  op vrijdag 24 en 31 maart in het Kerkheem tijdens de weekmarkt 
  op alle werkdagen van t/m 31 maart tussen 10.30 uur en 11.30 uur bij de parochiewacht in de 
 Torenzaal van de Katholieke Kerk, Heelsumseweg 1 
 

Vrijdag 31 maart en zaterdag1 april – De voorjaarseditie van de kinderkledingbeurs Bennekom 
Op 31 maart en 1 april a.s. organiseert Stichting Bennekomse schatten in “De Brink”, Brinkstraat 39 in 
Bennekom een kinderkledingbeurs. De beurs is er voor kinderkleding in de maten 74 t/m 176. Heb jij 
nog mooie zomerkleding liggen die je als schat wilt aanbieden aan een ander kind? Of ben je juist op 
zoek naar aanvulling voor in de kledingkast? Kijk dan op onze website www.bennekomseschatten.nl 
of Facebook /bennekomseschatten, Instagram #bennekomse_schatten. De inschrijving voor verkoop 
is geopend. 
Vrijdag 31 maart – 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 
 

Maandag 3 t/m woensdag 5 april – Stiltevieringen in de Stille week 
De laatste week voor Pasen is de Stille- of Goede Week.  
In deze week zijn er ook dit jaar op drie achtereenvolgende dagen, maandag 3, dinsdag 4 en woensdag 
5 april ‘s avonds bezinningsmomenten in de Oude- of Sint Alexanderkerk. Daarin kunnen we in alle rust bij 
elkaar komen voor liederen en muziek, lezingen, stilte en gebed. De kerk is open vanaf 19.00 uur, de 
vieringen beginnen om 19.30 uur en duren 35 tot 40 minuten. U bent van harte welkom om hieraan deel 
te nemen. Werkgroep Stiltevieringen Raad van Kerken Bennekom 
 

Zaterdag 8 april – Passie Paasconcert Hervormd zangkoor Jubilate Ede 
Bij ons Passie- Paasconcert staat dit jaar de cantate “Kruis en Kroon” centraal. Daarnaast is er ruim 
gelegenheid voor samenzang en muzikale intermezzo’s. Aan dit concert werken mee Kees Alers (fluit), 
Robert Cekov (viool), Martin Zonneberg (orgel). Hans van Vuuren verzorgt de presentatie. Jan Willem den 
Hartogh, onze dirigent, bespeelt de piano en heeft de algehele leiding. Het concert begint om 19.30 uur 
in de Oude Kerk van Ede aan de Grotestraat 58, open vanaf 19.00 uur. De toegangsprijs is € 10,00 voor 
volwassenen. Kinderen tot en met 12 jaar zijn gratis.  
www.Jubilate-ede.nl 
 

Zaterdag 22 april Wandelen en High Tea – dames van Wijk Oost 
Op zaterdag 22 april staan de deuren van de Alexanderzaal in ’t Kerkheem open voor alle dames uit 
Wijk Oost. Deze dag staat in het teken van kennismaking, ontmoeting en gezellig samen eten en 
drinken. Haak aan om:  
 10.00 uur voor een wandeling 
 12.00 uur voor de High tea – ‘nieuwe-kans-kleding’ – muziek – zang 
Het programma sluit naadloos aan bij de opening van de exposities in de Oude Kerk, kortom: een 
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heerlijke dag uit voor de dames onder ons! Als je het kunt missen vragen we een bijdrage van €15,-. 
Geef je aanmelding (+ evt allergieën) door via een mail naar damesvanhetheleland@gmail.com 
 

Zaterdag 13 mei – Kerkpleinmarktcommissie- Jaarlijkse Meimerkt 
Op zaterdag 13 mei hopen we weer de jaarlijkse Meimarkt te organiseren bij het Schuurtje op de hoek 
aan de Rijnsteeg. Van 9-15 uur bent u van harte welkom. Veel werk gebeurt door de vaste vrijwilligers van 
het Schuurtje, maar we zoeken nog extra vrijwilligers: 
 - vrijdagmiddag 12 mei, vanaf 14.00 uur om de kramen / tenten op te zetten en in te richten. 
 Hier hebben we nog minimaal 10 vrijwilligers voor nodig; 
 - zaterdag 13 mei, van 08.30 tot 16.00 uur voor de voorbereiding, verkoop en het opruimen. 
 Hier hebben we nog zo’n 20 vrijwilligers voor nodig. 
Helpt u mee? U kunt zich aanmelden als vrijwilliger voor de vrijdagmiddag of zaterdag bij Erik van Well via 
kerkpleinmarkt@hervormd-bennekom.nl of 0318-622637. 
 

Het Schuurtje (Rijnsteeg 14 in Bennekom) 
Open op maandag en donderdag van 13.30- 16.00 uur. Sinds kort kunt u ook pinnen, dus contant geld 
meebrengen is niet meer nodig. U kunt ook spullen brengen. Dat kan tijdens openingstijden. 
Tweedehands spullen die vies, beschadigd of kapot zijn nemen we niet in. Ook kasten van vezelplaat en 
mdf en matrassen en hoofdkussens nemen we niet aan. 
Voor het leegruimen van woningen kunt u contact opnemen met Teun Doornekamp (06 49 10 14 98) of 
met Wim van der Steege (0318 41 50 78). Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Erik 
van Well kerkpleinmarkt@hervormd-bennekom.nl) of 622637. 
 

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. 
 

 


