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Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 
Bennekom – Wijk Oost 

 
 

 

  
 
 
 

Ichthuskerk 
18 april 2021 

9.30 uur 
Zondag Misericordia 

 
Voorganger: Ds. A. Verbaan-van den Heuvel 
Organist: dhr. Gert Winkelhorst 
Ouderling: dhr. Wim van den Berg 
2e Ouderling: mevr. Hennie de Kloet 
Diaken: dhr. Gijs Elbertsen 
Streamist: dhr. Renze van de Hoef 
Beamist: mevr. Maureen Haaksema 
 
Liturgische kleur: wit 

 
Diaconale collecte: SDOK (Ede) 
Kerkvoogdijcollecte:  Algemeen kerkenwerk 
Deurcollecte:   Onderhoudsfonds  
KND-spaardoel:  Zendingswerk in Thailand van 
   de familie Mol uit   
   Veenendaal 
 
Zendingsbussen:  Projecten van Kerk in Actie 

 
 

Orde van dienst 
 

Welkom en mededelingen 
 
Orgelspel    - Koraalbewerking over ‘Gij volken looft uw God en Heer’ Willem Vogel (1920-2010) 
 
Aanvangslied: Psalm 66: 1 en 7 
 
Bemoediging en Groet: 
V. Onze hulp is in de naam van de Heer                                                                                                            
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft                                                                                                                    
V. die trouw houdt tot in eeuwigheid                                                                                                                                   
allen: die niet loslaat het werk dat zijn Hand begon. 
V. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer, 
 in gemeenschap met Zijn Geest.                                                                       
Allen: Amen.   
 
Ik geloof.... 
 
Zingen/ luisteren: Lied 23b: 1, 2 en 3 
 
Gebed om de Geest 
 
Schriftlezing: Johannes 21: 1-14 
  
Zingen/Luisteren:   Lied 645: 1,3 en 4              
 
Verkondiging      
 
Orgelspel    ‘O das ich tausend Zungen hätte’. Sigfrid Walther Müller (1905-1946) 
 
Gebeden, afgesloten  met het Onze Vader 
 
Slotlied: Lied 23c: 1,2 en 5 
 
Zegen, besloten met gezamenlijk Amen 



2 
 

 
Orgelspel - Trumpet Tune over: ‘Looft de Koning heel mijn wezen’ Kees van Eersel (1944) 
 

 

 

 
Kopij 

 

 
Diensten 

 
Kopij of afkondigingen voor deze kerkbrief: 
Uiterlijk woensdag vóór 18:00 inleveren bij: Michiel 
van der Leeuw, scriba kerkenraad wijk Oost.  
Email: scriba-wijk-oost@hervormd-bennekom.nl   
tel. 41 84 78  
Kijk voor meer info op: www.hervormd-
bennekom.nl 
 

 
De volgende diensten: 
 
Oude Kerk: 
18.30 uur  ds. P. Verbaan, Ede (PKN) 
 
Ichthuskerk: 
18.30 uur  ds. A. van Zetten (wijk West) 
 
Zondag  
Oude Kerk: 
9.30 uur  ds. Joh. van Holten, Nunspeet (wijk Oost) 
 
Ichthuskerk: 
9.30 uur  ds. A. van Zetten (wijk West) 
 
 

 
Mededelingen 

Mondkapjes 
Het is ons opgevallen dat er de laatste tijd aardig wat mensen bij het binnenkomen en verlaten van de 
kerk geen mondkapje dragen. Hoewel er zo langzamerhand licht aan het einde van de coronatunnel 
schijnt, verzoeken wij u dringen om bij het binnenkomen en verlaten van de kerk een mondkapje te 
dragen. Eenmaal op uw plek aangekomen mag het mondkapje af. 
 
Onze Facebookpagina 
In deze bijzondere tijden is het goed op de hoogte 
te blijven. Wij proberen u zoveel mogelijk te 
informeren via de kerkbrief en gemeentemails. 
 
Maar wist u dat wij ook een facebookpagina 
hebben? 
Ook daar proberen we u zo goed mogelijk op de 
hoogte te houden. 
 
U vindt de pagina op: 
https://www.facebook.com/Hervormd-Bennekom-
wijk-Oost-573565242702678/ 
 
En vergeet natuurlijk ook onze website niet: 
https://bennekom.protestantsekerk.net/oost 
 
 
 
 
 
 

Paasontbijtjes / Voedselbank 
Vorige week stond al in de kerkbrief dat het 
paasontbijt een geslaagde actie was. 
Omdat veel mensen gehoor hebben gegeven aan 
de oproep hiervoor een vrijwillige bijdrage te 
geven, is het mooie bedrag van € 557 
binnengekomen! 
Dit bedrag zal overgemaakt worden naar de 
Voedselbank. 
Iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt, heel 
hartelijk bedankt! 
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Collectes  
In verband met de maatregelen om het 
coronavirus te bestrijden is het niet mogelijk om als 
gemeente fysiek bij elkaar te zijn. Hierdoor is het 
ook niet mogelijk om voor de diaconie en kerk te 
collecteren. Om hier toch in te voorzien vragen wij 
u de komende tijd wel te geven voor de geplande 
diaconale doelen en de kerk. 
  
Namens de Diaconie en Kerkrentmeesters hartelijk 
dank voor uw bijdrage. 
 
 
 
 
Diaconie: 
Zondag 18 april 2021: SDOK (Ede) 
Zondag 25 april 2021: Plaatselijke diaconie 
 
U kunt 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 
 
Ook op onze website 
https://bennekom.protestantsekerk.net/oost vindt u 
hier informatie over. 
 

De GIVT-app 
We zijn als diaconie blij verrast en dankbaar over 
het aantal gemeenteleden dat inmiddels gebruik 
heeft gemaakt van de GIVT app om giften over te 
maken.  In de GIVT app kan ook gegeven worden 
voor de kerkrentmeesters.  
 
Hoe gaat de GIVT app om met meerdere 
collectes? 
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 
(https://bennekom.protestantsekerk.net/oost) de 
instructie vinden voor het installeren daarvan. 
 

 
Activiteiten rondom Kunst in de kerk 
Wat kijken we ernaar uit dat we weer onbezorgd 
bijeen kunnen komen en elkaar te ontmoeten! We 
hebben als expositiecommissie  al mooie plannen 
klaar liggen en hopen die de komende tijd uit te 
breiden. We staan in ieder geval al in de 
startblokken. 
Heeft u de nieuwe website al gezien? 
We zijn erg blij met onze vernieuwde website: 
www.expooudekerk.nl  Het is de moeite waard 
daar regelmatig op te kijken. Hier staan al wat 
plannen op voor het nieuwe seizoen. Zoals: 
* Vanaf 25 september tot 26 november de 
tentoonstelling Credo met werk van de kunstenaar 
Henk Pietersma, en daaraan gekoppelde 
nevenactiviteiten. 
*Een minicursus over het kerklied. 
 *Avond met beelden uit de westerse kunst 
gecombineerd met poëzie: veertig vrouwen uit de 
bijbel. 
De website vertelt u meer. 
Vrijwilligers gevraagd 
We kunnen onze plannen t.a.v. tentoonstellingen 
verwezenlijken als we er met elkaar voor zorgen dat 
er voldoende vrijwilligers zijn. Wilt ù zich aanmelden  
om als gastvrouw/gastheer bezoekers te 
ontvangen? De kerk kan dan op gezette tijden in 

BERICHT VAN DE KERKPLEINMARKTCOMMISSIE 
Schuurtje weer open op afspraak 
Vanaf donderdag 1 april gaat het ‘Schuurtje op de 
hoek’ (Rijnsteeg 14) weer open. U kunt na het 
maken van een afspraak op maandagen en 
donderdagen van 13.30-16.00 uur weer terecht 
voor aankopen en inleveren van spullen. De 
bekende maatregelen om te kunnen voldoen aan 
de RIVM richtlijnen blijven van kracht. Denk daarbij 
aan een vaste looproute, maximaal aantal 
personen tegelijk binnen en verplaatsen van 
sorteerwerk naar andere dagen. Wij vragen u niet 
te komen bij verkoudheid, ziekte of koorts. 
 
Huizen leegruimen 
Het leegruimen van huizen hebben we de 
afgelopen periode doorgezet en ook daarvoor 
kunt u bellen. Uiteraard geldt daarbij de 
voorwaarde dat we daarvoor voldoende 
vrijwilligers beschikbaar moeten hebben, maar in 
het algemeen lukt dat goed.  
 
Voor een afspraak voor bezoek aan het schuurtje 
of voor ophalen of leegruimen kunt u bellen met 
dhr. Teun Doornekamp, 06-4910 1498. 
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de week open zijn om bezoekers te ontvangen die 
kunnen genieten van kunst in de kerk. 
Nadere informatie en aanmelding: tel 418090 

 
Steunt u ons met de cheque van EDEDOET? 
U kunt de tentoonstellingen en avonden rondom 
kunst in de kerk steunen met de cheque van 
EDEDOET.  We zullen er dankbaar gebruik van 
maken. Zij helpen ons ook om onze initiatieven uit 
te breiden. 
Wij maken het u gemakkelijk om de cheque in te 
leveren. U hoeft de deur niet uit!  
De code van de cheque kunt u per email 
doorsturen naar: info@expooudekerk.nl. of 
telefonisch (418090) 
Cheques kunnen ook ingeleverd worden bij:  
Rijk Munniks  Boekelo 6,  6721TG Bennekom 
Josien Janse Weerkruislaan 82, 6721BW, Bennekom 
Tine Cupido Johanniterlaan 14, 6721XZ Bennekom   
In de brievenbus van ‘t Kerkheem  
De uiterste inleverdatum is 24 april! 
Wij zijn blij met uw steun. 
De expositiecommissie van de Oude of St. 
Alexanderkerk. 
 

Overige vragen kunt u ook stellen via 
kerkpleinmarkt@hervormd-bennekom.nl of 0318-
622637. 
   
Erik van Well 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RockSteady 
Whoop, whoop! Tijdens de pasen hadden we een 
heuse Paas Challenge en die was heel leuk! Fijn dat 
jullie ervan genoten hebben. Dat geeft de leiding 
moed om ondanks al die vervelende corona 
maatregelen, toch iets te organiseren om elkaar en 
God beter te leren kennen. Dat is toch gaaf!  
Hopelijk tot gauw.  
Trouwens, zit jij in de 1e, 2e, 3e of 4e van de 
middelbare school en wil je ook meedoen? Stuur 
gerust even een mailtje naar onderstaande leiding. 
 
RockSteady 1, gdenooij@gmail.com 
RockSteady 2, 
danielvansteenbergen@hotmail.com 
RockSteady 3 en 4, sandermooij@gmail.com 
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Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 
Bennekom – Wijk Oost 

 
 

 

  
 
 
 

Oude kerk 
18 april 2021 

18.30 uur 
Zondag Misericordia 

 
Voorganger: Ds. P. Verbaan, Ede 
Organist: mevr. Elly Meijer 
Ouderling: mevr. Lenny Berkhout 
2e Ouderling: mevr. H. Wildekamp 
Diaken: mevr. Everdina Vermeulen 
Lector: mevr. Jet van der Spek 
 
Liturgische kleur: wit 

 
Diaconale collecte: SDOK (Ede) 
Kerkvoogdijcollecte:  Algemeen kerkenwerk 
Deurcollecte:   Onderhoudsfonds  
 
Zendingsbussen:  Projecten van Kerk in Actie 

 

 
Orde van dienst 

 
Welkom / mededelingen.     
 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING   
 
Aanvangslied: Psalm 33: 2,7 
 
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.  
Gemeente: Amen.        
 
Zingen : Lied 655 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing Jesaja 43: 1-7 
 
Zingen: Lied 650 
 
Schriftlezing Johannes 21: 15-23 
 
Verkondiging  
 
Orgelspel 
 
Zingen: Psalm 116: 1,3,6 
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Gelezen Oecumenische geloofsbelijdenis 
 
DIENST VAN DE GEBEDEN EN DE GAVEN  
 
Dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader. 
 
Collectemededeling  
 
Slotlied: Lied 246b:1,3,5 
 
Zegen met gezongen Amen. 

 

 

 


