Kerkbrief
Hervormde Gemeente
Bennekom – Wijk Oost

Voorganger: Ds. A. Verbaan-van den Heuvel
Organist: dhr. Henri Elshout
Ouderling: dhr. Niels Moerke
2e Ouderling: dhr. Michiel van der Leeuw
Diaken: dhr. Alex Huttinga
Lector: mevr. Marja Hulsbergen
Streamist: mevr. Aline Flikweert
Beamist: dhr. Jan van Haren

Oude kerk
9 mei 2021
9.30 uur
Zondag Rogate

Diaconale collecte:, Voedselbank Ede
Kerkvoogdijcollecte: , Algemeen kerkenwerk

Zendingsbussen: , Projecten van Kerk in Actie

Liturgische kleur: wit

Orde van dienst
Gedoopt zal worden:
Shanna Geraldine Theresa van der Linden
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Lied 868: 4 en 5
Bemoediging en Groet:
voorg. Onze hulp is in de naam van de Heer
gem. die hemel en aarde gemaakt heeft
voorg. die trouw houdt tot in eeuwigheid
gem. die niet loslaat het werk dat zijn hand begon.
voorg. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer.
In gemeenschap met de Heilige Geest.
gem. Amen.
Woorden bij de doop
Zingen: Psalm 139: 7
Tijdens het zingen worden de dopeling binnen gedragen Doopgebed
Doopgelofte
Zingen:
Over de doop ...
Ouderling van dienst stelt de vraag: “Met welke naam mag dit kind genoemd worden?”
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Bevestiging en doop door water, olie en zout van
Shanna Geraldine Theresa van der Linden
Ontsteken van de doopkaars
Vraag aan de gemeente:
“Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
wilt u dit kinderen dat gedoopt is, ontvangen in uw midden,
opdat zij haar doop leert verstaan,
wilt u haar omringen met uw liefde en zorg,
meeleven en gebeden.
Wat is daarop uw antwoord?
Gemeente: JA, VAN HARTE!
Zingen: Op Toonhoogte 190
Heer U bent mijn leven,
de grond waarop ik sta
Heer U bent mijn weg,
de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad,
de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft,
zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen,
want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij
Vader van het leven
ik geloof in U.
Jezus , de Verlosser,
wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden
Geest van liefd'en kracht,
U die via duizend wegen,
ons hier samen bracht;
en op duizend wegen
zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.
Kindernevendienst feliciteert de doopouders
Shanna en haar broer Leon verlaten de kerkruimte
Gebed om de opening van de Schrift
Schriftlezing: Johannes 17: 9 - 11
Efeziërs 6: 10-20
Zingen: Lied 912: 1,2 en 3
Verkondiging
Orgelspel
Zingen: Lied 864: 2 en 3
Dank- en Voorbeden, afgesloten met het Onze Vader
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Collecten afkondiging
Slotlied: Lied 904: 4
Zegen
Er is gelegenheid om de doopouders te feliciteren onder het orgel

Kopij

Diensten

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

De volgende diensten:
Oude Kerk:
18.30 uur ds. J. de Jong, Nijkerk (wijk West)
Donderdag 13 mei 2021 (Hemelvaartsdag)
Oude Kerk:
9.30 uur ds. A.M. Verbaan-van den Heuvel (PKN-O)
Ichthuskerk:
9.30 uur ds. A. van Zetten (wijk West)
Zondag 16 mei 2021
Oude Kerk:
9.30 uur ds. A. van Zetten (wijk West)
Ichthuskerk:
9.30 uur ds. A.M. Verbaan-van den Heuvel (wijk
Oost)

Mededelingen
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.

Gouden jubileum
Ds. Jan Heine is zondag a.s. 50 jaar predikant.
We feliciteren hem van harte.
Post kan naar de Jonker Sloetlaan 94, 6721 VR.
Hij heeft van 28 september 1997 tot 28 september
2003 in Bennekom gestaan. Zijn eerste plaats was
Weert-Budel, vanaf 9 mei 1971, de 2e BlitterswijckVenray, vanaf 29 augustus 1976, daarna Nijmegen
vanaf 9 oktober 1983 en Bennekom vanaf 28
september 1997 tot 28 september 2003 hier in
Bennekom. We feliciteren hem van harte!

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-Bennekomwijk-Oost-573565242702678/
En vergeet natuurlijk ook onze website niet:
https://bennekom.protestantsekerk.net/oost
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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.

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.

Namens de Diaconie en Kerkrentmeesters hartelijk
dank voor uw bijdrage.

Diaconie:
Zondag 9 mei 2021: Voedselbank Ede
Donderdag 13 mei 2021: Leprazending
Zondag 16 mei 2021: Plaatselijk ouderenwerk
U kunt uw bijdrage overmaken op NL 16 SNSB 094
700 3304 van de diaconie Herv. Gem. Bennekom
ter attentie van het genoemde doel.

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.

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.

Veilige gemeente | Voorstellen
vertrouwenspersonen
In een eerdere uitgave van Bij-Eén heeft u kunnen
lezen hoe we vanuit de Federatieraad het
onderwerp ‘veilige kerk’ en de vertrouwenspersoon
vorm willen geven. In de afgelopen maand
hebben wij met elkaar een beknopt protocol
opgezet, waarin de procedure beschreven staat
en de taken van een vertrouwenspersoon
omschreven zijn. Deze informatie zal binnenkort
online beschikbaar staan op de websites van de
Gereformeerde Kerk Bennekom en de Hervormde
Gemeente Bennekom of kunnen bij de scriba
opgevraagd worden.
Het belangrijkste doel van deze procedure is om
binnen de ‘Protestantse Gemeente Bennekom in
wording’ een klimaat van veiligheid, acceptatie,
respect en vertrouwen te bevorderen. Een dergelijk
klimaat is een voorwaarde voor alle leden van de
kerkelijke gemeenschap om optimaal en vol
vertrouwen te kunnen functioneren en te kunnen
deelnemen aan alle kerkelijke activiteiten. Hierin
neemt de vertrouwenspersoon een belangrijke rol
in, namelijk een onafhankelijke persoon waar

Ede viert… Fitrfeest
In december vorig jaar werd het evenement ‘Ede
viert Kerst’ georganiseerd door een groot aantal
maatschappelijke organisaties. Ondanks de
corona-beperkingen werd de gelegenheid
geboden op diverse manieren met elkaar het
Kerstfeest te vieren. Als Raad van Kerken Bennekom
waren we daar bij betrokken. Ook de Islamitische
gemeenschap van de gemeente Ede deed mee
en zij zeiden toen: ‘We nodigen jullie uit op ons
Suikerfeest na de Ramadan, in mei.’ Zo ontstond
een nieuw initiatief: Ede viert Fitrfeest. Volgens de
diverse Moslimverenigingen is ‘Fitrfeest’ een betere
naam dan het meer bekende ‘Suikerfeest’.
De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en
als Raad van Kerken Bennekom doen we weer
mee. Er staat een aantal activiteiten op stapel die
op een ontspannen manier wederzijdse
kennismaking mogelijk maken:
* ‘Ede viert Fitrfeest’ wordt geopend met een
Kinderactiviteit: ‘Fitr in de speeltuin’, op zaterdag 15
mei in speeltuin Langenhorst.
* Op maandag 17 mei is er ‘Eten met zin’. Op
diverse locaties kunnen we misschien, als de
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gemeenteleden terecht kunnen met hun vragen,
vermoedens en meldingen. Tevens kan de
vertrouwenspersoon bij vermoedens van misbruik
binnen de gemeente ook zelf proactief iemand
benaderen.
Naast het concretiseren van het protocol zijn we
ook met twee gemeenteleden vanuit onze kerken
in gesprek geweest over de invulling van deze rol.
Mevrouw Janneke van Beek en de heer Gerrit
Hulsbergen zijn bereid om de rol van
vertrouwenspersoon op zich te nemen. Wij, als
Federatieraad, zijn dankbaar dat deze functies
straks ingevuld zijn.
Hieronder stellen de twee vertrouwenspersonen
zich graag kort aan u voor.
Janneke van Beek is 67 jaar en lid van de
Gereformeerde Kerk Bennekom. Ze heeft ervaring
in de gezondheidszorg, in het welzijnswerk en hoger
onderwijs. Daarnaast heeft ze al jaren samen met
een aantal collega’s een therapie- en coachingspraktijk. Zij is te bereiken per telefoon op 0625076809.
Gerrit Hulsbergen is 57 jaar, gehuwd, lid van
wijkgemeente Oost, in het dagelijks leven actief als
gespecialiseerd letselschade jurist en mediator en
heeft in het verleden enkele kerkelijke functies
vervuld. Hij is te bereiken per telefoon op 0653803035.
Beide vertrouwenspersonen kunnen door de
gemeenteleden van de ‘Protestantse Gemeente
Bennekom in wording’ benaderd worden, hiervoor
kunt u via de genoemde contactgegevens met
hen in contact komen of per email:
vertrouwenspersoon.pknbennekom@gmail.com.
Onze vertrouwens-personen zijn gewend aan het
omgaan met vertrouwelijke informatie en willen
graag meewerken aan de uitvoering van ‘een
veilige gemeente’.

coronamaatregelen het toelaten, in kleine groepjes
fysiek samenkomen. Samen eten en met elkaar in
gesprek komen.
* De Grafic Wall: op verschillende plekken in Ede en
omgeving komen mooi vormgegeven teksten die
te maken hebben met het Fitrfeest.
* High Tea: Bij Cultura is in de week van het Fitrfeest
een High-Tea-Box op te halen. De details zijn nog
niet bekend, maar een element van verbinding zal
er zeker zijn.
Al deze activiteiten zijn volop in de voorbereidende
fase, dus nog onder het voorbehoud van
wijzigingen. Houdt u daarom de berichtgeving
hierover in de plaatselijke pers en op social media
in de gaten. Meer informatie is te vinden op de
website www.edeviert.nl. en op de website van de
Raad van Kerken Bennekom
https://rvkbennekom.com
Namens de Raad van Kerken Bennekom
Clasien Lever - de Vries

RockSteady
Yes! We hebben weer wat voor jullie. Een tijd terug
deden we het al online, dat was heel leuk, maar op
vrijdagavond 28 mei gaan we dit gewoon weer in
real life meemaken. Daar hebben we vet veel zin
in! We hopen dat jullie dat ook hebben. Neem
gerust een vriend of vriendin mee om kennis te
laten maken, met een van de leukste dingen dat
de kerk te bieden heeft: Rock Steady!

In de gezamenlijke ochtenddienst op 1ste
Pinksterdag, zondag 23 mei om 10 uur in de
Brinkstraatkerk, zullen beide vertrouwenspersonen
aan de gemeente voorgesteld worden en zullen ze
de gelofte van geheimhouding afleggen.
Namens de Federatieraad
Daan Nijland, scriba
Guido Tabor, scriba

RockSteady 1, gdenooij@gmail.com
RockSteady 2,
danielvansteenbergen@hotmail.com
RockSteady 3 en 4, sandermooij@gmail.com
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