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Liturgie  

Hervormde Gemeente 

Bennekom – Wijk Oost 
 

 

 

  

 

 

 

Oude kerk 

31 december 2021 

15:30 uur 
Oudejaarsmiddag 

 

Voorganger: Ds. G.J.M. Baalbergen 

Organist: dhr. Gert Winkelhorst 

Ouderling: dhr. Glijn Groen 

Diaken: dhr. Gijs Elbertsen 

Lector: mevr. Carla van den Berg 

Streamist: Aline Flikweert 

Beamist: Joke Faber 

 
Liturgische kleur: wit 

 

Diaconale collecte: Mercyships 

Kerkvoogdijcollecte:  Algemeen kerkenwerk 

 

KND-spaardoel:  Zendingswerk in Thailand van 

   de familie Mol uit   

   Veenendaal 

 

Zendingsbussen:  Projecten van Kerk in Actie 

 

 
Orde van dienst 

 
Welkom & mededelingen  

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

 

Aanvangslied: Lied 283 (staande) 

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.   

Inleiding op de dienst 

Zingen: Psalm 90a 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed om de opening van het Woord 

Zingen: Lied 511:1,5,6 en 7 

Schriftlezing: Psalm 90 

Zingen: Psalm 90:1 en 2 

Schriftlezing: Spreuken 8:1-11  

Zingen: Psalm 90:6 

Schriftlezing: I Korintiers 1:21-30 

Zingen: Psalm 90:7 en 8 

Verkondiging  

Orgelspel 

Zingen: Lied 848 (organist speelt een keer voor) 

 

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 

 

Dankgebed – voorbeden (elke bede besloten met zingen van Lied 256, Ned. Versie) – stil gebed – Onze Vader  

Collecte afkondiging  

Slotlied: Lied 263 (staande) 

Zegen met gezongen Amen. 
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Liturgie 

Hervormde Gemeente 

Bennekom – Wijk Oost 
 

 

 

  

 

 

 

Ichthuskerk 

1 januari 2022 

11:00 uur 

Nieuwjaarsdag 

 

Voorganger: Ds. A. Verbaan-van den Heuvel 

Organist: dhr. Gert Winkelhorst 

Ouderling: dhr. Niels Moerke 

2e Ouderling: mevr. Hans Egberts 

Diaken: dhr. Gert Ansink 

Streamist: Aline Flikweert 

 Er wordt niet gebeamd, wilt u uw 

 liedboek meenemen?  

Liturgische kleur: wit 

 

Diaconale collecte: Zending (Kerk in Actie) 

Kerkvoogdijcollecte:  Algemeen kerkenwerk 

 

KND-spaardoel:  Zendingswerk in Thailand van 

   de familie Mol uit   

   Veenendaal 

 

Zendingsbussen:  Projecten van Kerk in Actie 

 
 

Orde van dienst 
 

Thema: Wie steeds op de wind let zal niet zaaien.... 

Orgelspel  ‘Wie schön leuchtet der Morgenstern’ (Strophe 1) D. Buxtehude (1637-1707) 

 

Welkom & mededelingen  

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

 

Aanvangslied: Psalm 107: 1 en 4 

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: Lied 513 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed om de opening van het Woord 

Schriftlezing: Prediker 11: 1-6 

Zingen: Lied 845: 1 en 3 

Verkondiging  

Orgelspel ‘Blijf mij nabij’. Gerrit Kommers (1945) 

Zingen: Lied 512: 1,2.3.4 en 5 

 

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 

 

Dankgebed – voorbeden  – stil gebed – Onze Vader  

Collecte afkondiging  

Zegen, afgesloten met Lied 416: 4 

Orgelspel  ‘Allein Gott in der Höhe zei Ehr J.G. Walther (1684-1748) 
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Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 

Bennekom – Wijk Oost 
 

 

 

  

 

 

 

Ichthuskerk 

2 januari 2022 

9:30 uur 

Epifanie 
 

Voorganger: ds. J.C. Minnema, Zeist 

Organist: dhr. Johan Hulshof 

Ouderling: dhr. Wim van den Berg 

2e Ouderling: mevr. Hanny Haalboom 

Diaken: mevr. Joke Faber 

Lector: mevr. Marja Hulsbergen 

Streamist: dhr. Renze van de Hoef 

Beamist: mevr. Maureen Haaksema 

 
Liturgische kleur: wit 

 

Diaconale collecte: Stichting Kruispunt Arnhem 

Kerkvoogdijcollecte:  Algemeen kerkenwerk 

 

KND-spaardoel:  Zendingswerk in Thailand van 

   de familie Mol uit   

   Veenendaal 

 

Zendingsbussen:  Projecten van Kerk in Actie 

 

 
Orde van dienst 

 
Thema: Wegwijs 

Welkom & mededelingen  

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied: Psalm 72: 3,5 

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: Lied 496:1,3 

Kyriëgebed, tweemaal intenties beantwoorden met Lied 367d 

Glorialied: Lied 487:1,2 

Kinderen naar de nevendienst 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed om de opening van het Woord 

Schriftlezing: Mattheüs 2:1-12 

Zingen: Lied 925 (2 x) 

Verkondiging  

Orgelspel 

Zingen: Lied 498:1,4 

Gedicht 

Kijken en luisteren: Muziekvideo https://www.youtube.com/watch?v=QQJAchDmkiA  

 

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed – voorbeden  – stil gebed – Onze Vader  

Collecte afkondiging  

Kinderen komen terug uit de nevendienst 

Slotlied: Lied 825: 1, 8 

Zegen met gezongen Amen         

   
 

https://www.youtube.com/watch?v=QQJAchDmkiA
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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 

 

 

De volgende diensten: 

 

Zondag 9 januari Online 

Oude Kerk, 9:30 uur, ds. G.F. Dekker 

 

Mededelingen 

Beamers 

Het zal u ongetwijfeld zijn opgevallen dat de kwaliteit van onze beamers de laatste tijd achteruit gaat. Er 

wordt door het college van kerkrentmeesters en het moderamen van wijk Oost hard nagedacht over een 

oplossing. Wat deze oplossing ook wordt: het zal helaas niet op heel korte termijn te realiseren zijn.  

Wij raden u dan ook dringend aan om uw liedboek of de kerkbrief mee te nemen naar de dienst. 

We hopen dat er zo snel mogelijk een goede oplossing komt. 

 

Coronamaatregelen 

Tijdens de ingelaste persconferentie op zaterdagavond 18 december jl. heeft de overheid 

bekendgemaakt dat Nederland tot en met 15 januari a.s. om 05uur in lockdown is gegaan. Deze 

maatregelen zijn genomen om de verspreiding van de omikronvariant van het COVID-virus op korte 

termijn te vertragen om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden. 

In lijn met het advies vanuit de landelijke PKN heeft het moderamen van de algemene kerkenraad tot de 

volgende maatregelen besloten. 

  

Kerkdiensten 

• (Ere)diensten worden met ingang van deze week online gehouden waarbij alleen die mensen 

aanwezig zijn die nodig zijn om deze dienst te verzorgen. Met het oog op de feestdagen wordt er 

de mogelijkheid geboden voor het maken van uitzonderingen. Er is in bijzondere situaties - te 

bepalen door de wijkkerkenraad - ruimte om met maximaal 50 bezoekers op anderhalve meter 

afstand samen te komen in een dienst (exclusief de mensen die nodig zijn om de dienst te 

verzorgen).  

Hierbij gelden verder alle voorschriften over veilige afstand, aanmelden en placeren, handen wassen en 

de andere basisregels. Verder adviseren wij bij binnenkomst en verlaten van de kerk een mondkapje te 

dragen. 

  

Activiteiten (in ’t Kerkheem)  

• ’t Kerkheem is voor alle activiteiten t/m 14 januari gesloten. 

  

Georganiseerde jeugdactiviteiten 

• Voor jongeren tot en met 17 jaar – en personen die deze activiteiten organiseren of begeleiden – 

zijn activiteiten buiten mogelijk tot 17.00 uur. 

  

Uitvaarten en huwelijksdiensten 

• Voor het bijwonen van uitvaarten geldt een maximum van 100 personen. Voor huwelijksdiensten 

een maximum van 50 aanwezigen 

  

De genoemde maatregelen gelden in ieder geval tot en met 15 januari 2022 om 05uur. De situatie wordt 

begin januari a.s. door de overheid opnieuw beoordeeld, daarna verwachten wij het advies van de 

landelijke kerk. Het moderamen zal de komende tijd de ontwikkelingen en adviezen vanuit de overheid 

en de landelijke kerk blijven volgen en waar nodig aanpassingen kenbaar maken. 
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Open Ichthuskerk 

Er is tot 9 januari geen open Ichthuskerk op de woensdagmiddag.  

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. 

 

 

 

https://bennekom.protestantsekerk.net/oost

