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Kerkbrief  

Hervormde Gemeente 

Bennekom – Wijk Oost 
 

 

 

  

 

 

 

Oude kerk 

23 januari 2022 

9:30 uur 

3e zondag na Epifanie 

 

Voorganger: Ds. A. Verbaan-van den Heuvel 

Organist: mevr. Elly Meijer 

Ouderling: mevr. Lenny Berkhout 

2e Ouderling: dhr. Michiel van der Leeuw 

Diaken: dhr. Gijs Elbertsen 

Lector: mevr. Tineke Vreugdenhil 

Streamist: dhr. Hans van Holland 

Beamist: mevr. Joke Faber 

 
Liturgische kleur: groen 

 

Diaconale collecte: Stichting Kinderhulp Ghana 

Kerkvoogdijcollecte:  Algemeen kerkenwerk 

 

KND-spaardoel:  Zendingswerk in Thailand van 

   de familie Mol uit   

   Veenendaal 

 

Zendingsbussen:  Projecten van Kerk in Actie 

 

 

Orde van dienst 

 
In deze dienst zal de doop ontvangen: 

 

Remy Aron van der Mark 

Robin Elisabeth Landman 

 

Welkom & mededelingen  

Aanvangslied: Psalm 105: 1 en 3 

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.   

 

Woorden bij de doop  

Zingen: Lied 778 

1 O Here God, ons liefst verlangen  2 Als Gij het zelf niet vast blijft houden  

 dit kind van ons, dit liefdepand,   nu het in onze handen is, 

 wij hebben het van U ontvangen,   dit kind voor 't licht bestemd, hoe zouden 

 wij geven 't U uit uwe hand.    wij 't hoeden voor de duisternis 

 

3 Geef dat het van ons leert te kijken 

 naar Hem die 't licht der wereld is 

 en altijd meer op Hem gaat lijken 

 een lichtglans in de duisternis 

 

Dopelingen worden binnengedragen 

Gebed  

Beloften  
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Zingen: Lied 886 

1 Abba, Vader, U alleen,   2 Abba, Vader, laat mij zijn 

 U behoor ik toe.     Slechts van U alleen, 

 U alleen doorgrondt mijn hart,   Dat mijn wil voor eeuwig zij 

 U behoort het toe.     D'uwe en anders geen. 

 Laat mijn hart steeds vurig zijn,   Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 

 U laat nooit alleen.     Laat mij nimmer gaan. 

 Abba, Vader, U alleen,    Abba, Vader, laat mij zijn 

 U behoor ik toe.     Slechts van U alleen  

 

Bij het doopvont 

Gesprek met de kinderen 

Ouderling van dienst stelt de vraag: 

 “Met welke naam mag dit kind genoemd worden?” 

Doop en Doopkaars 

Zingen:Lied 139b : 1 

Vraag aan de gemeente: 

 “Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wilt u deze kinderen die gedoopt zijn, ontvangen in 

 uw midden, opdat zij hun doop leren verstaan, wilt u hen omringen met uw liefde en zorg, 

 meeleven en gebeden. Wat is daarop uw antwoord? 

 Gemeente : Ja van Harte 

Zingen: Lied 139 b: 2 

Felicitaties kindernevendienst 

Kinderen en dopeling verlaten de kerkruimte 

 

Gebed bij de opening van de Schrift  

Schriftlezing: Johannes 1: 29-51 

Zingen: Lied 518: 1 en 5 

Verkondiging      

orgelspel 

Zingen: Hemelhoog 386:1, 3 en 4 

 Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam? 

 Wil je dienen in 't verborgen zonder roem of faam? 

 Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind? 

 Zul je geven wat Ik vind van jou en jij in Mij? 

 

 Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt : Help mij! 

 Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? 

 Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan, 

 opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij? 

 

 Wil je zien dat wat ik zie: jouw gaven velerlei? 

 Wil je luistren als Ik zeg: Een koningskind ben jij? 

 Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept 

 en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij? 

 

Voorstellen: Eline de Vogel  stagiaire CHE 

Dank- en Voorbeden, afgesloten  met het Onze Vader 

Collecten afkondigingen 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 

 

Slotlied: OTH 485 

1 De Here zegent jou en Hij beschermt jou, 2 De Here zegent u en Hij beschermt u, 

 Hij schijnt zijn Licht over jouw leven.   Hij schijnt zijn licht over uw leven. 

 Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn  Hij zal genadig zijn en heel dichtbij u zijn 

 Hij zal zijn vrede aan je geven.   Hij zal zijn vrede aan u geven. 

 

Zegen, gezongen AMEN 

Orgelspel 
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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 dienst: 

 

Zondag 30 januari, Ichthuskerk, 9:30 uur, ds. M.A. de 

Hoog uit Zeist. 

 

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. 
 

Rock Steady Bennekom 

Helaas zijn er door de corona maatregelen weer heel wat leuke momenten voorkomen. Ook wij, van de 

leiding en organisatie, vinden dit heel jammer. Hopelijk kunnen we dit jaar wel nog een paar avonden 

samen in De Brink hangen. Mochten de regels versoepelen, dan hieronder de eerstvolgende RS avonden. 

Vooral die van 4 februari zou een mooie zijn voor een herstart! 

RockSteady 1, 4 februari, danielvansteenbergen@hotmail.com  

RockSteady 2, 4 feb, gdenooij@gmail.com  

RockSteady 3 en 4, 4 feb, sandermooij@gmail.com 

 

Nextgen 

Nieuwe ronde, nieuwe kansen… Er is een nieuwe datum geprikt voor NextGen over Goddle Maps: 

Zondag 30 januari om 19:00 uur. Voorlopig is deze alleen nog online, maar misschien kunnen we na de 

komende persco ook zaal 3 open stellen!! Houd onze social media in de gaten! Verder blijft het zoals het 

was: Goddle Maps! Jouw routeplanner in het leven van alle dag! Rutger van Leeuwen heeft hier zo zijn 

ideeën over en wil ze met ons delen. De band is inmiddels weer live aan het oefenen en ook de crew kan 

weer bij elkaar komen. Ook zal er worden gecollecteerd voor “Bliss to Shine” en is er een prijsvraag. Houd 

je mobieltje bij de hand! Dus: kom kijken, of misschien, kom langs op zondag 30 januari om 19:00 uur. 

De NextGenCrew en NextGenBand - NextGenBennekom@gmail.com FB en Insta: @NextGenBennekom 

 

Koken met Han Wilmink 

Op vrijdag 18 februari willen we graag, indien mogelijk weer koken en eten onder verhalen en creatieve 

begeleiding met Han Wilmink. De kookdominee kunnen we weer treffen in ’t Laag… 

Je kunt komen eten vanaf 18.00 uur. Je kunt komen koken vanaf 16.00 uur. Onkosten: 25,= 

Opgave bij ds. Anne Verbaan am@verbania.nl  

 

Actie Kerkbalans 

Graag vragen wij weer uw aandacht voor de actie Kerkbalans. 

Allereerst een bedankje richting de lopers. Fijn, dat we weer genoeg mensen bereid hebben gevonden 

om hier tijd en energie in te steken.  

Dan de actie zelf: deze actie is zaterdag 15 januari van start gegaan en aankomende week worden de 

enveloppen bij u thuis bezorgd. In verband met de coronamaatregelen wordt de retourenvelop in 

principe niet bij u opgehaald, maar wordt u verzocht deze envelop zelf op het vermelde adres in de 

brievenbus te doen. Mocht dit een probleem voor u zijn, dan wordt de envelop in de week van 24 januari 

bij u opgehaald. Ook dit jaar wordt van u, door middel van deze actie, een financiële bijdrage voor de 

kerk gevraagd.  

 

mailto:danielvansteenbergen@hotmail.com
mailto:gdenooij@gmail.com
mailto:sandermooij@gmail.com
mailto:NextGenBennekom@gmail.com
mailto:am@verbania.nl
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We hopen dat we met de actie Kerkbalans zoveel geld kunnen ophalen zodat we 2022 met een positief 

resultaat kunnen afsluiten. Namens het College van Kerkrentmeesters alvast hartelijk dank voor uw 

bijdrage! 

 

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

