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Oude kerk 
29 januari 2023 

9.00 uur 
4e zondag na Epifanie 

 
Voorganger: ds. A. Juffer, Wageningen 
Organist: dhr. Sjoerd Meijer 
Ouderling: dhr. Michiel van der Leeuw 
2e Ouderling: mevr. Vera van den Berg 
Diaken: mevr. Martine Jansen 
Lector: mevr. Gemma Meurs 
Streamist: dhr. Hans van Holland 
Beamist: mevr. Joke Faber 
 
Liturgische kleur: groen 

 
Diaconale collecte: Zending Indonesië:   
   Werkgroep GO-ON 
Kerkvoogdijcollecte:  Algemeen kerkenwerk 
Deurcollecte:   Onderhoudsfonds  
KND-spaardoel:  Vrijwilligersreis Bennekomse  
   jongeren World Servants  
   Zambia 
 
Zendingsbussen:  Projecten van Kerk in Actie 

 
Orde van dienst 

 
Orgelspel 
Welkom / mededelingen en aankondigen van het aanvangslied door de dienstdoende ouderling 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
Aanvangslied: Psalm 103 : 1, 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 : als gebed om ontferming zingen we Lied 1008 
- Leefregel : Galaten 5: 22- 24 
Glorialied: Lied 146c: 3, 7 
Moment met de kinderen. 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
DIENST VAN HET WOORD 
Gebed bij de opening van de Schrift 
Schriftlezing: Mat.5 : 1- 12 
Zingen Lied 314 
Verkondiging 
Orgelspel 
Zingen: Lied 996 
DIENST VAN DE GEBEDEN EN DE GAVEN 
- Dankgebed 
- Voorbeden besloten met 1x zingen van: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons 
- Stil gebed 
- Gemeenschappelijk gebeden Onze Vader. 
Diaken doet collectemededeling 
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
Slotlied: Lied 871 
Zegen met gezongen Amen 
Orgelspel 
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Wassenaerzaal 
29 januari 2023 

Van Wassenaerzaal 
18.30 uur 

4e zondag na Epifanie 

 
Voorganger: Ds. A. Verbaan-van den Heuvel 
Organist: dhr. Sjoerd Meijer 
Ouderling: dhr. Glijn Groen 
2e Ouderling: mevr. Hennie de Kloet 
Diaken: mevr. Martine Jansen 
Lector: mevr. Marja Hulsbergen 
Dwarsfluit:       mevr. Marja Hulsbergen 
Liturgische kleur: groen 

 
Diaconale collecte: Zending Indonesië:   
   Werkgroep GO-ON 
Kerkvoogdijcollecte:  Algemeen kerkenwerk 
Deurcollecte:   Onderhoudsfonds  
 
Zendingsbussen:  Projecten van Kerk in Actie 
 
Geen beam- en stream, neem uw liedboek mee. 

 
Orde van dienst 

Thema: Geduld van God en mensen... 

Uit: Sonate d’Intavolatura per Organo e Cimbalo – Domenico Zipoli (1688-1726) 
- Versi in re & Canzona in re 
Welkom en mededelingen 
Aanvangslied: Lied 103c: 1,2 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: 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. 
Gemeente: Amen. 
Tekst: Nehemia 9: 17 
Zingen: Psalm 62: 1 en 5 
Gebed om de Heilige Geest 
Schriftlezing: Jona 4 
Sonata in g minor HWV 360 – George Fredric Händel (1685-1759): Larghetto 
Schriftlezing: Kolossenzen 3: 12-17 
Zingen: Lied 841: 1 en 2 
Schriftlezing: 2 Petrus 3: 8 en 9 
Zingen: Lied 841: 3 en 4 
Verkondiging 
Sonata in g minor HWV 360 – George Fredric Händel (1685-1759): Andante 
 
Zingen: Lied 650: 1,2,3 en 4 
Belijdenis 
Zingen: Lied 650: 5,6 en 7 
Dank en Voorgebed 
Stil gebed 
Onze Vader 
 
Collectemededeling van de diaken 
Slotlied : Lied 263 
Zegen met gezongen Amen 
Divisions upon an Italian Ground – Robert Carr (ca. 1685) 
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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 
 
Publicaties voor de website kunt u (mét einddatum) 
mailen naar webmaster@hervormd-bennekom.nl  
 

 
De volgende diensten: 
 
Zondag 5 februari, Oude Kerk, 9.00 uur, ds. A.M. 
Verbaan – van den Heuvel 
 
Zondag 5 februari, Brinkstraatkerk, 18:30 uur, ds. G.J.M. 
Baalbergen (PKN) zangdienst 
 
 
 
 
 

Mededelingen 

Rock Steady 
In de kelder van De Brink gebeurt het. In de kelder van De Brink moet je zijn. In de kelder van De 
Brink is het aan. In de kelder van De Brink dat wil je niet missen. In de kelder van De Brink hoor je 
erbij. In de kelder van De Brink. Het rijmt niet, maar waarheid als een koe. 2 e of 3 e klasser: tot snel! 
RockSteady 2, 10 feb 20:00, danielvansteenbergen@hotmail.com 
RockSteady 3, 17 feb 20:00, gdenooij@gmail.com 
Buitengewone Midwinterontmoetingen: de tweede week. 
De Raad van Kerken Bennekom organiseert van 16 januari tot en met 10 februari de Buitengewone 
Midwinterontmoetingen. Deze week bent u van harte welkom van maandag tot en met vrijdag van 10.00 
tot 12.00. Het doel is om elkaar in deze nog donkere en sombere dagen van deze tijd van het jaar  te 
ontmoeten in een ongedwongen sfeer. Samen een kop koffie of thee, een praatje.   
De adressen zijn herkenbaar bij de poster aan de voordeur of de uitgestoken vlag.   
Meer informatie én adressen vindt u op www.rvkbennekom.com/bmwo  . 
adres 1 adres 2 
maandag 30-jan Edeseweg 107   
dinsdag 31-jan Achterstraat 28 en Grietjeshof 79 
woensdag 1-feb Gravin van Bylandtlaan en 4 Korenlaan 20 
donderdag 2-feb Breehoven 29   
vrijdag 3-feb Edeseweg 93 Ken orenlaan 20 
 
Bericht van de Kerkpleinmarktcommissie 
Opbrengst 2022 
De netto opbrengst van de verkoop in het Schuurtje op de hoek, de Kerkpleinmarkt 
en de Meimarkt bedroeg in 2022 ongeveer 25.000 euro. Ieder die daar (op welke 
wijze ook) aan heeft bijgedragen: heel hartelijk dank! 
Agenda en openingstijden Het Schuurtje op de hoek 
- 13 mei: Meimarkt bij het Schuurtje op de hoek 
- 30 september: Kerkpleinmarkt 
Openingstijden en inleveren 
Het Schuurtje op de hoek is de komende tijd weer elke maandag en donderdag open 
van 13.30-16.00 uur. 
Tijdens openingstijden kunnen ook weer spullen worden ingeleverd. Let op: spullen 
die vies, beschadigd of kapot zijn nemen wij niet aan. Ook kasten van vezelplaat en 
mdf en matrassen en hoofdkussens nemen wij niet aan. Meubels alleen in overleg. 
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Oproep voor vrijwilligers Het Schuurtje op de hoek 
We zijn dankbaar om te kunnen melden dat zich de afgelopen maand twee nieuwe 
vrijwilligers hebben gemeld en ook iemand die meeloopt om uit te proberen. Maar we 
zijn nog steeds op zoek naar mensen. Hieronder de openstaande vacatures: 
Maandagmiddag 
·       Elke week een persoon voor de bovenverdieping die feeling heeft met het 
testen van elektra; 
·       Eén keer in de twee weken een persoon voor de benedenverdieping 
(huishouden/keuken/potten);  
Donderdagmiddag 
·       Elke week een persoon voor de kassa/afrekenen; 
·       Elke week twee personen voor de verkoop van (kleine) meubels; 
Hebt u belangstelling: neem gerust contact op of kom een keer langs tijdens 
openingstijden. 
Voor meer info: kerkpleinmarkt@hervormd-bennekom.nl of 622637 (Erik van Well) 
Voor het leegruimen van huizen of ophalen van spullen: Teun Doornekamp (06-4910 
1498) of met Wim van der Steege (415078). 
 
Keltische viering 
Op vrijdag 10 februari 2023 vindt er onder verantwoording van de Raad van Kerken Bennekom vanaf 
19u30 een Keltische Viering plaats in de Ontmoeting, Emmalaan 1 in Bennekom. Het thema is: Een nieuw 
begin! De inhoud van deze viering is gebaseerd is op de Keltische Christelijke spiritualiteit en ‘voert’ naar 
oude Ierse tradities. Elementen daarvan zijn behalve de Ierse muziek, die gespeeld wordt door The 
Coincidences, ook teksten van de Ierse dichter/priester/filosoof John O’Donohue. 
Na de viering wordt een doedelzak bespeeld (bij goed weer buiten) en laten The Coincidences nog wat 
jigs & reels horen. Binnen staat een een kopje koffie/thee klaar en voor de liefhebbers is er Guinness bier. 
Daarbij wordt natuurlijk ook een heerlijk stukje Sodabread met boter en jam gepresenteerd!  
 
Concert Christelijk Regiokoor Fiducia op vrijdag 10 februari  
“Prijs Hem in Uw Psalmen”, een mooi en afwisselend programma samengesteld. 
Met bekende Psalmen maar ook met mooie hedendaagse bewerkingen. Met muzikale medewerking 
van André van Vliet (orgel), Johan Bredewout (vleugel) en Arjan en Edith Post (trompet). Het geheel 
staat onder leiding van dirigent Peter Burger. 
En in een tijd van hoge inflatie is het ons gelukt om u dit concert gratis aan te bieden! 
Het concert begint om 20:00 uur en de kerk is open vanaf 19:15 uur. 
Heeft in interesse? Wij zien u graag op vrijdag 10 februari a.s. Wilt u meer weten over Fiducia? Bekijk 
dan onze site www.fiducia-ede.nl 
 
Het Alexanderconsort zaterdag 11 februari 
Op zaterdag 11 februari zal het Alexanderconsort cantate 102 van Bach uitvoeren. Een werk met een 
schitterend openingsdeel en prachtige aria's. De een vrolijk en de ander wat "zwaarder van 
gemoed".  Solisten zijn Tineke Roseboom, Tobias Segura Peralta, Falco van Loon en Coert van 
den Berg. Als a capellawerk zingt het koor een ontroerend mooi stuk van J. H. Schein. Een 5 stemmig werk 
dat je met de ogen dicht zou moeten beluisteren. 
Het orkest speelt een werk van Telemann met een hoofdrol voor de beide hobo's. 
De Oude Kerk ( Dorpsstraat 45 te Bennekom) is geopend vanaf 15.45 en het concert begint om 16.15 uur. 
 
Vooraankondiging: GSK-kerkdienst 19 februari 
Op zondag 19 februari 2023 is er weer een Gezin-School-Kerkdienst (oftewel: GSK-dienst) ingepland! Het 
organiseren voor deze mooie dienst is ‘achter de schermen’ al een tijdje geleden begonnen en de 
commissie is enthousiast! Dit jaar is het thema ‘Omzien naar elkaar; je bent niet alleen!’ 
Om 9:30 uur gaat ds. Tom de Lange in de Vrije Evangelische Gemeente voor in een dienst voor de 
Wilhelminaschool. Om 10:00 uur gaat ds. Loeki van der Laan in de Brinkstraatkerk voor in een dienst voor 
De Plataan basisschool. Er is oppas aanwezig in de bijgebouwen van de kerken. 
Het belooft een vrolijk, creatief, inspirerend en bijzonder geheel te worden.  
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Wereldgebedsdag 2023 
Op vrijdag 3 maart wordt er wereldwijd gebeden voor de noden en zorgen van een uitgekozen land; 
dit jaar is dat Taiwan. Het thema van de vieringen is ‘zichtbaar geloven’. Een interkerkelijk team uit 
Taiwan heeft de liturgie grotendeels voorbereid (meer informatie zie: www.wereldgebedsdag.nl). 
De locatie van de viering in Bennekom is de Alexanderzaal van het Kerkheem en de aanvangstijd is 
19.30u. Voorgangers zijn Anne Verbaan en Gilles Ampt. Muzikale medewerking wordt verleend door 
het Christelijk Gemengd Koor Con Amore. Na afloop van deze avonddienst is er gelegenheid om 
koffie of thee te drinken (deze informatie is ook te vinden op www.rvkbennekom.com). 
Vera van den Berg 
 
Exposities Oude of Sint Alexanderkerk 2023 
De expositiecommissie van de Oude Kerk bereidt voor dit jaar weer twee bijzondere exposities voor. 
Van mei t/m juli staat Hooglied centraal. 
Jackie Howard (textiele kunst) en Feico Hajonides (bronzen beelden) hebben zich laten inspireren 
door dit “Lied der Liederen”. 
 
Van augustus t/m oktober worden werken getoond van Kees de Kort. 
We kennen hem van de serie “Wat de bijbel ons vertelt”. 
Deze serie is later gebundeld in de “Kijkbijbel” die de meest verkochte kinderbijbel geworden is. 
Kleurrijke en tijdloze prenten waar veel kinderen en ouderen herinneringen aan hebben. 
Kees de Kort is onlangs overleden. Zijn werken zijn nog altijd even veelzeggend als toen ze gemaakt 
werden. 
Dit zal een tentoonstelling zijn die zowel kinderen als ouders en grootouders met plezier zullen 
bezoeken. 
 
Vrijwilligers als gastheer of gastvrouw bij de exposities gevraagd 
De openstelling van deze tentoonstellingen is mogelijk omdat enthousiaste vrijwilligers de bezoekers 
verwelkomen en ten dienste staan. 
Wij zijn voor dit jaar nog op zoek naar mensen die zich bij ons willen aansluiten. 
Voelt u ervoor om gastheer of gastvrouw te zijn bij de exposities, en wilt u hierover meer weten ???? 
Wij willen graag met u in contact komen en u nader informeren. Meldt u zich bij Tine Cupido, tel 0318 
418090 of per e-mail inderoos@xs4all.nl Kijkt u ook eens op onze website: www.expooudekerk.nl 
 
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. 
 

 


