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Protestantse gemeente Bennekom in wording

Kerkbrief 7, zondag 18 februari 2018,
eerste zondag van de veertig dagen.
Bij de ochtenddiensten:
Voorganger
Ouderling
Muziek

9.00 uur
mw.ds. Loeki van der Laan;
mw. Ans Muller;
dhr. Dik Sipma;
projectkoor o.l.v.
Wim van der Heide;

Helpende hand
Kindernevendienst
Kinderoppas

10.30 uur
mw.ds Loeki van der Laan;
dhr. Daan Nijland;
dhr. Dik Sipma;
projectkoor o.l.v.
Wim van der Heide;
Thijs van Zwieten;
alle groepen;
Kris van Strijland met Elvira Jagersma

Bloemen:
De bloemen gaan vandaag naar familie Roseboom, Prins Bernhardlaan 53.

Collecten:
De eerste collecte is voor het Kerkrentmeesterlijk Quotum (aandeel) PKN Utrecht. De
opbrengsten zijn bestemd voor onder meer gemeenteopbouw, begeleiding, scholing
en nascholing van predikanten en kerkelijke werkers, jeugdwerk, het niet-diaconale
deel van oecumene en kerkenwerk.
De tweede collecte is bestemd voor onze kerk en ons gemeenteleven, terwijl de
uitgangscollecte voor ons jeugdwerk is.
College van kerkrentmeesters

Liturgisch bloemstuk:
Het thema in de veertigdagentijd (‘Ik zorg voor jou’) wordt in het liturgisch
bloemstuk uitgebeeld door een hart van rode cornustakken dat er elke week
staat als constant onderdeel van de schikking. Het hart dat het thema van deze
veertigdagentijd uitbeeldt staat er.
Het zand en lavastenen vormen de woestijn en er zijn een paar woestijnrozen.
De handen zijn er zorgzaam over gebogen….
Ik zorg voor jou…….
De bloemencommissie

Vooruitblik
'Ik praat met je' is het thema in de morgendiensten van 25 februari, de tweede
zondag van de Veertigdagentijd. Als God met mensen praat gebeurt er iets heel
bijzonders: ze beginnen te stralen (Marcus 9: 2-10). Praat God eigenlijk (nog)
met ons? En worden wij daar ook stralende mensen van? De tweede dienst is
een halfelfplus met dhr. Arne Nusselder op orgel en piano. Voorganger in beide
diensten is ds. Agnès Gilles.
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Liturgie ochtenddiensten:
9.00 uur
Welkom;
Aanvangslied: LB 91 a, koor: vers 1,
allen: vers 3;
Bemoediging en groet;
Drempellied: LB 292;
Drempelgebed;
Tien woorden zingend: LB 540,
(afwisselend mannen en vrouwen);
Gebed bij de opening van het Woord;
Schriftlezing: Marcus 1, vers 12 t/m 15;
Zingen: Trek door de woestijnen
(tekst: A.C. Bronswijk/melodie lied 547)
Koor: vers 1 en 2, allen: vers 3;
Schriftlezing: Hebreeën 4: 14 t/m 16;
Zingen LB 536, koor, vers 1 en 3,
allen, vers 2 en 4
Verkondiging ‘Moedig voorwaarts’
Zingen: LB 542, koor: vers 1 en 3,
allen: vers 2 en 4;
Gebeden;
Inzameling van de gaven;
Slotlied: LB 909;
Zegen.

10.30 uur
Welkom;
Aanvangslied: LB 91a, koor: vers 1,
allen: vers 3;
Bemoediging en groet;
Drempelgebed;
Drempellied: Wil je opstaan (Iona 40),
koor: vers 1 en 3, allen: vers 2, 4 en 5;
Tien woorden onderweg;
Gebed bij de opening van het Woord;
Zingen: lied 915, koor: vers 1; allen, vers 2;
Helpende Hand;
Met de kinderen: “ik zorg voor jou”
Kinderlied: Ik zal er zijn voor jou ,
(tekst: H. Lam, melodie: B. Zwaal);
Schriftlezing: Marcus 1, vers 12 t/m 15;
Zingen: Trek door de woestijnen
(tekst: A.C. Bronswijk/melodie lied 547),
koor: vers 1 en 2, allen: vers 3;
Schriftlezing: Hebreeën 4: 14 t/m16;
Zingen: lied 536, koor vers 1 en 3,
allen: vers 2 en 4;
Verkondiging;
Zingen: lied 940, koor: vers 1, allen: vers 2;
Gebeden;
Inzameling van de gaven;
Slotlied: lied 542, koor: vers 1 en 3,
allen: vers 2 en 4;
Zegen.

Om over na te denken / praten
 Meevoelen met een ander is soms lastig. Waar loop jij/u zelf tegenaan?
 Jij/u bent gevraagd om in de dienst even stil te staan bij persoonlijke
drempels/zwakheden: hoe was dat en wat maakte dat u/jij weer moedig
voorwaarts kon gaan?
Is dat ook een ervaring, die met anderen gedeeld kan worden en hoe?
 Als bemoediging voor wie ‘vastzit’, deze tekst om mee te nemen de week in:
‘Wees moedig en sterk! Ban angst en twijfel uit uw hart. Onthoud dat de
Here, uw God, uw helper is.” Jozua 1: vers 9.
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Bij de avonddienst: zangdienst
Locatie en tijd
Voorganger
Ouderling
Muziek
Thema

Brinkstraatkerk, om 18.30 uur
mw. ds. Agnès Gilles
dhr. Wouter van Grootheest
dhr. Dik Sipma
‘Als God niet antwoordt op ons bidden….’

Liturgie avonddienst
Welkom en mededelingen;
Zingen(staande): LB 91: vers 1, 7 en 8;
Stilgebed, Bemoediging en Groet;
Gebed;
Gezongen gebed: LB 299j;
Roept hij mij aan, dan antwoord ik;
Zingen: LB 942;
Bidden als een reis door de drie dagen van Pasen;
Zingen: LB 571;
Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?;
Zingen: LB 22: vers 1 en 2;
Blijft het stil?;
Zingen: LB 28: vers 1, 4 en 5;
Het wordt Pasen!;
Zingen: LB 544;
God blijft bij jou? Blijf jij bij God?;
Zingen: LB 537;
Gebeden;
Zingen: LB 547;
Inzameling van de gaven;
Zingen slotlied (staande): LB 103;
Heenzending en Zegen;
Allen: Amen, amen, amen.

Mededelingen
 Vandaag is de 40 dagen kalender nog verkrijgbaar à € 2,95 in De Brink en
’t Kerkheem.
 Zaterdag 24 februari vindt het jaarlijkse avondmuziek van het Bennekoms
Vocaal Ensemble plaats in de Oude Kerk om 20.00 uur onder leiding van
dirigent Gert Winkelhorst. De toegang is vrij, met een collecte bij de uitgang.
Info: brinkstraatkerk.nl.
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Vervolg Mededelingen:
 In het kader van het Groene boekje (zie blz. 20) zijn drie momenten in het

kerkelijk jaar uitgekozen om bijbelteksten aan de orde te stellen die passen in de
tijd van het kerkelijk jaar. En dat dan gekoppeld aan de eredienst van een
daaropvolgende zondag. Samen met ds. Keegstra bekijken we op woensdag 7 en
14 maart van 10.00 –11.30u. of woensdagavond 7 maart van 20.00-22.00u. in de
Brink hoe we de tekst in de dienst van zondag 18 maart (Johannes 12: 20-33),
kunnen laten spreken. Opgeven -inclusief welke dag(en) of avond- of meer info
via ds.hkeegstra@brinkstraatkerk.nl. Zie ook brinkstraatkerk.nl
 Op 21 februari is er van 19.30 tot 21.15 uur een ontmoetingsavond in de Brink
voor alle gemeenteleden. Er zijn drie workshops over bezinning, muzikale
beleving en creativiteit. Opgeven via gerdavanbruggen@hotmail.com.

Agenda
Datum
Di. 20-2

Activiteit
Alles is ijdelheid, Qohelet

Wo. 21-2

Gemeenteavond Noord en
Zuid. Thema: stil worden

Vr. 23-2
Za. 24-2

Sobere maaltijd 40 dagen
tijd
OPA: Oud Papier en kleding

Za. 24-2

Avondmuziek

Wo. 28-2

Mozes, van biezen kistje tot
doornstruik
“Ik zat in de gevangenis en
jullie kwamen naar mij toe”
Wereldgebedsdag

Vr. 2-3

Informatie
10.00 – ’t Kerkheem. Info: agenda
brinkstraatkerk.nl.
19.30 – De Brink. Info:
brinkstraatkerk.nl. Opgave:
gerdavanbruggen@hotmail.com
18.15 - ’t Kerkheem. Zie
brinkstraatkerk.nl.
08.30 – 11.30 - Parkeerplaats
Brinkstraatkerk.
20.00 – Oude Kerk. Zie
Brinkstraatkerk.nl.
10.00 – 11.45 en 20.00 – 21.45 – ’t
Kerkheem. Info: Groene Boekje
19.30 – 21.00 – Meer info:
stjbakker@kpnmail.nl
10.30 – 11.30 - Beringhemzaal, huize
Walraven, Baron van Wassenaerpark
19.30 – 20.30 RK-Kerk
Meer info: Mevr. W. Brouwer-Hoftijzer,
tel. 416176

De volgende kerkbrief verschijnt op zondag 25 februari. Lever uw informatie uiterlijk woensdag om
18.00 uur aan bij communicatie@brinkstraatkerk.nl.

