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Dienst 12 februari 

 
Voorganger: Godelieve van Liebergen 

Orgel: Piet Bakker  

 

Kasper Hamster (ouderling) 

Anna Kief (koster) 

 

Dienst 26 februari 
 

Voorganger: ds Greteke de Vries 

Vleugel: Jos Smits 

 

Christa Hörchner (ouderling) 

Aalt Riezebos (koster) 

 

Nesciolezing 19 februari 
 

Lezing door mr. dr. Klaas Rozemond, 

universitair hoofddocent aan de VU, over 

‘het kwaad’ 

Concert: Elise Sluiman, (alt)hobo en Daniël 

van der Hoeven, vleugel 
 

 

 

Collecte  
 

1
e
 Eigen huis 

 

2
e
 Diaconie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengst collecte 8 januari 
 

Kerk                 € 114,10 

Muziek           €  93,55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie: 

 

Corrie van Egmond (030) 2313138 

Tineke Hafkamp, voorzitter kerkenraad  

(035) 6561961 

 

Zie ook onze website:  

www.osg-kortenhoef.nl 

 

 

 

 

Bericht van Corrie 

Alweer is er een maand voorbijgegaan sinds mijn vorige melding in de Zondagsbrief. 

Inmiddels gaat het gelukkig langzaam beter, ik heb weer een paar maal met de trein 

gereisd, ik kan iets meer dingen doen, maar de moeheid blijft een dagelijkse 'partner' 

met wie ik heb te dealen. Zondag zal ik nog niet in de dienst zijn, wel hoop ik in de 

komende tijd af en toe een bezoekje te kunnen brengen aan enkelen van u. Mocht u 

behoefte hebben om te spreken bel me gerust op, telefonisch kan ik weer enig 

contact hebben. 

Afgelopen zondag was ik in het avondgebed van de Domkerk, de tijd van Epifanie, de 

verschijning van de Heer, daarin klonk het onderstaand avondgebed: 

God onze Schepper, 

die van den beginne 

licht doet schijnen in de duisternis, 

laat het licht van Christus 

de nacht verdrijven 

van de dood die onze aarde bedreigt; 

opdat wie vol verlangen uitzien 

naar vrede en vreugde voor heel de wereld 

ervaren dat hun hoop niet vergeefs is geweest. 

Door Christus onze Heer. Amen 

 

En ook ter inspiratie, in het al eerdergenoemde boek van Jonathan Sacks Een 

gebroken wereld heel maken las ik: 

 

God geeft ons de ruimte om risico's te nemen, vergeeft onze tekortkomingen, helpt ons 

overeind als we vallen en gelooft sterker in ons dan wij in onszelf geloven.... Eén daad 

van gastvrijheid kan een eenzaam leven op de rand van de wanhoop redden. Eén 

prijzend woord kan kracht geven aan iemand die de wil om door te gaan dreigt te 

verliezen. Op het moment zelf weten we nooit welke gevolgen de rimpeling heeft die in 

gang wordt gezet door het simpelste blijk van vriendelijkheid. 

 

Met hartelijke groet,  

Corrie van  Egmond 

  

Diaconie Kerk in Actie, Werelddiaconaat 

Meer inkomen voor Noord-Molukse boeren. Meer dan de helft van de bevolking leeft 

van de opbrengsten van de nootmuskatenoogst. Boeren hebben moeite om een 

goede kwaliteit te leveren Door trainingen te volgen bij SWANTARA, partner-

organisatie van kerk in Actie, leren nootmuskaatboeren hoe ze op een duurzame 

manier de kwaliteit van hun oogst kunnen verbeteren. Bovendien helpt SWANTARA 

hen om samen te werken in coöperaties, zodat ze sterker staan bij prijsonderhan-

delingen. 

Doel is dat de boeren er met 10% op vooruitgaan. SWANTARA besteedt in het 

bijzonder AANDACHT aan VROUWEN, omdat zij minstens de helft van het werk 

doen, maar vaak achtergesteld worden. Ze ontvangen een lager loon en krijgen geen 

leningen voor een eigen onderneming. 



 Kringen 

De leerkring Tomas Halik is op dinsdag 14 februari om 18:30 uur bij Maria Prill. We 

bespreken het laatste hoofdstuk, daarna volgt een evaluatie van het besproken boek 

Geduld met God en besluiten we wat het nieuwe boek wordt. 

De boekenkring is op zaterdag 25 februari om 13:30 uur bij Ada de Kroon. We lezen 

As in tas van Jelle Brandt Corstius. 

 

Koffie bij de Nesciolezingen 

Tot onze grote vreugde hebben zich al verschillende leden beschikbaar gesteld om in 

ieder geval bij de Nesciolezing van 19 maart de koffie/thee te regelen. Heel fijn! Om 

alvast vooruit te kijken, zouden we heel graag minimaal twee personen hebben voor 

de lezing van 23 april en twee voor 21 mei. Ook voor de lezing van 18 juni kunnen wij 

nog vrijwilligers gebruiken, dat mogen ook mannen zijn..... 

Wat wordt er van u verwacht? In ieder geval alle spullen klaarzetten, zoals de tafels, 

kopjes, suiker, melk, koekjes etc. De koffie kan worden gezet in de Blokhut of door 

meerdere OSG leden van huis worden meegenomen. Dan natuurlijk het inschenken 

van de koffie en na afloop alles opruimen en de afwas doen. Helpende handen zijn 

altijd beschikbaar!  

Aanmelden kan bij Tineke Hafkamp, die zo nodig nog extra uitleg geeft.  

 

Bloemen tijdens de dienst 

Jarenlang heeft Loes van Egmond er zorg voor gedragen, dat er tijdens de diensten 

een boeket bloemen in de kerk aanwezig kon zijn. Nu vindt zij het tijd om haar taak 

aan een ander over te dragen. Heel veel dank, Loes voor de wijze waarop jij je al die 

tijd hebt ingezet! 

Marrit de Boer is zo bereidwillig om in het vervolg de bloemenlijst te vullen. Mooi, dat 

dit zo snel geregeld is en we wensen Marrit veel succes met deze taak. U kunt zich 

weer melden op een door uzelf gekozen datum. Wees er snel bij, want die lijst vult 

zich in recordtempo! 

 

Een smakelijk gesprek 

Al enige maanden organiseert de Pioniersgroep Wijdemeren (waarin de Graankorrel 

en de OSG participeren) een zgn. Smakelijke gesprek. Het is de bedoeling om 

daarmee mensen met elkaar te verbinden en onder het genot van een maaltijd een 

goed gesprek te voeren. Wilt u daaraan ook eens deelnemen, dan kan dat 

bijvoorbeeld op 16 februari a.s. De maaltijd wordt gehouden in Het Honk, de ruimte 

achter de Graankorrel in 's-Graveland. Aanvang: ca. 18.00 uur. Opgeven kan via 

Florence van Rheenen 06-470 37 219 of via info@pioniersgroep-wijdemeren.nl 

Weet u welkom! 

Tineke Hafkamp 

 


