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Dienst 14 mei 
 

Voorganger: Jan Greven 

Orgel: Jos de Lange 

 

Ina Rensen (ouderling) 

Donnalee Houthuyzen  (koster) 

 

Dienst 28 mei 
 

Voorganger: Machteld van Woerden 

Vleugel: Paul de Boer 

 

Kasper Hamster (ouderling) 

Anna Kief (koster) 

 

Nesciolezing 21 mei 
 

Lezing door Willem Meijer over het 

Isenheimer altaar van Matthias Grünewald  

 

Concert door het Kamerkoor Canticum 

Anglicum 

 
 

 

 

Collecte  
 

1
e
 Eigen huis 

 

2
e
 Diaconie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengst collecte 16 april 
 

Kerk                    € 126,70 

Diaconie           € 124,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie: 

 

Corrie van Egmond (030) 2313138 

Tineke Hafkamp, voorzitter kerkenraad  

(035) 6561961 

 

Zie ook onze website:  

www.osg-kortenhoef.nl 

 

 

 

 

Oecumenische Viering Hemelvaartsdag 25 mei 

Voor de zesde keer zullen de Oecumenische Streekgemeente Kortenhoef, De 

Graankorrel ‘s-Graveland, de Protestantse gemeente Nederhorst den Berg en de 

parochies van het KAN gezamenlijk de Hemelvaart van de Heer vieren in een 

oecumenische openluchtviering in de Horstermeer. We zijn ook dit jaar welkom bij de 

familie Lam aan de Dwarsweg 20 in Nederhorst den Berg. 

De viering begint om 09.30 uur een heeft als thema ‘Kostbare Herinneringen’. 

Voor de kinderen is er een kindernevendienst over dit thema. 

Parkeerruimte is beperkt dus wij vragen u allen zoveel mogelijk op de fiets of te voet 

te komen. Dit kan gezamenlijk, hieronder vindt u de verschillende vertrektijden: 

- Vanaf de Sint Antoniuskerk in Kortenhoef op de fiets om 08.15 uur; 

- Vanaf de Sint Martinuskerk in Ankeveen te voet om 08.15 uur; 

- Vanaf het Plein in Nederhorst den Berg op de fiets om 08.30 uur; 

- Vanaf de Horstwaarde in Nederhorst den Berg te voet om 08.15 uur. 

En na een fijne wandel- of fietstocht staan vanaf 08.45 uur de koffie en broodjes voor 

u klaar! Dat geldt natuurlijk ook voor de mensen die met de auto komen. 

Wij hopen op een goede opkomst én mooi weer natuurlijk. Bij regen wijken we uit 

naar de Sint Martinuskerk in Ankeveen. 

Dit wordt op woensdag bekend gemaakt via de Facebookpagina’s van de KAN 

parochies en de Protestantse gemeente Nederhorst den Berg. 

Tot ziens op 25 mei, Hemelvaartsdag. 

 

Diaconie Kerk in Actie Help slachtoffers hongersnood 

Door de weinige regenval, de aanhoudende droogte, armoede en andere factoren 

dreigt in Zuid-Soedan hongersnood voor meer dan 20 miljoen mensen. Inmiddels zijn 

ook waterbronnen opgedroogd en is een groot deel van de oogst mislukt. Hierdoor 

stijgen de voedselprijzen sterk waardoor reeds gedupeerde gezinnen geen voedsel 

kunnen kopen. In Zuid-Soedan alleen al leven 5,5 miljoen mensen met honger. 

100.000 inwoners van het, door geweld en droogte geteisterde, land dreigen van de 

honger te sterven. De ramp in Zuid-Soedan is een menselijke ramp door de 

combinatie van droogte, armoede en gewelddadige conflicten die ervoor zorgen dat 

hulpverleners bepaalde delen van het land niet goed kunnen bereiken. Kerk in Actie 

is door haar goede lokale contacten goed in staat hulp te bieden. 

Daarvoor is uw bijdrage van groot belang! 

  

Kringen 

Gewijzigde locatie! De boekenkring is op zaterdag 13 mei om 14:00 uur bij Ada de 

Kroon, Eslaan 13 in Kortenhoef, tel. 035-6562179 om 14:00 uur. We lezen Opwaaiende 

zomerjurken van Oek de Jong. 

De gesprekskring is op dinsdagmiddag 30 mei om 14:30 uur bij Maria Prill, Lutherhof 

106, Hilversum, tel. 035-6249418. We bestuderen hoofdstuk 3 van Een gebroken 

wereld heel maken. 

 

 


