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Dienst 8 oktober

Dienst 22 oktober

Nesciolezing 15 oktober

Voorganger: Corrie van Egmond
Vleugel: Paul de Boer

Voorganger: Machteld van Woerden
Vleugel: Jos Smits

Dr. Roelf Haan over ‘Waarheid in de
economie – Orthodoxie en heterodoxie: de
institutionele factor’

Ina Rensen (ouderling)
Donnalee Houthuyzen (koster)

Kasper Hamster (ouderling)
Freek Visser (koster)

Concert door Francien Post, fluit, en Corien
van den Berg, vleugel

Collecte
e

1 Eigen huis
e

2 Werelddiaconaat

Allerheiligen & Allerzielen
Op 1 en 2 november is het Allerheiligen en Allerzielen, de dagen waarop de dierbaren
en heiligen die ons zijn voorgegaan herdacht worden. Al een aantal jaar staan leden
van de Graankorrel, de Antoniusparochie en de OSG op het winkelcentrum in
Kortenhoef met een tent waarin voor winkelende passanten de mogelijkheid bestaat
een kaarsje aan te steken. Juist ook jongere mensen maken hier gebruik van; het
voorziet duidelijk in een behoefte. Het geeft de kerk een mogelijkheid met een van
haar zinvolle riten naar buiten te treden. Dit jaar doen we dit op zaterdag 4 november
van 10.00 - 16.00 uur, elke kerk ‘levert’ vier mensen, we zoeken dus enkele mensen
die een paar uur mee willen doen vanuit de OSG. Graag een mailtje of telefoontje
naar Corrie van Egmond, tel 030 2313138 of covae(@cs.com
Dienst 8 oktober
Aanstaande zondag 8 oktober zal de muziek verzorgd worden door Paul de Boer.
Ook Charlotte en Constantijn van Velzen uit Zwitserland, de groter geworden
kinderen van Illya en Edwin, zullen hun muzikale bijdrage aan deze dienst leveren.

Opbrengst 24 september
Kerk
Diaconie

€ 108,45
€ 160,10 (Vredeswerk)

Voor meer informatie:
Corrie van Egmond (030) 2313138
Tineke Hafkamp, voorzitter kerkenraad
(035) 6561961
Zie ook onze website:
www.osg-kortenhoef.nl

Diaconale collecte: Zaaizaad en bijen voor vrouwen in Zuid-Soedan
Dankzij bijen en zaaizaad werken vrouwen in Zuid-Soedan aan betere
levensomstandigheden. Zij moeten met hun gezin overleven in een vaak uitzichtloze
situatie. In Zuid-Soedan woedt een burgeroorlog, bovendien lijden vrouwen onder
discriminatie en armoede. Vaak verbouwen ze op kleine schaal voedsel om wat
extra’s te verdienen. Om hun inkomen te vergroten, volgen de meest kwetsbare
vrouwen landbouwtrainingen. Ook ontvangen ze verbeterd zaaizaad, zodat ze meer
gewassen kunnen verbouwen en oogsten. Dit jaar worden bovendien honderd
vrouwen getraind in het houden van bijen. De vrouwen krijgen een eigen bijenkorf en
leren hoe ze honing kunnen verwerken. Ze verkopen de oogst en de honing, dit
betekent een broodnodige aanvulling op hun gezinsinkomen. Doel is dat de vrouwen
hun armoede met 80% kunnen terugdringen.
Door onze gift kunnen wij een steentje bijdragen!
Kringen
De boekenkring is op zaterdag 28 oktober om 14:00 uur bij Nely Drexhage,
Bonifaciuuslaan 13 in Hilversum, tel. 035-6283879. We lezen Het zwart en het zilver
van Paolo Giordano.
De leer/gesprekskring is op donderdag 2 november om 14:00 uur bij Maria Prill,
Lutherhof 106 in Hilversum, tel. 035-6249418. We bestuderen hoofdstuk 6 van Een
gebroken wereld heel maken van Jonathan Sacks.
Op dinsdag 17 oktober om 20.00 uur is er de groep Hebreeuws bij Joke Stoker.
Facebook
Annette heeft een Facebookpagina ontworpen voor met name de Nesciolezingen.
Als u klikt op https://www.facebook.com/osg.nesciolezingen/ krijgt hem te zien.
En nu maar delen en ‘liken’!!!

