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Dienst 26 november   
 

Voorganger: Corrie van Egmond 

Vleugel: Jos Smits  

 

Erna Kaldewaij (ouderling) 

Anna Kief ( koster)  

 

Dienst 10 december 
 

Voorganger: Reinier Beltman 

Orgel: Piet Bakker 

 

 Ina Rensen (ouderling) 

 Donnalee Houthuyzen (koster) 

 

 

Dienst 17 december 
 

Voorganger: Greteke de Vries  

Vleugel: Paul de Boer 

 

Kasper Hamster (ouderling) 

Aalt Riezebos (koster) 

 

 

 

Collecte  
 

1
e
 Eigen huis 

 

2
e
 Muziek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengst 12 november 
 

Kerk                    €  83,35 

Muziek              € 103,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie: 

 

Corrie van Egmond (030) 2313138 

Tineke Hafkamp, voorzitter kerkenraad  

(035) 6561961 

 

Zie ook onze website:  

www.osg-kortenhoef.nl 

 

 

 

‘Vergeten is ballingschap, herinneren verlossing’ 

Komende zondag, 26 november, is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 

daarna begint advent. In deze dienst willen wij zoals we inmiddels al vele jaren doen, 

de mensen gedenken die in het afgelopen jaar uit onze gemeente zijn overleden. 

In ruim een maand tijd zijn er dit jaar drie zeer betrokken gemeenteleden overleden. 

We denken in dankbaarheid aan: 

Jan Fennema (13 juni) 

Riny Derksen ( 10 juli) 

Anneliet Kooij - Ochse Freiwald (20 juli)  

Ter nagedachtenis zullen we een lichtje voor hen ontsteken. De stenen met hun 

namen die bij elke dienst op de avondmaalstafel hebben gelegen, zullen worden 

meegegeven aan de nabestaanden. 

Ook voor ieder ander is er de gelegenheid om de naam van een gestorven familielid 

of vriend(in) die dit jaar of in een eerder jaar is heengegaan, te noemen en er een 

lichtje voor aan te steken. Zo houden we symbolisch hen die ons lief zijn bij het Licht. 

Corrie van Egmond 

 

Amnesty International 

Op zondag 10 december zal er na de kerkdienst in de Blokhut gelegenheid zijn om 

kerstartikelen van Amnesty International te kopen, zoals kaarsen, kaarten en 

servetten.  

Janneke Tol en Anja Verbruggen 

 

Kringen 

De leer-/gesprekskring is op dinsdag 28 november om 14:00 uur bij Jan Ros, Anne 

Franklaan 110 in Bussum, tel. 035-6930800. We bestuderen hoofdstuk 7 van Een 

gebroken wereld heel maken van Jonathan Sacks. 

De boekenkring is op zaterdag 13 januari om 14:00 uur bij Ria Sibbing, Dorpszicht 80 

in Abcoude, tel. 0294-293208. We lezen De geniale vriendin deel 1 van Elena Ferrante. 

Op maandag 4 december komt de groep Hebreeuws bij elkaar bij Evelien van Laar. 

 

Excursie 

Op zaterdag 6 januari wordt er een excursie gepland naar het Catharijneconvent. 

Thema ‘waarheid en wijsheid bij Luther’. Nadere info volgt. 

Reserveer deze datum vast in uw agenda. 

 


