OSG-nieuws
Zondagsbrief van de Oecumenische Streekgemeente te Kortenhoef
Nummer 111, 24 december 2017
Dienst 14 januari 2018

Nesciolezing 21 januari 2018

Voorganger: Jan Rinzema
Vleugel: Jos Smits
Koor: De Rijnforellen

Voorganger: Sytze de Vries
Vleugel: Paul de Boer

H. Verbruggen, hoogleraar Internationale
Milieueconomie aan de VU, over ‘Waarheid
in de milieudiscussie, wat is wijsheid’

Tineke Hafkamp (ouderling)
Freek Visser (koster)

Christa Hörchner (ouderling)
Anna Kief (koster)

Concert Duo Maaike en Martha Roelofs,
zang, cello en piano

Collecte

Kerstnachtdienst
In de kerstnacht van zondag 24 december aanstaande vieren we zoals gewoonlijk
met alle belangstellenden het kerstfeest. Dominee Jan Rinzema zal deze dienst
leiden. Jos Smits neemt plaats achter de vleugel. Het koor de Rijnforellen uit
Amsterdam verhoogt de muzikale vreugde. Voor de goede orde: de kerstnachtdienst
begint om 22.00 uur. De kerkdeuren gaan al open om 21.15 uur.

Kerstnachtdienst 24 december
22.00 uur (kerk open om 21.15 uur)

e

1 Eigen huis
e

2 Kerk in actie
Preek van de Week
Dominee Jan Rinzema verzorgt elke week een zogenaamde ‘Preek van de Week’. U
kunt deze lezen op zijn website: www.preekvandeweek.com U kunt zich daar ook
abonneren, zodat u elke week automatische de nieuwe preek ontvangt. Dominee Jan
Rinzema is op zijn website ook zelf te zien en te horen met zijn preek.

Opbrengst 17 december
Kerk
Muziek

€ 67,30
€ 68,45

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

Geef hoop aan Syrische vluchtelingenkinderen
De oorlog in Syrië duurt al meer dan zes jaar. Kinderen groeien erop met de
dagelijkse angst voor geweld of hebben op de vlucht alles wat vertrouwd was achter
zich moeten laten. Sommige kinderen hebben zelfs nooit vrede gekend. Naast al het
leed dat deze kinderen doormaken, staat ook hun toekomst op het spel. Door al het
geweld zijn duizenden scholen verwoest en gesloten. In relatief grote gebieden zijn
klassen door de grote toestroom van vluchtelingen overvol en is lesgeven bijna
onmogelijk. Ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen.
Met het project ‘Geen verloren generatie’ helpt de Raad van Kerken in het MiddenOosten (MECC) vluchtelingenkinderen in Syrië met onderwijs. MECC geeft bijles aan
leerlingen met een onderwijsachterstand, helpt kinderen uit arme gezinnen meet
schooluniformen en boeken, knapt schoolgebouwen op, traint docenten om te
midden van deze oorlog toch les te kunnen geven en ondersteunt ouders en kinderen
met traumaverwerking. Met uw bijdrage steunt u het werk van MECC. Van harte
aanbevolen!! (Bent u niet in de gelegenheid naar de kerstnachtdienst te komen en
wilt u toch bijdragen, dit is het rek.nr. NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie
o.v.v. Kerst)
Uitnodiging Kerstlunch Piowij
Pioniersgroep Wijdemeren PioWij verzorgt op 2e Kerstdag een uitgebreide
kerstlunch, met muziek, voor eenieder die op die dag zin heeft in contact en
gezelligheid. Tijd: vanaf 12.30 uur. Plaats: Het Honk, achter De Graankorrel Zuidereinde 15, 1243 KJ ’s-Graveland. U kunt zich aanmelden bij Florence van
Rheenen: 06 - 470 37 219, of via webpagina http://www.pioniersgroepwijdemeren.nl/aanmelden-voor-een-smakelijk-gesprek/
Voor uw agenda: filmvoorstelling
Op zondag 4 februari organiseert de themacommissie de filmvoorstelling ‘Like
Father, Like Son’ in het Filmtheater Hilversum. Nadere bijzonderheden volgen.
Excursie Luthertentoonstelling: aanmelden graag!!

U kunt zich nog steeds aanmelden voor de excursie naar de Luthertentoonstelling bij
Corrie van Egmond 030 2313138 / covae9@cs.com
Kringen
De leer-gesprekskring is op dinsdag 23 januari om 14:00 uur bij Ada de Kroon,
Eslaan 13 in Kortenhoef, tel. 035-6562179. We bestuderen hoofdstuk 8 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.

