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Dienst 11 februari 
 

Voorganger: Corrie van Egmond 

Vleugel: Jos Smits 

 

 

Kasper Hamster (ouderling)  

Donnalee Houthuyzen (koster) 

 

Dienst 25 februari 
 

Voorganger: Bert Hof 

Orgel: Piet Bakker 

 

 

Erna Kaldewaij (ouderling)  

Aalt Riezebos  (koster) 

 

Nesciolezing 18 februari 
 

Jacobine Geel verzorgt de lezing titel ‘De 

moeilijkste van alle werelden. Over 

geloven, waarheid en waarden.’ 

 

Concert Anoek Brokaar, viool en Frank 

Oppedijk, piano 

 
 

 

 

Collecte 
 

1
e
 Eigen huis 

 

2
e
 Diaconie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengst 28 januari 
 

P.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie: 

 

Corrie van Egmond (030) 2313138 

Tineke Hafkamp, voorzitter kerkenraad  

(035) 6561961 

 

Zie ook onze website:  

www.osg-kortenhoef.nl 

 

 

 

Aswoensdag 

Op woensdag 14 februari a.s. begint de veertigdagentijd, in de kerk betekent dit na 

het carnaval de Aswoensdagviering, waarbij men het askruisje kan ontvangen ten 

teken van inkeer. Al een aantal jaren wordt deze viering in oecumenisch verband 

gehouden, kortom: ieder is welkom bij de Aswoensdagviering  in de Antoniuskerk 

Kerklaan Kortenhoef, aanvang 19.00 uur i.s.m. de Graankorrel, de Antoniusparochie 

en de OSG.  

 

Veertigdagentijd met oecumenische vespervieringen 

Volgens goede traditie vinden in de veertigdagentijd oecumenische vespervieringen 

plaats, als voorbereiding op het Paasfeest. Deze vieringen worden voorbereid door 

de OSG, de Graankorrel en de Antoniusparochie. De korte samenkomsten bevatten 

een moment van rust, stilte en meditatie in toegankelijke en eigentijdse teksten, 

liederen en gebeden. Vanaf 21 februari komen we op 5 woensdagavonden bij elkaar 

in een gebedsviering met als thema "Geloven in de wereld" . 

De vieringen worden gehouden in de Graankorrel Zuidereinde 15, ’s-Graveland en 

beginnen om 19.30 uur U bent van harte welkom! (21,28 februari, 7,14 en 21 maart)  

Moge de veertigdagentijd ons uitnodigen tot extra stilte, verdieping en gebed. 

Corrie van Egmond 

 

Diaconale collecte Visserijslaven in Ghana naar huis 

Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. 

Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze 

moeten zwaar en gevaarlijk werk doen en worden uitgebuit. Het Voltameer is een 

enorm stuwmeer, zo groot als Friesland en Groningen samen. De kinderen komen 

voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Ze leven 

ver van de bewoonde wereld en kunnen geen kant uit. Hun bazen behandelen hen als 

slaven. Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen 

tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze intensieve psychologische hulp en 

onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen. 

 

Kringen 

De boekenkring is zaterdag 17 februari om 14:00 uur bij Gerda de With, Eg.Blocklaan 

28 in Kortenhoef, tel. 035-6562055. We lezen De onderwaterzwemmer van Thomése. 

Volgende boekenkring is 14 april. 

De leer-gesprekskring is dinsdag 20 februari bij Ina Rensen, Joh. Huslaan 274 in 

Hilversum, tel. 035-6217183. We bestuderen hoofdstuk 9 van Een gebroken wereld 

heel maken van Jonathan Sacks. (Volgende leer-gesprekskring is op 3 april.) 

 

Voorbereiding dienst 11 maart 

De dienst van 11 maart wil ik graag voorbereiden met enkele gemeenteleden. Wie 

het leuk en zinvol vindt om mee te denken, meld je aan bij Corrie van Egmond, 

mailadres covae9@cs.com 

 

 



Like father, like son 

Afgelopen zondagmorgen hebben we met een aantal OSG’ers en enkele introducés 

(ruim dertig personen) de film Like father, like son gezien. Zes jaar na de geboorte 

komt de verwisseling van twee jongetjes aan het licht. Een schokkende waarheid! 

Het ene jongetje groeit als enig kind op in een gegoed milieu, vader is een succesvolle 

architect. Het andere met nog twee kinderen in een gezin waarvan de ouders kleine 

middenstanders zijn. Wat is dan wijsheid? Daar gaat de film over. Een prachtige film 

met ontroerende momenten. Na de film was er gelegenheid om na te praten. Met 

dank aan Ben Koning voor de organisatie. 

Ina Rensen 

 

Diaconie 

De diaconie heeft haar Jaarrekening over 2016 klaar. Wilt u inzicht in deze rekening - 

die gecontroleerd is door Jos de Lange en Freek Visser en door hen is goedgekeurd -  

neem dan contact op met Tineke Hafkamp. De komende week bestaat de 

mogelijkheid daartoe. Eerst graag even bellen naar 035 - 6561961.  

 

 

 

 


