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Dienst 11 maart

Dienst 25 maart

Nesciolezing 18 maart

Voorganger: Corrie van Egmond
Vleugel: Jos Smits

Voorganger: Godelieve van Liebergen
Vleugel: Paul de Boer

Lezing i.s.m. de VUvereniging door Alain
Verheij over ‘Traditie en innovatie: wie
heeft de waarheid in pacht?’

Ina Rensen (ouderling)
Freek Visser (koster)

Kasper Hamster (ouderling)
Donnalee Houthuyzen (koster)

Concert door Wiebke Göetjes, sopraan,
Wim Aless, countertenor en Jorrit van den
Ham, vleugel

Sterke vrouwen opleiden op Papoea
Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en
volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar
vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel vrouwen zijn
nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W brengt daar verandering in.
Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies en krijgen praktijklessen over
gezonde voeding of een vakopleiding. Daardoor staan vrouwen sterker in hun
schoenen en ze nemen hun kennis en ervaring mee terug naar hun dorpen.
Vaak richten ze een vrouwenvereniging op of ze starten lokale cursussen in hun kerk.
Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap en
bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door aan
hun dochters. Met deze collecte steunt Kerk in Actie het vormingscentrum P3W in
West-Papoea.

Collecte
1e Eigen huis
2e Diaconie

Opbrengst 11 februari
Kerk
Muziek

€ 77,40
€ 68,00

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

De zeven laatste zinnen; sonates van Joseph Haydn & verhalen van Dimitri
Verhulst
De Vlaamse schrijver Dimitri Verhulst schreef zeven eigentijdse verhalen bij Haydn’s
sonates ‘Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze’. Het door het Ensor
strijkkwartet op cd gezette muziekstuk was oorspronkelijk bedoeld ter afwisseling
van de meditaties in de Passieweek.
Op buitengewoon indringende wijze transponeert Dimitri Verhulst ‘de zeven laatste
zinnen’ van Jezus naar hedendaags, vaak aan het oog onttrokken leed van mensen:
plastisch, grimmig, maar met compassie. De verhalen zijn gebaseerd op de volgende
zinnen: - Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. – Voorwaar ik zeg
u, heden nog zult ge met mij zijn in ’t paradijs. – Vrouw, zie daar uw zoon. – Mijn god,
mijn god, waarom hebt gij mij verlaten? – Ik heb dorst. – Het is volbracht! – Vader, in
uw handen beveel ik mijn geest.
Op dinsdag in de Passieweek organiseren we een bijeenkomst waarbij we luisteren
naar de muziek van Haydn en elkaar de verhalen van Dimitri Verhulst voorlezen.
Datum/tijd
dinsdag 27 maart 2018, 19.30 tot ca. 22.00 uur
Plaats
bij Erna en Anne Kaldewaij. Vaartweg 206, 1217 SZ
Hilversum
Aanmelden bij Joke Stoker 035 6210792 / jmstoker@live.nl
Kringen
De boekenkring is op zaterdag 12 mei om 14:00 uur bij Nely Drexhage, Bonifaciuslaan
13 in Hilversum, tel. 035-6283879. We lezen De waarheid liegen van Boris Dittrich.
De leer-gesprekskring is dinsdag 3 april om 14:00 bij Annie Menting, Cattenhagenstraat 55 in Naarden, tel. 035-6945376. We bestuderen hoofdstuk 10 van Een
gebroken wereld heel maken van Jonathan Sacks. De volgende leerkring is 15 mei.

