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Dienst 1 april Pasen

Dienst 22 april 11.30 uur!!

Nesciolezing 15 april

Voorganger: Corrie van Egmond
Vleugel: Jos Smits
Zang: Saskia Eelman

Voorganger: Godelieve van Liebergen
Vleugel: Paul de Boer

Pieter Broertjes, burgemeester van
Hilversum, ‘Waarheid en wijsheid in de
journalistiek’

Erna Kaldewaij (ouderling)
Aalt Riezebos (koster)

Ina Rensen (ouderling)
Freek Visser (koster)

Concert door Hobbema Trio: Jussi
Paananen,viool; Jeanny Beerkens, cello;
Yumi Toyama, piano

Help Kliederkerken groeien
Pasen gaat over nieuw leven! Kliederkerk ook! Op een zondagmiddag lopen een
moeder en haar dochter schuchter de kerk binnen waar Kliederkerk plaatsvindt.
Ze zijn nog nooit in dit gebouw geweest. Ze worden hartelijk welkom geheten en al
snel verliezen ze zich in de creatieve activiteiten waarmee ze spelenderwijs samen
een nieuw Bijbelverhaal ontdekken. Ook genieten ze van een vertelling, een
gezamenlijke maaltijd en een pakkende viering. Ze komen regelmatig terug en
nemen zelfs klasgenootjes en buurkinderen mee.
Op meer dan 130 plaatsen in Nederland worden er Kliederkerken georganiseerd.
Kliederkerk is een missionaire activiteit, waarin jongeren en ouderen op een creatieve
manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. Veel gezinnen die de weg naar de
kerk niet meer weten te vinden, worden door deze vorm van kerkzijn aangesproken.
JOP, Jong Protestant, ondersteunt gemeenten bij het opzetten van Kliederkerk en
ontwikkelt materiaal, organiseert ontmoetingen en inspireert Kliederkerken om vol
te houden. Geef aan deze collecte en help Kliederkerken om uitnodigende
gemeenschappen te zijn voor alle leeftijden.

Collecte
e

1 Eigen huis
e

2 Diaconie

Opbrengst 25 maart
Kerk
Muziek

€ 81,70
€ 60,40

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

Pasen
Na mogelijk iets van de verlatenheid van Goede Vrijdag gevoeld te hebben, hopen
we zondag met elkaar Pasen te vieren. De roodgeverfde eieren zullen er weer zijn,
een traditie van onze Grieks-orthodoxe medechristenen met wie wij ons graag
verbinden. Zij vieren overigens vanwege de Juliaanse kalender volgende week
zondag Pasen.
We hopen elkaar in de dienst te ontmoeten, ieder wens ik van harte een licht en
bevrijdend paasfeest toe.
Corrie van Egmond
Kringen
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.
De boekenkring is op zaterdag 14 april om 14:00 uur bij Nely Drexhage,
Bonifaciuslaan 13 in Hilversum, tel. 035-6283879. We lezen De waarheid liegen van
Boris Dittrich (de volgende boekenkring wordt gehouden op 12 mei).
Kring Hebreeuws op dinsdag 17 april om 19.30 uur bij Erna Kaldewaij.
Agenda
IXe Oecumenisch Liedfestival
En uw Naam wordt een lied in mijn mond’
Het veranderende Godsbeeld in het nieuwere kerklied. Eerste uitreiking van de
Willem Vogelprijs voor een nieuwe compositie zaterdag 21 april 2018 van 13:00 –
17:30 in de Bergkerk te Amersfoort. Voor info en opgave zie www.liedfestival.nl

