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Dienst 20 mei Pinksteren

Dienst 10 juni

Nesciolezing 27 mei

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

Voorganger: Fride Bonda
Vleugel: Paul de Boer

Nesciolezing door Alex van Heusden,
filosoof en theoloog, over ‘Waarheid als
gelijkwaardigheid’

Christa Hörchner (ouderling)
Donnalee Houthuyzen (koster)

Kasper Hamster (ouderling)
Aalt Riezebos (koster)

Concert door Arte Duo: Aubrey Snell,
saxofoons en Lineke lever, piano

Collecte
e

1 Eigen huis
e

2 Kerk in actie

Opbrengst 13 mei
Kerk
Muziek

€ 87,60
€ 83,50

Pinksterfeest
Komende zondag vieren we pinksterfeest, de 50e dag na Pasen. De raad van
kerken Nederland die dit jaar 50 jaar bestaat, heeft er een boekje aan gewijd met de
titel: 'de geest waait.'(voor wie het wil inzien, ik heb het, ook kan er een exemplaar
worden aangevraagd bij de raad van kerken in Nederland te Amersfoort). Dit boekje
is een palet geworden van de diversiteit van kerkelijk Nederland van hoe je tegen
Pinksteren en oecumene aan kunt kijken. Aan de hand van een favoriet pinksterlied
lichten deelnemers uit vele verschillende kerken hun keuze toe.
De studentenpastor Jasja Nottelman kiest voor een geestrijk lied (De geest is mijn
levenskracht op tekst van Beatrice Jongkind en muziek van Marten Kamminga)
waarbij zij de behoefte onderstreept die de mens heeft aan geborgenheid.
Om deze te kunnen ervaren hebben we de Geest nodig, die ons omarmt en ons
telkens weer overeind zet. Niet alleen in ons persoonlijk leven, maar ook in de
oecumene, die gebrokenheid wil helen, muren wil slechten en leeft van de Geest.
Bemoedigend, zegt ze, is de regel uit het lied dat we door de Geest altijd weer
rechtop worden gezet als we in elkaar gebeukt zijn door het leven in duister en nacht.
Dan mag je toch weten: de Geest is mijn levenskracht. De slotregels van het lied
luiden als volgt:
De Geest is mijn levenskracht.
Zij droogt mijn tranen, zij vangt mij op
haar armen rondom mij, zet mij weer rechtop.
Haar wil ik bezingen, Haar samen vieren,
Haar wil ik koesteren, want zij koestert mij.
Haar wil ik smeken om bij mij te blijven
in deze wereld in jou en in mij.(blz 67)
Van harte wens ik ieder een geestrijk pinksterfeest toe.
Corrie van Egmond
Pastoralia
Jan Ros is onverwacht snel verhuisd naar:
Vivium Godelinde; Woonzorgcomplex kamer 116; Jozef Israëlslaan 1 Bussum

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

Kerk in actie Christen zijn in Bangladesh
In het overwegend islamitische Bangladesh groeit de christelijke kerk, maar de
gelovigen op het platteland van het Mymensingh district behoren tot de allerarmsten
van de samenleving. De kerk in dit district, partner van Kerk in Actie, biedt hulp in
allerlei vormen. Leiderschap voor voorgangers. Alfabetiseringscursussen voor
volwassenen. Op de zondagsschool krijgen kinderen wekelijks bijbelonderwijs. En
huiswerkbegeleiding voor schoolgaande kinderen. Veel gemeenteleden kunnen het
hoofd nauwelijks boven water houden, de kerk helpt met microkredieten en
beroepstrainingen. Zo wordt het mogelijk een leven te leiden boven de
armoedegrens.

