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Collecte
1e Eigen huis
2e Muziek

Een echte Ros kopen
Zoals eerder gemeld is Jan Ros verhuisd naar Verzorgingscentrum Godelinde. Bij
deze verhuizing bleek hoeveel kunstwerken Jan in de afgelopen jaren geschapen
heeft. Zijn nieuwe appartement biedt onvoldoende ruimte om alles een mooie plaats
te geven. Daarom biedt Jan een selectie van zijn kunstwerken te koop aan. OSG’ers
kunnen na het Gemeenteberaad van zondag 24 juni een echte Ros aanschaffen. Op
de vraag wat een kunstwerk moet kosten zei Jan met zijn bekende gevoel voor
humor: ‘Minimaal de kosten van het inlijsten!’ De opbrengst van deze verkoping is
bestemd voor de OSG.
Gemeenteberaad
Op zondag 24 juni wordt na de kerkdienst het jaarlijkse gemeenteberaad gehouden.

Opbrengst 10 juni
Kerk
€ 102,30
Kerk in actie € 117,15

Agenda:
1. Welkom & agenda
2. Jaaroverzicht seizoen 17-18
3. Nieuwe jaarthema
4. Kerkvoogdij – financieel overzicht
5. Kringen – boekenkring; gesprekskring; kring Hebreeuws alfabet
6. Rondvraag
Bij het gemeenteberaad willen we graag uw mening horen ten aanzien van
activiteiten in het nieuwe seizoen, komt allen!!
Vakantie I
Corrie 16 t/m 21 juli en 13 t/m 26 aug, Godelieve van Liebergen is achterwacht in de
augustusperiode.
Vakantie II
Afgelopen week ontving ik onderstaande tekst van een collega afkomstig uit het
liedboek, een passende tekst voor de zomerperiode.

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

Dat je de weg mag gaan die je goed doet,
dat je opstaat wanneer je valt,
dat je mens mag worden in Gods ogen
en die van anderen.
Weet dat de aarde je draagt,
dat je gaat in het licht
en de wind je omgeeft.
Dat je de vruchten van het leven proeft
en gaat in vrede.
(van: Andries Govaart)

Kringen
De leer-gesprekskring is op donderdag 28 juni om 14:00 uur bij Toos Pannebakker,
Gooibergstraat 15 Bussum, tel. 035-6913054. We lezen hoofdstuk 11 van Een
gebroken wereld heel maken van Jonathan Sacks.
Op maandag 2 juli om 19.30 uur bij Anna Kief de kring Hebreeuwse letters.
De boekenkring is zaterdag 15 september om 14:15 uur bij Gerda de With, Egidius
Blocklaan 28 in Kortenhoef, tel. 035-6562055. We lezen De Amandelboom van
Michelle Cohen – Corasanti.
Op 11 of 25 augustus is onze jaarlijkse gedichtendag in Brummen.
Diensten in de zomer
12.08 Voorganger: Bert Hof, muziek: Jos de Lange, ouderling: Kasper Hamster,
koster: Donnalee Houthuyzen
26.08 Voorganger: Godelieve van Liebergen, muziek: Piet Bakker, ouderling: Erna
Kaldewaij, koster: Anna Kief
App Beth Haim
Het is al weer enige jaren geleden dat we een bezoek brachten aan Beth Haim, de
Portugese begraafplaats in Ouderkerk a/d Amstel. Mocht u van plan zijn nog eens
een bezoek te brengen dan is er sinds kort een handige gids in de vorm van een
telefoon app. U vindt de app op de naam: Beth Haim. (Overigens ook zonder een
bezoek heel informatie!)
Een cursus die verrast, boeit en verdiept
Theologie Voor Geïnteresseerden is een cursus voor iedereen die meer wil weten
over de Bijbel, over wat er allemaal over God en geloof gezegd is en nog steeds
gezegd wordt, over hoe er geloofd wordt in andere godsdiensten. Maar ook een
cursus waar plaats is voor iedereen die naast kennis ook verdieping zoekt van het
geloof en wil nadenken over de plaats van geloof en kerk in een samenleving, waar
geloof en kerk immers allang niet meer vanzelfsprekend zijn. Kortom, de theologie
kan ons nog meer vertellen.
Deze TvG-cursus wort gegeven op dinsdagmorgen in Amsterdam.
Voor informatie: https://tvg-amsterdam.nl
Dit is de laatste Zondagsbrief van dit seizoen; voor de startzondag ontvangt u de
volgende brief.

