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Dienst 23 september

Nesciolezing 16 september

Voorganger: Corrie van Egmond
Vleugel: Jos Smits

Gezamenlijke dienst in de Graankorrel

Lezing over het leven en werk van Nescio
door Nesciobiografe Lieneke Frerichs.

Ruurd Werner (ouderling)
Aalt Riezebos (koster)

Collecte
e

1 Eigen huis
e

2 Muziek

Opbrengst zomercollectes
Kerk
€ 353,35
Muziek
€ 142,40
Connect by music €303,00

Concert: Judith Jamin, cello; Sebastiaan
van Eck en Sebastiaan Koloski, cellisten
Startzondag
Zondag is het startzondag. Dat betekent de aftrap voor het nieuwe seizoen met het
nieuwe thema en natuurlijk de gezellige lunch na afloop van de dienst. In het
gemeenteberaad is het nieuwe thema geïntroduceerd: verbinden-verbandenverbonden, over over-leven in een connected world. In deze eerste dienst zullen we
kijken waarmee/met wie wij ons verbonden voelen. Van u wordt een actieve bijdrage
gewend.
Première lied van Marlous Lazal
In deze dienst vindt de première plaats van het lied ‘Kerkje aan de dijk’. Geschreven
en gezongen door Marlous Lazal. Zij brengt het lied ten gehore met strijkkwartet
Strings bestaande uit Marianne van den Heuvel en Tanja Keesom op viool, Désirée
Wijma, altviool en Ellis Moorman op de cello. Daarnaast zullen zij nog twee tango's
spelen, het instrumentale Libertango van Astor Piazzolla en de Tango van de ziel van
Marlous Lazal.
Marlous Lazal werkte als radiomaker voor de NTR en de Boeddhistische Omroep, ze
is nu terug bij haar eerste liefde: de muziek. Tussen 1992 en 2004 stond zij op
Nederlandse en buitenlandse podia met een repertoire van Spaanstalige tango's. De
laatste jaren werkt zij aan een eigen persoonlijk, Nederlandstalig liedrepertoire in
samenwerking met Rob Chrispijn. Recht uit het hart gezongen bespiegelingen over
verlangen, liefde en eenzaamheid en de dood.
Zij speelt momenteel haar theaterconcert Heimwee in het theater en heeft een
sterke persoonlijke band met de oecumenische streekgemeente van het Oude kerkje
van Kortenhoef. Haar moeder Margreet Koop was een zeer actief lid in de gemeente
en ze bezochten in de laatste jaren van haar leven vaak samen de diensten.
Opbrengst en bedankje Connect by Music
Op verzoek van Fieke is er tijdens de zomerdiensten tweemaal gecollecteerd voor
Connect by Music, (actief op alle vluchtelingenlocaties op het eiland Lesbos. De
opbrengst € 303, een mooi resultaat! Per e-mail is er een bedankje binnengekomen.
Er kunnen nieuwe muziekinstrumenten aangeschaft worden. Zo kunnen nog meer
kinderen genieten van het maken van muziek.

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

Kringen
De leer-gesprekskring is op dinsdag 16 oktober om 14:00 uur. Locatie nog onzeker.
We lezen hoofdstuk 12 van Een gebroken wereld heel maken van Jonathan Sacks.
De boekenkring is op 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.
Nesciolezing
Op zondag 16 september is er aandacht voor de naamgever van de lezingen: Nescio.
Lieneke Frerichs, gepromoveerd op De uitvreter en Nesciobiograaf staat stil bij zijn
leven en werk. Het concert wordt verzorgd door drie cellisten.

