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Voorgangers: Corrie van Egmond, Annie 

Visser en Wim Balk 

Vleugel: Paul de Boer 

 

Christa Hörchner (ouderling) 

 Anna Kief (koster) 

 

Dienst 14 februari  
 

Voorganger: Jan Greven 

Vleugel: Jos Smits 

 

 

Kasper Hamster (ouderling) 

Donnalee Houthuyzen (koster) 

 

 

Nesciolezing 21 februari 
 

Lezing in samenwerking met de VU door 

Bert Keizer, verpleeghuisarts, filosoof, 

schrijver over ‘Twijfel en keuze in de 

medische praktijk’ 

Concert: Daniël van der Hoeven, vleugel 

en Elise Sluiman, hobo 

 

 

 

Collecte  
 

1
e
 Eigen huis  

 

2
e
 ......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengst collecte 10 januari 

 
Kerk                       € 135,10 

Diaconie               € 172,95 
 

Voor meer informatie: 
 

Corrie van Egmond (030) 2313138 

Tineke Hafkamp, voorzitter kerkenraad 

(035) 6561961 

 

Zie ook onze website:  

www.osg-kortenhoef.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pioniersgroep Wijdemeren 

Zoals u allen weet, is er reeds enige maanden een zgn. pioniersgroep met vertegen-

woordigers van de Graankorrel en de OSG aan het brainstormen over mogelijkheden 

van de kerk in de toekomst. Voor wie kan de kerk iets betekenen, waar is behoefte 

aan...??  

Namens de landelijke kerk zal Martijn Vellekoop (die de pioniersgroep begeleidt) deze 

zondag aanwezig zijn om na de dienst van zondag 24 januari ons het een en ander te 

verduidelijken wat pionieren in kan houden. Natuurlijk drinken we na de dienst eerst 

een kopje koffie/thee met iets lekkers!! in de Blokhut, om dan terug te keren naar de 

kerk. Daar zal Martijn een presentatie geven over waar we mee bezig zijn en wat er in 

het land zoal gebeurt. Van harte welkom: in de dienst, maar ook daarna! 

Tineke Hafkamp 

 

Uitnodiging filmavond 

Woensdagavond 27 januari 2016 om 20.00 uur in het Achterom, achter de 

Antoniuskerk Kerklaan Kortenhoef.  

In het kader van de week van gebed voor de eenheid organiseren de Antoniusparochie, 

de Graankorrel en de Oecumenische Streekgemeente een filmavond. Vertoond zal 

worden de documentaire: Sunny Side of spirit. 

Vier op de tien Nederlanders lijden aan klachten als depressiviteit, slapeloosheid, 

ADHD en stress. Hoe is dat in andere culturen? Sunny Bergman onderzoekt in deze 

documentaire hoe er in Ghana op geheel andere, veelal spirituele, wijze met deze voor 

ons bekende psychische klachten wordt omgegaan. 

Hoe gaan ze in Ghana om met tegenslag, depressie en de dood? Depressie is voor veel 

Ghanezen een onbekend fenomeen. En eenzaamheid al helemaal. Men leeft, werkt, 

slaapt en eet gezamenlijk. Als een lid van de groep terneergeslagen is, wordt dat 

gezien als een probleem van de hele gemeenschap waarvoor ze met elkaar een 

oplossing moeten bedenken. Sunny leeft mee met de familie van een vriendin, bij wie 

ze ervaart dat zorgen voor elkaar ook een vorm is van zorgen voor jezelf. Na afloop van 

deze documentaire wisselen we onze indrukken en gedachten uit! 

 

Veertigdagentijd 

Ook al bevinden we ons nog in de tijd na kerst, de weken van Epifanie (verschijning van 

de Heer) de veertigdagentijd komt al in het verschiet.  Op woensdag 10 februari is er 

om 19.00 uur een gezamenlijke Aswoensdag gebedsviering in de Antoniuskerk op de 

Kerklaan. Hiervoor bent u allen van harte uitgenodigd om zo het begin van de 

veertigdagentijd te markeren. 

 

Kring 

Op donderdagmiddag 4 februari is er om1 4.00 uur in de Graankorrel de kring rondom 

de zeven deugden. Er kunnen nog nieuwe mensen meedoen!  

 

Kerkbalans 2016 

Zondag ligt in de Blokhut de Kerkbalansbrief klaar. 

 


