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Dienst 23 september 10.00 uur 
 

Gezamenlijke dienst in de Graankorrel 

 

  

 

Dienst 14 oktober 
 

Voorganger: Corrie van Egmond 

Vleugel: Paul de Boer 

 

Ina  

Freek Visser (koster) 

 

 Nesciolezing 21 oktober 
 

Lezing door Christiaan de Winter over ‘400 

jaar Statenvertaling’ 

 

Concert: Duo Rosemont: Elly van Munster, 

luit, en Hilde van Ruymbeke, 

mezzosopraan 

 

 

 

Collecte 
 

1
e
 Diaconie 

 

2
e
 ...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengst 9 september 
 

Kerk                               € 122,30 

Muziek                         € 109,55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie: 

 

Corrie van Egmond (030) 2313138 

Tineke Hafkamp, voorzitter kerkenraad  

(035) 6561961 

 

Zie ook onze website:  

www.osg-kortenhoef.nl 

 

 

 

Vredesweek in Kortenhoef en 's-Graveland 

De vredesweek wordt dit jaar gehouden van 15 tot en met 23 september. Het thema 

is dit jaar: Generaties van vrede. Door de generaties heen, in wat voor situatie dan 

ook, staan steeds weer mensen op voor vrede. Het thema van de Vredesweek is dit 

jaar dan ook Generaties voor vrede. Oud en jong kunnen veel aan elkaar hebben op 

weg naar een vreedzame wereld. 

Oudere generaties delen hun verhalen met jongeren, zodat 

die van hun ervaring kunnen leren. Jongere generaties halen 

inspiratie uit bijzondere rolmodellen - binnen hun familie of in 

de wereldgeschiedenis. In Amerika bijvoorbeeld staan dit jaar 

jongeren massaal op tegen wapengeweld. En het waren 

jongeren die een nieuwe zwengel gaven aan de strijd om 

kernwapens de wereld uit te krijgen. Een wens die hun ouders 

vaak al hadden. Wat hieruit blijkt? Vrede kun je leren, van 

elkaar. Het is ook een keuze: niet terugslaan, maar samen 

verdergaan. 

Door de komst van vluchtelingen zien we opnieuw dat vrede niet vanzelfsprekend is. 

Oorlogsherinneringen en -trauma’s worden vaak van ouder op kind doorgegeven. 

Hieraan willen wij in onze kerken (Oecumenische Streekgemeente, Protestantse 

Gemeente De Graankorrel en Heilige Antonius van Padua) aandacht schenken en wel 

in een gezamenlijke viering op zondag 23 september in De Graankorrel. 

 

Filmavond 

Daarnaast houden we een filmavond op woensdag 26 september vanaf 19.30 uur in ’t 

Achterom, bij de Antoniuskerk. De film die we draaien is: Ik, alleen in de klas. In deze 

documentaire gaat regisseur Karin Junger, witte moeder van drie donkere kinderen, 

samen met haar familie de confrontatie aan met het racisme dat zij in hun dagelijks 

leven ervaren. Aansluitend zullen we samen napraten over deze film. 

U bent allen van harte welkom in de viering en bij de film. 

Namens de voorbereidingsgroep, 

Maria Schuffelen 

 

Diaconale collecte in de Graankorrel 

Diaconale collecte voor vredeswerk. Werken aan vrede is urgenter dan ooit. Vrede is 

niet vanzelfsprekend. Wereldwijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en 

geweld. In Nederland zien we polarisatie toenemen. Juist nu is het belangrijk te 

werken aan vrede. Als Protestantse Kerk doen we dat onder meer door samen met 

plaatselijk kerken praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan vluchtelingen. 

Daarnaast ondersteunen we vredesactiviteiten in oorlogsgebieden en stellen we 

onrecht aan de kaak. Werken aan vrede en veiligheid is urgenter dan ooit. In de 

Vredesweek vragen Kerk in Actie en Pax daar met klem aandacht en financiële steun 

voor.  

(N.B. Voor degene die a.s. zondag niet aanwezig kan zijn in de Graankorrel en wel 

een bijdrage wil geven, dat kan via IBAN  NL 10 ABNA 0444444777 Protestantse Kerk 

o.v.v. Collecte Vredeswerk.) 



 Start nieuwe seizoen 

Op 9 september beleefden we een prachtige start van het ‘nieuwe jaar’: mooie 

teksten, tot gesprek leidende foto’s, de première van het lied over het kerkje aan de 

Dijk door Marlous Lazal. Ze werd daarbij begeleid door een strijkkwartet. Heel mooi 

gezongen en gespeeld! Daarna genoten we in de Blokhut van een heerlijke lunch. 

Veel dank aan allen die deze startdienst en lunch hadden voorbereid en uitgevoerd. 

Een volgende mooie start was de eerste Nesciolezing/koffieconcert op 16 september! 

Wat een boeiende lezing over Nescio door Lieneke Freriks en wat een bijzonder 

concert door het cello-trio!!! Al met al: een betere ‘aftrap’ voor ons thema hadden we 

niet kunnen wensen. 

Tineke Hafkamp 

 

Kringen  

De leer-gesprekskring is op dinsdag 16 oktober om 14:00 uur. Locatie nog niet 

bekend. We lezen hoofdstuk 12 van Een gebroken wereld heel maken van Jonathan 

Sacks.  

De boekenkring is op zaterdag 27 oktober om 14:15 uur bij Ia Rensen, Johannes 

Huslaan 274 in Hilversum, tel. 035-6217183. We lezen De onberispelijke man van Jan 

Gardam. 

 

Zondag 4 november 2018 bezoek aan Beeldengalerij HET DEPOT in Wageningen  

Beeldengalerij Het Depot bestaat uit twee expositiegebouwen die omgeven worden 

door een arboretum. Het Depot is gespecialiseerd in beelden van torsen en 

fragmenten daarvan. 

Naast de vaste beeldencollectie is er van september 2018 t/m april 2019 de thema-

tentoonstelling ‘BOMEN ZIJN ALS MENSEN’. Deze toonstelling laat een aantal 

houten beelden zien van verschillende beeldhouwers. Daarnaast biedt het arboretum 

een diversiteit aan levende bomen. Het Depot omschrijft de thematentoonstelling als 

volgt: Van oudsher leven mensen en bomen in diepe verbondenheid met elkaar. Met 

bomen wordt gepraat, ze worden omhelst, want bomen geven troost en stralen rust 

uit. Bomen maken meer mee dan wij in een mensenleven mee kunnen maken. 

Nostradamus (ziener 16
e
 eeuw) zei: ‘Slechts in verbinding met bomen kunnen 

mensen gelukkig worden.’ Al met al sluit deze tentoonstelling naadloos aan bij het 

OSG-thema: verbinden, verbanden, verbonden.  

Het Depot opent om 11.00 uur, de toegang is gratis. Rondleiding thematentoonstel-

ling 11.30 uur (€ 5.00 p.p.) Lunch in restaurant Linnaeus (in Het Depot) 13.00 uur  

(€ 15,00 p.p.). Daarna eventueel (individueel) bezoek aan de vaste beeldencollectie, 

aan villa Hinkeloord en het arboretum. Meer informatie www.hetdepot.nl  

Aanmelden: vóór 25 oktober a.s. bij Ben Koning 035 6913054 

koningpannebakker@telfort.nl 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


