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Dienst	28	februari	

 

Voorganger: Fride Bonda 

Orgel: Piet Bakker  

 

Ina Rensen (ouderling) 

Aalt Riezebos (koster) 

 

Dienst 20 maart  
 

Voorganger: Corrie van Egmond 

Vleugel: Paul de Boer  

 

 Tineke Hafkamp (ouderling) 

 Erna Kaldewaij (koster) 

 

 

Nesciolezing 13 maart in Museum 

Hilversum 
Lezing door Stef van Breugel, directeur 

Museum Hilversum over Twijfel & Keuze 

in de kunst 

Concert: Margot Giselle, zang en Bas 

Gerwe, keyboard 

 

 

 

Collecte  
 

1
e
 Eigen huis  

 

2
e
 Muziek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengst collecte 14 februari 

 
Kerk                       € 100,20 

Diaconie               € 144,60 
 

 

 

 

 

Voor meer informatie: 
 

Corrie van Egmond (030) 2313138 

Tineke Hafkamp, voorzitter kerkenraad 

(035) 6561961 

 

Zie ook onze website:  

www.osg-kortenhoef.nl 

 

 

 

Nesciolezing door Stef van Breugel op 13 maart in Museum Hilversum 

Ik weet het niet. Dat was de grondhouding van waaruit Grönloh als schrijver voor het 

pseudoniem Nescio koos. Stef van Breugel (1954), directeur van Museum Hilversum, 

zal het in het kader van ons jaarthema: Twijfel en keuzes in zijn lezing hebben over het 

niet-weten bezien vanuit de kunstenaar. Over de keuzes die een kunstenaar maakt en 

over zijn twijfels.  

Stef van Breugel is van huis uit socioloog. Hij schreef meerdere essays over kunst 

waaronder een over Kijken naar kunst en over Kunst en religie en houdt regelmatig 

lezingen over kunst.  

 

Filmvoorstelling  

Op zondag 6 maart gaan we met 35 belangstellenden naar de filmvoorstelling 

Brooklyn in Filmtheater Hilversum. Aanvang 11.00 uur. 

 

Kringen 

Op zaterdag 27 februari is de boekenclub bij Nely Drexhage, Bonifaciuslaan 13 in 

Hilversum, tel. 035-6283879 om 13:30 uur.  Besproken wordt De offers van Kees van 

Beijnum. 

Op woensdag 2 maart is er de kring Hebreeuws bij Julie de Jonge in Bussum. 

 

Vespers 

De vespers in de veertigdagentijd worden steeds op woensdagavond om 19.30 uur 

gevierd in De Graankorrel. 

 

Voedselbank 

Op zaterdag 12 maart is er weer een gezamenlijke actie van de kerken van 's-Graveland 

en Kortenhoef, waarbij er houdbaar voedsel en toiletartikelen worden ingezameld op 

winkelcentrum De Meenthof in Kortenhoef voor voedselbanken in het Gooi. 

Er wordt ingezameld van 9 uur 's ochtends tot 17.00 uur ’s middags op winkelcentrum 

de Meenthof, voor de Albert Heijn en voor de Jumbo. 

 

Wijding van de oliën 

Op woensdag 23 maart is er om 19.30 uur in Oudkatholieke kerk Utrecht (vlakbij het 

Centraal Station) een dienst waarin de wijding van de oliën plaatsvindt.  

 

Vooraankondiging Haydn/Verhulst 

Op dinsdag 22 maart a.s. - in de passieweek - organiseren we een bijeenkomst waarbij 

we luisteren naar de muziek van Haydn en elkaar de verhalen van Dimitri Verhulst 

voorlezen. Datum/tijd: dinsdag 22 maart van 19.30 tot ca 22.00 uur. Ten huize van 

Albert Verdam, Graaf Wichmanlaan 26, 1405 HB Bussum (waar plaats is voor ca. 20 

personen) 

Aanmelden bij: Albert Verdam 035 6921575 / albertverdam@hotmail.com of                      

Ben Koning 035 6913054 / koningpannebakker@telfort.nl                                                                              

 

 


