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Dienst	14	februari	

 

Voorganger: Jan Greven 

Vleugel: Jos Smits 

 

Kasper Hamster (ouderling) 

Donnalee Houthuyzen (koster) 

 

 

Dienst 28 februari  
 

Voorganger: Fride Bonda 

Orgel: Piet Bakker  

 

Ina Rensen (ouderling) 

Aalt Riezebos (koster) 

 

 

Nesciolezing 21 februari 
 

Lezing in samenwerking met de VU door 

Bert Keizer over ‘Twijfel en keuze in de 

medische praktijk bezien vanuit de arts en 

vanuit de patiënt’ 

Concert: Daniël van der Hoeven, vleugel 

en Elise Sluiman, hobo 
 

 

 

Collecte  
 

1
e
 Eigen huis  

 

2
e
 Diaconie – Kerk in actie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengst collecte 24 januari 

 
Kerk                       € 232,85 

Diaconie               € 235,80 
 

 

 

 

 

Voor meer informatie: 
 

Corrie van Egmond (030) 2313138 

Tineke Hafkamp, voorzitter kerkenraad 

(035) 6561961 

 

Zie ook onze website:  

www.osg-kortenhoef.nl 

 

 

 

Kerk in Actie 

Een nieuwe start voor kwetsbare vrouwen in India. Veel vrouwen in India zitten 

gevangen in een leven waar ze niet zelf voor gekozen hebben. Ze moeten jong 

trouwen en kinderen krijgen en mogen geen vak leren. Veel vrouwen komen in de 

problemen als hun man hen verlaat of geweld gebruikt. Samen met de kerken vangt 

het Priscillacentrum deze vrouwen op. De vrouwen volgen een vakopleiding en krijgen 

op allerlei terreinen hulp, net zo lang tot ze hun leven op de rit hebben. Door uw gift 

steunt u via Kerk in Actie het werk van het Priscillacentrum. 

 

Aswoensdag 

Op woensdagavond 10 februari vindt om 19.00 uur de gezamenlijke Aswoensdag-

viering plaats in de St. Antoniuskerk in Kortenhoef. Vanaf 17 februari start er een serie 

oecumenische gebedsvieringen in de veertigdagentijd. Vijf woensdagavonden houden 

we ons bezig met het thema 'wees barmhartig'. De vieringen worden dit jaar niet in de 

St. Antoniuskerk gehouden maar in De Graankorrel, Zuidereinde 15 's Graveland en 

beginnen om 19.30 uur. 

 

Versterking 

De kerkenraad is zeer blij met versterking van de gelederen door Erna Kaldewaij.  

 

Oproep 

Graag zou ik de Palmpasendienst en de Paasdienst met enkele gemeenteleden willen 

voorbereiden. Wie zou hieraan mee willen doen? Reacties graag naar Corrie van 

Egmond, tel 030-2313138 of per mail covae9@cs.com 

 

Nieuw adres 

Hella Stoelinga-Jacobs is verhuisd van Almere Haven naar Leiden. Haar nieuwe adres 

is: Schouwenhove 43, 2332 DP Leiden. Haar telefoonnummer is 071-8875746. 

 

Kringen 

Op dinsdag 23 februari om 19.30 uur vervolg Halik, hoofdstuk 4 bij Ada de Kroon. Op 

donderdag 25 februari om 14.00 uur vervolg gezamenlijke middagkring rondom de 

deugden in De Graankorrel. 

 

Filmvoorstelling  

Op zondag 6 maart gaan we naar de filmvoorstelling Brooklyn. Er is al een aantal 

aanmeldingen binnen, echter we moeten het filmtheater vóór 26 februari laten weten 

met hoeveel mensen we komen. Geef u daarom snel op! Op de lijst achter in de kerk of  

bij Corrie van Egmond covae9@cs.com / 030-2313138 of bij Ben Koning 

koningpannebakker@telfort.nl / 035-6913054. Voor verdere informatie over de film zie 

het mailbericht van 6 februari jl. 

 


