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Dienst 14 oktober  
 

Voorganger: Corrie van Egmond 

Vleugel: Paul de Boer 

 

Ina Rensen (ouderling) 

Freek Visser (koster) 

  

 

Dienst 28 oktober 
 

Voorganger: Harry Pals 

Vleugel: Jos Smits 

 

Kasper Hamster (ouderling) 

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 
 

1e Eigen huis 

 

2e Diaconie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengst 23 september 
 

P.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie: 

 

Corrie van Egmond (030) 2313138 

Tineke Hafkamp, voorzitter kerkenraad  

(035) 6561961 

 

Zie ook onze website:  

www.osg-kortenhoef.nl 

 

 

 

 

Collecte Kerk in Actie 

Kerk in Actie Nederland helpt Sulawesi In het rampgebied is grote behoefte aan 

voedsel, drinkwater, tenten, dekens en medische ondersteuning. Kerk in Actie biedt 

direct hulp aan slachtoffers en ook bij de wederopbouw. Via de lokale partners komt 

hulp terecht bij die mensen die dat het meest nodig hebben. Voorlopig krijgen 

zwangere vrouwen, kinderen en ouderen de eerste hulp. 

 

Koffiezetters gevraagd 

Binnenkort gaan we het nieuwe koffierooster voor 2019 maken. Het gaat om de 

gewone diensten op de tweede en vierde zondag van de maand. We hebben al een 

aantal mensen op wie we al jaren kunnen rekenen! Maar er zijn ook een paar mensen 

die ermee willen stoppen. Wilt u ook af en toe koffie zetten? Graag opgeven bij Anja 

Verbruggen op 06-45 06 33 15 of anja.verbruggen@gmail.com 

Ik maak het rooster en zet er telefoonnummers van alle koffiezetters op. Komt het u 

een zondag niet uit, dan kunt u ruilen. U kunt een van de eerstvolgende keren 

meekijken met iemand, zodat u ziet hoe het grote koffieapparaat werkt en ik stuur 

ook nog een instructie. 
Anja Verbruggen 

 

Kringen  

De leer-gesprekskring is dinsdag 16 oktober om 14:00 uur bij Ina Rensen, Johannes 

Huslaan 274 in Hilversum, tel. 035-6217183. We bestuderen hoofdstuk 12 van Een 

gebroken wereld heel maken van Jonathan Sacks. 

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

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

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 16e 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  

http://www.osg-kortenhoef.nl/
mailto:anja.verbruggen@gmail.com
tel:035-6217183
tel:035-6217183


(€ 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 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hetdepot.nl/
mailto:koningpannebakker@telfort.nl

