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Dienst 11 november  
 

Voorganger: Sytze de Vries 

Vleugel: Paul de Boer 

 

Christa Hörchner (ouderling) 

Anna Kief (koster) 

 

Dienst 25  november 
 

Voorganger: Corrie van Egmond 

Vleugel: Jos Smits 

 

Erna Kaldewaij (ouderling) 

Aalt Riezebos(koster) 

 

 Nesciolezing 18 november 
 

Lezing door Hannah Rood over  ‘Verhalend 
verbinden’ 
 

Concert: Francien Post , fluit, en Corien van 

den Berg, vleugel 
 

 

 

Collecte 
 

1e Eigen huis 

 

2e Kerk in actie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengst 28 oktober 
 

Eigen huis        € 80,00 

Muziek              € 62,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie: 

 

Corrie van Egmond (030) 2313138 

Tineke Hafkamp, voorzitter kerkenraad  

(035) 6561961 

 

Zie ook onze website:  

www.osg-kortenhoef.nl 

 

 

 

 

Let op! We beginnen voortaan om 11.15 uur. Welkom vanaf 11.00 uur! 

 

Leven van vis en ecotoerisme in Nepal 

De grond in de bergachtige Rukum-regio in het middenwesten van Nepal is arm. 

Landbouw is moeilijk en levert maar voor zes tot acht maanden per jaar voedsel op. 

Door het voedseltekort is 35% van de kinderen onder de vijf jaar chronisch 

ondervoed. In de regio ligt een groot meer, geschikt voor het kweken van vis. Dankzij 

de verkoop van vis op de lokale markt krijgen de boeren meer inkomsten. Samen met 

lokale partner UMN (United Mission in Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun 

inkomsten te vergroten door het verbeteren van de visteelt in het Syarpumeer. UMN 

ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, geeft advies over watermanagement 

tijdens het regenseizoen en over de verkoop van de vis. Het meer is ook heel geschikt 

voor ecotoerisme. Met een waterfiets kunnen toeristen een mooie tocht over het 

meer maken. Door het gebruik van de waterfiets komt er meer zuurstof in het water 

wat bevorderlijk is voor de visstand. Dankzij de ondersteuning van UMN op het 

gebied van landbouw, visserij en ecotoerisme stijgt het inkomen van de bevolking en 

kunnen 1.600 mensen het hele jaar door voldoende voedsel kopen. Met uw bijdrage 

ondersteunt u het werk van UMN.  

 

Amnesty International 

Na de dienst van zondag 11 november kunt u kerstartikelen van Amnesty 

International aanschaffen. Janneke Tol en Anja Verbruggen verkopen weer 

kerstkaarten, kaarsen en andere artikelen. Er kan alleen contant betaald worden. 

 

Excursie 

 

Afgelopen zondag 4 november kwamen 

negen OSG’ers in een zonovergoten 

museum Het Depot, omringd door het 

arboretum, in aan Wageningen 

Beeldengalerij Het Depot is een 

museaal podium voor de hedendaagse 

beeldhouwkunst en stelt daarbij de 

ontplooiingskansen van de kunstenaar 

centraal: van mensen voor mensen. De 

collectie beelden bestaat uit torsen en 

fragmenten van het menselijk lichaam.  

We werden opgewacht door een 

aardige jonge vrouw die de rondleiding 

gaf, zij voerde ons langs verschillende 

bijzondere kunstwerken van de vaste 

collectie en langs een aantal 

beeldhouwwerken van de tijdelijke 

tentoonstelling: bomen zijn als mensen. 

Verrassend wat er met hout gemaakt 

kan worden. 

http://www.osg-kortenhoef.nl/


Het museum is prachtig gelegen, via grote ramen kijk je via de kunstwerken naar de 

tuin. We keken onze ogen uit, bijzonder was ook dat vrijwel ieder beeld aangeraakt 

mocht worden, we kwamen ogen en handen te kort... 

Na de (heerlijke) lunch hebben we de tuin bewonderd en de naastgelegen villa met 

beeldhouwwerk van Eja Siepman van den Berg. Wij waren allen zeer enthousiast, 

mocht u eens in de buurt zijn ga er zeker kijken, een rondleiding erbij voegt veel toe! 

Met dank aan Ben die dit voor ons heeft georganiseerd. 

 

Allerzielen 

Op zaterdag 3 november stond de tent met de mogelijkheid om een kaarsje aan te 

steken voor een overledene weer op de Meenthof in Kortenhoef. Bijzonder dat er 

ieder jaar zoveel mensen gebruik maken van deze mogelijkheid. Toen ik rond 13.00 

uur aankwam stonden er al tientallen kaarsjes te branden. Mannen, vrouwen, 

kinderen, oud en jong doen mee, schrijven iets in het intentieboek, hebben soms 

behoefte aan een gesprek, dit alles tussen het boodschappen doen door. 

Een jaarlijkse traditie die vertrouwd begint te raken. 

Corrie van Egmond 

 

Kringen 

De leer-gesprekskring woensdag 28 november om 14:00 uur bij Marrit de Boer, P.C. 

Hooftweg 15 in Hilversum, tel. 035-6560993. We bestuderen hoofdstuk 13 van Een 

gebroken wereld heel maken van Jonathan Sacks. 

De boekenkring is zaterdag 1 december om 14:15 uur bij Ada de Kroon, Eslaan 13 in 

Kortenhoef, tel. 035-6562179. We lezen De Lavendeltuin van Lucinda Riley. 

 

Marlous Lazal Heimwee in DeMess in Naarden 

Wilt u Marlous nog eens horen? Op zondag 11 november om 15.30 uur treedt ze met 

het programma Heimwee op in de Mess in Naarden. Kaarten http://demess.nl 

 

Voor uw agenda 

Op vrijdagavond 21 december wordt er  in ons kerkje  een Open Synagoge Dienst 

gehouden onder leiding van rabbijn Tamarah Benima, met ondersteuning van 

Alexander de Vries als chazzan. 

De Open Synagoge Diensten zijn bedoeld om niet-Joden en Joden voor wie de 

sjoeldrempel te hoog is te laten ervaren hoe het is op vrijdagavond in de sjoel. Veel 

mensen hebben belangstelling voor het Jodendom. Zij lezen boeken, kijken 

documentaires en joodse films, reizen naar Israël etc., maar meedoen met het joodse 

leven - hoe beperkt ook - kan wel, maar juist meedoen in de sjoel niet. 

Vandaar de Open Synagoge Diensten, waar iedereen welkom is, ook kinderen en 

jongeren. 

Nadere informatie volgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:035-6560993
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http://demess.nl/

