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Let op! We beginnen voortaan om 11.15 uur. Welkom vanaf 11.00 uur!
Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Komende zondag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar, daarna begint de
periode van advent. In deze dienst willen we de gemeenteleden die dit jaar van ons
zijn heengegaan gedenken Dien Muys, Jan Ros en ook - al was zij al enige tijd
verhuisd - Hella Stoelinga. De stenen met de naam die altijd op de avondmaalstafel
liggen worden aan familie meegegeven.
Er is ook de mogelijkheid om een naam te noemen en een lichtje aan te steken om
zo iemand uit eigen kring van familie of vrienden te gedenken.
Corrie van Egmond

Collecte
1e Eigen huis
2e Muziek

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.

Opbrengst 11 november
Eigen huis
Diaconie

€ 94,70
€ 119,05

Voor meer informatie:
Corrie van Egmond (030) 2313138
Tineke Hafkamp, voorzitter kerkenraad
(035) 6561961
Zie ook onze website:
www.osg-kortenhoef.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.
In de Blokhut ligt een lijst om u op te geven voor deze bijzondere dienst.
Oproep
Voor de Open Synagoge Dienst hebben we uw hulp hard nodig. Een dezer dagen
kunt u een verzoek om bij te dragen verwachten. Uw hulp is hard nodig. De
coördinatie van de voorbereidende taken is in handen van Anja Verbruggen.
Amnesty International
De verkoop heeft € 259,95 opgeleverd. Hartelijke dank.

