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Dienst 9 december  
 

Voorganger: Machteld van Woerden 

Vleugel: Paul de Boer 

 

 

Kasper Hamster (ouderling) 

Freek Visser( (koster) 

 

Dienst 16 december 
 

Voorganger: Fride Bonda 

Orgel: Piet Bakker 

 

 

Christa Hörchner  (ouderling) 

 Anna Kief (koster) 

 

Kerstnachtdienst 24 december 
 

Voorganger: Corrie van Egmond 

Vleugel: Jos Smits 

Koor: De Rijnforellen 

 

Ruurd Werner  (ouderling) 

Freek Visser (koster) 

 
 

 

 

Collecte 
 

1e Eigen huis 

 

2e Diaconie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengst 25 november 
 

Eigen huis           € 117,50 

Muziek                 € 127,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie: 

 

Corrie van Egmond (030) 2313138 

Tineke Hafkamp, voorzitter kerkenraad  

(035) 6561961 

 

Zie ook onze website:  

www.osg-kortenhoef.nl 

 

 

 

 

Advent 

Na de laatste zondag van het kerkelijk jaar is de adventperiode aangebroken. 

Komende zondag vieren we tweede advent, ter voorbereiding op kerst. In het  boek 

Liturgie rond de langste nacht van Jan de Jongh las ik onderstaand Gebed passend bij 

de advent. 

 

Zal eens de dag komen 

dat de tocht is volbracht? 

Zal er eens een stad van vrede zijn, 

zonder armen en rijken? 

Zal er een eind komen aan het zwerven 

van zoveel vluchtelingen? 

Het is niet te geloven! 

 

Eeuwige vernieuw onze hoop 

door liederen en verhalen. 

Raak ieder van ons, 

zodat we weer weten er te mogen zijn: 

mensen op weg, twijfelaars, zoekers en dromers, 

geborgen in uw geheim. 

Corrie van Egmond 

 

Diaconie 

Zondag wordt een bijdrage gevraagd om de minima van Wijdemeren een 

kerstattentie te kunnen geven. Naast de OSG doen alle kerken van Wijdemeren 

hieraan mee. 

 

OpenSynagoge Dienst 

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. 

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


 

Voor uw agenda 

Na de synagogedienst komen in het kader van ‘Food for your soul’ de twee andere 

monotheïstsche godsdiensten aan de orde. Noteert u in uw agenda donderdagavond 

17 januari en 7 februari respectievelijk christendom met Inger van Es en islam met 

Enis Odaci. Over beide avonden volgt nadere informatie. 

 

Kringen 

De leer-gesprekskring woensdag 16 januari om 13:30 uur bij Marrit de Boer, 

P.C.Hooftweg 15 in Hilversum, tel. 035-6560993. We bestuderen hoofdstuk 14 van 

Een gebroken wereld heel maken van Jonathan Sacks.  

De boekenkring zaterdag 19 januari om 14:00 uur bij Nely Drexhage, Bonifaciuslaan 

13 in Hilversum, tel. 035-6283879. We lezen Wees onzichtbaar van Murat Isik. 

Kring Hebreeuwse letters op dinsdagavond 18 december bij Joke Stoker, 

Hermelijnlaan 29 Hilversum. 

 
Concert bij Kaarslicht 2018 

Op zaterdagmiddag 15 december vindt het intussen traditionele Concert bij 

Kaarslicht plaats. Het prachtige Oude Kerkje in Kortenhoef vormt die middag een 

intieme en sfeervolle entourage waar liefhebbers kunnen genieten van een uur mooie 

muziek. De uitvoering wordt zoals altijd verzorgd door het bekende Hilversumse 

cellistenduo Judith Jamin & Sebastiaan van Eck. Ze spelen dit concert samen met 

Sebastian Koloski en Stephan Heber muziek voor 2, 3 en 4 celli. 

Op het programma werken van o.a. Haydn, Schubert, Offenbach en Verdi. 

Datum: zaterdag 15 december 

Adres: Oude Kerkje van Kortenhoef, Kortenhoefsedijk 168  

Aanvang: 16.00 uur, kerk open om 15.30 uur  

Toegang: € 10,- inclusief een drankje na afloop. 

S.v.p. reserveren via de mail: sfvaneck@gmail.com 

Eventueel resterende kaarten vanaf 30 minuten voor aanvang aan de zaal. 
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