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Dienst 16 december  
 

Voorganger: Fride Bonda 

Orgel: Piet Bakker 

 

 

Christa Hörchner (ouderling) 

Anna Kief (koster) 

 

Open Synagoge Dienst vrijdag  

21 december 19.00 – 22.00 uur 
 

Met rabbijn Tamarah Benima en 

Alexander de Vries, chazan 

 

 

Kerstnachtdienst 24 december 
 

Voorganger: Corrie van Egmond 

Vleugel: Jos Smits 

Koor: De Rijnforellen 

 

Ruurd Werner  (ouderling) 

Freek Visser (koster) 

 
 

 

 

Collecte 
 

1e Eigen huis 

 

2e Muziek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengst 9 december 
 

Eigen huis              € 142,45 

Diaconie                 € 126,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie: 

 

Corrie van Egmond (030) 2313138 

Tineke Hafkamp, voorzitter kerkenraad  

(035) 6561961 

 

Zie ook onze website:  

www.osg-kortenhoef.nl 

 

 

 

Pastoraat 

Beste allen, 

Vanmiddag kreeg ik met de post een schrijven van Leo en Wilma de Niet betreffende 

hun vader Leen. Leen heeft reeds vorige jaar de diagnose Alzheimer en Vasculaire 

dementie gekregen, maar de laatste tijd ging zijn toestand erg achteruit. Zelfs zo erg, 

dat hij met urgentie zou moeten worden opgenomen. Wachtlijsten zijn erg lang, 

zodat de kinderen hebben gezocht naar privé-opvang. Die hebben ze gevonden in 

Wijk bij Duurstede. Het voelt voor hen goed en ook voor Leen. 

Daarom willen ze ons laten weten dat hun vader nu 'logeert' in: 

De Wijkse Hof 

Singel 1a 

3961 CE Wijk bij Duurstede 

www.dewijksehof.nl 

Als je op visite wilt, ben je van harte welkom. 

Leo de Niet 06 - 15 29 15 38.        Wilma Beukers- de Niet 06 - 20 78 12 76 

Dat is voor de familie een zorgelijke situatie! 

Groet, 

Tineke 

 

Open Synagoge Dienst 

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

gehouden onder leiding van rabbijn Tamarah Benima met chazan Alexander de Vries. 

U wordt verwacht van 19.00 – 22.00 uur aanwezig te zijn; het gaat namelijk om het 

gezellig samenzijn rondom de Eeuwige en het eeuwige.  

Ook kinderen zijn van harte uitgenodigd. 

In de Blokhut ligt een lijst om u op te geven voor deze bijzondere dienst. U kunt zich 

ook opgeven via scriba@osg-kortenhoef.nl. 

  

Voor uw agenda 

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