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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) 

 

 

Dienst  13 januari  
 

Voorganger: Jan Greven 

Orgel: Jos de Lange 

 

 

Kasper Hamster (ouderling) 

Aalt Riezebos (koster) 

 

 

 

Collecte 24.12 
 

1e Eigen huis 

 

2e Diaconie/Kerk in actie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengst 16 december 
 

Eigen huis              € 93,00 

Muziek                    € 80,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie: 

 

Corrie van Egmond (030) 2313138 

Tineke Hafkamp, voorzitter kerkenraad  

(035) 6561961 

 

Zie ook onze website:  

www.osg-kortenhoef.nl 

 

 

 

Kerstnachtdienst 

In deze kerstnachtdienst zal Jos Smits met zijn Rijnforellen het  'klein kerstoratorium' 

van Huub Oosterhuis en Antoine Oomen ten gehore brengen. 

De vertrouwde teksten uit Lucas 2 en uit Jesaja worden deze keer niet gelezen maar 

gezongen. Laat u verrassen door het kerstevangelie! 

 

Kinderen in de Knel van Kerk in Actie   

Met Kerst, feest van licht, willen we een sprankje hoop en licht brengen aan 

kwetsbare kinderen voor wie leven vaak donker is. Honderdduizenden Syrische 

kinderen moesten met hun ouders vluchten voor oorlog en geweld en wonen al jaren 

in vluchtelingenkampen in Libanon. Lokale partners van Kerk in Actie delen er 

voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. 

Kinderen van vluchtelingen kunnen onderwijs volgen en krijgen psychologische hulp. 

Verder worden medische en hygiënepakketten uitgedeeld en drinkwater- en 

sanitaire voorzieningen verbeterd. Ook zijn er gaarkeukens ingericht waar Syrische 

en Libanese vrouwen warme maaltijden koken. De maaltijden worden rondgebracht 

bij Syrische gezinnen. Met uw steun geeft Kerk in Actie hoop en licht aan 

vluchtelingenkinderen met onderwijs, een warme maaltijd en schoon drinkwater. 

Met uw bijdrage aan de deze collecte steunt u dit werk voor Kinderen in de Knel van 

Kerk in Actie. 

  

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.  

 

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 op 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 op zaterdag 19 januari om 14:00 uur bij Nely Drexhage, 

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

Murat Isik. 

 

http://www.osg-kortenhoef.nl/
tel:035-6560993
tel:035-6283879

