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Dienst 13 januari 
 

Voorganger: Jan Greven 

Orgel: Jos de Lange 

 

 

Ina Rensen (ouderling) 

Aalt Riezebos (koster) 

 

Gezamenlijke dienst 27 januari 
 

Voorganger: Corrie van Egmond e.a. 

Vleugel: Paul de Boer 

Koor van de Antoniusparochie 

 

Christa Hörchner (ouderling) 

Freek Visser (koster) 

 

Nesciolezing 20 januari 
 

Jelle van Baardewijk over uitgave Het 

Goede Leven en de Vrije Markt 

 

Concert: Hobbematrio Jussi Paananen, 

viool, Jeanny Beerkens, cello en Yumi 

Tomaya, vleugel 

 
 

 

 

Collecte  
 

1e Eigen huis 

 

2e Muziek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengst 24 december 
 

Eigen huis              € 266,95 

Kind in de knel     € 367,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie: 

 

Corrie van Egmond (030) 2313138 

Tineke Hafkamp, voorzitter kerkenraad  

(035) 6561961 

 

Zie ook onze website:  

www.osg-kortenhoef.nl 

 

 

 

Nieuw jaar 

We zijn het nieuwe jaar begonnen, misschien met nieuwe voornemens, met bepaalde 

verwachtingen, met een open oog en oor voor wat er mogelijk is of juist met 

gevoelens van onzekerheid  over wat te wachten staat. In het kerkelijk jaar heten de 

weken vanaf Driekoningen (6 januari) de periode van Epifanie(=verschijning). Zoals 

we met 'opgaande' lijn naar Kerst toe leefden (advent) is er ook weer een  

'neergaande' lijn van het feest uit. We moeten weer nuchter in de werkelijkheid 

geplaatst worden. Het draait om één motief: de verschijning van Christus aan en in 

de wereld. Er worden in deze periode verhalen gelezen over Jezus' eerste optreden 

op de bruiloft te Kana, zijn doop in de Jordaan, de storm op het meer, ter inspiratie 

voor zijn volgelingen. Deze verhalen kunnen een leidraad zijn voor ons handelen. 

Joh. Sacks, em. opperrabbijn van Groot Brittannië, noemde een paar maanden 

geleden een aantal levensveranderende principes om toe te passen in het nieuwe 

(Joodse) jaar. 

Een ervan is het tonen van dankbaarheid. Door te bidden danken we de Eeuwige voor 

alles wat we hebben, het doet ons opmerken wat we anders als vanzelfsprekend 

zouden beschouwen. Een ander luidt spreek geen kwaad, zie het goede in mensen en 

als je het slechte ziet, zwijg dan.  

Van harte wens ik ieder een verrassend, gezegend, ruimhartig en liefdevol 2019 toe. 

Corrie van Egmond 

 

Food for your soul 

Food for your soul is een nieuw project van de OSG waarin aandacht wordt 

geschonken aan de drie monotheïstische wereldgodsdiensten. Op donderdagavond 

17 januari 18.00 uur staat het christendom centraal en op 7 februari 18.00 uur de 

islam. In deze beide bijeenkomsten gaan we met elkaar aan tafel en luisteren we naar 

de inleiders. Voor het christendom komt Inger van Nes en voor de islam Enis Odaci. 

Na de inleiding komen we met elkaar in gesprek. De avonden worden steeds 

afgesloten met een meditatief moment. U bent van harte uitgenodigd voor deze 

beide of een van beide bijenkomsten. Na de dienst van 3 januari ligt er een 

intekenlijst inde De Blokhut. U kunt zich ook opgeven per e-mail: scriba@osg-

kortenhoef.nl 

 

Medewerking gevraagd 

Voor de Food for your soul avond van 17 januari zoeken we nog mensen die willen 

helpen. Er moeten tafels worden klaar gezet. We willen de aanwezigen graag lekkere 

vegetarische quiche voorzetten, wie wil er een bakken? Ook zoeken we nog naar 

witte tafelkleden. Wie willen er helpen met opruimen na afloop? U kunt zich opgeven 

bij Anja Verbruggen. 

 

Dienst 27 januari 

Oecumenische viering in het kader van de week van gebed voor de eenheid van de 

kerken met medewerking van het koor van de Antoniusparochie onder leiding van 

Paul de Boer. 

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