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Gezamenlijke dienst 27 januari

Dienst 10 februari

Nesciolezing 17 februari

Voorgangers: Wim Balk, Corrie van
Egmond en Otto Scholten
Vleugel: Paul de Boer
Koor van de Antoniusparochie

Voorganger: Corrie van Egmond
Vleugel: Jos Smits
Zang: Jacques van Leeuwen

Mirjam van Veen, hoogleraar
kerkgeschiedenis VU over ‘Maria en
vluchtelingen’

Erna Kaldewaij (ouderling)
Donnalee Houthuyzen (koster)

Concert: Duo Sans Souci, Lieke Daniëls,
viool & Frans van Dalen, vleugel

Christa Hörchner (ouderling)
Freek Visser (koster)

Gezamenlijke dienst
Komende zondag is er een gezamenlijke dienst met de Graankorrel en de
St.Antoniusparochie rondom de week van gebed voor de eenheid die al ruim 150
wordt georganiseerd over de hele wereld. Het koor van de St.Antoniusparochie
onder leiding van Paul de Boer verleent medewerking aan de dienst. Voorgangers
zijn Wim Balk, Otto Scholten en Corrie van Egmond.

Collecte
1e Eigen huis
2e Diaconie

Opbrengst 13 januari
Eigen huis
Muziek

€ 118,60
€ 96,00

Voor meer informatie:
Corrie van Egmond (030) 2313138
Tineke Hafkamp, voorzitter kerkenraad
(035) 6561961
Zie ook onze website:
www.osg-kortenhoef.nl

Verslag Food for your soul 17 januari
Wat een verrassende avond werd de bijeenkomst van afgelopen donderdag 17
januari. In het koor van de kerk zaten ruim 25 mensen met in het midden tafels met
heerlijke soep en hartige taarten. De theologe en psychologe Inger van Nes sprak
met ons over de betekenis van de bede uit het Onze Vader: 'Geef ons heden ons
dagelijks brood' . Met name wat deze regel voor haar betekent na haar fietsongeluk
waaraan zij blijvend hersenletsel heeft overgehouden, kwam ter sprake. Over de
manier waarop zij van wanhoop en ontreddering, baanverlies, bijstand tot
dankbaarheid over deze situatie is gekomen vertelde ze openhartig.
We raakten met elkaar in gesprek over wat deze regel voor ons betekent, er kwamen
oorlogservaringen naar voren, ook de aanwezige moslimvrouwen uit Irak en Syrië
vertelden over de honger en bedreiging in de oorlog die zij hebben meegemaakt.
Inger begon met het lezen van het Onze Vader uit het Mattheus evangelie en ze
sloot af met het lezen van de zaligsprekingen waarin alle vanzelfsprekendheden
worden omgedraaid. Fieke Neijsen speelde voor ons prachtig op de vleugel.
Mooi ook was het om te zien dat evenals bij de synagogedienst in december, zoveel
OSG’ers zich hebben ingezet om deze avond tot een 'succes' te maken: mensen die
hebben gekookt en gebakken, anderen die tafels dekten en stoelen sjouwden, weer
anderen die eerder kwamen onder het motto: er is vast nog wel wat te doen..., en zij
die zelfs de volgende ochtend terugkwamen om af te wassen en op te ruimen. Ruurd
en Anja veel dank voor jullie inzet bij het rondbrengen van flyers, het verzorgen van
p.r. en de hele organisatie.
Nieuwe kans Food for your soul
Op donderdag 7 februari sluiten we het drieluik af met de invalshoek vanuit de islam.
Islamkenner Enis Odaci zal ons vertellen over zijn achtergrond als Turkse jongen in
Nederland tussen twee culturen in. Hij zal spreken over de pijn van migratie. Hoe de
reis naar een nieuw land zorgt voor een nieuwe blik op samenleven: dwars door
culturen, religies en persoonlijke relaties heen. Hij heeft een aantal jaren geleden de
stichting Humanislam opgericht. Humanislam staat voor humanisme in de islam. De
mens vormt voor hem het begin-, middel- en eindpunt van de godsdienst. Hij noemt
dit een geloofskeuze.
Deze avond is prima te bezoeken wanneer u de voorgaande avonden hebt gemist.
Aanvang 18.00 uur, maaltijd plus lezing, we ronden af met een meditatief moment
vanuit de traditie van de islam rond 20.00 uur. Komt allen!!!
In de kerk ligt aanstaande zondag een lijst waarop u zich aan kunt melden (ook om te
helpen/iets te maken voor het eten).

Ook kunt u zich opgeven via scriba@osg-kortenhoef.nl
Medewerking gevraagd
Voor de Food for your soul avond van 7 februari 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.
Kringen
De leer-gesprekskring is op maandag 25 februari om 14:00 uur bij Ina Rensen, Joh.
Huslaan 274 in Hilversum, tel. 035-6217183. We bestuderen hoofdstuk 15 van Een
gebroken wereld heel maken van Jonathan Sacks.
De boekenkring valt op zaterdag 2 maart om 14:00 uur bij Gerda de With, Eg.
Blocklaan 28 in Kortenhoef, tel.035-6562055. We lezen De stamhouder van Alexander
Münninghoff.
De kring Hebreeuwse letters wordt gehouden om 20.00 uur op 5 februari bij Julie de
Jonge, Bisonstraat 18, Bussum.

