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Dienst 10 februari 
 

Voorganger: Corrie van Egmond 

Vleugel: Jos Smits 

Zang: Jacques van Leeuwen 

 

Erna Kaldewaij (ouderling) 

Donnalee Houthuyzen (koster) 

 

Dienst 24 februari 
 

Voorganger: Bert Hof 

Orgel: Piet Bakker 

 

Ina Rensen (ouderling) 

Anna Kief (koster) 

 

Nesciolezing 17 februari 
 

Mirjam van Veen, hoogleraar 

kerkgeschiedenis VU over ‘Maria en 
vluchtelingen’ 
 

Concert: Duo Sans Souci, Lieke Daniëls, 

viool & Frans van Dalen, vleugel 

 
 

 

 

Collecte  
 

1e Eigen huis 

 

2e Diaconie: Kerk in actie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengst 27 januari 
 

Eigen huis              € 140,00 

Diaconie                  € 135,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie: 

 

Corrie van Egmond (030) 2313138 

Tineke Hafkamp, voorzitter kerkenraad  

(035) 6561961 

 

Zie ook onze website:  

www.osg-kortenhoef.nl 

 

 

 

Kerk in actie 

Water staat Bengalen aan de lippen Hasain Ali werkt als boer in Bangladesh. Hij 

verbouwt vooral rijst en jute. Door overstromingen is hij zijn oogst verloren. Zijn huis 

op de oever van de rivier liep gevaar weggespoeld te worden. Daarom heeft hij 

besloten te verhuizen naar een hogere plek en daar het huis voor hemzelf en zijn 

vrouw en hun vier kinderen te bouwen, zodat ze voorbereid zijn op nieuwe 

overstromingen. Bijna jaarlijks tijdens de moesson treden de rivieren buiten hun 

oevers. Een ramp maar ook een zegen, omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar 

land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, 

heftiger en onberekenbaarder worden. Het is daarom noodzakelijk om op hogere 

plekken te bouwen of op grotere afstand van de rivier. Ook door goede 

waarschuwingssystemen kunnen mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid 

brengen. Een van de programma’s van Kerk in Actie is daar op gericht: medewerkers 
van lokale partnerorganisaties trainen in rampenpreventie. Hevige regenval, een 

orkaan of aardbeving zijn niet te voorkomen, maar door goed voorbereid te zijn 

kunnen gevolgen worden beperkt. Door uw financiële steun helpt u mee met dit 

belangrijke werk. 

 

Food for your soul: de Islam 

Afgelopen donderdag hadden we de derde avond in het kader van ons project Food 

for your soul. Publicist en islamdeskundige Enis Odaci sprak over zijn leven geboren 

in Turkije en opgegroeid in Nederland.  

Het werd een boeiende avond met zo'n dertig deelnemers over migratie, een 

veranderende samenleving en de oproep de ander te zien als een mens met 

(levens)verhalen, waarbij het van belang is om onze eigen veranderende normen en 

waarden kritisch te bezien. Het feit dat er in de jaren zeventig een school bereid was 

voor de gehandicapte Odaci een lift aan te brengen, is volgens hem een groter 

voorbeeld van integratie dan menig inburgeringscursus. Zo kreeg hij de gelegenheid 

op te trekken met medescholieren en de opleiding te volgen die bij hem paste en zo 

deel uit te gaan maken van de Nederlandse samenleving. 

Het belang van het woord, zowel religieus als maatschappelijk, werd meer dan 

duidelijk: neem de tijd om elkaar te leren verstaan. De avond werd afgesloten met 

een bijzonder meditatief moment, Odaci las de vertaling van een belangrijk gebed uit 

de islam voor, vergelijkbaar met de invloed van het ‘Onze Vader', waarna hij dit in het 

Arabisch  reciteerde. De prachtige klanken over Allah als barmhartige en genadevolle 

klonken nog langer na in het koor van de kerk waar we zaten.(Dit gebed bidt hij ook 

wanneer hij zijn kinderen naar bed brengt) 

Heel bijzonder dat er in nauwelijks twee maanden tijd in de OSG, de woorden van 

gebed in het Hebreeuws, het Nederlands en Arabisch geklonken hebben. Ze 

harmonieerden met de vele eeuwen van gebed die al in deze kerk zijn opgestegen. 

Corrie van Egmond 

 

 

 

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


 

Gregoriaans 

We zijn blij in de dienst van a.s. zondag Jacques van Leeuwen te mogen 

verwelkomen. Na een langdurige ziekteperiode voelt hij zich gelukkig weer in staat 

om Gregoriaans te zingen. We laten ons graag verrassen door deze aloude liturgische 

klanken. 

 

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 19 februari bij Julie de 

Jonge, Bisonstraat 18, Bussum.  

 


