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Dienst 24 maart 
 
Voorganger: Alain Verheij  
Vleugel: Jos Smits 
 
Ina Rensen (ouderling) 
Freek Visser (koster) 

 

Dienst 14 april 
 
Voorganger: Godelieve van Liebergen 
Vleugel: Paul de Boer 
 
 Kasper Hamster (ouderling) 
 Donnalee Houthuyzen (koster) 

 

Goede Vrijdag om 15.00 uur 
 
Werkgroep liturgie 
 
 
Ruurd Werner (ouderling) 
Anna Kief (koster) 

 

 
 

Collecte  
 
1e Eigen huis 
 
2e Muziek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opbrengst 24 februari 
 
Eigen huis            € 107,45 
Diaconie               €  94,10 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie: 
 
Corrie van Egmond (030) 2313138 
Tineke Hafkamp, voorzitter kerkenraad  
(035) 6561961 
 
Zie ook onze website:  
www.osg-kortenhoef.nl 
 
 
 

Gemeenteberaad zondag 24 maart 

Op zondag 24 maart willen we na de dienst waarin Alain Verheij voorgaat met u de 
toekomst van de OSG bespreken. Door het aanstaande vertrek van Corrie van 
Egmond staan we met elkaar op een heel belangrijk punt. Hoe willen/kunnen we 
verder? Wat zijn uw wensen, wat zijn de mogelijkheden? Wat moet de kerkenraad 
onderzoeken? In de Blokhut gaan we met elkaar in gesprek om te inventariseren wat 
er onder u als trouw OSG-lid leeft en waar u op hoopt. 
Het is dus heel belangrijk, dat u aanwezig bent zondag: uw mening telt!! 
 
Enquête toekomst OSG 

Naast deze zondagsbrief ontvangt u een tweede mailbericht met een enquête. Ons 
verzoek is om deze vooral goed te lezen, zo eerlijk mogelijk in te vullen en te 
verzenden. Op die manier heeft de kerkenraad al een redelijk inzicht in hetgeen er 
onder ons leeft. Mocht u zondag niet aanwezig kunnen zijn, dan is dit een 
mogelijkheid om uw mening te kennen te geven. 
Instructie invullen enquête na openen van het mailbericht. 
1. Klik op ‘INVULLEN IN GOOGLE FORMULIEREN’. 
2. Vul in door het gewenste rondje te kiezen. 
3. Klik op ‘VERZENDEN’ 
4. Mocht er nog iemand de enquête willen invullen dan klikt u op ‘NOG EEN 
ANTWOORD VERZENDEN” 
5. Als u klaar bent, kunt u het bericht sluiten. 
!! DEZE ENQUÊTE IS ANONIEM!! 
Namens de kerkenraad, Tineke Hafkamp 
 
Palmpasenstokken 

In de Palmpasendienst met Godelieve van 14 april zullen er Palmpaasstokken worden 
gemaakt. Het zou leuk zijn wanneer grootouders hun kleinkinderen hiervoor mee 
naar de kerk willen nemen. 

 

 Food for your soul, 3 april 15.30 uur-18.30 uur 

Na drie bijzondere bijeenkomsten sluiten we voor dit seizoen deze serie af met een 
gezamenlijke maaltijd, grotendeels verzorgd door vrouwen uit andere culturen. 
Een aantal van hen hebben we al leren kennen bij de eerdere avonden. 
Vanwege de ruimte en de kookmogelijkheden wordt deze avond gehouden in het 
Honk achter de Graankorrel.  
Ieder is van harte welkom, ook wanneer je de vorige bijeenkomsten hebt gemist! 
GROOTOUDERS NEEM JE KLEINKINDEREN MEE....... want er is een aantal 
'buitenlandse' kinderen dat graag met andere kinderen speelt. Abdullah uit Irak wil 
komen spelen op zijn snaarinstrument. Soms zal hij er ook bij zingen, liedjes die in 
het hele Midden-Oosten bekend zijn. Kortom: deze unieke kans krijg jeniet snel 
weer. Je kunt komen als bezoeker, je kunt ook meehelpen met koken, tafels dekken 
en versieren, activiteiten met kinderen doen. Graag aanmelden bij Anja 
Verbruggen, anja.verbruggen@gmail.com, tel 035 6564245 
We hopen velen te mogen begroeten, 
Ruurd Werner, Anja Verbruggen en Corrie van Egmond 

http://www.osg-kortenhoef.nl/
mailto:anja.verbruggen@gmail.com


Vespers in de veertigdagentijd 

Als voorbereiding op Pasen worden ook dit jaar weer gezamenlijke vespers 
georganiseerd. Ze worden gehouden in de Antoniuskerk aan de Kerklaan. Op 
woensdag 13 maart, 20 maart,27 maart 3 april en 10 april, aanvang 19.30 uur 
Vanuit de OSG werken Ada de Kroon en Freek Visser hieraan mee. 
Van harte welkom! 
 
Wijding van de oliën 

Woensdag 17 april om 19.30 uur Oud Katholieke Ste.Gertrudiskerk  Willemsplantsoen 
2 Utrecht (op loopafstand van station Utrecht CS) wijding van de oliën. 
Al meerdere jaren is een aantal OSG’ers naar Utrecht gegaan om het zegenen van de 
oliën mee te maken. Mensen uit verschillende oudkatholieke parochies in het land 
komen eens per jaar in de goede week naar de kathedraal om de olie te laten 
zegenen en mee terug te nemen naar hun eigen parochie. Deze olie wordt o.a. 
gebruikt voor de doop en de ziekenzalving. Olie neemt een belangrijke plaats in 
Bijbelverhalen in, hij wordt gebruikt om een koning of profeet te 'zalven', dat wil 
zeggen: onder Gods zegen aan te stellen. En Christus of Messias, de eretitel van 
Jezus, betekent 'gezalfde'. 
Wie dit ritueel en de kerkdienst in de goede week als voorbereiding op Pasen mee wil 
maken wordt van harte uitgenodigd zich op te geven. Opgave: Corrie van Egmond, 
tel 030 2313138, covae9@cs.com. 
Corrie van Egmond 
 
Kringen 

De leer-gesprekskring is dinsdag 2 april om 14:00 uur bij Toos Pannebakker, 
Gooibergstraat 15 in Bussum, tel. 035-6913054. We bestuderen hoofdstuk 16 en 17 
van Een gebroken wereld heel maken van Jonathan Sacks. De keer daarop is dinsdag 
23 april. Dan bestuderen we de laatste drie hoofdstukken. 
De boekenkring is zaterdag 23 maart om 14:00 uur bij Ada de Kroon, Eslaan 13 in 
Kortenhoef, tel. 035-6562179. We lezen De trooster van Esther Gerritsen.  
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