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Palmpasen 14 april

Pasen 21 april

Goede Vrijdag om 15.00 uur

Voorganger: Godelieve van Liebergen
Vleugel: Paul de Boer

Voorganger: Corrie van Egmond
Vleugel: Jos Smits
Zang: Saskia Eelman

Werkgroep liturgie

Kasper Hamster (ouderling)
Donnalee Houthuyzen (koster)

Erna Kaldewaij (ouderling)
Aalt Riezebos (koster)

Ruurd Werner (ouderling)
Donnalee Houthuyzen (koster)

Diaconie - Kerk in actie
Rwanda 25 jaar na de genocide is de organisatie Mwana Ukundwa, wat ‘geliefd kind’
betekent, ontstaan om weeskinderen onder te brengen in pleeggezinnen.
Tegenwoordig ondersteunt deze organisatie kinderen die hun ouders aan hiv-aids
hebben verloren of zelf besmet zijn. Kerk in Actie ondersteunt deze organisatie die
inmiddels 1.500 kinderen helpt met o.a. medicijnen en schooluniformen. Ook leren
de kinderen om te gaan met hun ziekte. Daarnaast worden alleenstaande moeders
die besmet zijn ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun gezin.

Collecte
1e Eigen huis
2e Diaconie

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.

Opbrengst 24 maart
Eigen huis
Kerk in actie

€ 110,90
€ 155,25

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

Agenda
Zoals u allen al heeft vernomen, gaat Corrie van Egmond de OSG verlaten. Vanaf 1
mei is zij niet langer bij ons werkzaam, maar ze zal nog wel voorgaan op de volgende
data 21 april Pasen, 29 mei en 9 juni Pinksteren.
In en na de dienst van 26 mei nemen we officieel afscheid van haar. U wordt hierover
nog nader geïnformeerd.
Tineke Hafkamp
Interculturele ontmoeting
Afgelopen woensdag was er een boeiende ontmoeting met buitenlandse vrouwen ,
mannen en OSG-ers in de Graankorrel. Een Syrische vrouw, een Afghaanse en een
Oeigoerse bereidden een heerlijke maaltijd voor zo'n 25 personen. Hun kinderen
genoten van allerlei spelletjes die Tineke Hafkamp had meegenomen. Abdullah
tokkelde op zijn snaarinstrument muziek waarop een meisje van 3 jaar Nely
uitnodigde mee te bewegen, een mooi gezicht om die twee te zien dansen.
Er werden bloemstukjes gemaakt als tafelversiering die later aan de vrouwen werden
meegegeven. Er werd gepraat, gespeeld, gedanst, gegeten, gelachen, voorbereid en
afgewassen. Dankzij de grote inzet van Anja Verbruggen en anderen werd het een
geslaagde bijeenkomst, die zeker voor herhaling vatbaar is.
Corrie van Egmond
Kringen
De leer-gesprekskring is dinsdag 23 april om 14:00 uur bij Maria Prill, Lutherhof 106 in
Hilversum, tel. 035-6249418. We bestuderen de hoofdstukken 18, 19 en 20 van Een
gebroken wereld heel maken van Jonathan Sacks. De boekenkring is zaterdag 11 mei
om 14:00 uur bij Ina Rensen, Johannes Huslaan 274 in Hilversum, tel. 035- 6217183.
We lezen De keuze van Edith Eva Eger.
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
Afscheid
Een aantal mensen uit ons midden houdt zich bezig met het afscheid van Corrie.
Zondag aanstaande ligt er een lijst in de Blokhut waar u kunt aangeven welke hapje u
mee wilt nemen voor het afscheid. Uw ideeën en suggesties kunt u doorgeven aan
Erna Kaldewaij.
Gemeenteberaad & enquête
Vorige week hebben 17 gemeenteleden de enquête ingevuld. Hieruit kwam hetzelfde
beeld naar voren als uit het gemeenteberaad van zondag 24 maart. Het doel van
beide was te komen tot een heldere opdracht voor de kerkenraad. Onderstaand treft
u de opdracht puntsgewijs in volgorde van belangrijkheid.
1. Ga op zoek naar een kerkelijk werker, die vooral het pastoraat verzorgen kan en
ook in enige diensten voorgaat. Avondmaalsvieringen zijn hierbij heel belangrijk.
Graag iemand, die maatschappelijk is ingesteld en misschien zelfs jongeren kan
aantrekken. Liefst ook nog kringen kan ondersteunen.
Pastoraat en voorgaan in de diensten kunnen zelfs gescheiden worden, mits de pastor
bereid is regelmatig haar/zijn gezicht te laten zien in de diensten.
2. Onderzoek nog nauwere samenwerking met de Graankorrel, en de
Antoniusparochie. Ook de Remonstranten (en Doopsgezinden) in Hilversum en
Bussum worden genoemd als opties.
3. De Nesciolezingen/concerten in samenwerking met de VUvereniging rond een
jaarthema voortzetten (misschien minder frequent).
4. Activiteiten buiten de kerk continueren.
5. Bekijk of de profielschets moet worden bijgesteld.
Verder hecht iedereen eraan dat de kerk in Kortenhoef blijft als lokaliteit.
De kerkenraad is begonnen met uitvoering van punt 1. In het gemeenteberaad is ook
afgesproken dat de kerkenraad u op de hoogte houdt van nieuwe ontwikkelingen.

