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Pasen 21 april 
 

Voorganger: Corrie van Egmond 

Vleugel: Jos Smits 

Zang: Saskia Eelman 

 

 Erna Kaldewaij (ouderling) 

 Aalt Riezebos (koster) 

 

 

Goede Vrijdag om 15.00 uur  
 

Werkgroep liturgie  

 

 

Ruurd Werner (ouderling) 

Donnalee Houthuyzen (koster)  

 

 

Dienst 12 mei  
 

Voorganger: Machteld van Woerden 

Vleugel: Paul de Boer 

 

Kasper Hamster (ouderling) 

 Freek Visser (koster) 

 

 

 

Collecte  
 

1e Eigen huis 

 

2e Muziek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengst 14 april 
 

Eigen huis            € 80,00 

Kerk in actie        € 86,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie: 

 

Corrie van Egmond (030) 2313138 

Tineke Hafkamp, voorzitter kerkenraad  

(035) 6561961 

 

Zie ook onze website:  

www.osg-kortenhoef.nl 

 

 

 

Wijding van de oliën 

Afgelopen woensdagavond gingen we met een aantal OSG-ers naar de 

Oudkatholieke kathedraal in Utrecht, om de wijding van de oliën mee te maken, de 

olie die gebruikt wordt voor de doop, de ziekenzalving en de priesterzalving. Uit het 

hele land komen afgevaardigden van oudkatholieke parochies met hun kruikjes of 

potjes waar de olie in gaat die het komend jaar gebruikt wordt.  

Het geheel is een feestelijk gebeuren terwijl het in de stille week gevierd wordt, 

vanwege de herinnering aan Maria Magdalena die met olie Jezus voeten zalfde. 

Er werd uitbundig gezongen met een volle kerk (ongeveer 600 mensen), er werd 

avondmaal/eucharistie gevierd, er werd gebeden, er werden bijpassende teksten 

gelezen en er was een korte uitleg. Wij verlieten gesterkt de kerk, met het gevoel dat 

de protestantse traditie soms wat te karig is.... 

 

Pasen 

Nu bereiden we ons voor op Pasen, op goede vrijdag om 15.00 uur gedenken we het 

moment van Jezus' sterven. Op zondagmorgen 11.15 uur vieren we met elkaar het 

Mysterie van Pasen. Saskia Eelman komt zingen op dit hoofdfeest van het 

christendom! Vergeet na afloop de mooie rode eieren niet om te tikken en/of te eten. 

Met dit gebruik van de Grieks-orthodoxe christenen verbinden we ons al jaren. 

(Hoewel het orthodox Pasen pas volgende week gevierd wordt vanwege het volgen 

van een andere kalender.) 

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. 

 

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 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 

 

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. 

 

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


 


