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Dienst 12 mei

Dienst 26 mei

Nesciolezing 19 mei

Voorganger: Machteld van Woerden
Vleugel: Paul de Boer

Voorganger: Corrie van Egmond
Vleugel: Jos Smits

Lezing door Chris van der Heijden
over ’Hoe en waarom de oorlog steeds
meer het verhaal van de Shoah werd’

Kasper Hamster (ouderling)
Freek Visser (koster)

Ina Rensen (ouderling)
Donnalee Houthuyzen (koster)

Concert door Valeria Mignaco, zang en Elly
van Munster, gitaar

Pastoraat
Wat kunnen we terugzien op een prachtige Paasdienst, waarin Jos speelde, Saskia
zong, we in een grote kring Avondmaal vierden en Corrie voor de laatste keer
voorging als pastor van de OSG. Een herinnering om te koesteren! Gelukkig zal
Corrie nog een paar maal in ons midden zijn voor ze in juni naar Hengelo verhuist.
We zullen haar niet alleen in onze diensten en kringen missen, maar ook als pastor
die ons bezocht. Zij heeft de laatste maanden nog veel bezoeken afgelegd en zo ook
afscheid genomen van veel gemeenteleden.
De kerkenraad heeft voor pastorale zorg Godelieve van Liebergen bereid gevonden
om - zolang er nog geen opvolging voor Corrie is - deze taak op zich te nemen.
Mocht u behoefte hebben aan een pastoraal gesprek, neem dan contact op met
Tineke Hafkamp (tel. 035 - 6561961).

Collecte
1e Eigen huis
2e Diaconie

Opbrengst 21 april
Eigen huis
Muziek

€ 134,50
€ 114,60

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

Kerk in Actie - Syrië, kerk zijn in oorlogstijd
In Syrië lijden miljoenen mensen al meer dan 7 jaar dagelijks onder de gevolgen van
de slepende burgeroorlog. Uitzichtloos en rampzalig is de situatie. Steeds meer
mensen in nood doen een beroep op kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid.
Syrische kerken en gemeenten zijn zelf ook zwaar getroffen, maar toch kiezen zij
ervoor in deze tijden van nood een helper te zijn. Zij bieden noodhulp met voedsel,
water, tijdelijk onderdak en medische zorg. Daarnaast staan zij mensen bij die
voorzichtig terugkeren naar veilige gebieden, bijvoorbeeld met vakopleidingen of
leningen om een eigen bedrijf te starten. Dankzij uw financiële bijdrage kunnen
kerken in de regio ontheemden en vluchtelingen helpen.
Kringen
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 26 mei en 9
juni Pinksteren. In en na de dienst van 26 mei nemen we officieel afscheid van haar.
Tineke Hafkamp
(interview gehouden op 12-04-2019 | www.vuvereniging.nl)
Maatschappij en wetenschap de kerk in brengen
Een vast terugkerend item in de agenda van VUvereniging zijn de lezingen in het
mooie laatmiddeleeuwse kerkje van Kortenhoef. “Al bijna 15 jaar proberen we,
samen met VUvereniging, de maatschappij maar ook de wetenschap onze kerk in te
brengen”, aldus Corrie van Egmond, pastor van hervormde huize van de
Streekgemeente.

Elke maand vindt er op zondag een
lezing plaats: “We kozen ervoor om
in plaats van een kerkdienst elke
maand een lezing te organiseren op
het grensvlak van religie, kunst en
cultuur. Om mensen te bereiken die
normaal gesproken niet zo snel bij
ons binnen zouden stappen. Het
publiek bij de lezingen bestaat uit
reguliere kerkgangers, maar ook uit
mensen voor wie de drempel van de
kerk toch iets te hoog voelt. Voor
hen zijn de lezingen een mooi
moment om vanuit een
maatschappelijk of cultureel
startpunt bezig te zijn met
zingeving.”
Jaarlijks worden er vier lezingen
georganiseerd in samenwerking
met VUvereniging, waarbij Gezien
Ridderbos namens de vereniging
het voortouw neemt: “In eerste
instantie raakte ik via mijn werk als
regiocoördinator voor
VUvereniging betrokken bij de lezingen in Kortenhoef. Het team vanuit de kerk is
echter zo enthousiast en de plek is zo bijzonder, dat ik ook na mijn pensionering heb
besloten om hier aan te blijven bijdragen. Ook de klassieke musici die bij elke lezing
optreden geven de bijeenkomsten echt iets extra’s.”
Een van de meest bijzondere momenten voor Corrie was de lezing van VUreligiewetenschapper Annewieke Vroom. Zij vertelde over hoe Japanse monniken bij
hun kloosterintrede een kort gedichtje moeten schrijven over het moment dat ze
zullen sterven. Annewieke vroeg voorzichtig aan het aanwezige publiek of zij dat ook
wilde proberen. Hier kwamen zeer bijzondere gedichten uit. Corrie: “Een vrouw heeft
het gedicht dat ze toen schreef, later als tekst op de rouwkaart van haar man gezet.
Een mooi voorbeeld van hoe de lezingen door kunnen werken in de mensen.”
Binnenkort neemt Corrie van Egmond afscheid van de Oecumenische
Streekgemeente. Zij verhuist naar Hengelo, waar zij een nieuwe werkplek heeft
gevonden. De lezingen in Kortenhoef gaan in het najaar gelukkig weer verder. Houd
onze website in de gaten voor nieuwe data.

