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Dienst 24 juli 
 

Voorganger: Peter Korver 

 

 

Ouderling: Kasper Hamster 

Gastvrouw: Donnalee Houthuyzen 

 

Dienst 14 augustus 
 

Voorganger; Annemieke Parmentier 

Organist: Piet Bakker 

 

Ouderling: Erna Kaldewaij 

Gastheer: Freek Visser 

 

Dienst 28 augustus 

 
Voorganger: Alain Verheij 

Orgel: Jos de Lange 

 

Ouderling: Christa Hörchner 

Gastvrouw: Anna Kief 

 
 

    

------------------------------------ 

Startdienst: 9 september 

--------------------------------------------- 

 

 

Collecte 24 juli 
  

1e Kerk 

2e   Muziek 

 

 

Voor informatie: 

Tineke Hafkamp, voorzitter kerkenraad  

(035) 6561961 

 

 

Pastor: 

Susanne van der Sluijs 

susanne_vandersluijs@hotmail.com 

susanne_vandersluijs 

06 33969337 

 

Zie ook onze website:  

www.osg-kortenhoef.nl 

 

Van de kerkenraad 

Zomaar een Zondagsbrief in zomertijd: een goede manier om met elkaar in 

verbinding te blijven. Sommigen van ons zijn op vakantie, anderen kunnen dat niet 

om uiteenlopende redenen. We denken hierbij aan de zieken in ons midden, voor hen 

is het in deze warmte extra zwaar.  Vanaf deze plaats wensen we hen en hun 

familieleden veel sterkte.  

Anne Marie Booij bedankte ons voor de kaart die Harry Pals haar bracht na de dienst 

van 10 juli en doet ons de hartelijke groeten.  

 

Zondag 24 juli zal Ds. Peter Korver voor het eerst bij ons voorgaan in de dienst. Bij 

vele is hij bekend van de tijd dat hij verbonden was aan de Kapel in Hilversum en van 

de afscheidsdienst van Dick Bakker.  

De voorgangers van 14 en 28 augustus zijn bekenden, namelijk Annemieke 

Parmentier en Alain Verheij.  

Bijzonder voor deze zomerdiensten is, dat we steeds mogen genieten van het spel 

van organisten! Achtereenvolgens Jan van Veldhuizen, Piet Bakker en Jos de Lange. 

 

De website: 

Voor wie er regelmatig op kijkt is het geen geheim meer, dat Donnalee - met 

ondersteuning van Jan van Veldhuizen - de website heel actueel houdt. De Agenda 

wordt nauwgezet bijgehouden, preken, teksten van lezingen en berichten 

toegevoegd, kortom: zeer de moeite waard om er op te kijken. Het besloten deel 

kunt u openen door het wachtwoord in te tikken: OSG@1981-nu 

 

Vakantie Susanne van der Sluijs: 

Van 18 juli tot 14 augustus heeft Susanne vakantie. Mocht u in deze periode dringend 

behoefte hebben aan pastorale bijstand, neem dan contact op met een van de 

Kerkenraad leden. 

Namens de KR, 

Tineke Hafkamp 

 

 

Verslag van de 810 km lange pelgrimage die Fride Bonda samen met haar man dit 

voorjaar heeft gelopen naar Santiago de Compostela. 

 

We liepen door het landschap van Noord Spanje. We liepen langs dorpen, 

langs de eindeloze zee, door geurige eucalyptusbossen, we liepen langs 

snelwegen en door stedelijke gebieden. Veel te vaak over asfalt, maar 

meestal was het landschap intens groen. In Noord Spanje valt veel regen, 

omdat het omringd is door zee. De glooiingen waren anders dan we kenden. 

Lange brede valleien met hier en daar een dorpje, dat opgenomen leek in het 

geheel; koeien en schapen waren tevreden in weilanden doorkruist met 

houtwallen en oude eiken. De kalfjes keken met verbaasde ogen op van het 

gras naar de wandelaars die voorbij kwamen. In de dorpjes waren vaak maar 
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een paar huizen bewoond. Veel huizen en schuren waren vervallen; soms zag 

dat er spookachtig grijs uit, soms lieflijk door allerlei planten die hun weg 

hadden gevonden op en langs de vervallen muren. 

Naarmate we meer naar het westen liepen veranderde er iets in het 

landschap. Was het mijn waarneming die anders werd na weken lopen of was 

er echt iets anders? Het was me eerder opgevallen dat de koeien weliswaar 

tevreden zijn, maar ze zijn ook allemaal geoormerkt. Soms een heel jong 

kalfje nog niet. Paarden en ezels hadden geen merkjes in hun oren. Koeien 

zijn product, paarden en ezels zijn eerder een hobby. 

Er was meer in het landschap dat product was: het bos. Grote percelen bos 

werden gekapt. De geurige eucalyptusbomen die decennia lang gretig 

geplant werden voor hout en papierproductie werden nu gekapt, door 

luidruchtige machines tot ver in de omtrek te horen. De eucalyptus komt niet 

meer terug. Het zijn bomen die zeer brandgevaarlijk zijn en de kans op 

bosbranden vergroten. En door de karakteristieke geur groeien er weinig 

andere planten in de omgeving en blijven vogels en insecten weg. 

Een ander product van het landschap is energie: windmolens op de 

heuvelruggen en in andere gebieden zijn oude dorpen verdwenen met de 

aanleg van grote stuwmeren. 

Later vertelde een medepelgrim dat het noorden van Spanje in de jaren 

dertig van de vorige eeuw door Franco was aangewezen om te 

industrialiseren. De eucalyptusbossen, de krachtcentrales waren zijn idee om 

het land economisch vooruit te brengen. Met de kennis van het landschap 

van lokale bewoners werd niets gedaan en de verbinding met de natuur 

raakte verloren. 

Het is wijsheid van alle oude volken dat natuur en mens een intieme band 

hebben. Als natuur meer en meer product wordt gaat die verbinding verloren 

en raken verhoudingen scheef. 

 

Misschien was dat de verandering die ik waarnam toen we meer naar het 

westen liepen. In de armere gebieden was er een zekere balans tussen de 

delen van het landschap en de mensen die er woonden en werkten. In de 

rijkere gebieden overheerste het economische product, het landschap. 

Het is een dilemma waar we in ons eigen land nog veel meer mee leven. 

Door de beweging van het lopen gingen alle dingen voorbij. Geen motor, 

geen snelheid, een trage gang door een afwisselend landschap waardoor je 

de tijd had waar te nemen wat er is. 

Dat is op zich waardevol. 

Fride Bonda 

 

Collectes   

Op  14 augustus zijn de collectes voor: 1e Eigen huis 2e Ambulance Wens. Uw 

bijdrage bij afwezigheid  kunt u eventueel voldoen via NL83INGB0000329781 

t.n.v.Diaconie OSG te Kortenhoef o.v.v. Ambulance Wens. 

Op  28 augustus 1e Eigen huis  2e Muziek  Alle collectes van harte aanbevolen. Bij 

voorbaat dank. 

 

 

Save the date!! 

Op 3 september is er feest in Kortenhoef. 

Het Nederlands Kampioenschap Palingroken. Al vele jaren een traditie. 

De Kortenhoefsedijk wordt afgezet en staat vol kramen met gezelligheid. 

Ook de OSG staat dan met een kraam op de dijk. Deze dag willen we weer laten zien wie we zijn als OSG 

en wat we allemaal doen. Op de Open dag hebben we kunnen vertellen over o.a. de boekenclub, de 

leerhuizen, PioWij, de diaconie en Nesciolezingen. 

Op de kraam willen we daar weer aandacht aan geven. We zullen een aantal mensen weer vragen 

hierover iets te vertellen/opschrijven/maken. Op de kraam zullen boeken liggen die verkocht kunnen 

worden: boeken die passen bij de identiteit van de OSG. Er zullen ook boeken ter inzage liggen. Denk 

hierbij aan boeken die besproken zijn door de leerkringen. Of boeken die geschreven zijn door mensen 

die bij ons een Nesciolezing gehouden hebben. Misschien ook weer potjes jam, kleine snuisterijen of wat 

sieraden. Een aantal mensen is al benaderd en zij werken enthousiast mee. 



Wilt u ook graag meehelpen op zaterdag 3 september? Bijvoorbeeld door bij de kraam te staan voor 

verkoop of het publiek te informeren over de OSG. 

Of wilt u iets maken voor op de kraam, zoals potten zelfgemaakte jam, zelfgemaakte koekjes o.i.d.? 

Misschien heeft u nog andere creatieve ideeën? 

Graag doorgeven aan Donnalee of Anja: anja.verbruggen@gmail.com of dhout@live.nl , persoonlijk even 

doorgeven of bellen: 035-685 1281 (Donnalee) of 035-656 4245 (Anja) 

Achter de schermen wordt dus al hard gewerkt om weer een mooie plek voor en over de OSG te maken. 

We houden jullie op de hoogte. 
 

Anja Verbruggen 

Donnalee Houthuyzen 

Han Grotendorst is "onze man op de achtergrond" met inspirerende ideeën. 


