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Dienst 11 september
Startzondag
Voorganger: Tineke Werner
Vleugel: Fieke Neijsen
Ouderling: Erna Kaldewaij

Collecte 11 september
1e Kerk
2e Muziek
Opbrengst zomercollecten
Kerk (4x) : € 293,20
Muziek (2x) : € 164,33
Wens ambulance (2x) : 138,70

Dienst 25 september 11.30 uur
Vredeszondag

Nesciolezing 18 september

Gezamenlijke dienst ( in de OSG) met de
Antoniusparochie, de Graankorrel, de
Onze Lieve Vouwe Hemelvaartparochie,
en de Willibrord kerk.
Ouderling: Kasper Hamster
Gastvrouw: Donnalee Houthuijzen

Lezing: Chantal Spruit
Concert: Judith Jamin, Sebastiaan van
Eck, Sebastian Koloski, cellisten

Onlangs overleed schrijver, dichter, theoloog Karel Eykman. Eykman verwierf
halverwege de jaren ’70 grote bekendheid met zijn kinderbijbel ‘Woord voor Woord‘.
Een hele generatie groeide op met zijn moderne kijk op Bijbelverhalen waarin hij het
nogal eens opnam voor de zwakken en de onderdrukten. Ook schreef hij tientallen
kinderboeken en verhalen, liedjes en sketches en heeft hij de psalmen als
inspiratiebron voor zijn gedichten gebruikt. Deze 150 gedichten zijn uitgebracht in de
bundel ‘Een knipoog van u zou al helpen’.
Eykman geeft prachtig weer waar bijbelfiguren mee kunnen worstelen, wat hun
zoektocht is en wat hun verlangens en dromen zijn. Hij laat zien dat bijbelfiguren net
echte mensen zijn en we ons aan hen kunnen spiegelen. Hij wil ons aan het denken
zetten: wat wil de Bijbel ons leren, waar gaat het om in het leven? We hebben een
opdracht gekregen: God kennen, hem eren en loven en de lofzang gaande te
houden. Maar we zijn ook geroepen om te getuigen van hem en van de hoop die in
ons is. Of zoals Jezus zegt tegen zijn discipelen: ‘Ga op weg en maak alle volken tot
mijn leerlingen’. (Matth. 28: 19). In onze handel en wandel moet duidelijk worden dat
wij God, dat wij Christus kennen. In zijn versie van psalm 40 inspireert Eykman ons op
pad te gaan:
Het Woord moet vlees worden

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

Het is goed de heilige schrift hardop te laten klinken
Het is goed om God te prijzen en te loven in een preek.
Het is goed om in de kerk de ware woorden te zingen.
Dat is goed maar niet goed genoeg in al zijn fraaie taal.
Het wordt tijd dat wat staat geschreven, ook gaat gebeuren.
Het wordt tijd dat preken naar buiten, de straat op gaan.
Het wordt tijd om woorden uit de mouwen te steken.
Het wordt tijd dat taal handen en voeten krijgt.
Dan zal wat geschreven is van het papier afspatten.
Dan zullen wij van preken werkelijkheid maken hier en nu.
Dan zullen wij het woord echt waar laten gebeuren.
Dan zal Gods taal springlevend in het leven staan.
Ds. Susanne van der Sluijs
Van de kerkenraad
De zomer is voorbij.
Wat een mooie zomer hebben we gehad, misschien voor een enkeling soms een
beetje te warm en te droog. Er was vreugde en verdriet in de wereld en in de levens
van diverse gemeenteleden. Voor zover we konden hebben we daarin met elkaar
meegeleefd. We stuurden kaarten, belden op, gingen op bezoek, brachten een
bloemetje: zochten verbinding, lieten voelen dat men er niet alleen voor staat. Dat is
waar we als OSG voor proberen te staan. Al vormen we maar een kleine
gemeenschap, juist dan is dat belangrijk! Het doet de kerkenraad goed te merken dat
wij echt omzien naar elkaar. Laten we ook in het nieuwe jaar dat blijven doen.

In deze zomerperiode zijn we als OSG 4 maal bij elkaar geweest in een zgn.
zomerdienst. Het waren goede diensten waarin voorgingen Harry Pals, Peter Korver,
Annemieke Parmentier en Alain Verheij. Bijzonder is, dat deze voorgangers bij ons
willen blijven komen, al zijn we met zo’n kleine groep. Ze zeggen ook dat ze de OSG
als een waardevolle, dappere gemeente ervaren!
In deze diensten speelde Paul de Boer op de vleugel en waren er zelfs 3 organisten.
Jan van Veldhuizen, Piet Bakker en Jos de Lange zorgden ervoor dat onze zang
begeleid werd op het Knipscheer orgel. Veel dank nog daarvoor.
En nu gaan we met een nieuw seizoen, een nieuw thema beginnen. We starten
zondag a.s. met een dienst waarin Tineke Werner zal voorgaan en Fieke Neijsen zal
musiceren.
Zoals een traditie is geworden, zullen we na de dienst koffie drinken en lunchen. Als
het weer het toelaat doen we dat buiten, achter de Blokhut.
Bericht van verhuizing:
Binte Roda en Madelon Roda - Voors hebben een verhuisbericht gestuurd. Velen van
ons kennen hen nog wel, al komen ze nog zelden naar Kortenhoef. Ze waren
jarenlang actief bij de OSG betrokken, Binte ook als kerkrentmeester. Al zijn ze ‘op
leeftijd’ gekomen, ze voelen zich toch nog met ons verbonden.
Het nieuwe adres is:
Huize Brandsen
Koningsweg 2 - 66
3743 EV Baarn
We wensen hen een goede tijd in hun nieuwe appartement.
Bereikbaarheid van de kerk op 18 september:
Op 18/9 wordt de jaarlijkse wielerronde van Kortenhoef gehouden. De Kerklaan is
dan afgesloten voor alle verkeer. Wilt u naar de Nescio lezing - en dat wilt u
natuurlijk - dan is het aan te raden om vanaf de N201 naar de kerk te komen.
De themacie is erin geslaagd weer goede sprekers te vinden voor de lezingen en
Christa Hörchner heeft ook voor dit jaar prima musici weten vast te leggen!
Spreker van de eerste lezing is Chantal Spruit en voor het concert zorgen
traditiegetrouw Judith Jamin, Sebastiaan van Eck en Sebastián Koloski, cellisten.
Hoort, zegt het voort!
Tineke Hafkamp
Startzondag
Na de dienst op startzondag is er weer een gezamenlijke lunch. Een aantal van jullie
heeft zich al opgegeven om iets lekkers mee te nemen. Mocht je dat niet gedaan
hebben en toch iets mee willen nemen, ga je gang (bv iets lekkers bij de koffie)
Maar ook zonder dat is ieder van harte welkom!! Tot zondag.
Terugblik palingroken
Zaterdag 3 september had de OSG een kraam gehuurd op de Kortenhoefsedijk tijdens de NK Palingroken.
Recht tegenover de kerk! Dat was een heel mooi plekje. Er zijn heel wat leuke gesprekken geweest, bij de
kraam en in de schaduw van de kerk, waar mensen uitrustten of iets aten. De hele middag door werd de
dijk goed bezocht. We hebben dan ook heel wat van onze nieuwe flyers uitgedeeld en ook de kaarsjes met
de tekst: "Als alles duister is, geef dan Licht, geef Liefde een gezicht". Daar kregen we heel mooie
reacties op. We kunnen tevreden terugkijken op deze dag. Wat de impact van zo'n middag is weet je nooit.
Dat is niet te meten en dat moet je ook niet willen. We hebben de OSG onder de aandacht gebracht en
zullen daar ook gewoon mee doorgaan. Zo gaan we de flyers die nog over zijn uitdelen en op
verschillende plekken neerleggen. Er wordt nog steeds gewerkt aan een goede PR voor de OSG: op korte
termijn zal ook de OSG Facebook weer in ere hersteld worden.
Van afgelopen zaterdag zijn er slechts een paar potjes jam over 'home made by Lucie', en die zijn a.s.
zondag te koop voor de liefhebbers. Ook zijn er nog boeken van Alain Verheij, Jonathan Sacks e.a.. Van
harte aanbevolen.
Met dank aan Lucie, Nelly, Joke, Kasper en Tineke die met ons het team bij de kraam vormde en alle
anderen die achter de schermen mee werkten.
Wordt vervolgd......Anja & Donnalee

Kringen
Leerkring dinsdag 18 oktober om 14:30 uur bij Annie Menting, Cattenhagenstraat 55 in Naarden, tel. 035-6915376.
We bestuderen van Tish Warren Bidden in de nacht Deel 3 hoofdstuk 6, 7 en 8 (blz. 93 t/m 126)
Boekenkring a.s. zaterdag 10 september om 14:00 uur bij Ina Rensen, Johannes Huslaan 274, tel. 035-6217183. We
hebben dan gelezen De Kapperszoon van Gerbrand Bakker.
Concert
Lieve Vrienden,
Hierbij geheel vrijblijvend de aankondiging van ons concert van de Hilversumse Orkest Vereniging, waarin ik de
2e viool speel. We hebben erg ons best gedaan, zodat we na 2 jaar, waarvan 4 concerten niet door gegaan zijn weer
hopen dat het nu wel door kan gaan.
Ik heb er zin in.
Hartelijke groeten,
Lucie Bakker-van der Land
Info: www.hilversumseorkestvereniging.nl

