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Dienst 23 oktober 10.00 uur 

In de Graankorrel 
 

Voorganger: Wim Vlooswijk 

 

 

Dienst 13 november 10.15 uur 

 
 

Voorganger: Wout van der Spek 

Muziek: Jos Smits 

 

Ouderling: Kasper Hamster 

Koster: Freek Visser 

 

Nesciolezing 20 november  11.15u 

 
Lezing: Arjan Siegmann 

 

Concert: Elly van Munster, guitaar/luit 

Alice Gort-Switynk, zang en blokfluit 

    
 

 

Collecte  
  

 

 

De collecte voor Pax tijdens  

de Vredeszondag heeft opgebracht 

€ 630,45 

 

 

 

 

 

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 

 

De Messias 

Het is al weer een aantal jaar geleden dat ik voor het eerst een paar dagen naar een 

klooster ging. Ik wist niet goed wat ik ervan moest verwachten, wel wist ik dat het 

flink nodig had om even de rust op te zoeken.  Aangekomen in het klooster werd ik 

ontvangen door de zuster die zich ontfermde over de gasten. Zij vertelde me dat 

iedereen welkom is in hun klooster, ongeacht afkomst, geloof of situatie in het leven. 

‘Wij ontvangen iedereen, zoals we Christus zouden ontvangen’, zei ze. Die woorden 
raakten me omdat ze me lieten voelen hoe waardevol ik als mens, als individu ben. 

Hoe waardevol en geliefd we allemaal zijn in de ogen van God. En dat we mogen 

geloven dat we hoe dan ook er niet alleen voor staan. We leven in een maatschappij 

waarbij mensen het steeds meer op eigen kracht moeten doen, successen gezien 

worden als eigen verdienste en falen als eigen schuld.  

Gelukkig bestaat er een plek, op zondag en door de week, waar ons de tijd en de 

mogelijkheid gegeven wordt de ander te ontmoeten en te zien staan, in gesprek te 

raken en de waarde van diens mens-zijn te ontdekken. In de dialoog die dan ontstaat, 

resoneert God mee. Je leert door zijn ogen te kijken en je vindt hem in je naaste 

terug. 

Onlangs kwam ik het volgende verhaal tegen: 
 

‘De abt van een klooster zag met zorg hoe de onderlinge liefde in zijn klooster 

minder en minder werd. De broeders, die eens wedijverden in eerbetoon, werden 

steeds trager en onzorgvuldiger in de omgang met elkaar. Ten slotte besloot de abt 

een rabbi te raadplegen die bekend stond om zijn wijze oordeel. Nadat hij de rabbi 

verteld had hoe het in zijn klooster toeging de laatste tijd, trok de rabbi zich enige tijd 

terug om na te denken. Toen hij terugkwam, gaf hij de abt de volgende raad mee 

naar huis: ‘Ga verheugd en blij naar huis en vertel de broeders dat u hebt vernomen 

dat de Messias in uw klooster is komen wonen.’ 
Verwonderd over deze boodschap, aanvaardde hij de terugtocht. Thuisgekomen riep 

hij de monniken bijeen en vertelde hun wat hij gehoord had. Vanaf die dag 

veranderde de instelling van de broeders geheel en bloeide de onderlinge liefde en 

het eerbetoon als nooit te voren. Want een ieder zag in de ander de Messias.’ 
 

We zijn allen beelddragers van God. Er ligt bij ons de taak hem bij de ander 

tevoorschijn te laten komen. 
 

Ds. Susanne van der Sluijs 

 

Van de kerkenraad 

Zondag zijn we welkom in de Graankorrel voor een dienst waarin voorgaat Wim 

Vlooswijk. Wim is RK diaken en we kennen hem al van de gezamenlijke dienst op 25 

september. 

Het is heel toevallig, dat wij als OSG ers tweemaal achtereen een dienst kunnen 

vieren in de Graankorrel. Deze zondag is volgens afspraak en die van 9 oktober 

doordat Alain Verheij ziek was. Fijn, dat het mogelijk is om zo samen te werken. 

De dienst begint om 10.00 uur. 

 

mailto:susanne_vandersluijs@hotmail.com
http://www.osg-kortenhoef.nl/


Voor wie steek jij een kaarsje aan? 

Zaterdag 5 november staat er een tent op de Meenthof in Kortenhoef waarin wij 

mensen de gelegenheid bieden een kaarsje aan te steken voor een overledene. 

Voorgaande jaren werd daar veel gebruik van gemaakt. Heel bijzonder om te horen 

met welke verhalen mensen komen. 

Dit doen wij als OSG samen met de Antoniusparochie en de Graankorrel. Namens 

ons zullen Ada de Kroon, Anja Verbruggen en Donnalee Houthuyzen hieraan 

meewerken. 
 

Tineke Hafkamp 

 

Bericht van verhuizing  

per 22/9 

Fam. F. Visser ( Freek en Ineke)  

naar: Zuidsingel 52 – 10 1241HC Kortenhoef 
 

 

De gezamenlijke dienst. 

Vredesweek 2022 van 17 september tot en met 25 september. Op zondag 25 

september was er, ter afsluiting van de vredesweek, een gezamenlijke dienst. Pax gaf 

de Vredesweek het thema ‘Generatie Vrede staat op!’ Van daaruit kreeg de 
gezamenlijke viering het thema :’Van Onmacht naar Hoop’ De dienst was duidelijk 

zorgvuldig voorbereid en dat was, volgens mij, ook goed te horen. Een dienst waarin 

de raakvlakken tussen kerken gezocht en gevonden zijn en door de verschillende 

voorgangers vorm werd gegeven. De lezing uit de geschrift, het bijzondere gedicht 

‘Hoop’ van Vaclav Havel en de liederen vormden één geheel. En wat wás het leuk dat 

de kerk zo goed gevuld was. Samen zingen met zo velen klinkt toch echt heel anders, 

de Cantorij maakte het helemaal af. Wisten jullie dat de Cantorij speciaal voor deze 

dienst op de donderdag ervoor naar Kortenhoef kwam om te oefenen op locatie? De 

overweging van Wim Vlooswijk raakte mij, vooral omdat i.d.d. het spreken over 

Hoop niet zweverig werd. Gevoel van onmacht over de harde werkelijkheid werd 

serieus genomen, kreeg ruimte. Hoop houden is m.i. nou eenmaal niet altijd 

makkelijk en vaak hard werken. Het herlezen van deze overweging en het 

bijbehorende gedicht is dan ook een aanrader. Zij staan onder  

‘overwegingen’ op de site van de OSG.  

Na de dienst bleven velen gezellig voor de koffie/thee met versnaperingen en waren 

er veel positieve reacties. Ik ben overduidelijk niet de enige die een dienst als deze 

voor herhaling vatbaar vindt. Een dienst met de Graankorrel, de Anthoniusparochie, 

Willibrordkerk, de O.L. V. Hemelvaartkerk en de OSG. Ik heb hier goede hoop 

op:”Omdat het zinvol is”. 
 

Donnalee 

 

Kringen  

Boekenkring WOENSDAG!! 2 november om 14:00 uur bij Marrit de Boer, 

P.C.Hooftweg 15, tel. 035-6560993. We lezen van Lale Gül  IK GA LEVEN. 

 

 

 

 


