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Dienst 13 november 11.15 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 

 

Dienst 27 november 11.15 uur 
Gedachteniszondag 
 

Voorganger: Susanne van der Sluijs 

Muziek: Fieke Neijsen 
 

Ouderling: Tineke Hafkamp 

Koster: Anna Kief 

    
 

 

Collecte 13 november 
 

 1e Kerk 

 2e   Diaconie: buurtkastjes 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Ditmaal een gebed voor wie elke dag blij tegemoet ziet, voor wie de dag uitdagingen 

brengt, voor wie gisteren wil vergeten, voor wie vandaag aan iets nieuws begint. 

Omdat we er, hoe dan ook, niet alleen voor staan en we mogen leven in zijn licht. 

Dat een ieder Gods zegen mag voelen als de dag zijn vreugde brengt en Gods steun 

mag ervaren als de dag zijn moeiten kent. 
 

Hartelijke groet, 

Ds. Susanne van der Sluijs 

 

Ochtendgebed 

Wanneer het licht mijn leven lichter maakt, 

Een nieuwe morgen aan mijn ramen klopt, 

De dag mij roept voor daad en taak 

Bid ik om inspiratie: 

Om het goede handen en voeten te geven, 

Om het zwijgen liefdevol te oefenen, 

Om het denken zuiver te doen, 

Om het stimuleren tot stijl te verheffen, 

Om het storende te vermijden. 

Wanneer het licht mijn leven lichter maakt, 

Een nieuwe morgen aan mijn ramen klopt, 

De dag mij roept voor daad en taak, 

Bid ik om kracht: 

Om het kleine zelfbehoud te mijden, 

Om de grendels van eigendunk te breken, 

Om te kiezen voor toekomst en bemoediging, 

Om te blijven hopen tegen de klippen op, 

Om te dragen wat mijn kruis moet worden. 

Om deze nieuwe dag het beeld van Christus 

En een korrel zout te kunnen zijn. 
 

(Alfred C. Bronswijk) 

 

Van de kerkenraad: 
 

Nadat we in de maand oktober slechts één maal in onze ‘eigen’ kerk waren, hopen 
we nu tot het einde van het jaar weer gewoon de diensten te kunnen houden. 

De Nescio lezing van 16 oktober werd goed bezocht. Wessel Stoker hield een 

boeiende uiteenzetting over ‘ De natuur in de moderne kunst’ en dit onderwerp trok 
diverse nieuwe belangstellenden naar de kerk. Rondom de lezing brachten Lineke 

Lever en Aubrey Snell een prachtige muzikale omlijsting van het verhaal en de 

vertoonde beelden. Samenvattend: een zeer geslaagde ochtend. 

 

Het rooster biedt voor 2022 nog een Nescio-lezing/koffieconcert; het jaarlijkse 

‘Concert bij kaarslicht’; diensten met Wout van der Spek,Susanne van der Sluijs, Fride 
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Bonda, Jan Greven en de Kerstnachtdienst met Alain Verheij. 

Al met al een mooie opmaat naar Kerst. 

 

De kerkenraad is actief bezig om ook het rooster voor 2023 te vullen, hetgeen al 

aardig vorm begint te krijgen! Zo proberen we de voortgang van de OSG vorm te 

geven. 

Tip: Kijkt u ook eens op de website waaraan Donnalee zo hard werkt, van tijd tot tijd 

ondersteund door Jan van Veldhuizen. Veel dank daarvoor!! 

 

We wensen alle zieken en rouwenden in ons midden veel sterkte toe en hopen dat zij 

in donkere tijden Licht mogen ontvangen. 

Tineke Hafkamp 

 

Collecte zondag 13 november 

Op zondag 13 oktober wordt er gecollecteerd voor een nieuw project in de gemeente 

Wijdemeren: 'Buurtkastjes'.  

Marjolijn Bezemer en Anja Verbruggen zijn initiatiefnemers van dit project.  

Aanleiding van hun plan is dat zij signalen van stille armoede in Kortenhoef en 

omgeving horen. Mensen gaan uit schaamte niet naar de Voedselbank en proberen 

zich te redden, terwijl het eigenlijk niet gaat.  

Wat is het idee van de buurtkastjes?  

In de buurtkastjes zetten bewoners houdbare voeding, zoals blikken vis, potten 

groente of een pak rijst. Er komen ook drogisterij-artikelen in de kastjes.  

Bewoners die dit nodig hebben, pakken het er dan uit.  

Het plan wordt ook besproken met de gemeente Wijdemeren.  

Er hebben zich al 10 mensen aangemeld die zo'n kastje in hun voortuin willen 

plaatsen. De kastjes moeten nog gekocht en/of gemaakt worden, maar daar zijn 

natuurlijk kosten aan verbonden.  

De kastjes gaan ongeveer 150 euro per stuk kosten. Marjolijn en Anja zijn al aan het 

uitzoeken of het goedkoper kan, bijvoorbeeld doordat iemand ze zelf maakt. Maar 

dan nog zijn er materiaalkosten. Fijn dat er een collecte wordt gehouden voor dit 

project.  

 

Verkoop artikelen Amnesty International  

Na de dienst van zondag 13 november zal er in de Blokhut verkoop van artikelen zijn 

ten bate van Amnesty International. U kunt weer kerstkaarten, gewone kaarten, 

kaarsen, servetten en andere artikelen kopen. Er kan alleen contant betaald worden. 

Janneke Tol en Anja Verbruggen verkopen ieder jaar in november deze artikelen in 

verschillende kerken in Kortenhoef, 's-Graveland en Ankeveen.  

 

Kringen  

De leerkring is dinsdag 29 november om 14:30 uur bij Maria Prill, Lutherhof 106 in 

Hilversum, tel. 035-6249418. We lezen BIDDEN IN DE NACHT van Tish Warren deel 3 

hoofdstuk 9 Zegen de stervenden blz. 127 t/m 138.   

De boekenkring is woensdag 30 november om 14:00 uur bij Gerda de With,  

Eg. Blocklaan 28 in Kortenhoef, tel. 035-6562055. We lezen DAAR WAAR DE 

RIVIERKREEFTEN ZINGEN van Delia Owens. 

 

 


