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Dienst 27 november 11.15 uur 
Gedachteniszondag 
 

Voorganger: Susanne van der Sluijs 

Muziek: Fieke Neijsen 
 

Ouderling: Tineke Hafkamp 

Koster: Anna Kief 

 

Zaterdagmiddag 10 december 16.oo 

 

Concert bij kaarslicht 

 
Judith Jamin, Sebastiaan van Eck, 

Sebastian Koloski, cellisten 

 

 
 

 

Dienst 11 december 11.15 uur 
 

Voorganger: Fride Bonda 

Orgel: Jos de Lange 
 

Ouderling: Erna Kaldewaij 

Koster: Donnalee Houthuyzen 

    
 

 

Collecte 13 november 
 

 1e    Kerk: 81,21 

 2e   Diaconie: buurtkastjes: 184,80 
 

 

Collecte 27 november 

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 

 

 

Zondag 27 november staan we op de drempel van gedenken en verwachten. Het is 

gedachteniszondag en 1 e Advent. We herdenken hen die ons dit jaar zijn ontvallen 

en tegelijkertijd kijken we verlangend uit naar licht, naar een Kind, naar vrede, naar 

geluk. Dat kan soms moeilijk zijn, want je wilt je verloren geliefden niet tekort doen. 

Maar als we herdenken en vooruit kijken, doen we dat wel in de aanwezigheid van 

God en in het licht van zijn woord. We komen samen in zijn huis. En dat maakt alle 

verschil van de wereld. Omdat Gods eeuwigheid, zijn komst naar de wereld, zijn 

belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde wat met ons kwetsbare mensen 

doet. Het doet ons opstaan en hoop houden.  
 

Daarom een gedicht van Sytze de Vries dat herdenkt én vooruit ziet. 
 

Uit uw verborgenheid, 

voorbij aan onze grenzen, 

straalt lichte eeuwigheid 

als daglicht voor de mensen. 

Uw wijde hemel welft 

zich rond over de aarde. 

Gij zult op vaste grond 

ons voor het donker sparen. 
 

Hult niet uw oogopslag 

ons in de witte wade 

tot Christus’ evenbeeld 

Uw voorbedachte rade? 

Zo hebt Gij ons gewild, 

het zicht op U gegeven 

als vader, voor wie wij 

niet tevergeefs meer leven! 
 

Ontvouw de weg breeduit 

die eenmaal zal bereiken 

wat uit verborgenheid 

tot bloei nog moet ontluiken. 

De verste verte buigt 

zich naar het stralend midden 

en zingt bevrijd het lied 

om Christus te aanbidden! 
 

Hartelijke groet, 

Ds. Susanne van de Sluijs 

 

 

 

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


Van de kerkenraad: 
 

Zondag zullen we in de dienst lichtjes aansteken voor leden van de OSG die ons dit 

jaar ontvallen zijn. 

We gedenken met liefde: 

Annette Elizabeth Kempers 

Geboren: ‘s-Gravenhage 29-1-1955.      Overleden: Maarssen 9-4-2022 

Ida Johanna Grotendorst-Schut 

Geboren: Delft 13-3-1959.             Overleden: Hilversum 24-7-2022 

 

U bent allen uitgenodigd om ook een lichtje te ontsteken voor iemand of iets, waar u 

met liefde en droefenis aan denkt. 

Zo laten wij iets van het Licht in deze tijd van gedenken en Advent schijnen in ons 

midden. Of zoals we in de Kerstnachtdienst altijd zingen “Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft”. 

Tineke Hafkamp 

 

Concert bij Kaarslicht: 

Zaterdagmiddag 10 december organiseren wij weer het traditionele Concert bij 

Kaarslicht. 

Judith Jamin, Sebastiaan van Eck en Sebastián Koloski, cellisten en Kerstin Scholten, 

harpiste, zullen werken van o.a. Händel, Bach en Dvorak ten gehore brengen. 

Het concert begint om 16.00 uur en duurt ca. 1 uur. 

Entree: € 10,00  contant te betalen bij de ingang. 

Reserveren niet nodig nu de Corona maatregelen niet meer van toepassing zijn. 

Hoort, zegt het voort….. 
 

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. 

 

Zondag 13 november werden er na de dienst artikelen verkocht ten bate van 

Amnesty International. Er werd voor € 123,-  verkocht.  Een mooi bedrag!  

Komend weekend wordt er nog bij de Martinuskerk van Ankeveen (zaterdag) en bij 

De Graankorrel in 's-Graveland (zondag) verkocht.  

 

Zondag 13 november was de 2e collecte voor het project 'Buurtkastjes 

WIJdemeren'.  Het bedrag was maar liefst  € 184,80.  Van dat bedrag kon een mooi 

buurtkastje besteld worden.  Een timmerman is het kastje al aan het maken. Het 

kastje komt op één van de locaties in de gemeente Wijdemeren te staan. Als het 

kastje klaar is en geplaatst is komen er drogisterij-artikelen en houdbare voeding in 

te staan.  

In het nieuws was deze week dat het Rode Kruis schat dat er in Nederland nog zo'n 

400.000 mensen in voedselnood zitten, die nog geen hulp krijgen. Naar verwachting 

gaat dit aantal in de toekomst toenemen. Voorzieningen als buurtkastjes zijn dus 

hard nodig. Hartelijk dank voor uw gift!  
 

Anja Verbruggen 

 

Als uitbuiten geen buitenspel is. 

Een zin uit de Herdenk Qatar dienst. Als ik die zin weer lees wordt het stil in mijn 

hoofd. Wat moet ik nou nog schrijven over de Herdenkingsdienst voor de arbeiders in 

Qatar? Die dienst vond plaats op zondagmiddag 20 november, de openingsdag van 

het WK voetbal. De organisatie wilde deze herdenkingsdienst niet focussen op 

voetbal of de grote maatschappelijke discussies, maar op de overledenen en de 

mensen die hen liefhadden. In de liturgie staat: “Wat fijn en belangrijk om als 
christenen uit de volle breedte van de kerk samen te komen en ons uit te spreken 

tegen het onrecht dat heeft plaats gevonden tijdens de bouw van de WK- 



faciliteiten”. Ook dat is waar maar het gaat echt voorbij het christendom of welke 
religie dan ook. Het is onmenselijk. 'Als uitbuiten geen buitenspel is'. Voor mij is dit 

de kern van het WK-Qatar. Het maakt niet uit wie er uitgebuit wordt en als vrouw zou 

ik toch niet weten wie er buitenspel staat. Maar al vele vele jaren hangt er een 

kranten artikel op mijn prikbord over de slechte arbeidsomstandigheden in Qatar. 

Het is al vele jaren bekend. Het is al vele jaren pijnlijk onbeschaafd. Vertel mij nooit 

meer dat sport, op dit niveau, verbroederd. 

Toen ik hoorde over deze dienst besloot ik dan ook meteen dat ik er heen zou gaan. 

De dienst was ontroerend en met zorg voorbereid. Dominees, bisschop en musici en 

anderen stonden naast elkaar in de dienst. Met alle aandacht voor de arbeiders en 

hun dodelijke leef en werk situatie, voor de gezinnen die juist met schulden achter 

blijven, voor ons en de keus die wij kunnen maken. Een mooie overdenking gevolgd 

door gezang en de indrukwekkende 7 minuten stilte (500 mensen en het was écht 

stil). Kaarsjes werden aangestoken en neergezet terwijl 'Als alles duister is' ingetogen 

werd gezongen. 

Maar het lied 'Geef vrede Heer, geef vrede' dat uit de 500 monden klonk zal voor mij 

nog lang verbonden blijven met deze middag. 
 

Donnalee 

. 

 


