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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 

 

Dienst 18 december 11.15 uur 
 

Voorganger: Jan Greven 

Orgel: Jan van Veldhuizen 

 

Ouderling: Christa Hörchner 

Koster: Anja Verbruggen 

 

    
 

 

Opbrengst Collecte 27 november 

 

 1e    Kerk: 177,60 

 2e   Muziek: 139,30 
 

 

 

Collecte 11 december 

1e   Kerk 

2e  Diaconie, adventscollecte Kerk in actie 

 

 

Collecte 18 december 

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 

 

Uitzien naar het Kind 

De tijd van Advent is aangebroken. We kijken met z’n allen uit naar de komst van het 

Kerstkind. Terwijl ik me buig over het maken van liturgieën voor de verschillende 

kerstvieringen, heb ik, om in de sfeer te komen, op de achtergrond kerstmuziek op 

staan. Daarbij dankbaar gebruik makend van Youtube. Alles komt langs, het 

Weihnachtsoratorium, Nederland Zingt, de gouden stemmen van de jongens van het 

King’s College in Cambridge, ensembles waar vrienden in zingen. Zo eenmaal per 

jaar is het heerlijk om kerstliederen te luisteren en mee te zingen. Waarom doen we 

het eigenlijk, dat jaar in jaar uit het Kerstkind verwelkomen met zang en kaarsen? 

Omdat het kind de belofte in zich herbergt van een nieuwe aarde en een nieuwe 

hemel. Omdat hij zal zorgen voor die vrede waar we zo naar verlangen. De komst van 

dit vredeskind leert ons dat er een nieuw begin bestaat, dat er ondanks alles nieuw 

leven mogelijk is, je een tweede kans kan krijgen en dat oorlog, kou, haat en 

duisternis niet het laatste woord hebben. Het eerste en het laatste woord is aan 

Hem die in den beginne al licht bracht in de duisternis en het sindsdien altijd heeft 

laten schijnen, ondanks alles. Advent doet ons herinneren aan dat licht en daarom 

steken we vier weken lang elke zondag een kaars aan. Zo trekken we gezamenlijk op 

richting Kerst en roepen we elkaar op licht en vrede te brengen in onze huizen en bij 

de mensen dichtbij en veraf. Dat de mensen aan ons mogen merken dat we leven in 

de verwachting van het Kerstkind. 
 

Wij wachten op de koning 

Die ons de vrede brengt, 

Ontsteken onze lampen 

Totdat Hij komt! 
 

Vier kaarsen zullen branden. 

Het licht groeit vlam voor vlam. 

Het houdt de nacht gevangen 

totdat Hij komt! 
 

Het vuur van onze vreugde, 

de gloed van ons gezang 

zal niet meer kunnen doven 

totdat Hij komt! 
 

Wij wachten op de koning; 

zijn ster is al gezien. 

Vol vrede is de morgen 

wanneer Hij komt! 

(NLB: 461) 
 

Ds. Susanne van der Sluijs 

 

 

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


Van de kerkenraad: 
 

In de dienst op 27 november herdachten we de overledenen uit ons midden. We 

noemden hun namen: Annette Kempers en Ida Grotendorst-Schut en zetten hen in 

het licht. Nog voor  veel andere dierbaren werden lichtjes ontstoken, zodat ook zij 

herdacht konden worden. Het was een heel bijzondere dienst met mooie rituelen, 

teksten en liederen. Aan het eind van de dienst kregen de familieleden de stenen van 

de altaartafel mee naar huis. Die zullen niet meer daar liggen, maar Annette en Ida 

zullen voortleven in onze harten. 
 

Of zoals in deze tekst van Hanna Lam: 
 

De mensen van voorbij 

zij blijven met ons leven. 

De mensen van voorbij 

ze zijn met ons verweven 

in liefde, in verhalen, 

die wij zo graag herhalen, 

in bloemengeuren, in een lied 

dat opklinkt uit verdriet. 
 

De mensen van voorbij 

zij worden niet vergeten. 

De mensen van voorbij 

zijn in een ander weten. 

Bij God mogen ze wonen, 

daar waar geen pijn kan komen. 

De mensen van voorbij 

zijn in het Licht, zijn vrij. 

 

In de komende zondagen zullen twee bekende voorgangers de diensten verzorgen, 

namelijk Fride Bonda en Jan Greven. Fijn om hen na zo lange tijd weer in ons midden 

te hebben. Deze zondag vieren we met Fride het Avondmaal: delen we brood en 

wijn. Dat doen we weer staande in de kring waarbij iedereen zich welkom mag 

voelen. 
 

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….. 
 

Adventscollecte 11 december Kerk in Actie Werelddiaconaat 

Libanon/Jordanië/Irak  Creëren van banen voor jongeren. 

Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de 

buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven daar in extreme armoede en 

proberen zo goed en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is 

dat lastig, omdat zij geen werk kunnen vinden. Daarom ondersteunt Kerk in Actie 

jonge Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren 

waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf. Een 

voorbeeld: De Syrische Ahmed woont sinds 2014 in Jor danië en is sinds kort eigenaar 

van Do Marketing, een bedrijf dat gespecialiseerd is in professionele 

reclamefotografie voor de voedselindustrie. In Syrië deed Ahmed al ervaring op in 

het fotograferen van etenswaren. Dankzij een lening en trainingen kon hij betere 

apparatuur kopen, een eigen studio inrichten en zes mensen aannemen onder wie 

drie andere Syrische vluchtelingen. De mensen van Do Marketing horen inmiddels bij 

de belangrijkste fotografen voor voedselfabrikanten in Jordanië en de regio. Zo 

kunnen zeven families weer zelf in hun levensonderhoud voorzien. 



Het resultaat de opbrengst van de collecte van 13 november  
 

 
 

Kringen  

De leerkring is vrijdag 24 februari 2023 om 14:00 uur bij Maria Prill, Lutherhof 106 in 

Hilversum, tel. 035-6249418. We lezen/bestuderen BIDDEN IN DE NACHT van Tish 

Warren deel 3 hoofd stuk 10 (blz.139 t/m blz.153) Troost wie lijden.   

De boekenkring is woensdag 18 januari 2023 om 14:00 uur bij Ada de Kroon, Eslaan 

13 in Kortenhoef, tel. 035-6562179. We lezen SCHEMERLEVEN van Jaap Robben. 

 

 


