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Kerstnachtdienst  22.00 uur 

 
Voorganger: Alain Verheij 

Muziek Jos Smits, Octoplus 

 

Ouderling: Tineke Hafkamp 

Koster: Freek Visser 

 

8 januari   Dienst 11.15 uur 

 
Voorganger: Casper van Dorp 

Organist: Jos de Lange 

 

Ouderling: Kasper Hamster 

Koster: Anna Kieft 

 

22 januari  Gezamenlijke dienst met  

St. Antoniusparochie en de 

Graankorrel    Aanvang 10.00 uur 
 

Plaats: De Graankorrel in ‘s-Graveland 

mmv. Liturgiegroep St Antonius 

 

 

 

 
Collecte:   

1e    Kerk:  

2e   Kerk in Actie  
 

 

 

 

Opbrenst  Collecte 18 december 

1e   Kerk  € 76,00 

2e  Muziek  € 67,70 

 

 

 

 

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 

 

Van de predikant 
 

Komt allen tezamen 

Ik ben opgegroeid in Hoevelaken, een dorp op de rand van Gelderland en Utrecht. 

Hoevelaken kende twee kerken, een zware en een lichte. En zoals te doen 

gebruikelijk kwam men zelden tot nooit in elkaars kerk en gingen de kinderen naar 

de ene christelijke, wat orthodoxe school, of naar de andere christelijke, wat 

vrijzinnige school. Hoevelaken groeide, er kwamen nieuwbouwwijken met mensen 

van buiten die noch naar de ene, noch naar de andere kerk gingen. Een ieder had 

naar tevredenheid zijn eigen school, gemeenschap, vrienden en sportverenigingen. 

Maar één keer per jaar kwam heel Hoevelaken samen bij elkaar, en wel tijdens de 

kerstsamenzang in het buurtcentrum. Alle koren werden bij elkaar gevoegd, 

amateurmusici vormden het projectorkest, de muziekleraar fungeerde als dirigent 

en het kinderkoor oefende de kerstmedley in. De plaatselijke middenstand zorgde 

voor pr, bloemen, amandelstaaf en kerststol, een podium en het drukken van de 

programmaboekjes. 

De school van mijn vader werd gebruikt als repetitielocatie. Zelf heb ik ook jarenlang 

aan de kerstsamenzang meegedaan. Eerst als klein meisje in het kinderkoor, later als 

commissielid en violist in het orkest. 

Een week voor Kerst zat heel Hoevelaken in de grote zaal: vaders en moeders, opa’s 

en oma’s, juffen en meesters, de burgemeester en de boer, gelovigen en niet-

gelovigen. En iedereen zong de kerstliederen uit volle borst mee: Nu zijt wellekome, 

Er is een kindeke geboren op aard, Stille nacht, Ere zij God. Prachtige liederen die 

saamhorigheid verwoorden, die uitzien naar vrede, naar een toekomst van geloof, 

hoop en liefde, naar licht in de duisternis, en naar een Vredeskind. 

Na twee jaren van lockdown kon dit jaar eindelijk weer de samenzang plaatsvinden 

en konden we de Messias weer welkom heten. Dit Woord van God dat ons mensen 

de moeite waard vond om kind te worden. 
 

Weet wat je waard bent, 

dieper, veel dieper 

reikt je betekenis – 

 

licht mag je zijn, 

licht in de morgen, 

een landschap, 

lieflijk vergezicht. 

 

Handen vol warmte, 

brood 

woorden van brood, 

een boom, 

een huis van aandacht. 
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weet wat je waard bent – 

 

licht mag je zijn, 

 

licht in de ogen, 

een hand, een hart. 

O een gezicht 

mag je zijn 

 

Een zeer menselijk gezicht. 

(Hans Bouma) 
 

ds. Susanne van der Sluijs 
 

 

Van de kerkenraad: 
 

Pastoraat: 

Zondag 18 december hebben we namens de kerkenraad meegedeeld, dat Susanne 

van der Sluijs te kennen heeft gegeven dat zij niet langer haar taken als pastor van de 

OSG kan voortzetten. Susanne heeft door haar taken voor de andere kerken waaraan 

ze verbonden is, te weinig tijd voor ons. Ze vindt dat heel jammer en heeft het gevoel 

dat ze de OSG daardoor te kort doet. Susanne zal nog wel in januari bezoeken 

afleggen en op die manier afscheid nemen van enkele gemeenteleden. Haar besluit 

overviel de kerkenraad wel, maar we begrijpen en respecteren het. We hebben 

goede herinneringen aan haar als persoon, aan haar diensten en haar inbreng in de 

kringen. Op een later tijdstip zullen we afscheid van haar nemen. 

En ja, daar zit je dan als kerkenraad, hoe lossen we dat weer op? Susanne had nog 

een naam laten vallen, maar ja, die persoon is ook druk bezet….. 
In de dienst van zondag 11 december ging Fride Bonda bij ons voor, na alweer een 

lange tijd. Dat voelde heel vertrouwd, ze komt al zoveel jaar bij ons. Na die dienst 

hebben we haar ons probleem voorgelegd en gevraagd of zij iets voor de OSG zou 

kunnen betekenen. En wat we niet durfden hopen gebeurde: Fride wil per 1 februari 

de taken van Susanne overnemen en onze pastor worden. Het voelt als een wonder. 

Zij is als pastor verbonden aan de Remonstrantse en Doopsgezinde kerk in Zwolle en 

gaat daar minder werken. Mooi, om zo op de drempel van het nieuwe jaar de 

pastorale toekomst van de OSG gewaarborgd te zien. Met alle oudere en zieke 

gemeenteleden geeft dat een geruststellend gevoel. 

 
Kerstnachtdienst:  
 

Dit jaar kunnen we na een onderbreking door Corona gelukkig weer de 

Kerstnachtdienst met elkaar vieren. De kerstklok zal luiden, de kaarsen zullen 

branden, we kunnen met elkaar zingen en luisteren naar de zang van OCTOPLUS 

o.l.v. Jos Smits en naar de uitleg van Alain Verheij. Na afloop van de dienst steken we 

onder het zingen van “Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit 

meer dooft” onze lichtjes aan en dragen zo het Licht van Kerst de donkere wereld in. 

En laten wij dat Licht van het Kerstkind delen met hen die in duisternis moeten leven 

in deze tijd van onzekerheden. 

Van harte welkom! 
 

Dit is dan ook meteen onze laatste dienst in 2022. Op zondag 8 januari we hopen 

elkaar te ontmoeten in een dienst met voor ons een nieuwe voorganger: Casper van 

Dorp. In de Blokhut is er gelegenheid om de wensen voor 2023 uit te wisselen. 

 

 

Dat er licht mag zijn 

Licht in onze ogen, 

dat wij elkaar zullen zien 

steeds opnieuw. 

Licht in onze harten, 

dat wij ruimte scheppen 

voor velen. 



Licht in onze gedachten, 

dat wij komen tot nadenken 

en eerlijke besluiten. 

Licht in onze huizen, 

dat wij niet dwalen 

en voor elkaar een doolhof zijn. 

Als je licht uitdeelt, 

wordt het niet minder, maar MEER ! 

 

De kerkenraad wenst u allen Gezegende Kerstdagen en een Vredig 2023. 

Tineke Hafkamp 

 

Collecte: 

Kerstcollecte Kerk in Actie STA OP VOOR KINDEREN IN DE KNEL  Miljoenen kinderen 

op deze wereld groeien op in een onveilige situatie. Honger, oorlog, geweld, 

uitbuiting, achterstelling, de lijst met problemen waar deze kinderen mee te maken 

hebben is lang en maakt somber. Kerk in Actie komt voor hen op. Juist met Kerst 

verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe daarom mee met 

de jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in Actie. Van harte aanbevolen.  

 

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. 
 

 


