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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 

 

 

 

12 februari  dienst 11.15 uur 

 
Voorganger: Harry Pals 

 

 

 
Collecte:   

1e    Kerk  

2e    Muziek 
 

 

 

 

Opbrenst  Collecte 24 december 

1e   Kerk  € 299,85 

2e  Kerk in Actie   € 340,30 

 

 

 

 

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 

 

Herinner in de winter de lentezon 
 

Het nieuwe jaar is begonnen, de kerstboom en alle andere versieringen zijn weg, het 

huis oogt weer opgeruimd en leeg. Een jaar vol mogelijkheden, goede voornemens 

en mooie plannen ligt voor ons. Maar misschien ook vol onzekerheden, zorgen over 

onszelf of onze geliefden, of met een verlangen dat goede dingen nu eens jouw kant 

op zullen komen. Wat het jaar ons zal brengen weten we niet. We kunnen niet in de 

toekomst kijken. De grote dingen des levens liggen niet in onze hand. Dat betekent 

voor ons als kwetsbare mensen verantwoordelijkheid nemen daar waar we kunnen 

en loslaten wat boven onze macht ligt. We mogen er wel op vertrouwen dat we het 

nieuwe jaar niet alleen zijn ingegaan. Nog altijd is er die medemens die met je 

meegaat, en is er een God die naast je staat. In deze tijden waarin soms de dingen, of 

het nu is op wereldniveau of in je eigen huiskamer, als een storm op je af kunnen 

komen en je de grip dreigt kwijt te raken, is het goed elkaar eraan te herinneren dat 

hoe dan ook God alles in de hand houdt. Dat is een kwestie van geloven. Soms tegen 

beter weten in. Vele Bijbelse figuren en de Psalmisten zijn ons daarin voorgegaan: 

vertrouwen op een Woord dat met je meegaat. Dat klinkt eenvoudig, maar juist in 

die eenvoud ligt de kracht en de hoop die een mens gaande houdt en staande houdt 

in het leven.  

Iets van die eenvoud vond ik terug in een lied dat ik onlangs hoorde. Het is 

geschreven door Arjette Kuipers. Arjette werkt als pionier bij de 

samenwerkingsgemeente De Verbinding in Hilversum en is daarnaast muzikante. 

Het gaat over de eenvoud en de koestering van de kleine dingen op een dag, een 

herinnering aan hoe kostbaar en waardevol je als mens bent.  
 

Herinner in de winter de lentezon, 

een zomerbloementuin. 

Maak meer mooie muziek,  

zing in de wind. 

Drink van de thee op je lievelingsplek,  

kijk met volle aandacht om je heen. 

Denk niet te klein van jezelf, 

droom van de hemel. 
 

Zoeken naar het wonder op een doodgewone dag. 

Even een moment om stil te staan 

bij de dingen en de mensen waar je dankbaar voor kunt zijn. 

En met open armen wens ik jou veel liefde toe. 
 

Op kousenvoeten  

ga ik op zoek, 

naar de wijde ruimte binnenin 

Waar vreugde en rust geborgen zijn. 

Een liefde groter dan mijzelf. 

 

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


 

Voor wie het lied (nr. 6 op de lijst) wil horen:  

https://arjette.bandcamp.com/album/gekleurde-veters 

 

Ik wens u allen een mooi en gezegend jaar toe.  

Ds. Susanne van der Sluijs  

 

Tot ziens  
 

U heeft het al in de vorige Zondagsbrief kunnen lezen, vanwege drukke 

werkzaamheden elders heb ik moeten besluiten mijn werk voor de OSG stop te 

zetten. Het was geen eenvoudige beslissing, maar ik meende dat u beter af bent met 

een predikant die vaker kan voorgaan en samen met u nieuwe kringen of activiteiten 

kan ontwikkelen. Het ontbrak mij eenvoudigweg aan tijd om u voldoende aandacht 

te kunnen geven.  

Het afgelopen jaar ben ik met u als leden van de OSG opgetrokken en ben ik warm 

onthaald. En zoals dat gaat, heb ik met een aantal van u in korte tijd nauwe banden 

gekregen. De contacten met u voelen dierbaar voor mij. Ik dank u voor de mooie 

gesprekken en de getoonde openheid uw gedachten en levens met mij te delen. 

Naast de huisbezoeken heb ik veel plezier beleefd aan de oecumenische diensten en 

de samenwerking met kerken in de omgeving. Met als hoogtepunt de 

openluchtdienst op Hemelvaartsdag. Hoe prachtig is het om op deze manier kerk te 

kunnen zijn: samen organiseren, samen vieren, samen ons geloof uitdragen en 

omzien naar elkaar. En dan blijken niet de verschillen, maar ons geloof ons te 

verbinden.  

Dat omzien naar elkaar is iets dat ik binnen de OSG erg heb ervaren. Het is een kleine 

groep met een gedeelde historie, gedeelde interesses in religie en cultuur, 

veerkrachtig en positief, samenkomend vanuit vele diverse denominaties en 

geloofsovertuigingen. Een kleurrijk palet van mensen dus. En ook een groep die de 

uitdagingen voor de komende tijd zal overleven. Als gemeente hoef je het immers 

niet alleen te doen. God bestiert nog altijd zijn kerk.  

Voor wie ik de komende maand niet zelf kan bezoeken, dank dat ik een poosje met u 

op mocht lopen. Gods zegen voor u persoonlijk en voor de gemeente. Ik wens u een 

mooi en inspirerend jaar in de kringen, in de diensten en met uw nieuwe voorganger.  

 

Ds. Susanne van der Sluijs  
 

 

Van de kerkenraad: 
 

In de eerste plaats willen we u allen een Gezegend, Vredig en Gezond 2023 wensen. 

Na de dienst van a.s. zondag kunnen we bij de koffie elkaar ontmoeten en wensen 

uitwisselen. Ook voor onze kleine gemeente hopen we op een jaar waarin we 

inspirerende diensten en lezingen mogen meemaken. 

In de Kerstnachtdienst luisterden we met velen naar de woorden van Alain, de zang 

van Octoplus o.l.v. Jos en zongen we de veelal bekende Kerstliederen. Aan het eind 

probeerden we de lichtjes brandend te houden de duistere nacht in. Dat viel niet 

altijd mee: het is moeilijk om lichtjes brandend te houden als de wind waait rondom 

de kerk. 

We hadden wel gezongen “Als alles donker is, ontsteek dan een lichtend vuur, dat 
nooit meer dooft”. Hopelijk  blijft het Licht van Kerst wel branden is onze harten. 

En toen was er als verrassing Glühwein, met dank aan Gerdine, Emma, Erik en Mark!! 

Een heel spontane actie, die zeer werd gewaardeerd. 

 

In de dienst van zondag zal Casper van Dorp onze voorganger zijn. Hij is ‘nieuw’ voor 
ons en we vertrouwen op een goede dienst, waarin we hem leren kennen. 

Dit is ook de enige dienst in de kerk van Kortenhoef deze maand. De volgende dienst 

is gezamenlijk met de Graankorrel en de Antoniusparochie en vindt plaats in de 

Graankorrel en begint om 10.00 uur. 

 

 

https://arjette.bandcamp.com/album/gekleurde-veters


Een mooie tekst over Licht, vindt u bijvoorbeeld in lied 600: 

Licht, ontloken aan het donker, 

licht, gebroken uit de steen, 

licht, waarachtig levensteken, 

werp uw waarheid om ons heen. 

Tineke Hafkamp 

 

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. 

 

 


