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22 januari  Gezamenlijke dienst met  

St. Antoniusparochie en de 

Graankorrel    Aanvang 10.00 uur 

mmv. Liturgiegroep St Antonius 
 

De Graankorrel  

Zuidereinde 17, ‘s-Graveland 

 

 

 

12 februari  dienst 11.15 uur 

 
Voorganger: Harry Pals 

 

Ouderling: Erna Kaldewaij 

Koster: Donnalee Houthuyzen 

 

 

19 februari:  Nesciolezing 
 

Lezing: Jan van der Kolk 

 

Muziek: volgt 

 

 

 
Collecte:   

1e     

2e     
 

 

 

 

 

 

 

 

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 kerkenraad. 

Deze week is het de ‘Week van gebed voor de eenheid’. In onze dorpen vieren 
we die met 2 oecumenische vieringen. De eerste was op zondag 15 januari in 

Nederhorst den Berg en de tweede vindt plaats a.s. zondag in de 

Graankorrel.  

Gezamenlijk hebben we als Antoniusparochie, Graankorrel en OSG de 

voorbereiding gedaan. Het materiaal voor deze gebedsweek is aangereikt 

door kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota. Wij hebben e.e.a. 

aangepast voor onze dienst. 

Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid in de wereld die veroorzaakt 

wordt door het onrecht van ongelijkheid en fascisme. De Bijbeltekst die 

centraal staat in de Week van gebed voor de eenheid komt uit het boek van 

de profeet Jesaja, hoofdstuk 1 vers 17: “ Leer goed te doen; zoek het recht, 

houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij.” 

Ds. Annemieke Parmentier en diaken Wim Balk verzorgen de liturgie en 

uitleg. 

De collecte in de dienst zal zijn voor de Buurtkastjes. 

De dienst vindt dus plaats in de Graankorrel, Zuidereinde, ‘s-Graveland. 

Aanvang: 10.00 uur 

Allen van harte welkom. 
 

Tineke Hafkamp 

 

 

Actie Kerkbalans: 

Na de dienst van 12 februari worden de enveloppen voor actie Kerkbalans 

uitgedeeld. We hopen dat u ook in deze dure tijd, ruimhartig wilt geven voor 

de OSG. 

Bij voorbaat dank. 
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