OVER EN RONDOM DE KERKDIENSTEN
Elke zondagochtend om 10.00 uur is er een dienst in de Dorpskerk.
Voor de kleinsten is er een crêche; er is kinderkerk voor de kinderen van
4 - 12 jaar. Na de dienst is er de mogelijkheid tot napraten met koffie,
thee en limonade in het koor van de kerk. Ook zijn er Oecumenische
diensten met de Cosmas & Damianus kerk, afwisselend in de
Protestantse kerk en de Rooms-Katholieke kerk.

Kijk ook op: www.dorpskerkabcoude.nl
BIJZONDER! EXCURSIE NAAR LUTHER IN HET CATHARIJNECONVENT
28 Nov. gaan we naar een bijzondere expositie over Maarten Luther.
Houd voor meer informatie de website en Binding in de gaten.
Info: dominee@pknabcoude.nl
Kliederkerk
Kliederkerk is kerk voor jong en oud. En is veel méér dan kliederen!
Kinderen, tieners, ouders, opa’s en oma’s : iedereen is welkom om
met elkaar leuke activiteiten te doen rond een thema. We sluiten af
met een korte viering èn een gezellige maaltijd. Welkom!
Zondag 8 Okt. 16:00 uur in ’t Hoogt en Zaterdag 16 Dec. 16:00 uur; Kerstspecial in de Dorpskerk!
CATECHESE 12+
Met jongeren van 12 jaar en ouder in gesprek over leven, geloven, samen, je eigen identiteit, de
Bijbel etc. etc. 6 dinsdagavonden van 10 Okt. tot en met 21 Nov. om 19:30 uur ’t Hoogt.
Info: dominee@pknabcoude.nl of 06-14996253
NIEUW! OUDER & WIJZER, GESPREKSGROEP VOOR
OUDERS
Bij de opvoeding van je kinderen komt heel wat
kijken. Hoe leert je kind ook iets over God en
geloven? In deze groep gaan we met elkaar in
gesprek. Over dagelijkse strubbelingen aan tafel,
praktische problemen en de grotere vragen waar je
als ouder mee wordt geconfronteerd.
11 Okt. 20:00 uur ’t Hoogt
Meer info? dominee@pknabcoude.nl

UIT DE TIJD – MET GASTSPREKERS
Avonden voor iedereen die de tijd wil
nemen om na te denken (en in gesprek te
gaan) over de ‘langzame’ vragen van het
leven. Dit seizoen is een aantal boeiende
gastsprekers uitgenodigd:
27 Sep. Wim Jansen - de religie voorbij?
18 Okt. Welmoed Vlieger - filosofe
Beide keren om 20:00 uur in ’t Hoogt
Meer info? dominee@pknabcoude.nl

WANDELTOCHTEN (INTERKERKELIJK)
Vanuit Abcoude starten de wandelingen naar mooie bestemmingen om 8:30 uur vanaf de
Torenlaan op de volgende data: 4, 11, 18 en 25 Okt. en 1 & 8 Nov.
Uitleg over het ZWO-project in Kenia
Meer info: Bram Valenkamp tel. 0294-284361

Kijk voor alle informatie ook op: Facebook.com/dorpskerkabcoude

FILM ZIEN
Wegens succes voortgezet: film zien!
Dit najaar (steeds om 19.30 uur in t
Hoogt) op:
• Woensdag 13 Sep.
• Donderdag 12 Okt.
• Woensdag 15 Nov.
Informatie: Karel de Snoo (281486) en
Iris Goudkamp (230027)

INLOOPOCHTEND ’T
HOOGT
Donderdagochtend
tussen 10:00 en
12:00 bent u
welkom voor koffie
of thee. Aanmelden
is niet nodig; de
predikant is er met
een luisterend oor.

ZIN & SOEP
Een korte bezinning op een
actueel thema en daarna
een goeie kop soep eten
met elkaar… Een initiatief
van Oecumene Abcoude
8 Nov. 18:00 uur
in ’t Hoogt

OMZIEN NAAR ELKAAR
Een afwisselend programma voor ouderen. We ontmoeten elkaar één
keer per 14 dagen van 10.00 uur tot 12.00 uur in ‘t Hoogt. Iedereen die
zich bij ons thuis voelt is van harte welkom.
• 19 Sep.
: Huifkartocht
Varen in de Botshol met Omzien
• 3 Okt.
: Natuurfilm
• 17 Okt.
: Quiz en spel
• 31 Okt.
: Natuurfilm
• 14 Nov.
: Rijmen en dichten
• 28 Nov.
: Sinterklaasfeest
• 12 Dec.
: Film
• 19 Dec.
: Adventsviering
Informatie: Bram Valenkamp (284361 of 06-20800686)

HUISKAMERGESPREK
Wat geloof je? Waarom? Een open gesprek over eigen twijfels en zekerheden n.a.v. van te voren
met elkaar bepaalde thema’s. Deze keer over verzoening, vergeving, zonde n.a.v. Maarten Luther.
20 Sep. 20:00 uur – vervolg in overleg, afwisselend bij de deelnemers thuis.
Aanmelden via: dominee@pknabcoude.nl
LET OP: KLEDINGBEURS!
Vrijdag 13 Okt.
(17:30 uur – 20:00 uur
Zaterdag 14 Okt.
(10:00 uur – 14:00 uur)

CANTORIJ
Wie van zingen houdt, is welkom om mee te doen in de
meerstemmige Cantorij o.l.v. Else Sterk. Dit najaar verleent de
Cantorij medewerking aan de kerkdiensten op 8 Okt., 12 Nov.
en op 1e Kerstdag 25 Dec.
Voor meer informatie: elsesterk@gmail.com

KUNST ZIEN
Kunst bekijken, maar dan wat langer dan meestal in een museum:
wat zie je? Wat zie je niet? Praten daarover kan verrassende inzichten
geven. Deze keer kijken naar kunst met ds Herco van der Wilt rond
het thema ‘Stilte’.
Donderdag 5 Okt. 20:00 uur in ’t Hoogt

Kijk voor alle informatie ook op: www.dorpskerkabcoude.nl

