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K A L E N D E R 2019
APRIL
Vr. 19
Za. 20
Zo. 21

PLAATS
Dorpskerk
Cen D kerk
Dorpskerk

ACTIVITEIT
Marcus Passie
Paaswake
Paasbrunch

Wo.24
Zo. 28
Di. 30
MEI
Wo. 01
Vr. 03
Wo. 08
Di. 14
Wo. 15

TIJD
19.30u
21.00u
Na de
dienst
09.00u
19.00u
10.00u
TIJD
09.00u
14.00u
20.00u
10.00u
20.00u

Torenlaan
Vinkeveen
‘t Hoogt
PLAATS
Torenlaan
‘t Trefpunt
‘t Hoogt
‘t Hoogt
‘t Trefpunt

Za. 18
Di. 28

17.30u
10.00u

‘t Hoogt
‘t Hoogt

Wandelen
Taizéviering
Omzien
ACTIVITEIT
Wandelen
Praatcafé
Uit de Tijd
Omzien
Trefpunt voor
Levenskunst
Walking Dinner
Omzien

INLOOPOCHTEND:
ELKE DONDERDAGMORGEN
VAN 10.00 UUR TOT 12.OO UUR IN ’T HOOGT
Internetinformatie Dorpskerk:
www.dorpskerkabcoude.nl

QR code :

www.dorpskerkabcoude.nl QR.Code
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OM TE BEGINNEN

De verrezen Christus
Bramantino (Bartolomeo Suardi)
Ca. 1490
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid
Veel schilderijen en afbeeldingen over de opstanding van Christus laten een
triomfantelijk beeld zien of gaan over een tuin met een leeg graf. Vaak is er
de ontmoeting tussen Maria en de tuinman. De Spaanse schilder
Bramantino schilderde een heel ander beeld van Jezus na de verrijzenis en
hij wijkt sterk af van wat zijn tijdgenoten schilderden over Pasen.

3

Een opgestane Jezus met een betraand gelaat. Ik las ergens: ”Alsof Jezus’
innerlijke blik de doorstane pijn nog meedraagt in zijn verrijzenis. Alsof Hij
er nog niet aan is gewend om op te zijn gestaan. Alsof Hij wil zeggen dat
dat nog niet eenvoudig is”. Opstanding betekent nieuw leven, zeggen we
graag met Pasen, maar het is blijkbaar niet zo dat je het oude leven zomaar
achter je kunt laten. De pijn en de wonden van wat je achter je liet, zijn er
nog steeds.
Op de achtergrond schildert Bramantino een mast van een schip, wat
opvallend veel lijkt op een kruis. Het steekt torenhoog uit boven de toren
van de stadsmuur of het kasteel. Aan dat kruis wilde Bramantino ons in dit
beeld blijven herinneren. Het leven van een christen – vaker verbeeld als
een reis over zee – is niet altijd gemakkelijk. Het kruis is nooit ver weg.
In de traditie heeft men zich lang niet goed raad geweten met dit schilderij.
Wat moet je met zo’n verdrietige en toch verrezen Heer? Is Hij hier wel de
overwinnaar die wij zo graag met Pasen vieren? Toch beeldde Bramantino
de Opgestane precies zo uit: met wonden in zijn zij en handen, In zijn
prachtige nieuwe boek ‘Raak de wonden aan’ schrijft Thomas Halik hier
over:“We kunnen niet in Jezus geloven en ‘Mijn Heer! Mijn God!’ zeggen
zonder ook zijn wonden aan te raken” en hij refereert hierbij aan de leerling
Thomas. “ We geloven in een gekruisigde Jezus, een gewonde Jezus en in
zijn wonden draagt Jezus alle wonden van de wereld en de mensheid. Ook
die wonden mogen wij aanraken. Wie de pijn in de wereld niet serieus
neemt, kan God niet belijden”.
Met Pasen vieren we verrijzenis van Christus uit de dood, nieuw leven, een
nieuw begin.
Maar het zal ook over de wonden en de pijn moeten gaan die we met ons
meedragen, net als Jezus. Immers, alleen een God die weet van mijn
wonden kan ze genezen.
Gezegend Paasfeest! Ds. Herco van der Wilt

Uit de Tijd
Op 8 mei is de laatste keer “Uit de Tijd”. Deze keer zal Jochem Quartel in
gesprek gaan over schoonheid: in de kunst, in de natuur, maar ook in het
leven van alledag.
Je bent van harte welkom om 20:00 in ’t Hoogt. We sluiten af met een
borrel.
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In memoriam : Maria Wilhelmina Griffioen – van Diën
Op 23 maart jl. is Riet Griffioen overleden op de leeftijd van 90 jaar. Riet
werd geboren in Rotterdom en groeide op in Nieuwerkerk aan de IJssel,
maar verhuisde op jonge leeftijd naar Abcoude. Ze wilde verpleegster
worden en studeren, maar dat was in haar tijd nog geen
vanzelfsprekendheid: als enige dochter moest zij zorgen voor haar ouders.
Maar zonder toestemming van hen gaat ze toch aan de opleiding beginnen.
In Abcoude ontmoet ze Jan Griffioen met wie ze in 1951 is getrouwd. Er
werden kinderen geboren en er was veel werk te doen op de boerderij aan
de Winkeldijk. Jan en Riet waren gelukkig samen. Helaas maakten ze
brand mee van hun boerderij. Later begonnen ze een jachthaven aan de
Winkel, Winkeloord geheten en van de koeienstal werd een kantine
gemaakt.
Tot haar grote verdriet overleed Jan na een ziekte op jonge leeftijd en
daardoor kwam Riet er alleen voor te staan: het bedrijf, de zorg voor de
kinderen. Het was een moeilijke tijd waarin ze hard moest werken en er
veel van haar werd gevraagd. Toen de kinderen ouder werden is Riet een
tijd in Wierden – bij Nico en Anneke – gaan wonen, daar kon ze tot rust
komen en heerlijk fietsen. Toch kwam ze ook weer graag naar de
Winkeldijk en de jachthaven. Ze kwam er weer wonen, maar al snel werden
er verschijnselen van de ziekte van Alzheimer zichtbaar. Ze verhuisde eerst
naar ’t Kampje en woonde de laatste jaren van haar leven in de Hoge Wijck
in Weesp.
De kerk en het geloof zijn voor Riet Griffioen altijd van grote betekenis
geweest: ze groeide ermee op, gaf en het aan de kinderen door en zette zich
in als ouderling.
Op vrijdag 29 maart hebben we met haar familie een dankdienst voor haar
leven gehouden en haar begraven in het graf waar 45 jaar geleden haar man
is begraven. In de dienst stonden we stil bij Martha en Maria bij wie Jezus
op bezoek is. Martha is druk in de weer, Maria is in gesprek met Jezus. In
haar leven heeft Riet Griffioen gezocht en
gezwoegd: we hebben afscheid genomen in het
geloof dat zij nu haar rust heeft gevonden bij haar
Hemelse Vader, eindelijk thuis.
De kinderen en kleinkinderen wensen we alle
sterkte toe in deze tijd van afscheid en gemis.
Ds. Herco van der Wilt
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KERKENRAAD
Wie goed doet…..
Een van de onderwerpen die tijdens de laatste kerkenraadsvergadering op de
agenda stond was het pastoraat. In de vorige Binding schreef onze dominee
Herco van der Wilt hier al een stukje over. Daarbij stelde hij zich zelf
enkele belangrijke vragen, zoals: Werkt het ‘signaal pastoraat’ zoals
beschreven in het beleidsplan 2016-2019 in onze gemeente wel? En wat zijn
werk als pastor betreft: kan ik als predikant mijn pastorale werk op deze
manier nog wel goed doen? Ben ik daar waar ik nodig ben? Vallen er
misschien lacunes die zouden moeten worden opgevuld?
Aan het einde van zijn stukje nodigde hij u als gemeentelid uit om aan te
geven wat voor u, voor jou het prettigst werkt. Waar ligt uw behoefte, word
ook jij gehoord?
Helaas ontving de kerkenraad op deze vragen slechts een enkele reactie.
Toch is het onderwerp uitvoerig besproken. De (voorzichtige) conclusie is
dat er veel onderling medeleven is en dat er binnen en buiten de kerk de
nodige activiteiten worden georganiseerd die een niet te onderschatten
pastorale rol spelen. Daarnaast blijft het belangrijk signalen op te pikken en
zo nodig te delen met de ambtsdragers en/of dominee zodat ook daar, waar
nodig, pastorale zorg geboden kan worden. Ook u/jou hebben we daarbij
nodig. Help elkaar te helpen! Samen vormen we immers de kerk.
Over de onderwerpen die het College van Kerkrentmeesters aangaan, wordt
u elders in deze Binding geïnformeerd. U zult er lezen dat er op het
ogenblik zoveel zaken spelen dat het College met spoed extra handjes kan
gebruiken. Stel u zelf daarom de vraag wat u voor de kerk zou kunnen en
willen doen en laat het ons weten.
Tenslotte wil ik u nog wijzen op een wat luchtiger onderwerp: op zaterdag
18 mei wordt er een ‘walking dinner’ georganiseerd. Vanaf 5 april wordt
deze activiteit al in de wekelijkse nieuwsbrief aangekondigd en ook in deze
Binding staat een stukje over het hoe en wat van deze bijzondere vorm van
samenzijn. U bent van harte uitgenodigd om aan deze activiteit deel te
nemen en zo met en van elkaar op een andere wijze ‘te proeven’!

Frits Kutschenreuter, voorzitter Kerkenraad
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Berichten vanuit het College van Kerkrentmeesters.
Graag berichten wij u over een aantal zaken waar het College de afgelopen
periode mee aan het werk is geweest. Overigens moeten we constateren dat
er zoveel speelt dat wij dringend op zoek zijn naar uitbreiding van het
College. Wij komen helaas niet aan alles toe wat we eigenlijk zouden willen
oppakken, dus mocht u uw steentje willen bijdragen (met name rond de
herinrichting) dan zouden we dat zeer waarderen. Neem daarover gerust
contact op met één van de leden van het College.
Financiën.
De laatste hand wordt gelegd aan het opmaken van de balans over 2018, de
jaarrekening. De concept jaarrekening wordt begin april voorgelegd aan de
kascontrole. Zoals nu de planning is zal hij daarna worden vastgesteld door
de kerkenraad waarna hij tijdig ook in Utrecht kan worden ingediend.
Eerder berichtten wij u dat het er naar uitziet dat 2019( maar ook de jaren
daarna) spannend gaat worden op het gebied van Financiën. De reden
daarvoor zit er met name in dat de inkomsten uit het vermogen (oa
dividend) sterk teruglopen. Na onze oproep in Binding om suggesties te
doen hoe hier mee om te gaan hebben wij enkele suggesties
binnengekregen. Wij blijven hier voor openstaan, want de opgave is groot!
Personeel.
Tot onze grote spijt moeten we constateren dat onze koster, Wendy
Cornelissen, niet zal kunnen terugkeren in haar rol als Koster. We leven met
haar mee. Wij zijn Tineke, Marjo, Anouk (en achter de schermen vaak ook
nog anderen) dankbaar dat ze het werk zo goed hebben overgenomen in de
afgelopen periode. Het College en de Kerkenraad zullen zich moeten
bezinnen over de invulling van het kosterschap naar de toekomst.
Werk aan de kerk, pastorie en ’t Hoogt.
In de afgelopen periode is er het nodige gebeurd aan onze gebouwen. Maar
er ligt ook nog veel om te doen. Gelukkig hebben we van een kerklid een
signaal gekregen dat hij ook mee wil helpen om de zaken zo goed mogelijk
op orde te krijgen en te houden.
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Ten aanzien van het plan Herinrichting is het relatief stil geweest beseffen
we als College. Te veel werk voor te weinig mensen is daar de oorzaak van.
Zoals eerder bericht willen we graag starten met als eerste “het Klimaat en
Beeld & Geluid” in de kerk op te pakken. Dit loopt gelijk op met de
subsidieaanvraag voor het meerjarig onderhoud. We proberen daar
combinaties in te vinden. De tweede fase, het mogelijk anders inrichten van
de kerk, zal daarna pas aan de orde zijn.
We beseffen dat er in de afgelopen periode nogal wat momenten zijn
geweest waarop de verwarming van ’t Hoogt niet optimaal heeft
gefunctioneerd. We hopen dat we deze problemen vanaf nu achter ons
kunnen laten.
Vrienden van de Dorpskerk.
Met onze “kwartiermaker”, Wout Wessel, zijn we in nauw overleg over het
(waarschijnlijk) tot stand komen van een stichting “Vrienden van de
Dorpskerk”. Een pittige, maar belangrijke klus. We hopen u de komende
maanden nader te kunnen informeren.
RTV Ronde Venen.
Zoals eerder gemeld levert de uitzending van onze kerkdienst via RTV
Ronde Venen de nodige problemen op. Veel storingen en hoge kosten.
Daarom is besloten op een ander, in” Kerkland” veel gebruikt, systeem over
te stappen. De komende tijd zullen we dat in gang gaan zetten. We houden
u op de hoogte.
Archiefbeheer.
De kerk kent een aanzienlijke hoeveelheid
paperassen, documenten ed. Veel staat opgeslagen
in de kelder van de Dorpskerk. Het is heel
wenselijk dat het uitgezocht en geordend wordt.
Dat is een duik in de geschiedenis van onze kerk.
Wij doen graag een beroep op u om daarin te
helpen. Daarom de oproep: wie van u zou zich hier
voor willen inzetten? Graag even een signaal naar
één van de College-leden of de voorzitter van de
Kerkenraad.

Nick de Snoo
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TAAKGROEP DIACONIE
Hier ziet u de verkorte versie van de jaarrekening 2018.
De hele jaarrekening ligt vanaf 15 april ter inzage bij Liesbeth Boswijk,
Achter de Kerken 20, tel. 06-228499798
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Collecte Zending
21 april 2019, Pasen
Versterk de kerk in Pakistan
Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen
een minderheiden behoren tot de laagste klasse, de armste
bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over
het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een
sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen,
onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipel-schap
en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining . Zij zijn
het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in
hun geloof. Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan?
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457
457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.
Meer informatie : www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
Namens de diaconie, Josien Dijkstra

Stap Verder
Tijdens onze diensten collecteren we een aantal keer per
jaar voor Stap Verder, de eerstkomende is 28 april. Lees
hieronder meer over dit doel. Meer informatie is te
vinden op https://www.stapverder.info/
Elke werkdag open van 09:00 uur tot 17:00 uur Hoogoord
187a 1102CJ Amsterdam Zuidoost .
Tel: 020-8457566 IBAN: NL59TRIO0390507687
Stap Verder is een samenwerkingsproject van de Sociëteit Afrikaanse
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Missiën (SMA) en de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer
(SPDCB). Als kerkelijke organisaties willen wij een bijdrage leveren aan
het welzijn van de inwoners van het stadsdeel Amsterdam Zuidoost.
Op de locatie Stap Verder ontwikkelen wij activiteiten en projecten om
inwoners van Amsterdam Zuidoost een stap verder te brengen.
De komende drie jaar zijn dat
1. Nederlandse taalles en Taalmaatjes die met mensen in de dagelijkse
praktijk van
marktbezoek, bezoek aan een instantie, e.d. hun
taalvaardigheid oefenen.
2. Een Kenniscentrum over toegang tot voorzieningen:

met spreekuren waarin bezoekers in een rustig gesprek met een
spreekuurmedewerker om informatie kunnen vragen en bespreken wat de
beste werkwijze is om te krijgen wat zij nodig hebben. Ook problemen
kunnen vertrouwelijk besproken worden.

met een sociale kaart die op den duur ook op internet geraadpleegd
kan worden en

praktische hulp zoals een postadres, een plek om de was te doen, een
douche te nemen, een maaltijd te koken
3. Ondersteuning van ouders en kinderen bij opvoeding en scholing.
Veel bewoners van Amsterdam Zuidoost hebben zich als migrant vanuit de
rest van Nederland en de wereld in Amsterdam Zuidoost gevestigd. Friezen,
Ghanezen, Pakistani, Polen, Brabanders en Surinamers komen hier terecht
in een ander soort samenleving, van dorp naar stad, van agrarische
samenleving naar dienstverlenende, van een monocultuur naar vele
culturen, van zelfvoorzienendheid naar een complexe verzorgingsstaat
waarin de overheid je leven reguleert met de bijbehorende bureaucratie.
In de praktijk blijkt het vaak niet gemakkelijk om je weg te vinden in een
nieuw land, laat staan in het woud van maatschappelijke instellingen en
informele organisaties die we in Zuidoost hebben.
Stap Verder biedt informatie over de vele mogelijkheden en de
onmogelijkheden om je hier te vestigen en toegang te krijgen tot
voorzieningen. En indien nodig gaat Stap Verder daarin met je mee tot je
zelf je weg weet te vinden, je doel bereikt is, of tot de mogelijkheden
uitgeput zijn.
Ze doet dat niet vanuit de rol van overheid of instellingen die zich aan
regels moeten houden en burgers aan regels houden, maar vanuit het belang
van de bewoner zelf.
Namens de Diakonie, Josien Dijkstra
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De digitale nieuwsbrief van de Dorpskerk
Misschien heeft u het in de vorige Binding gelezen, misschien heeft u het in
de kerk bij de mededelingen gehoord. Of misschien heeft u er over horen
praten. Of misschien ontvangt u ‘m al; de digitale nieuwsbrief van onze
Dorpskerk.
Deze email-nieuwsbrief geeft onze kerk de gelegenheid om informatie op
korte termijn te delen met de gemeenteleden of met andere
geïnteresseerden. U krijgt in de nieuwsbrief informatie over de
eerstvolgende kerkdienst, met bijvoorbeeld links naar de Bijbelteksten,
maar ook delen we lief en leed met elkaar. Met name het informeren over
een plotseling overlijden helpt ons om samen gemeente te zijn, om
eventueel aanwezig te zijn bij een uitvaart of om wellicht de nabestaanden
te condoleren.
Hoe dan ook, de digitale nieuwsbrief is een welkome aanvulling op onze
mooie Binding.
Mocht u nou ook eens informatie hebben die u wenst te delen, dan kun u
altijd contact opnemen met de redactie van de nieuwsbrief via
info@dorpskerkabcoude.nl. Ook als u zich wilt opgeven, maar dat lukt u
niet via de website (www.dorpskerkabcoude.nl), dan kunt een mailtje sturen
naar info@dorpskerkabcoude.nl, dan komt het ook helemaal goed.
Namens de redactie van de nieuwsbrief,
Peter Goudkamp
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KERKDIENSTEN
De diensten worden gehouden in de Dorpskerk, tenzij anders vermeld. Er is
kinderoppas in ’t Hoogt voor de kleinsten. Kinderen vanaf 4 jaar zijn eerst
welkom in de kerk en hebben daarna een alternatief kinderprogramma.
De kerkdiensten zijn te beluisteren via RTV Ronde Venen 105,6 FM, via de
kabel op 103,3 FM, of via de website van de Dorpskerk
http://www.dorpskerkabcoude.nl/
of
RTV
De
Ronde
Venen
https://rtvrondevenen.nl/radio Er wordt aangeraden via de radio af te
stemmen.

18 april
19.30 uur

Ds. H.J. van der Wilt
Witte Donderdag, Viering Heilig Avondmaal
Eén collecte: Plaatselijke Diaconie

19 april
19.30 uur

Ds. H.J. van der Wilt – Markuspassie
Goede Vrijdag mmv Koor Nil Volentibus
Arduum uit Swifterbant
Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie
Tweede collecte: Missionair: de Bijbel
dichterbij

20 april
21:00 uur

Paaswake (oecumenisch)
Ds. H.J. van der Wilt en Willem Meijer
HH Cosmas en Damianuskerk

21 april
10.00 uur

Ds. H.J. van der Wilt
Pasen, mmv Cantorij o.l.v. Else Sterk
Eerste collecte: Kerk in Actie Pakistan
Tweede collecte: Spaarfonds Meubilair Beeld
en Geluid

28 april
10.00 uur

Mevr. ds. H. van Dunné, Abcoude
Eerste collecte: Stap Verder
Tweede collecte: Kerk en Eredienst
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5 mei
10:00 uur

Mevr. ds. F. Weber, Leiden
Eerste collecte: Kerk in Actie Noodhulp Syrië
Tweede collecte: Spaarfonds Meubilair, Beeld
en Geluid

12 mei
10.00 uur

Ds. H.J. van der Wilt
Eerste collecte: Hulpfonds
Abcoude/Baambrugge
Tweede collecte: Jeugdwerk

19 mei
10:00 uur

Ds. H.J. van der Wilt
Viering Heilig Avondmaal
Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie
Tweede collecte: Kerk en Eredienst

26 mei
10:00 uur

Ds. H.J. van der Wilt
Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie
Tweede collecte: Spaarfonds Beeld Meubilair
en Geluid

30 mei
10:00 uur

Ds. H.J. van der Wilt
Hemelvaartsdag, Oecumenische dienst in de
Dorpskerk
Collecte: nog niet bekend

VAN DE REDACTIE

Zoals veel gemeenteleden inmiddels hebben gemerkt is er wekelijks
een digitale nieuwsbrief. Dat werkt heel goed! Zo blijft u op de
hoogte van het laatste nieuws. Fijn dat we nu twee nieuwskanalen
hebben.
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Elke zondagmorgen is er crèche in ’t Hoogt. Jonge kinderen kunnen ook het
begin van de dienst meemaken en wanneer de oudere kinderen naar de
kindernevendienst gaan, kunnen zij naar de crèche. Tijdens de collecte
mogen alle kinderen en baby’s (terug) in de kerk komen. Vanaf 9.50 uur is
er iemand van de crèche aanwezig.

Datum
21 april
28 april
05 mei
12 mei
19 mei
26 mei

Crèche
Johan/ Annelies
Anouk
Ilse
Elwin/ Marloes
Anouk
Marjan

Autodienst:
Wie vanwege gezondheid niet zelfstandig naar de kerk kan, maar dat
wel wil, kan tot zaterdagavond 20.00 uur bellen naar:
19 apr. Goede Vrijdag H. v. Kessel
281911
21 apr. Pasen
N. de Snoo
284286
28 apr.
J. v. Wieringen
284442
5 mei
Joh. Griffioen
284509
12 mei
T. de Haan
281260
19 mei
Fam. Fokker
283325
26 mei
P. Dierx
283065
30 mei Hemelvaart
Fam. Mensink
283578
2 juni Pinksteren
Fam B. de Vries
283045
Vragen:
T. de Haan
281260
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Walking Dinner!
Wat is nou weer een ‘Walking Dinner’ zult u
zich afvragen? Ach, het is maar een term om
op een mooie manier via gezamenlijk eten
met elkaar in gesprek te gaan. Bij een
‘Walking Dinner’ eet u namelijk met
verschillende mensen op verschillende
plaatsen.
Op zaterdag 18 mei willen we met de Dorpskerk zo’n samenzijn
organiseren. We verzamelen in ’t Hoogt voor een gezamenlijk voorafje en
vervolgens gaan we in groepjes uit elkaar naar verschillende locaties om
daar ons voorgerecht te eten. Na dat voorgerecht gaat u weer uit elkaar en
ontmoet u nieuwe disgenoten op een andere plek voor het diner. En na het
diner komen we weer samen in ’t Hoogt. Een mooie manier dus om lekker
te eten, er even uit te zijn en een goed gesprek te voeren.
Wat hebben we nodig?
Allereerst mensen die hun huis openstellen. Het gaat daarbij om een aantal
adressen waar of een voorgerecht of een hoofdgerecht gegeten kan worden,
voor een groep van maximaal 8 personen (inclusief uzelf).
Dan organiseren we dit natuurlijk voor zo veel mogelijk mensen, dus we
hebben gasten nodig! Mensen die het leuk vinden om lekker te eten en
gezellig te praten met andere gemeenteleden.
Wat regelen wij?
We zorgen voor een aperitiefje in ’t Hoogt, een adres waar u gaat eten,
vervoer als dat nodig is, een dessert (terug in ’t Hoogt) en we regelen ook
nog eens kinderopvang.
Geef u op als kookadres of als dinergast!
Dat kan via email naar info@dorpskerkabcoude.nl), per telefoon met
Caroline Nagel (281325), Marjo Dierx (281601), Iris Goudkamp (230027)
of Peter Goudkamp of spreek 1 van hen even aan!
We beginnen om 17:30u in 't Hoogt en verwachten rond 21:00u klaar te
zijn. Tot de 18e mei! Caroline, Marjo, Iris & Peter
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Paasbrunch

Paasbrunch: zondag 21 april 2019
Wanneer:
na de paasochtenddienst
Na de dienst bent u / ben jij van harte welkom voor een lekkere kop koffie
en een heerlijke brunch.

Openstelling Dorpskerk tijdens de zomer van 2019.
Ook dit jaar zullen de deuren van onze kerk weer openstaan op de
zondagmiddagen van 13.00u tot 16.00u voor dorpsgenoten en passanten.
De eerste openstelling is op zondag 2 juni 2019 en we sluiten af op 25
augustus. Op 23 juni is er geen openstelling want dan is er een concert.
In een volgende Binding zullen wij uitvoeriger op deze openstelling ingaan.
Cock en Frits Smit

De kracht van rituelen
15 mei 20.00 uur, ’t Trefpunt Abcoude
Op uitnodiging van Trefpunt voor Levenskunst neemt zr. Monica Raassen
ons mee naar de wereld van rituelen.
Wat betekenen zij, hoe werken zij, wat is hun waarde?
Zr. Monica zal in het bijzonder ingaan op rooms katholieke rituelen, maar
ook de impact van diverse seculiere (wereldlijke) rituelen neemt zij mee in
haar verhaal. U bent van harte welkom vanaf 19.45 uur in ’t Trefpunt,
Kerkstraat 23 Abcoude. Opgave vooraf bij het secretariaat in Abcoude
stellen wij op prijs: secretariaat@cosmasendamianus.nl of 0294-281335.
Susan van Agten
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Praatcafé ’t Trefpunt
is open op
vrijdag 3 mei van 14.00 tot 16.00 uur
Thema: Als ik alleen ben dan……
Plaats: ’t Trefpunt, Kerkstraat 23 , Abcoude.
Wij delen onze ervaringen en verhalen, wij luisteren naar elkaar en komen
daarna met elkaar in gesprek hierover. Informeel, gezellig maar ook serieus.
Iedereen is welkom, jong, ouder, man, vrouw, ongeacht achtergrond of
levensovertuiging.
Kosten € 2.- koffie, thee en een glaasje wijn of fris inbegrepen.
Informatie: www.cosmasendamianus.nl of 0294-281335
Loes Bank

Taizévieringen in De Ronde Venen
Op 28 april om 19.00uur wordt de laatste Taizéviering van dit seizoen
gehouden.
Deze keer in De Morgenster, Herenweg 253 in Vinkeveen De te zingen
liederen worden vanaf 17:00 uur vierstemmig ingestudeerd en om 18:00uur
staan soep, koffie en thee voor het gelegenheidskoor klaar. Op het email
adres taizederondevenen@yahoo.com kun je je hiervoor aanmelden..
De muzikale begeleiding in deze viering wordt verzorgd door Anja
Kooistra, piano en Margriet Lek, cello.
Wim en Diny Schipper
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Omzien
We zitten midden in ons voorjaarsprogramma en in de planning is er
het een en ander veranderd:
30 april Quiz en Spel
14 mei Rondvaart Amsterdamse Bos o.l.v. boswachter Olaf Martens
28 mei Natuurfilm
11 juni Voordrachten -- korte film.
25 juni Bezoek aan zorgboerderij Inner- Art in de Kwakel; tevens
afscheid voor de vakantie.
Na de vakantie starten we weer op dinsdag 10 september. Dan komen we
weer met een geheel nieuw najaarsprogramma. Verder onze hartelijke groet
en sterkte gewenst in de komende periode aan hen die het nodig hebben .
We proberen met elkaar een zorgzame gemeente te zijn.
Voor informatie: Bram Valenkamp 0294- 284361 of 06 – 13325472
Interkerkelijke wandeltochten De Ronde Venen
We zitten midden in het voorjaarsprogramma. We hebben tot dusver met
mooi weer kunnen lopen in prachtige bosgebieden en mooie open weidelandschappen. We hadden de starttijd op de Torenlaan om 8.30 uur gezet
i.v.m. verwachte verkeersdrukte, maar dat viel
mee! Dus van nu af aan starten we weer om 9.00
uur. De rest van het programma :
17 april Loenderveense Plas.
P. t.o.v. ’t Kampje.
24 april Muiden Noord Polder.
P. in overleg bij Maxis of P + R bij rijksweg.
1 mei Almere Kromsloot park. P. na afslag
rechts over de brug.
Het is voor enthousiaste wandelaars mogelijk
met ons ons mee te lopen. Stevige schoenen
aanbevolen. Het gaat om ongeveer 10 km.
Inl. Bram Valenkamp 0294- 284361
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STEREL C.S.
Notariaat - Estate planning & Mediation

Mr. Jan Derkman
Notaris
Hoogstraat 35, Abcoude
Tel. 0294-281227
jderkman@sterelcs.nl
www.stereles.nl

www.sterelcs.nl
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Redactie:
De volgende Binding komt uit op 31 mei 2019.
Kopij inleveren uiterlijk maandag 20 mei 2019, om 12.00 uur.
E-mail: binding2@zonnet.nl of op het redactieadres:
Piet van Wijngaerdtlaan 62, tel : 281911
Verspreiding:
Fam. van Wieringen, Adm. : tel. 284442
B. Timmermans
: tel. 283709
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