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K A L E N D E R 2019
JUNI
Vr. 07
Di. 11
Do 20
Di. 25
Vr. 28

TIJD
14.00u
10.00u
17.00u
10.00u
18.00u

PLAATS
‘t Trefpunt
‘t Hoogt
‘t Hoogt
‘t Hoogt
‘t Hoogt

ACTIVITEIT
Praatcafé
Omzien
Film Marathon
Omzien
Dank-je- avond

INLOOPOCHTEND:
ELKE DONDERDAGMORGEN
VAN 10.00 UUR TOT 12.OO UUR IN ’T HOOGT
OPENSTELLING DORPSKERK TIJDENS DE ZOMER VAN 2019
VAN 13.00U TOT 16.00U OP ZONDAGMIDDAGEN
VANAF 2 JUNI TOT 25 AUGUSTUS, BEHALVE OP 23 JUNI

Internetinformatie
Dorpskerk:
www.dorpskerkabcoude.nl

QR code :
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OM TE BEGINNEN
In het najaar van 2018 verscheen er een klein boekje waarin drie preken van
Henri Nouwen zijn opgenomen. Hij hield ze in de Chrystal Cathedral,
bekend van het televisieprogramma Hour of Power. De titel van het boekje
is ‘Wie ben ik?’ en de preken gaan over de menselijke identiteit en de
oneindige liefde van God. Henri Nouwen raakt met zijn woorden aan ons
diepste verlangen.

Chrystal Cathedral
Wie ben ik?
Ons eerste antwoord is: ik ben wat ik doe.
Dat is heel tastbaar. Als ik goede dingen doe en als ik een beetje slaag in het
leven, voel ik me goed over mezelf, maar als dingen niet lukken, word ik
een beetje neerslachtig. Als ik ouder word, kan ik minder doen. Dan zeg ik:
“Kijk naar m’n trofeeën. Kijk, ik heb veel goede dingen gedaan. Kijk naar
de boeken of muziek die ik geschreven heb, of kijk naar de kinderen die ik
gevormd heb. Ik heb iets goeds gedaan”.
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Je kunt ook zeggen: ik ben wat anderen over me zeggen.
Wat anderen van je zeggen maakt veel indruk. Soms is de mening van
anderen zelfs overheersend. Als mensen goed over je spreken, voel je je
heerlijk, maar als iemand achter je rug om over je praat of als iemand zich
negatief over je uitlaat, voel je je ineens heel verdrietig. Ik heb een keer voor
duizenden mensen gesproken en die waren lovend over wat ik had gezegd,
maar er was één man die zei: ”Ik vond het grote nonsens.’- Dat was het
enige wat bij mij bleef hangen. Het lijkt er dus op dat afkeurende woorden
van iemand je recht in je hart kunnen raken.
Je kunt ook zeggen: ik ben wat ik heb.
Ik heb aardige ouders. Ik heb een goede opleiding en een goede gezondheid.
Ik heb zoveel.
Maar zodra ik iets daarvan verlies, als een familielid overlijdt of als ik ziek
word of als ik bijvoorbeeld al m’n bezittingen kwijtraak, dan kan ik in de
geestelijke duisternis glijden.
Maar dit is niet wie u bent en dat is niet wie ik ben.
Jezus zei: Ik weet wie ik ben. Voordat
de Geest mij naar de woestijn leidde
om verzocht te worden, daalde de
Geest Gods neer en zei: Gij zijt mijn
geliefde Zoon, de geliefde, in U heb ik
mijn welbehagen.
Aan die stem hield Jezus zich vast
terwijl hij zijn leven leidde.
Sommige mensen prezen hem, anderen
verwierpen hem. Sommigen riepen
hosanna, anderen kruisigden hem,
maar Jezus hield vast aan de waarheid.
Wat er ook gebeurt, ik ben geliefd bij
God. Dat is wie ik ben en daardoor kan
ik leven. In een wereld die me afwijst
of prijst of me uitlacht of op me
spuugt. Ik ben geliefd. Niet omdat
mensen me geweldig vinden, maar ik was al geliefd voordat ik geboren
was…
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Wij zijn de geliefde zonen en dochters van God.
En een van de enorme taken die we hebben, is dat te beseffen en vervolgens
een leven te leiden dat uitgaat van die wetenschap. Dat is niet zo eenvoudig.
De meesten van ons slagen er maar niet in die waarheid te bevatten.
Elke keer als u geneigd bent bitter te worden, jaloers uit te halen, u
afgewezen te voelen, zeg dan tegen uzelf: ik ben de geliefde zoon of dochter
van God. Ook al word ik afgewezen, dan zie ik die afwijzing als een manier
om de waarheid opnieuw te omarmen. Op die manier kan ik de waarheid van
mijn geliefd-zijn beter doorgronden. Als ik daaraan kan vasthouden tijdens
mijn leven, dan kan ik vrijelijk van andere mensen houden zonder dat ik van
ze verwacht dat ze al mijn wensen vervullen, want God heeft u en mij
geschapen en een hart gegeven dat alleen voldoening krijgt door Gods
liefde.
Mag de Geest van Pinksteren ons die liefde doen ervaren en uitdragen.
Ds. Herco van der Wilt

Meeleven
De operatie van Jaco ter Beek (Weesp) is goed verlopen en we zijn dankbaar
dat hij weer in ons midden is. We hopen met hem en zijn gezin dat ook de
uitslag positief is.
Er waren ziekenhuisopnamen van verschillende gemeenteleden en anderen
worstel(d)en thuis met hun gezondheid of pijn. We wensen hen sterkte en de
nabijheid van God.

Geboren
Op woensdag 17 april werd Wietse Justus Wolswinkel geboren.
Wietse is de zoon van Johan en Annelies en het broertje van Isabel, Faas en
Abe. Van harte gefeliciteerd! Op het geboortekaartje stond een mooie tekst
van Stef Bos:
Op een dag ben je geboren
uit samengaan ontstaan
uit een lange rij van mensen
die nog diep in jou bestaan
met hun angsten en verlangens
met al hun liefde en hun pijn
daar ver in het verleden
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ligt de bron van wie zij zijn.

Overleden
Op vrijdag 12 april is mevr. Hanny Vlaanderen-Jacobs overleden. Zij is
begraven op de algemene begraafplaats in Abcoude en de dankdienst voor
haar leven vond plaats op 19 mei jl. in de Engelse kerk op de Begijnhof in
Amsterdam.
De familie Vlaanderen heeft veel kerkelijke functies vervuld en aan veel
activiteiten een bijdrage geleverd in het verleden. “Zie, ik maak alle dingen
nieuw” (Openbaringen 21:5), stond er bovenaan de overlijdenskaart.
We wensen haar man Bert, kinderen en kleinkinderen, veel kracht en troost
toe vanuit deze hoopvolle woorden.

Uit de pastorie
De zomer is in aantocht en dat betekent dat het weer wat rustiger wordt in en
rond de Dorpskerk. We hebben mooie avonden beleefd. Er waren
inspirerende bijeenkomsten van Film Zien, Kunst Zien en Uit de Tijd. De
catechesegroep was niet groot, maar we hadden goede gesprekken met
elkaar! De Kliederkerken waren gezellig en goed en met Sint Maarten was
de hele Dorpskerk gevuld met enthousiaste kinderen en ouders.
Goede gesprekken waren er ook bij het Walking Dinner waarbij we te gast
waren bij verschillende gemeenteleden die heerlijk hebben gekookt. Een
activiteit die voor herhaling vatbaar is!
Voor mijzelf was het vanwege mijn studie aan de Kunstacademie Haarlem
een heel nieuw, maar ook inspirerend jaar. Ik hoop dat het merkbaar was in
de kerkdiensten, want ik heb ontdekt dat ik door beeldend denken ook veel
inspiratie krijg voor Bijbelteksten en preken.
Ik wens u alvast een goede zomer, waarin iets zichtbaar wordt van het licht
van de goede God die met ons is.
Ds. Herco van der Wilt

In Memoriam Jelle Runia
Op 26 april is Jelle Runia op de leeftijd van 78
jaar overleden. Hij laat zijn vrouw Cornelie en
twee kinderen, Birgite en Harro en kleindochter
Pien, achter. Op 3 mei was de afscheidsdienst in
een volle Dorpskerk waarna wij hem naar zijn
laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats
gebracht hebben.
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Hoewel hij tijdens zijn leven wat afgedwaald was van de gemeente was Jelle
een gelovig mens.
In de dienst heb ik op verzoek van de familie Prediker 3 voorgelezen. “Voor
alles wat er gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de
hemel”. Waarbij ‘tijd’ zoiets betekent als ‘het juiste moment’ of de
‘geschikte tijd’.
Zo was het ook voor Jelle Runia. Hij werd geboren in Batavia waar zijn
vader terecht gekomen was als marineofficier, twee jaar voordat daar de
oorlog met Japan uitbrak. Aan de gebeurtenissen die daarop volgden, de
polio en internering, kon hij niets veranderen noch aan de kanker die zijn
leven deed eindigen in het hospice in Wilnis. Prediker maakt het leven niet
mooier dan het is. Hij kent de rauwe rafelrandjes. Ook het leven van Jelle
kende rafelranden, moeilijke tijden, maar ook goede en gelukkige tijden.
Jelle had altijd veel interesse voor technische zaken, heeft de HTS gevolgd
en is daarna economie gaan studeren. Met deze dubbele opleiding was hij
heel geschikt voor advisering in bedrijven en met name familiebedrijven.
Zijn belangstelling voor techniek heeft hij, net als zijn vader, altijd
gehouden. Ook was er zijn passie voor golfen, klassieke muziek en bridgen.
Jelle was geen stille man, hij hield enorm van discussie, hij kon zich soms
heel tegendraads opstellen en was heel strijdbaar in zaken die hem aan het
hart lagen. In september zouden Jelle en Cornelie 45 jaar getrouwd zijn; zij
waren volgens de kinderen een echte twee-eenheid.
Hij was een trotse vader en heeft zich er met Cornelie altijd voor ingezet dat
zijn kinderen een goede start in het leven kregen. Zo mogelijk was hij een
nog trotsere opa van Pien die hij knuffelde en plaagde; ze waren dol op
elkaar.
Aan dit leven is nu een einde gekomen, Jelle mag nu rusten in vrede. We
zullen zijn naam blijven noemen en de verhalen uit zijn leven met elkaar
delen. Het einde van elke reis is de weg terug.
Ds. Henriëtte van Dunné
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KERKENRAAD
B(l)oeiende gemeente
Op het moment dat ik dit stukje voor Binding schrijf heeft het Walking
Dinner juist voor de eerste keer plaats gevonden. En met wat een succes!
Ruim 50 gemeenteleden genoten op verschillende locaties en in groepjes van
verschillende samenstelling van een driegangendiner dat voor iedereen een
verrassing was. Elders in deze Binding vindt u een verslag van deze
bijzondere activiteit, die vast een vervolg zal krijgen.
Keer op keer mogen we ervaren dat wij een b(l)oeiende gemeente zijn.
Samen weten we met veel enthousiasme uiteenlopende activiteiten te
organiseren. Over de afgelopen periode wil ik u er zeven noemen:
– het (laten) uitvoeren van de Marcus Passie op Goede Vrijdag
– de Paasbrunch op Eerste Paasdag
– Omzien met o.a. een rondvaart door het Amsterdamse Bos
– de interkerkelijke wandeltochten
– Film zien
– het Walking Dinner
– de Kliederkerk
Het is dan ook niet meer dan logisch dat wij een keer per jaar onze
vrijwilligers een ‘Dank-je-wel-avond aanbieden. Dit jaar vindt deze avond
plaats op vrijdag 28 juni in ‘t Hoogt. Elders in Binding meer hierover. Wij
hopen elke vrijwilliger daar te ontmoeten.
Realiteitszin
Tegelijkertijd moeten we de realiteit onder ogen zien. Want hoewel er
momenteel erg veel in en buiten de kerk gebeurt, moeten we beseffen dat we
als kerkelijke gemeenschap niet alles zelf kunnen blijven doen. Het College
van Kerkrentmeesters komt nu al handen te kort om het vele werk aan te
kunnen. Daarnaast zijn verschillende kerkenraadsleden binnenkort
aftredend. Helaas is de tijd al lang voorbij dat bestuursfuncties gemakkelijk
ingevuld konden worden. Er zullen daarom harde keuzes gemaakt moeten in
datgene wat we als kerk doen. We willen immers (te?) veel…..
Daarom zullen we ons telkens de volgende vragen moeten stellen:
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– wat moeten we doen om kerk te zijn/blijven
– wat willen we doen
– wat kunnen we (laten) doen
Ik nodig u van harte uit om hierin mee te denken/helpen en met ideeën te
komen en zie uw reactie als altijd met veel interesse tegemoet.
Frits Kutschenreuter, voorzitter Kerkenraad

Walking Dinner vraagt om vervolg!
Eindelijk was het zover! Voor het eerst vond op 18 mei het zogenaamde
Walking Dinner plaats in onze gemeente.
De start was gezamenlijk in ’t Hoogt. Ruim 50 aanwezigen werden
ontvangen met een drankje en een hapje, waarna ds. Herco van der Wilt
opende met gebed.
Bij wie van de twaalf kookadressen zou je een voorgerecht gaan eten? En
met wie zou je nog meer aan tafel zitten? Best spannend en verrassend! In
een aangereikte envelop met je naam erop zat een kaartje met het adres van
je gastheer of gastvrouw waar je welkom was voor je voorgerecht.
Na het voorgerecht kreeg je opnieuw een envelop uitgereikt met je
hoofdgerecht-gastvrouw of gastheer en adres. En zat je weer met andere
gemeenteleden aan tafel die je ook weer op een nieuwe manier leerde
kennen.
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Vrolijk pratend en ervaringen uitwisselend, keerde iedereen voor het door
Anouk de Snoo en Sibbelien van den Bosch verzorgde dessert en koffie
terug in ’t Hoogt. De koks die met plezier mensen thuis hadden onthaald,
kregen ook nog toepasselijke ovenhandschoenen als bedankje uitgereikt
door Peter Goudkamp namens de organisatie, ook bestaande uit
Caroline Nagel, Marjo Dierx en Iris Goudkamp.
Herco van der Wilt had twee onderwerpen meegegeven waar je over zou
kunnen praten: “Waar kom je vandaan”, was de eerste. “Waar ben je trots
op”, was de tweede. De tijd voor gesprekken had veel langer kunnen duren,
niemand was al uitgepraat. Wat een leuke manier was het om elkaar te
ontmoeten, elkaar eens met andere ogen te zien en andere gesprekken te
voeren. Dit Walking Dinner werd in Abcoude voor het eerst georganiseerd,
maar vast niet voor het laatst. Waarom niet oecumenisch, werd er al
geopperd. Wat mooi om zo met elkaar gemeente te kunnen zijn.
Dank aan allen die met hun actieve inzet als organisatie, kok of gast hier
een succes van
hebben gemaakt.
Claartje
van
Andel

Dank-je-wel-avond op 28 juni
Op vrijdag 28 juni vanaf 18.00 uur in ’t Hoogt vindt weer de jaarlijkse dankje-wel-avond-plaats: voor iedereen die kleine of grote taken doet in onze
Protestante Gemeente te Abcoude. Het wordt een avond met gezelligheid,
ontmoetingen en natuurlijk een heerlijke maaltijd.
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Mis het niet!
In verband met de maaltijd graag uiterlijk maandag 24 juni laten weten of
je komt. Dat kan per mail scriba@dorpskerkabcoude.nl of via de telefoon (
telefoonnummers achterin de Binding). Iemand aanspreken kan natuurlijk
ook. Wij kijken er naar uit!
Claartje van Andel, scriba kerkenraad.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Graag berichten wij u over een aantal zaken waar het College de afgelopen
periode mee aan het werk is geweest. In de vorige Binding deed ik twee
oproepen. De eerste was gericht op het zo mogelijk verkrijgen van extra
handen binnen het College. Er ligt zoveel werk dat we heel graag
versterking zouden hebben. Dat heeft nog geen reacties opgeleverd. De
tweede oproep ging over het archief van de Kerk. Dat moet nodig uitgezocht
worden. Tot ons grote genoegen hebben Frits Smit en Karel de Snoo zich
gemeld om deze klus op te pakken. Dus als u de komende maanden
gestommel in de kelder van de kerk hoort, schrik dan niet, dan zijn ze vol
ijver een enorme klus aan het klaren.
U begrijpt het, de eerste oproep, om het College te versterken in deze
uitdagende tijden, blijft volledig van kracht.

Financiën.
In de Binding vindt u de jaarrekening 2019. Het was een pittige klus, die dit
keer in volledig eigen beheer is uitgevoerd. Voor de inhoud verwijs ik u naar
het artikel hierover. Wel wil ik hiervandaan Elwin Versluis en Derk Jan
Huigen van harte bedanken voor het vele werk dat er in gestoken is. Ook een
compliment en dank aan Jaap Verkerk. Hij heeft niet alleen de formele
controle van de jaarstukken gedaan, maar tussendoor de opstellers van de
jaarrekening van zeer bruikbare adviezen en suggesties voorzien.

Werk aan de kerk, pastorie en ’t Hoogt.
Onder leiding van Arie Ligtvoet vinden er voortdurend werkzaamheden
plaats om onze gebouwen zo goed mogelijk op orde te houden. Extra
aandacht is er de komende tijd ook voor een aantal aanpassingen (bv nieuwe
vloerbedekking) in ’t Hoogt. We stimuleren de verhuur, dan moet het er ook
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goed uit blijven zien. Ook zullen we de komende tijd in ’t Hoogt de
verlichting verduurzamen. Minder energie is minder kosten.

Vrienden van de Dorpskerk.
Met onze “kwartiermaker” (Wout Wessel) zetten we stappen voor het
oprichten van de stichting “Vrienden van de Dorpskerk”. De conceptstatuten worden binnenkort besproken met de Kerkenraad. Als die akkoord
is kan tot oprichting worden overgegaan.
Nick de Snoo

TAAKGROEP DIACONIE
Toelichting jaarrekening 2018 Winst- en Verliesrekening
Baten:
De baten uit verhuur van de Dorpskerk en ’t Hoogt zijn in 2018 naar een
mooi niveau gestegen. In ’t Hoogt hebben de beheerders een nieuwe vaste
huurder kunnen aantrekken. Ook zien we veel terugkerende evenementen in
de Dorpskerk. We verwachten en hopen dat deze verhoging zich in 2019
voortzet.
De baten uit dividend van aandelen en rente-inkomsten uit obligaties zijn
zoals verwacht gedaald. Door het aangepaste beleggingsbeleid in 2018 zal
deze daling zich voortzetten in 2019.
Bijdragen levend geld is marginaal licht gedaald ten opzichte van 2017.
Deze opbrengsten betreffen vrijwillige eigen bijdrages van de Kerkbalans
2018, Oudejaarscollecte en collectes tijdens kerkdiensten.

Lasten:
In 2018 zijn de onderhoudslasten van de Dorpskerk ongeveer gelijk
gebleven ten opzichte van vorige jaren. Hierin zitten onder andere jaarlijkse
reserveringen voor groot onderhoud. Er is een gevelrenovatie van de
Dorpskerk uitgevoerd, maar deze kosten zijn uit de voorziening betaald. In
de kosten van de Dorpskerk zit ook een extra reservering van € 5.000 voor
groot onderhoud aan het orgel, die onze kerk in de nabije toekomst zal
moeten gaan uitvoeren (dit onderhoud van het orgel is begroot op ruim
€ 50.000).
De lasten van de pastorie en ’t Hoogt waren hoger dan in 2017 vanwege
noodzakelijke reparatie en onderhoud van het dak. De kosten van het
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pastoraat zijn licht gestegen door indexatie van vergoeding voor
gastpredikanten en onze eigen dominee.
De post “Koster, organisten en vrijwilligers” zijn hoger door het afscheid
van onze koster begin 2018 en een aantal andere posten op dit vlak. Als
laatste zijn de kosten voor beheer en administratie ook gedaald, omdat de
administratie en opstellen van de jaarrekening binnen onze gemeente wordt
uitgevoerd.
De jaarrekening ligt ter inzage bij Elwin Versluis (06-12311211).
Elwin Versluis (Penningmeester)
Derk-Jan Huigen (Administrateur)
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
Realisatie
2018
€

Realisatie
2017
€

Begroting
2018
€

Begroting
2019
€

35,287
80,523
74,095
10,425

30,834
88,647
74,944
10,425

32,000
77,200
73,500
10,425

32,000
40,000
73,500
10,425

200,331

204,850

193,125

155,925

48,276
17,960
86,970
11,386
8,943
26,462
5,155
470
-992
2,451
1,575

47,030
15,576
83,854
11,427
9,960
20,792
9,870
1,395
-1,375
5,084
903

45,250
17,410
84,900
11,900
9,250
21,500
3,000
600
-1,750
-200
1,200

38,125
14,000
87,400
11,700
10,300
20,500
6,270
1,500
-1,375
5,084
1,564

208,656

204,516

193,060

195,068

Resultaat

-8,325

334

65

-39,143

Mutatie voorzieningen
Toevoegingen aan voorzieningen (dotaties)
Onderhoudsubsidie Dorpskerk
Groot onderhoud Dorpskerk (jaarlijkse dotatie)
Groot onderhoud 't Hoogt
Groot onderhoud pastorie
Groot onderhoud Orgel
Voorziening meubilair en geluid (collecteopbrengst)
Voorziening meubilair en geluid (éénmalig)
Totaal toevoegingen aan voorzieningen

10,425
13,000
1,000
1,000
5,000
1,107
0
31,532

10,425
13,000
1,000
1,000
0
1,175
18,000
44,600

10,400
10,600
1,000
1,000
0
0
0
23,000

10,425
13,000
1,000
1,000
0
0
0
25,425

BATEN
Baten verhuur Dorpskerk / Hoogt
Baten dividend aandelen en opbligaties
Bijdragen levend geld
Subsidie Monumentenzorg
Totaal baten
LASTEN
Lasten Dorpskerk
Lasten Pastorie en Hoogt
Pastoraat
Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
Kerkrentmeesterlijk quotum en solidariteitskas
Koster, organisten en vijrwilligers
Kosten beheer en administratie
Bankkosten
Kerkblad (saldo)
Buffet en inkoop consumpties
Afdracht collecten en overig
Totaal lasten

Onttrekkingen aan voorzieningen
Gepland onderhoud Pastorie
Gepland onderhoud 't Hoogt
Dorpskerk (gevelrenovatie en herinrichting)

-13,200
-8,000
-14,437
-14,437

-27,518
-27,518

-12,500
-12,500

-21,200

0
0
0

10,000
-10,000
0

0
0
0

0
0
0

Incidentele baten
Nalatenschap 2017
Extra dotatie voorziening meubilair/geluid
Totaal
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Collecte Pinksterzending 9 juni De Bijbel voor iedereen!
De Witte Yi is een minderheidsgroep op het Chinese platteland. Van de
67.000 mensen die tot deze groep behoren, is 60% christen; velen zijn
analfabeet. Voor hun geloof en voor hun identiteit is het van groot belang dat
zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen.
Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor de Witte Yi
ook een Bĳbelvertaling in hun eigen taal. Het Nieuwe Testament is nu
vertaald, maar gewerkt wordt aan een vertaling van het Oude Testament.
Met de opbrengst van de collecte ondersteunt Kerk in Actie de verspreiding
van de Bijbel op het Chinese platteland en zendingsprojecten wereldwijd.
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 Pinksterzending.

Collecte fam. Griffioen
16-juni,
Zuid-Afrika,
Shelter Ministeries.
Op deze zondag is de
collecte bestemd voor de
familie Griffioen in ZuidAfrika. Bij velen bekend,
maar hieronder nog even
kort hun activiteiten.
Ieder weekend biedt de
Shelter
aan
honderden
kinderen zondagsschool op verschillende plekken rondom Kriel. Op deze
manier brengen ze niet alleen het evangelie, maar hebben ze ook contact met
de gemeenschap. Vanuit deze contacten ondersteunen ze de kinderen en de
gezinnen geestelijk en praktisch.
In het kindertehuis vangt de Shelter kinderen op in de leeftijd van 0 tot
ongeveer 18 jaar. De kinderen zijn verlaten, kunnen niet meer thuis wonen
of hun ouders leven niet meer (vaak door aids). De Shelter biedt de kinderen
hier een toekomst in huiselijke omgeving.
De twee jeugdcentra bieden een speelgelegenheid voor kinderen en jeugd.
Daarnaast is er, huiswerkbegeleiding en een kleuterschool.
Voor meer informatie en de nieuwsbrieven kunt u terecht op hun website
www.shelter-ministries.org.
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Collecte 23 juni vanwege Wereldvluchtelingendag
Steun vluchtelingen in Nigeria.
Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. In ons eigen land hebben we
soms moeite om vluchtelingen welkom te heten. Maar de meeste
vluchtelingen worden niet in Europa, maar in hun eigen land of regio
opgevangen.
In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen op de vlucht voor het geweld
van Boko Haram. De vluchtelingen strijken neer in dorpen van mensen, die
zelf ook moeite hebben om rond te komen. Er is een enorm tekort aan
voedsel door armoede, geweld, vernielingen en slechte Weersomstandigheden.
Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie wereldwijd diaconale
partners, zoals in Nigeria waar kerken en hun hulporganisaties voedselhulp
bieden en hongersnood voorkomen. 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
Werelddiaconaat juni.

Stap Verder
In de vorige Binding las u al over het diaconale project Stap Verder in
Amsterdam Zuid-Oost. Misschien bent u nu juist nóg nieuwsgieriger
geworden... Op afspraak kan Stap Verder bezocht worden voor een kijkje in
hun keuken en antwoorden op vragen. Neem contact op met Ripka Verheul,
0294-770003. Er is ook altijd behoefte aan extra vrijwilligers, iets voor u?
Namens de Diaconie
Josien Dijkstra.
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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.

26 mei
10:00uur

Ds. H.J. van der Wilt
m.m.v. Cantorij onder leiding van Else Sterk
Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie
Tweede collecte: Spaarfonds Beeld Meubilair
en Geluid

Donderdag 30 mei
10:00uur

Ds. H.J. van der Wilt & Willem Meijer
Hemelvaartsdag, Oecumenische dienst in de
Dorpskerk
Collecte: Hospice Amsterdam Zuidoost

2 juni
10.00 uur

Nog onbekend ( zie nieuwsbrief t.z.t.)
Eerste collecte: Voedselbank De Ronde Venen
Tweede collecte: Kerk & Eredienst

9 juni
10.00 uur

Ds. H.J. van der Wilt – Pinksteren
Eerste collecte: Kerk in Actie: China
Tweede collecte: Spaarfonds Meubilair, Beeld
en Geluid

16 juni
10.00 uur

Ds. H.J. van der Wilt
Eerste collecte: familie Griffioen
Tweede collecte: Jeugdwerk
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23 juni
10.00 uur

Ds. H.J. van der Wilt
m.m.v. Cantorij o.l.v. Else Sterk
Eerste collecte: Kerk in Actie Nigeria
Tweede collecte: Kerk en Eredienst

30 juni
10.00 uur

Ds. H.J. van der Wilt
Eerste collecte: Voedselbank De Ronde Venen
Tweede collecte: Spaarfonds Meubilair, Beeld
en Geluid

7 juli
10:00 uur

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

14 juli
10.00 uur

Ds. J.M. van ’t Kruis, Doorn
Eerste collecte: Stap Verder
Tweede collecte: Kerk en Eredienst

21 juli
10:00uur

Ds. W. van Berkum, Amsterdam
Eerste collecte: De Glind
Tweede collecte: Jeugdwerk
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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
02 juni
09 juni
16 juni
23 juni
30 juni
07 juli

Crèche
Elwin/ Marloes
Timon
Jantine/ Jaco
Johan/ Annelies
Timon
Jantine/ Jaco

Vanaf 14 juli geen crèche i.v.m. vakantieperiode
Autodienst:
Wie vanwege gezondheid niet zelfstandig naar de kerk kan, maar dat
wel wil, kan tot zaterdagavond 20.00 uur bellen naar:
30 mei Hemelvaart
2 juni Pinksteren
9 juni
16 juni
23 juni
30 juni
7 juli
14 juli
21 juli
Vragen:

Fam. Mensink
Fam B. de Vries
C. v. Wieren
H. v. Sligtenhorst
T. de Haan
H. v. Kessel
N. de Snoo
J. v. Wieringen
Joh. Griffioen
T. de Haan
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283578
283045
283268
284268
281260
281911
284286
284442
284509
281260

MARATHON FILM ZIEN

Afsluiting van het seizoen op donderdag 20 juni
vanaf 17.00 uur in ´t Hoogt
met een buffet en een drankje
Om 18.00 uur een start.
Rond 19.45 uur volgt een keuze tussen twee films.
Rond 21.30 uur volgt de laatste keuze:
Wij hebben er zin in en hopen jullie te zien, iedereen is welkom!
Karel de Snoo en Iris Goudkamp
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Praatcafé ’t Trefpunt
is open op
vrijdag 7 juni van 14.00 tot 16.00 uur
Thema: Welk moment van je leven wil je opnieuw beleven?
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

Afscheid en voortzetting Commissie
Volkskerstzang
Op 3 april nam Oecumene Abcoude met een
gezellig etentje afscheid van Frieda van Kessel
en Godelieve van Miert van de Commissie
Volkskerstzang. Frieda heeft zo’n 30 jaar (!)
als lid van de commissie de Volkskerstzang
mede georganiseerd. Zij vertelde dat zij in 1989 het stokje overnam van
Marinus Jansen (Dorpskerk). Godelieve kan zo’n lang lidmaatschap niet
evenaren, maar ook zij doet al sinds 2005 haar organisatorische duit in het
zakje. Godelieve nam het stokje over van Elly Scholte (RK). Samen met Bep
Buis namen deze dames de organisatie van de Volkskerstzang, deze
waardevolle oecumenische traditie, voor hun rekening.
Maar aan alle mooie dingen komt een einde. Frieda wilde het moment
afwachten waarop zij het stokje zou kunnen doorgeven aan haar dochter,
Henriette. Na de editie van 2018 bleek dat Henriette daar ruimte en tijd voor
kreeg. Naast haar zijn Annieke Uiterwaal en Kees van Kats toegetreden tot
de nieuwe commissie, waarmee deze compleet is!
Goed nieuws voor Oecumene Abcoude en voor Frieda en Godelieve en ook
voor alle deelnemers van de Volkskerstzang.
De overdracht heeft inmiddels plaatsgevonden en gelukkig blijven beide
dames de nieuwe leden als vraagbaak ter beschikking. De nieuwe commissie
zal, met ondersteuning door Oecumene Abcoude, de mooie en waardevolle
traditie van de Volkskerstzang voortzetten. Uiteraard mogen daarbij nieuwe
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accenten en inzichten worden uitgezet en uitgewerkt, in overleg met alle
betrokkenen, zoals de Harmonie, het deelnemende koor, organist en de
voorganger.
Tijdens het etentje dankte ondergetekende de beide dames hartelijk voor hun
inzet, tijd en trouw namens de beide kerken en de deelnemers aan de
Volkskerstzang door de jaren heen. Vanaf deze plek doe ik dat graag
nogmaals: Frieda en Godelieve heel hartelijk dank voor jullie uitstekende
werk voor de plaatselijke oecumene in de vorm van de jaarlijkse
Volkskerstzang! Mede dank zij jullie kunnen we elk jaar deze traditie
voortzetten en haar op deze manier doorgeven aan volgende generaties
dorpsgenoten!
Susan van Agten, namens Oecumene Abcoude.

Omzien
Er ligt weer een bijzondere periode achter ons. Als hoogtepunt mogen we
noemen de rondvaart in het Amsterdamse Bos van 14 mei met als gezellige
start koffie met gebak bij de Amsterdamse Manege. Het prachtige weer, de
mooie natuur en de verhalen van de boswachter maakten er een compleet
feest van. Bij het vervolg van ons programma op de dagen 28 mei, 11 juni
en 25 juni blijven we in 't Hoogt. Op de laatste dag vertonen we een nieuw
verkregen film over onze omgeving. Deze is ter beschikking gesteld door
een gemeente lid.
Als altijd bent u van harte welkom; de koffie staat klaar vanaf 10.00 uur .
Voor informatie: Bram Valenkamp 0294- 284361 of 06 - 13325472
We starten weer in het nieuwe seizoen op 10 september.
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Interkerkelijke wandeltochten De Ronde Venen
Voor even zijn we weer uit getippeld. We hebben ons programma gevolgd
met uitstekend wandelweer. We hebben nieuwe verten ontdekt even over de
brug in de Flevopolder. In het Kromslootpark na een prachtige tocht langs
het Gooimeer hebben we in een etablissement afscheid van elkaar genomen
onder het genot van een hapje en een drankje, met de uitdrukkelijke wens in
het najaar opnieuw te willen starten. Deze aanvangsdatum is gepland op 9
oktober waarop we weer van start gaan voor 7 wandeltochten op woensdag.
In het septembernummer van Binding ziet u het nieuwe wandelschema.
Een goede vakantie en blijf zolang mogelijk in de benen!
Bram Valenkamp.

VAN DE REDACTIE

Nog even als herinnering:
28 juni
Dank- je-wel -avond
Geeft u zich tijdig op?
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PASTORAAT EN OMZIEN NAAR ELKAAR
Binnen de Protestantse Gemeente te Abcoude zien wij om naar elkaar. U
kunt altijd een beroep doen op de predikant, ouderlingen, diakenen en
bezoekmedewerkers.

Predikant
Deze is voor alle pastorale vragen en situaties beschikbaar
via: tel. 0294-773068 of bij geen gehoor: 06-14996253.
via de mail kan ook: dominee@pknabcoude.nl.
Dinsdagmiddag en vrijdagmorgen heeft hij vrij.
Op donderdagochtend tussen 10:00 u. en 12:00 u. is de predikant
aanwezig op de Inloop-ochtend in ’t Hoogt (naast de kerk).

Ouderlingen en diakenen
U kunt voor al uw vragen een beroep doen op onze ouderlingen en diakenen.
Waar u woont maakt daarbij niet uit.
Claartje van Andel 287073 Henk van Kessel
281911
Jaco ter Beek
777023 Frits en Ida Kutschenreuter 283332
Josien Dijkstra 020-3650167 Marco Nagel
281325
Peter Goudkamp 230027 Nick de Snoo
284286
Gera Hoorweg 284969 Elwin Versluis
06-12311211
Imre Westerik persoonlijk benaderen

Bezoekmedewerkers
Vanouds zijn er in onze gemeente meer mensen actief betrokken bij het
bezoekwerk dan alleen de kerkenraadsleden. Zij zijn de ‘ogen en oren’ in
onze gemeente en u kunt zelf contact met hen opnemen.
Nel Douma
Teus de Haan
Cees Jansen
Janny van der Klok
Ineke Mensink
Marjan van Riemsdijk
Wout Wessel
Marrie Willig

283087
281260
281560
283645
283578
285388
284783
251923
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Adressenlijst
telefoon: netnummer 0294Predikant: Ds. Herco van der Wilt
Piet van Wijngaerdtlaan 52, 1391 AW Abcoude
773068
dominee@pknabcoude.nl
Scriba:
Claartje van Andel
Van Voorthuijsenhof 49 1391 JX Abcoude
287073

scriba@dorpskerkabcoude.nl
Organistencoördinator:
Henk van Kessel
Piet van Wijngaerdtlaan 62, 1391 AX Abcoude
281911
hvankessel@hetnet.nl
Dorpskerk: Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude
284420
Koster
Wendy Cornelissen Landzicht 1 1391 XE Abc 06-42931744
Hulpkoster: Tineke Hennipman tel. 06-44620963
Waardassackerstraat 13, 1391 TW Abcoude
284499
’t Hoogt: Kerkelijk Centrum, Kerkplein 32, 1391 GK
284420
Beheer: Anouk en Erik de Snoo
06-40945032
Verhuur via: beheer.hoogt@live.nl en
Marjo Dierx 06 26402413/ 0294 281601
Diaconie: Marco Nagel
Holendrecht 17, 1391 VT Abcoude
281325
Financiële administratie: Liesbeth Boswijk
284864
Achter de Kerken 20, 1391 LN Abcoude
ING-Bank: NL70 INGB 0000 3678 45
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Abcoude
Werkgroep Kind en Kerk:
Caroline Nagel, Holendrecht 17, 1391 VT Abcoude 281325
Jeugdouderlingen:
Jaco ter Beek
777023
jacoterbeek@hotmail.com
Oecumene Abcoude (eerder: “Raad van Kerken-Abcoude”)
Vacature
Algemene zaken kerkelijk bureau:
Jack de Korte, Haagwinde 30, 1391 XV Abcoude 284301
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Autodienst: Teus de Haan
Moinatstraat 8, 1391 TV Abcoude
281260
Collectebonnen bestellen:
Coupures: 20x €1,00 20x €1,50 20x €2,50
Elwin Versluis e-mail: eversluis@gmail.com
Willem van Abcoudelaan 4 1391 CD Abcoude 06-12311211
Rabobank: NL35 RABO 0300 5660 50
t.n.v. Protestantse Gemeente te Abcoude
College van Kerkrentmeesters:
Post(adres): Dirk Jan Aldewereld,
Van Voorthuijsenhof 4, 1391 JR Abcoude
285059
Banknummers Protestantse Gemeente Abcoude
Rabobank: NL35 RABO 0300 5660 50
Administratie Binding:
Jan van Wieringen Roomolen 5 1391 RD Abcoude
j.wieringen1@chello.nl
284442
Rabobank: NL35 RABO 0300 5660 50
t.n.v. Kerkblad de Binding
ANBI
zie www.pknabcoude.nl/ANBI
Reservering gebruik Dorpskerk:
Henk van Kessel hvankessel@hetnet.nl
281911
of 06-20096289
Elwin Versluis e-mail: eversluis@gmail.com
Willem van Abcoudelaan 4 1391 CD Abcoude 06-12311211
Cantorij:
Else Sterk
Leeuwenburgh 32 1391 RE Abcoude,
267539
elsesterk@hotmail.com

Kerkelijke ledenadministratie
Voor het goed functioneren van de kerkleden-administratie, die de basis
vormt van het gemeentewerk, is het erg belangrijk dat wij over de juiste
gegevens beschikken. Wij verzoek u daarom alle mutaties en berichten door
te geven aan de heer J. de Korte, Haagwinde 30, 1391 XV te Abcoude. Email: Abcoude.pkn.leden@kpnplanet.nl Alleen op deze wijze blijft u in
contact met uw kerk en kan uw kerk contact houden met u.
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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
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Redactie:
De volgende Binding komt uit op 19 juli 2019.
Kopij inleveren uiterlijk maandag 8 juli 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

Nummer
5
6
7
8

Kopijstop
8 juli 2019
2 september 2019
14 oktober 2019
25 november 2019

Tijd
12.00 uur
12.00 uur
12.00 uur
12.00 uur
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Verschijningsdatum
19 juli 2019
13 september 2019
25 oktober 2019
6 december 2019

