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ER IS NOG STEEDS GEEN KALENDER 

I.V.M. CORONA 
 

Vanaf 1 april is kerkbezoek weer mogelijk voor 30 
personen buiten de medewerkers om. 

 
LET U VOORAL OP DE NIEUWSBRIEF 

VOOR DE ACTUELE  INFORMATIE 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Internetinformatie                                                                       
Dorpskerk   
 
 
www.dorpskerkabcoude.nl 
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       OM TE BEGINNEN 
 
 
  
Komt verwondert u hier mensen… 
Misschien dat u de wenkbrauwen fronst bij het lezen van de titel boven dit 
stukje. Is dat niet een kerstlied? Nu we naar Pasen gaan? Is die Eric wel bij 
de tijd? En toch zit er veel waarheid in. Want wij mogen ons blijven 
verwonderen.  
We leven nu met elkaar toe naar de laatste dagen van de veertigdagentijd. 
We naderen het dramatische moment in het Paasevangelie. Dat Jezus wordt 
opgepakt veroordeeld en gekruisigd. Maar na drie dagen zal hij weer opstaan 
uit de dood. Leest u die laatste woorden nog eens: hij zal weer opstaan uit de 
dood…. Als mensen van 2021 hebben wij dit verhaal vast vaak gehoord en 
door de hele geschiedenis is het al letterlijk honderden, ja, zelfs duizenden 
jaren verteld. Je zou bijna vergeten over wat voor groot  wonder we spreken. 
Kunnen wij ons in deze moderne tijd nog verwonderen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dat er ooit  mensen op de maan hebben gestaan is alweer tientalen jaren 
geschiedenis. En nu zijn er al enkele karretjes op Mars geland. 200 miljoen 
kilometer verderop in het heelal en we hebben het geruis gehoord en 
filmpjes gezien. Wat knap toch dat mensen  dat voor elkaar hebben 
gekregen! Om stil van te worden. Maar ja, een paar berichten in de krant en 
het leven gaat verder. De ontwikkelingen gaan zo razendsnel dat je niet eens 
tijd heb om je te verwonderen. Ooit kwam de telefoon en konden mensen op 
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afstand met elkaar praten. Dat apparaat ontwikkelde weer verder en nu zou 
je soms willen dat die telefoon iets minder werd gebruikt… Er kwamen 
computers, vliegtuigen, en ja, ook de gezondheidszorg heeft enorme 
ontwikkeling doorgemaakt. Uiteindelijk kunnen we dankzij die ontwikkeling 
nu profiteren van vaccins en de toekomst hoopvol tegemoet zien. Maar het 
wordt in een mum van tijd alweer zo gewoon gevonden dat de problemen 
met de levering van de vaccins de hoofdmoot van de gesprekken lijken te 
zijn. Maar wat knap toch eigenlijk, wat een wonder…  
En dan spreken we alleen over mensenwerk. Hoeveel te meer zijn dan  de 
wonderen van God? Kijk eens naar de sterrenhemel: je verwondert je toch 
over de enorme reikwijdte. Hoe nietig is dan de mens, zelfs met alle 
uitvindingen. Soms zou je ook zomaar vergeten hoe groot het wonder van 
nieuw leven is. Bij elke generatie opnieuw en opnieuw… Wonderlijk toch? 
En kijk dan nog eens naar de wonderen in de  bijbel. Achter elkaar 
gebeurden ze door de hele Bijbelse geschiedenis. En met misschien wel het 
grootste wonder dat een mens opstaat uit de dood. Lees die laatste zin nog 
maar eens. Onbegrijpelijk voor mensen, maar niet voor God. Kom mensen, 
zullen we ons daarover niet verwonderen? Wel, laten we dan alle registers 
opentrekken en ons verheugen met het Paaslied: 
U zij de glorie, opgestane Heer!   
Eric Citroen    
 
 
 
In memoriam 
Lenie Visser-Quartel  
 
Op 12 februari is overleden Lena 
Visser-Quartel in de leeftijd van 
85 jaar. Lenie heeft een liefdevol 
huwelijk van 61 jaar gehad met 
Ab Visser en was een geliefde 
moeder, oma en overgrootmoeder. 
Lenie Quartel werd geboren in Rotterdam Overschie en groeide op in Berkel 
en Rodenrijs. Ze ging werken in een kindertehuis in Amsterdam en via 
collega Janny van der Klok maakte ze kennis met haar broer Ab Visser. Zo 
werden zij later schoonzusters. Samen met Ab woonde zij haar hele leven 
aan de Blomswaard. De kinderen spraken met liefde over hun moeder en 
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brachten vele herinneringen naar boven, ook over de vakanties in Drenthe en 
de fijne ontmoetingen als familie onder elkaar. Een zorgzame moeder die de 
kinderen vrij liet in hun keuze en de kinderen zijn trots op de waarden van 
het leven die ze hebben meegekregen. Maar ook een moeder die duidelijk 
meldde dat het 6 uur etenstijd was en geen vijf minuten later… Ze hield veel 
van lezen en  er werd wel gezegd dat ze de hele bibliotheek drie keer had 
uitgelezen.  
Een rode draad in haar leven was wel dat zij lange tijd te kampen had met 
ziekte in haar leven. Dat heeft veel gevraagd van haar familie, met name Ab 
heeft veel voor haar gezorgd. Lenie heeft echter altijd veel gehad aan haar 
geloof. Ze had een diep vertrouwen in Jezus. In de afscheidsdienst klonken 
dan ook vele liederen over zijn naam, zoals veilig in Jezus’ armen,  en welk 
een vriend is onze Jezus. De lezing was Psalm 23, de Heer is mijn herder. 
Een psalm die mensen over de hele wereld steun heeft gegeven in moeilijke 
tijden. De zorgzaamheid en gastvrijheid van Lenie paste goed in de woorden 
van deze psalm. Een psalm waaruit vertrouwen spreekt en een Heer die 
altijd meegaat door het donkerste dal. Het geloof heeft haar ook altijd 
geïnspireerd er voor anderen te zijn. Juist omdat zij wist wat lijden is, heeft 
zij veel betekend voor andere mensen die ziek zijn. Een kaartje sturen, of  
sjaals breien voor mensen in Oost Europa, dat was echt Lenie. 
De laatste weken ging het snel achteruit en kwam ze voor een moeilijke 
keuze te staan. Die kon ze maken in het vertrouwen dat zij spoedig veilig in 
Jezus’ armen zou zijn, hoe groot het gemis ook is en zal zijn voor de familie. 
En toch, zo zeiden zij: het is goed geweest. Haar boek is uit, Lenie is 
thuisgekomen bij haar Heer.     
Eric Citroen 
 
 
 
      KERKENRAAD 
 
 
Op weg naar Pasen 
Op het moment dat deze Binding bij u wordt bezorgd is het bijna Pasen; een 
heel bijzonder Pasen. Want hoewel het corona-virus het leven al ruim een 
jaar beheerst, lijkt het erop dat we het ergste gehad hebben en gaat de wereld 
langzaam maar zeker van het slot af. Ook in de kerk kijken we reikhalzend 
uit naar verlichting, bevrijding, ja naar diensten waarbij een ieder weer 
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gewoon aanwezig kan zijn en waarbij we elkaar weer kunnen ontmoeten, 
samen naar het Woord kunnen luisteren, samen bidden, samen zingen en…. 
na afloop van de dienst een kopje koffie kunnen drinken. En wie weet elkaar 
de hand drukken.  
Deze Pasen zal dat alles nog niet mogelijk zijn. Maar het feit dat we naast 
predikant, organist en enkele medewerkers voor het eerst in drie en een 
halve maand ook weer met gemeenteleden bijeen hopen te komen, is een 
hele mooie stap voorwaarts naar een toekomst waarin we snel weer alles 
kunnen doen wat het kerk- zijn met elkaar zo mooi maakt. 
 
Gemeente-avond en vragenlijst n.a.v. Beleidsplan en vacante 
predikantsplaats  
Hieronder treft u een stuk aan van onze scriba, waarin zij ingaat op de 
reacties die we hebben mogen ontvangen op het concept-Beleidsplan 2021-
2025 en de vacante predikantsplaats.  
 
Natuurlijk is het lastig betrokken te blijven bij elkaar in deze moeilijke tijd. 
Een kopje koffie met elkaar drinken is er niet of nauwelijks meer bij.  
Toch is het tegelijkertijd bijzonder hoe we nu geheel gewend zijn aan wat de 
digitale mogelijkheden ons geven. Het kijken en luisteren naar 
kerkdienstgemist.nl biedt ons op elk moment van de dag en in de week de 
kans om de kerkdienst te beleven of te herbeleven, gewoon thuis, met de 
bijbel en het liedboek naast de laptop en een kopje koffie erbij.  
 
De kerkenraad en het moderamen vergaderen al bijna een jaar met ZOOM, 
ook gewoon thuis, ieder achter zijn eigen bureau. We beginnen vaak een 
kwartier eerder om wat persoonlijkheden uit te wisselen, of praten in kleiner 
verband nog even door vanwege de band. Tussendoor hebben we slechts een 
enkele keer lijfelijk vergaderd, met handhaving van de anderhalve meter-
afstand. 
Er zijn praktisch natuurlijk nog veel meer ‘nieuwe’ mogelijkheden die nu 
nog niet uitgeprobeerd en ervaren worden. 
Bent u daar ook naar op zoek? Ik blijf benieuwd! U weet ons te vinden. 
Vergaderen is in elk geval niet saai, we ontmoeten elkaar. 
 
In een gemeente-avond dit najaar zullen naast de genoemde onderwerpen 
Beleidsplan en Plaatselijke Regeling ook het toekomstige functioneren van 
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onze gemeente op de agenda komen te staan. U weet het, het is geen nieuws: 
Kerk- zijn in Abcoude zijn we met elkaar. 
 
Jaarrekeningen 2020 
Na het vorige denkpunt kan ik u nog een positief praktisch bericht geven. De 
jaarrekeningen 2020 van zowel het College van Kerkrentmeesters als van de 
Diaconie zijn inmiddels gemaakt, vastgesteld en gecontroleerd! Elders in 
Binding treft u de verkorte versies van beide jaarrekeningen aan. Een groot 
woord van dank voor allen die zich het afgelopen jaar hiervoor hebben 
ingezet. En fijn dat we deze financiële zaken al in maart hebben kunnen 
afronden. 
 
En dan wordt het Pasen... 
….en gedenken we opnieuw het opstaan van onze Heer Jezus Christus, die 
door Zijn leven, lijden en sterven ons is voorgegaan en Die door Zijn 
opstanding ons heeft laten zien dat zelfs de dood overwonnen kan worden. 
Dat wij dit mogen geloven, maakt dat we ondanks al onze zorgen mogen 
uitzien naar een Nieuwe Aarde waarin geen angst, pijn of verdriet meer is. 
Inderdaad: een verlichtend en bevrijdend vooruitzicht. 
De kerkenraad wenst u fijne en gezegende Pasen toe! 
 
Frits Kutschenreuter, voorzitter Kerkenraad 

UITSLAG VRAGENLIJST. 

Graag danken we u voor de reacties die we hebben mogen ontvangen op het 
concept-Beleidsplan 2021-2025 via de vragenlijsten die wij retour hebben 
ontvangen. 
Uit de ontvangen lijsten zijn geen grote verrassingen gebleken. 
U bent natuurlijk benieuwd naar de antwoorden over hoe u de vacante 
predikantsplaats graag ziet ingevuld. Iets meer dan de helft van de 
respondenten gaf aan het liefst een dominee te zien voor 0,5 
FTE. Sommigen lieten de keuze in het midden, enkelen gaven aan bij de 
keus voor een kerkelijk werker dat dit dan Eric Citroen diende te zijn.  
Tweederde vond het delen van een dominee met een andere gemeente een 
goed idee.  
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De taak van een dominee ligt vooral op het gebied van eredienst, geestelijke 
vorming en pastoraat, bleek uit de gegeven antwoorden. 
Openstelling van de kerk werd bijna door iedereen aangekruist als belangrijk 
punt. Door de opstellers van de vragenlijst werd hier in feite de 
kerkopenstelling op de vrijdagmiddagen of de zondagmiddagen bedoeld, dus 
dat was verwarrend. Waarschijnlijk wordt kerkopenstelling  in deze 
pandemie-tijd met beperking van het kerkbezoek extra gewaardeerd. 
 
Bijna de helft van de respondenten vulde anoniem de lijst in.  
Wat communicatie betreft: zowel de Binding als de digitale Nieuwsbrief 
worden hoog gewaardeerd. Genoemd werd een laagdrempelig spreekuur van 
een dominee of kerkelijk werker. Een traditionele Avondmaalsdienst. 
Gewaardeerd wordt de Cantorij. 

 Bijna alle activiteiten scoorden, met eredienst en kindernevendienst als 
uitschieters. Alleen het onderdeel Kunst Zien kreeg geen enkel vinkje. 
Het faciliteren van de kerk of kerkelijke ruimtes voor activiteiten zoals 
concerten, maaltijden, of lezingen, het werd allemaal genoemd als zaken die 
gewaardeerd worden, maar ook als zaken die niet per se door de kerkelijke 
gemeente zelf hoeven te worden georganiseerd. De respondenten vinden dit 
kennelijk geen kernactiviteiten. De kerkenraad ontving hierover zelfs een 
duidelijke brief. Er kwam één mail-reactie dat de vragenlijst geen 
aanknopingspunt of inspiratie had geboden om in te vullen omdat, vrij 
weergegeven, geloven meer ruimte en vrijheid vraagt en biedt dan in de 
vragenlijst te vinden was.  

Wij hopen dat u het concept-Beleidsplan als werkdocument beschouwt en 
nog even goed wilt bewaren. De geplande gemeente-avond van 24 maart 
heeft in elk geval niet kunnen doorgaan. Slechts twee mensen vulden in op 
dit moment een ZOOM-vergadering te willen bijwonen over het 
Beleidsplan. Zij hebben geen speciale vragen. In het najaar van 2021 zal het 
Beleidsplan hopelijk op een gemeente-avond nader kunnen worden 
besproken en vastgesteld. 

 
Een Beleidsplan is en blijft een werkdocument. De Kerkenraad zal het 
Beleidsplan verder aanvullen met jaardoelen. Uiteraard begint dit met 2021-
2022 en het zoeken naar continuïteit voor onze gemeente en de invulling van 
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de vacante predikantsplaats als eerste jaardoel. We houden u van de 
voortgang op de hoogte! 

Graag wil ik afsluiten met het citeren van een vers van Martijn Buwalda dat 
op zondag Laetare 14 maart, Klein Pasen, als slot van haar preek werd 
geciteerd door dominee Florisca van Willegen-Kerkvliet. 

Wij delen ver weg 
We delen dichtbij 

Éen kerk, één wereld, één God 
Vijf broden, twee vissen 

De Heer die het brak 
En niemand kwam iets tekort 

Dat wonder voltrekt zich 
Nog iedere dag 

Als delen een deel van ons wordt 
Claartje van Andel, scriba 
 
Dorpskerk open in Stille Week 
De Dorpskerk opent haar deuren voor meditatief bezoek in de Stille Week 
voor Pasen op: 
 
-maandag 29 maart 10.30 – 13.30 uur 
 Gastvrouwen: Wilma Griffioen en Wendy Cornelissen 
-dinsdag 30 maart 10.30 – 13.30 uur 
 Gastvrouwen: Wilma Griffioen en Marry Willig 
-woensdag 31 maart 10.30 – 12.30 uur 
Gastheer/ gastvrouw: Cees Jansen en Josiane van Troeye 
 
U bent van harte welkom met inachtneming van de coronaregels voor een 
stil bezoek, het aansteken van een kaarsje of een ander bezinningsmoment in  
aanloop naar Pasen. 
Op Witte Donderdag 1 april, Goede Vrijdag 2 april en Pasen zondag 4 april 
zal ds. Rien Wattel uit Hoofddorp voorgaan. Op Witte Donderdag hopen we 
ook het Heilig Avondmaal te vieren, als dit mogelijk zal zijn gezien de 
omstandigheden van dat moment m.b.t. het corona-virus. U leest de actuele 
situatie in onze digitale nieuwsbrief of op de website Dorpskerkabcoude.nl   
Claartje van Andel, scriba 
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DIACONIE                                                                  
                                                                                       
 
Per vergissing stond er in de vorige Binding een overzicht van de collectes 
Diaconie van het  jaar 2019. Hieronder de juiste gegevens! 
 
Overzicht collectes en giften Diaconie 2020 
 
Normaal krijgt u van de Diaconie een overzicht van de opbrengst per 
collectedoel over het afgelopen jaar. Dat gaat in dit coronajaar niet lukken. 
Veel gemeenteleden hebben in 2020 een niet nader omschreven donatie voor 
de diaconiecollectes gegeven. Wij hebben ervoor gekozen om per keer aan  
het doel  dat  in het collecterooster stond een bedrag van € 200,00 over te 
maken, zoals Kerk in Actie, Voedselbank, De Glind, Griffioen etc.  
Het Hulpfonds Abcoude/Baambrugge en Stap Verder krijgen jaarlijks een 
vaste bijdrage. 
 
Een aantal maal is er afgelopen jaar een speciaal doel geweest, waarbij het 
wél specifiek duidelijk was waar de bijdrage voor bestemd was.  
Dat was in maart de collecte voor noodhulp in Zuid Soedan, waarnaar een 
bedrag van € 1080,00 is overgemaakt,  in juli een speciale collecte voor de 
ramp in Beiroet, waarnaar € 1780,00 is overgemaakt, en in december de 
kerstcollecte voor Kinderen in de Knel (in Griekenland), waarnaar € 1800,00 
is overgemaakt. 
 
Voorts hebben wij een drietal extra donaties gedaan van € 700,00  aan een 
drietal doelen die extra hulp goed kunnen gebruiken. Dat waren Kinderen in 
de Knel, Armoedebestrijding voor kinderen in Nederland en Help een stille 
Coronaramp voorkomen. Deze donaties waren mogelijk doordat de Diaconie 
een aantal giften voor Zending en Werelddiaconaat heeft ontvangen in 2019, 
die nog niet waren toegekend.   
 
Namens de Taakgroep Diaconie, en ook namens de ontvangers, hartelijk 
dank voor uw giften in dit bijzondere jaar. Wij hopen op uw blijvende steun. 
 
Liesbeth Boswijk 
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Paascollecte 4-4-2021 Werelddiaconaat 
 
 

 

Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika 

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij 
groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een 
donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af 
en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst 
is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke partners helpt 
Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid 
te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen 
huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af 
te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van 
trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun 
zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven 
vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen 
onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding. 
 
 
 
 
 
 
 
U kunt dit werk steunen via de collecte in onze kerk. 
Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/onderwijszuidafrika. 

Namens de Diaconie, Josien Dijkstra 
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      COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
 
 

 
 

Jaarrekening 2020 Protestantse Gemeente te Abcoude

Werkelijk Begroot Werkelijk
2019 2020 2020

BATEN
Inkomsten Kerkbalans, giften en collectes 64.208       70.000       69.969       
Verhuur Dorpskerk / Hoogt 46.225       41.000       31.013       
Dividend- en renteopbrengsten 51.385       20.000       6.718         
Monumentenzorgsubsidie Dorpskerk 10.425       6.198         6.203         

Totaal baten 172.243     137.198     113.904     

LASTEN
Lasten Dorpskerk 42.894       35.200       31.695       
Lasten Pastorie en Hoogt 14.551       15.000       15.501       
Pastoraat (predikant / gastpredikanten) 79.813       63.000       66.076       
Kerkelijk werker, Koster en Organisten 23.818       36.000       33.322       
Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 11.887       10.700       11.129       
Kerkrentmeesterlijk quotum en solidariteitskas 7.777         9.000         8.396         
Kosten beheer en administratie 5.521         5.500         3.978         
Bankkosten 1.075         1.500         884            
Kerkblad (saldo) 1.140-         1.400-         631-            
Buffet en inkoop consumpties 1.739         2.000         1.054         
Kledingbeurs steundoel 800            1.600         -            
Totaal lasten 188.735     178.100     171.404     

Operationeel resultaat 16.491-       40.902-       57.500-       

Incidentele baten en lasten
Koersresultaat vermogen -            25.000       18.197       
Eenmalige nalatenschappen 17.500       
Incidentele last 628-            
Incidentele baten en lasten -             25.000       35.069       

Resultaat naar Algemene reserve 16.491-       15.902-       22.431-       
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Noot: De jaarrekening is goedgekeurd door de kascontrolecommissie (dhr. 
J. Verkerk RA) en ligt tot 2 april 2021 ter inzage bij Elwin Versluis. Ter 
wille van de voortgang is de jaarrekening op 15 maart (kopij deadline) 
aangeboden aan de redactie van de Binding. Deze jaarrekening is onder 
voorbehoud van formele vaststelling door de Kerkraad op 18 maart 2021. 
 
Baten 
De Verhuurinkomsten van de Dorpskerk en ’t Hoogt waren €15.212 lager in 
2020 vanwege annulering van verhuuractiviteiten en evenementen door 
COVID-19. De beoogde opening van de Familiekamer in 2020 ging niet 
door.  

De inkomsten uit Kerkbalans, giften en collectes waren €5.761 hoger dan in 
2019. Dit is veroorzaakt door hogere bijdrages vanuit de Eindejaarcollecte 
en Kerkbalans. De kerk had lagere inkomsten vanwege het niet doorgaan 
van de jaarlijkse kledingbeurs door COVID-19. Het College was wel 
verheugd te zien dat de opbrengsten uit de Eindejaarcollecte meer dan 50% 
hoger waren dan voorgaande jaren. De collectes in de kerk zijn ondanks 
COVID-19 op peil gebleven, doordat een aantal gemeenteleden collectegeld 
overmaakt naar de bankrekening van de kerk. 

Rendement van het belegd vermogen dat vrijvalt in de exploitatierekening 
bedraagt €24.915. Hiervan is €6.718 verantwoord bij de inkomsten 
(dividend- en renteopbrengsten) en €18.197 verantwoord onder 
“Koersresultaat vermogen” bij “Incidentele baten en lasten”.   

Lasten 
De totale lasten bedroegen €171.404 in 2020. Dit is €17.331 lager dan 2019 
en €6.696 lager dan begroot. De exploitatiekosten van de kerkelijke 
gemeente waren op verschillende punten iets lager door COVID-19 en het 
niet doorgaan van activiteiten. Dit uitte zich onder andere in lagere 
declaraties van de Koster en minder energiekosten. Aan de andere kant 
werden meer kosten gemaakt in verband met Kerkdienstgemist.nl. 

Conclusie 
De kerkelijke gemeente had een tekort van €57.500 in 2020. Door 
incidentele baten uit koersresultaat (€18.197) en twee eenmalige 
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nalatenschappen (€17.500), bedraagt het negatieve Resultaat naar Algemene 
Reserve €22.431. 
Elwin Versluis 
 
 
VAN DE VOORZITTER VAN HET COLLEGE VAN 
KERKRENTMEESTERS 
Financiën. 
Zoals u kunt zien in deze Binding is er veel werk verzet voor de jaarrekening 
2020. Doordat zowel de grote inzet van Derk Jan Huigen (administratie) , als 
de penningmeester en niet te vergeten Jaap Verkerk (controle jaarrekening) 
is het gelukt om vroegtijdig de jaarrekening op te stellen. Het is duidelijk dat 
we voor de nodige financiële uitdagingen staan in de komende jaren, maar 
daarbij helpt het enorm dat de basis op orde is! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er zijn al de nodige toezeggingen en betalingen binnen gekomen voor 
Kerkbalans 2021. U weet het, we konden niet persoonlijk bij u aanbellen om 
even contact te hebben, maar gelukkig blijkt dat velen hun betrokkenheid al 
kenbaar gemaakt hebben. Veel dank daarvoor. Als u nog niet gereageerd of 
bijgedragen hebt, willen we u vriendelijk verzoeken dit alsnog te doen. We 
hebben echt de ondersteuning van iedereen nodig. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met de penningmeester, maar u kunt ook direct 
bijdragen. De banknummers zijn opgenomen in Binding. Graag onder 
vermelding van “kerkbalans 2021”. 
 
Collectebonnen.  Frits Smit heeft laten weten dat hij de uitgifte van de 
collectebonnen op zich wil nemen. Daar zijn we heel blij mee. 
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Gebouwen. 
 
Pastorie.  
Nu de familie Van der Wilt de pastorie op de Piet van Wijngaerdtlaan heeft 
verlaten, is het een goed moment om een aantal onderhoudswerkzaamheden 
uit te voeren. Zo wordt er geschilderd en een aantal kleinere reparaties 
uitgevoerd. Johan Griffioen zorgt voor de begeleiding. 
 
’t Hoogt. 
De realisatie van de familiekamer is onlangs gestart. We hebben u daar 
regelmatig over geïnformeerd. De planning is dat Jack Ligtvoet eind mei of 
begin juni zal kunnen openen. Om een duidelijke scheiding te hebben tussen 
de familiekamer en kerkelijk centrum ’t Hoogt, is de verbinding tussen 
beiden zalen gesloten. Alleen in geval dat  de benedenzaal door de 
ondernemer aanvullend gehuurd wordt voor een condoleance, kan vanuit de 
familiekamer de ruimte verbonden worden. Voor het gebruik van de 
familiekamer is een afzonderlijke ingang beschikbaar. Hiermee wordt 
voorkomen dat verwarring kan ontstaan in het gebruik van beide ruimtes. 
 
Het moment van aanpassingen in ’t Hoogt wordt aangegrepen om een aantal 
vernieuwingen en reparaties in ’t Hoogt uit te voeren. Het was hoog tijd voor 
schilderwerk, de verlichting functioneerde niet meer goed en de keuken had 
door het intensieve en jarenlange gebruik ook echt zijn beste tijd gehad. En 
ook voor de vloer en trapbekleding gold dat het tijd was voor vernieuwing. 
We denken dat we nog een aantal weken nodig hebben, maar hopen dat u 
het resultaat weet te waarderen. 
 
Met inzet en betrokkenheid van velen hopen we de klus rond ’t  Hoogt de 
komende weken te klaren. Ik noem in willekeurige volgorde een aantal 
namen van mensen die er druk mee zijn: Johan Griffioen, Serge Hilligers, 
Arie Ligtvoet, Marjo Dierx, Jan van den Bosch, Dirk Jan Aldewereld en 
Anouk de Snoo. En eerlijk gezegd zijn er op de achtergrond ook nog 
anderen bij betrokken. Het is natuurlijk onrustig zo’n tijd van aanpassingen, 
maar als College zijn we dankbaar voor ieders inzet en hopen we op een 
mooi resultaat.  
 
Nick de Snoo 
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      KERKDIENSTEN 
 
De kerkdiensten worden ook in deze tijd gehouden in de Dorpskerk, en 
beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld. Wij nodigen u vanaf 1 april 
weer van harte uit in de Dorpskerk. Met inachtneming van de eerdere 
regelgeving m.b.t. corona, met triage, afstand van anderhalve meter en 
maximaal 30 mensen m.u.v. de medewerkers. Lees de actuele situatie voor 
kerkbezoek in onze wekelijkse digitale nieuwsbrief, of informeer bij de 
kerkenraad. 
Iedereen kan alle kerkdiensten beluisteren en bekijken op 
www.kerkdienstgemist.nl.  
Een groot voordeel van de uitzendingen via deze website is dat de diensten 
zowel direct tijdens de kerkdienst te beluisteren en te bekijken zijn, als later 
op elk ander gewenst moment. 
  
In deze tijden van digitale kerkdiensten, wordt er in de kerk uiteraard zoals 
gebruikelijk ook aandacht gevraagd voor de noden om ons heen. U kunt uw 
giften voor de diaconie overmaken naar ING-Bank NL70 INGB 0000 3678 
45 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Abcoude. 
Uw bijdrage voor de collecte van het College van Kerkrentmeesters kunt u 
overmaken naar Rabobank: NL35 RABO 0300 566050 t.n.v. Protestantse 
Gemeente Abcoude.  
Namens betrokkenen alvast dank. 
 
 
28 maart Dhr. Eric Citroen/Zr.  Monica Raassen  C&D 
10.00 uur Palmpasen Oecumenische Dienst LET OP 

Kerkdienstgemist.nl via C&D   
 Collectes nader te bepalen  
  
1 april Ds. Rien Wattel, Hoofddorp Witte Donderdag 

        met Heilig Avondmaal  
orgel Evert Hoogenstraaten 

19:30 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie 
Tweede collecte: Kerk en Eredienst 
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2 april Ds. Rien Wattel Goede Vrijdag orgel Peter Staats 
19:30 uur m.m.v. Cantorij o.l.v. Else Sterk 

                  orgel Lieuwe Visscher  
Geen collectes  

 
4 april Ds. Rien Wattel Eerste Paasdag orgel Frits Heil 
10:00 uur Eerste collecte: Kerk in Actie, Werelddiaconaat 

Zuid-Afrika  
Tweede collecte: Jeugdwerk 

 
11 april Ds. A. Mak, Haarlem, orgel Evert Hoogenstraaten 
10:00 uur Eerste collecte: Hulpfonds Abcoude/Baambrugge  

Tweede collecte: Kerk en Eredienst 
 

18 april   Mevr. ds. H. van Dunné orgel Lieuwe Visscher 
10.00 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie 
 Tweede collecte: : Fonds Klimaat Beeld en Geluid 
 
25 april Dhr. Jeroen de Wind, Hierden, 

        predikant in opleiding, orgel Wilco Gijzen 
10:00 uur Eerste collecte: Stap Verder 

Tweede collecte: Jeugdwerk 
 
2 mei Mevr. ds. H. Honderd, Bussum, 

                  orgel Wilco Gijzen 
10.00 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie 

Tweede collecte: Jong Protestant  
 
9 mei Dhr. Eric Citroen orgel Peter Staats 
10:00 uur Eerste collecte: Kerk in Actie Noodhulp Libanon 
 Tweede collecte: Kerk en Eredienst 
 
13 mei Dhr. Eric Citroen Hemelvaartsdag 

orgel Evert Hoogenstraaten  
10.00  uur Oecumenische Dienst 

Eerste collecte: Kerk in Actie Plaatselijke Diaconie 
 Tweede collecte: Fonds Klimaat Beeld en Geluid 
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16 mei Ds. Dick  Pruiksma , Weesp, orgel Lieuwe 
Visscher Heilig Avondmaal 

10:00 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie 
Tweede collecte: Fonds Klimaat, Beeld en Geluid 

 
23 mei Ds. T. Prins, Aalsmeer, Pinksteren 

                  orgel Frits Heil  
10.00 uur Eerste collecte: Kerk in Actie noodhulp Egypte  
 Tweede collecte: Jeugdwerk  
 
 
Elke zondagmorgen is er gewoonlijk crèche in ’t Hoogt, maar nu 
even niet i.v.m. de maatregelen rondom corona. We hopen van 
harte dat we in de volgende Binding weer een  rooster kunnen 
plaatsen. 
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 Kind en Kerk 
                             

Kom je ook een broodhaantje bakken en de 
Palmpasenstok maken? 
  
Op vrijdagmiddag 26 maart uit school, ben je 
van harte welkom op Botshol 4 te Abcoude.  
Trek kleren aan die vies mogen worden, want 
we gaan ook nog bij de lammetjes kijken. Rond 
16.45 uur mag je weer opgehaald worden. 
Aanmelden voor 24 maart bij Carla Bakhuisen 
06-44302967 of Gerda Kool 06-81482003. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Zondag 28 maart ben je met je ouders en Palmpasenstok van harte welkom in 
de C&D kerk om 10.00 uur. Hiervoor aanmelden met aantal volwassenen en 

aantal kinderen voor 20 maart bij Eric Citroen email 
ericcitroen@dorpskerkabcoude.nl of whatsapp 06-50677403. 
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Sam's kledingactie  
Mensen in Nood.  
 
Wij hadden verwacht in maart de 
kledingactie voor de 50ste keer te 
organiseren. Te optimistisch!  
Gezien de huidige onzekere toestand wat betreft  'Corona' lijkt het ons 
verstandig deze actie uit te stellen.  
Uitstel maar geen afstel: De 50ste keer zal en moet wat ons betreft 
doorgaan! Of over een half jaar of volgend jaar maart.  
Mocht het bewaren van zakken met kleding onoverkomelijk zijn, dan kunt u 
ons bellen en wij zoeken daarvoor een oplossing.  
U kunt de zakken kleding ook tot eind maart 2021 inleveren bij mevrouw L. 
de Groot, Rijksstraatweg 1a, Baambrugge (tegenover de molen Hoog en 
Groenland).  
Loes Bank en Corry de Vijlder. (0294 284101) 
 

 
🌻Oecumene Abcoude // In memoriam🌻  
   
Op Driekoningen 6 januari werd Trientje Grietje Smit, 
voor ons Thea Smit, opgenomen in het C’est La Vie huis 
te Naarden. Hoe lang Thea nog onder ons zou zijn, was 

toen niet duidelijk. Wél dat haar verzorging -na de intieme 
december dagen in  familiekring- nu om een  professionele aanpak vroeg. 
Misschien waren het toch de wijzen uit het oosten die Thea overhaalden  het 
leven los te laten de 10de januari. 
Toen ik hoorde dat Thea terug was op  Peppinghof, besloot ik haar thuis 
‘dag’ te zeggen. Want Thea was vele jaren penningmeester van de Raad van 
Kerken, mijn voorgangster in die functie. 
Als bestuurslid van de Raad van Kerken wist  Thea de ‘atheïstische’ 
dominee Klaas Hendriks te inviteren voor   een lezing in ‘t  Hoogt. “God is 
voor mij niet een wezen maar een woord voor wat er tussen mensen kan 
gebeuren”. Zijn bewering bracht reuring in Abcoude. 
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Haar uitvaart wilde Thea vanuit de Dorpskerk: de kerk met een functie voor 
kerk en dorp. Thea  ging trouw naar de  zondagsdienst en de oecumenische 
vieringen. En  zij was zeker te vinden bij de feestelijkheden in datzelfde 
gebouw. 
 
De leiding van de afscheidsdienst lag in handen van Henriëtte van Dunné. 
Zij opende met een  korte levensschets van Thea,  onmiddellijk gevolgd 
door een optreden van enkele leden van het Creatoonkoor met een 
Sefardisch Joods wiegenliedje als hulde aan haar oprichter. Aan Thea dus. 
De kist was getooid met teksten en zonnebloemen.  
De  bloemen verwezen naar 
Franciscus’ Zonnelied, de rode 
draad  bij dit afscheid. Deze 
inspirerende  hymne ontstond 
toen Franciscus zwaar ziek op 
bed lag aan het eind van zijn 
leven. 
Daarin prees hij de schepping 
maar gaf hij ook ziekte en dood 
een plaats. In  vele opzichten 
een verwijzing naar Thea’s 
levensstijl en haar omgang met 
ziekte.  
Psalm 23 ging aan de hymne 
vooraf, een passend voorwoord, 
voorgelezen door Hedi,  Thea’s oudste dochter uit Frankrijk. 
Na het zonnelied prezen Jessica en Mathieu hun speelse, avontuurlijke oma, 
altijd goed gekleed en vooral heel lief. Doreen, de jongste dochter, sloot de 
rij sprekers af met haar moeders antwoord op haar visie: 
‘‘Mam, we hadden een ingewikkelde relatie..” “Dat  weet ik toch, kind, dat 
maakt toch niets uit.’’ 
Hierna laste de regie een korte stilte in om een ieder de gelegenheid te geven 
Thea in gedachten te gedenken. 
Intussen was het gaan sneeuwen. De stoet stelde zich op aan de zuidkant, de 
zonkant van de kerk.  
Alle aanwezigen en toegestroomde betrokkenen met een zonnebloem in de 
neer dwarrelende sneeuw. Schilderachtig. 
 🔅❇Thea vaarwel. Thea  dank je wel🌞 Nelly Jap- Tjong 
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Omzien 
Beste vrienden en volgers van Omzien. Middels een Nieuwsbrief  en een 
maandelijks bezoek aan de deur, met af en toe een telefoontje, beleven we 
onze contacten. Dat is mager, maar gelukkig zijn er wat ontwikkelingen in 
de goede richting. De meesten van u zijn reeds voor de eerste keer 
gevaccineerd. Ik hoop dat we na de tweede keer wat meer mogelijkheden 
krijgen, alhoewel u nu toch al wat vrolijker was dan voor de prik. Met Eric 
Citroen heb ik deze dagen meerdere gesprekken gehad. Wanneer we dan op 
donderdagmorgen van 10.00- 12.00 uur kunnen beginnen krijgt u daarover 
van te voren bericht. U zult nog even geduld moeten hebben. Verder zie ik u 
met de Paas- Nieuwsbrief  weer. Tot dan! 
 Bram Valenkamp, tel.  284361 
 
  

Interkerkelijke Wandeltochten 
De Ronde Venen. 
 
Beste wandelvrienden, helaas hebben we niet 
veel meer mogelijkheden gekregen om op te 
starten en om zo de geplande Grenzenloop 
van onze gemeente te  beginnen.  We zitten 
met diverse problemen: het vervoer van 
meerdere personen in één auto en de horeca is 
nog gesloten. Ik heb met Martien en Frans 
afgesproken in augustus bijeen te komen. 
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VAN DE REDACTIE 

Dan zullen we voor het najaar  plannen, waarbij ook gedacht wordt aan de 
afstand per keer terug te brengen naar 7 km, zodat we dan om de ronding te 
verwezenlijken met 10 wandeldagen rekening moeten houden. Het vervolg 
hoort u dan eind augustus. Dus tot dan toe veel privé  wandelplezier! 
Bram Valenkamp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Let u erop dat vanaf 1 april weer kerkbezoek mogelijk is voor 30 personen. 
Zie pagina 16. Dus…….wie weet tot ziens in de kerk! 
 
Hieronder vindt u  een binnengekomen bericht. 
Lieve gemeenteleden, 
Graag wil ik allen bedanken voor de vele kaarten, bloemen en troostende 
woorden. Dat deed mij erg goed. Omdat ik door de val in het ziekenhuis 
moest verblijven  was het voor mij een moeilijke tijd, want vanwege corona 
op de afdeling mocht ik geen bezoek ontvangen. Maar als ik dan weer 
zoveel kaarten kreeg maakte dat mij weer blij. Nu ben ik weer thuis. Het 
gaat redelijk goed. Nogmaals hartelijk dank voor het meeleven tijdens mijn 
verblijf in het Zonnehuis in Amstelveen. 
Janny van der Klok 
 
Oplossing puzzel  blz. 20: feest in de stad 
 



25 
 
 
 

 
      PASTORAAT  
 
 
Predikant 
Vacant 
 
Kerkelijk werker 
Eric Citroen is bereikbaar voor ouderenpastoraat via tel. 06- 50677403 
( spreekt u s.v.p. voicemail in) e-mail ericcitroen@dorpskerkabcoude.nl 
Wisselend op donderdag en vrijdag aanwezig in 't Hoogt. 
 
 
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        06-51315993   ouderling 
Hanny van den Bosch   06-33631863   diaken 
Josien Dijkstra              020-3650167   diaken 
Gera Hoorweg                       284969    ouderling 
Henk van Kessel           281911   ouderling 
Frits en Ida Kutschenreuter   283332    ouderling en diaken/ diaken 
Nick de Snoo                         284286   ouderling 
Elwin Versluis              06-12311211   ouderling 
Imre Westerik  persoonlijk benaderen  diaken 
 
      
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. 
                 
Marjan van Riemsdijk 285388    Teus de Haan 281260 
Wout Wessel 284783    Cees Jansen  281560 
Marry Willig                         251923    Janny vd Klok 283645 
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Adressenlijst     telefoon: netnummer 0294-
Predikant:   Vacant 
Kerkelijk Werker: 
   Eric Citroen                                                  06- 50677403 
  e-mail ericcitroen@dorpskerkabcoude.nl 
Scriba:   Claartje van Andel                                             06 -51315993 
  Van Voorthuijsenhof 49 1391 JX Abcoude  
         scriba@dorpskerkabcoude.nl  
Organistencoördinator: 
  Richard Sprey                                                      06-20131031 
  Stationsstraat 51, 1391 GM Abcoude  
  r.en.w.sprey@planet.nl 
Dorpskerk:  Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude. 
  Postbus 38 1390AA Abcoude   
Koster:  Tineke Hennipman                                             06-44620963 
  Waardassackerstraat 13, 1391 TW Abcoude 284499 
’t Hoogt: Kerkelijk Centrum, Kerkplein 32, 1391 GK  
  Beheer: Anouk de Snoo   06-40945032 
                     Beheer: Marjo Dierx                  06 26402413 en/of  281601 

  Behalve voor kerkelijke activiteiten kunt u ’t Hoogt huren voor                
  feesten, verjaardagen of festiviteiten. 

                    Verhuur via:  beheer.hoogt@live.nl   en  
                     Marjo Dierx                              06 26402413 en/of  281601 
Diaconie: Hanny van den Bosch           284099 
  Piet van Wijngaerdtlaan 26 1391 VD 
  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  
Jeugdouderling: vacant 
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 
        Maak het gewenste bedrag over naar  
                    NL35 RABO 0300 5660 50 en stuur een e-mail naar 
        eversluis@gmail.com graag met uw adresgegevens 
                    t.n.v. Protestantse Gemeente te Abcoude 
        Elwin Versluis                                                      06-12311211 
College van Kerkrentmeesters: 
  Post(adres): Dirk Jan Aldewereld, 
  dj.aldewereld@outlook.com  
  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 
                    NL86 INGB 0003 1704 69 
  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 
  Piet van Wijngaerdtlaan 62, 1391 AX Abcoude  of/ en 
  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. E-
mail: 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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Redactie: 
De volgende Binding komt uit op 14 mei 
Kopij hiervoor inleveren uiterlijk maandag 3 mei 12.00 uur. 
E-mail:  binding@dorpskerkabcoude.nl                                            
of op het redactieadres:  
Piet van Wijngaerdtlaan 62, tel : 281911 
  
Verspreiding: 
Fam. van Wieringen,  Adm. : tel. 284442 
B. Timmermans    : tel. 283709 
 
 

 
 
 

 

Nummer Kopijstop Tijd Verschijningsdatum 
3    3  mei 12.00 uur 14 mei 
4   28 juni 12.00 uur   9 juli 
5  20 september 12.00 uur   1 oktober 
6  15 november 12.00 uur 26 november 


