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OM TE BEGINNEN

Die hele bijbel zegt me niets…
Binding, zo heet dit blad al sinds jaar en dag. Maar wat bindt ons nou vandaag
de dag? Waarvoor zijn we kerk? Zijn wij allen kerkgangers? Ik denk eerlijk
gezegd dat de kans groter is dat je elkaar bij de kaasboer op ‘t Markvelt
tegenkomt. En toch is er iets dat ons als lezers bindt…
Zo was ik in gepeins verzonken toen de telefoon ging. Een dierbare van mij.
Na koetjes en kalfjes komt het gesprek op de gebroken relaties die hem al zijn
leven lang parten spelen. Bindingsangst. Vrolijk aan de buitenkant, maar van
binnen toch wel jaloers op stellen met wie het goed gaat. Voorzichtig spiegel
ik zijn verhaal aan David die zijn zinnen had gezet op de mooie Batseba en
voor het gemak haar echtgenoot naar het slagveld stuurde en hem zo de dood
in joeg. ‘Weet je wat het is’, verzucht mijn dierbare, ‘die hele bijbel zegt me
gewoon helemaal niets… vertel me nou eens een modern verhaal.’
Pats! Sta je met je jaren theologiestudie. En natuurlijk weet ik wat het is om
jaren niet in de bijbel te kijken. Denk ik nou werkelijk dat ik met alle
opgegraven schatten aan wijsheid moet aankomen? Moet ík Liefde gaan
preken?? Ofwel: mond dicht, luisteren. En mijn dierbare vervolgt met een
andere vaak gehoorde verzuchting: bidden helpt ook al niet. Hoewel, zegt hij
meteen daarop, hij weet ook wel dat dat niet aan God ligt. Net als de hele
Holocaust. Ik luister. En pruttel nog wat over hoop...
Op bezoek in Abcoude zijn er zo ook vele momenten waarop ik eigenlijk met
een mond vol tanden zit. Momenten dat mensen hun levensverhaal met jou
delen, over het leven dat niet zo is gelopen zoals je had gehoopt. Zomaar
ineens kun je geconfronteerd worden met ziekte of geldzorgen, of het missen
van een geliefde. Verhalen van rauwheid die een mens kwetsbaar maken.
Maar… evengoed komen er glimlachen bij de koffie, als het goed gaat met de
kleinkinderen of er wordt een smeuïg verhaal over vroeger opgedist.
Weet je, vervolgt mijn dierbare na bijna een uur aan de telefoon, en hij vertelt
hoe een vriend van hem het hem ongezouten zei: jij bent nou één keer niet
gemaakt voor een relatie, zie jij jezelf al elke zondag bij je schoonmoeder op
de koffie?! En mijn dierbare barst in lachen uit. ‘Eigenlijk ben jij de enige aan
wie ik dit zo kan vertellen’, zegt hij me en we hangen beiden met een glimlach
op.
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Laten we elkaar verhalen blijven vertellen. Nu, op weg naar Pasen, mogen we
ons laten raken door het Grote Verhaal over leven en dood. Over lijden en
gebrokenheid, maar dat uitloopt op het wonder van de Opstanding. Als dat
niet voor Binding zorgt...
Eric Citroen

Meeleven
Dhr. Gentenaar (Holendrecht) tobt al een tijdje met zijn gezondheid en ging
van het ziekenhuis naar het verpleeghuis waar ook zijn vrouw verblijft. We
hopen dat hij weer opknapt en naar huis mag.
Dhr. van Woerden (Gaesbeeklaan) heeft na een herseninfarct een intensieve
periode van revalidatie achter de rug. Hij is inmiddels verhuisd naar Zuiderhof
in Vinkeveen.
We denken aan hem en wensen hem veel sterkte!

Uit de pastorie
Het eerste semester (half jaar) van mijn studie is afgerond en alle vakken zijn
gehaald!
In januari moest ik een presentatie geven van het werk (foto’s, tekeningen,
schilderijen) dat ik gemaakt heb en de docenten vertellen wat ik geleerd heb:
aan de hand van competenties laat je je ontwikkeling zien. Ik ontdekte dat er
veel nieuwe dingen zijn die ik geleerd heb en ervaar de studie als een grote
verrijking van mijn leven en werk.
Inmiddels ben ik weer aan nieuwe vakken begonnen: voor productontwerp
was de opdracht om een stok te maken. Ik dacht aan de stok/staf van Mozes
en ben daarmee aan de slag gegaan. Zo komen de studie en mijn werk op een
mooie manier bij elkaar.

4

Ik ben blij dat de kerkenraad me de gelegenheid heeft geboden deze studie te
doen en het is heel prettig dat Eric Citroen in de gemeente is komen werken.
Zijn nieuwe ideeën en inspiratie zijn ook erg verrijkend.
Alle goeds en een goede voorbereiding op Pasen!
Ds. Herco van der Wilt

Belijdenis-cursus: Basis van het christelijk geloof
Zou je graag meer weten over de basis van het christelijk geloof? Bijv. hoe je
de Bijbel beter kan begrijpen, wie Jezus is of de Heilige Geest?
Je bent van harte uitgenodigd om mee te doen met een basiscursus. In een
aantal avonden (data in overleg met de groep) leer je en ga je met elkaar in
gesprek. Na de cursus is er (als je dat wilt) de mogelijkheid belijdenis te doen
in het voorjaar.
Wil je meer weten? Ds. Herco van der Wilt 0294-773068 of 06-14996253

18 maart : Uit de Tijd
Op woensdag 18 maart is weer een avond om even ‘uit de tijd’ te gaan. Deze
avond neemt theoloog Jochem Quartel ons mee in het denken van de filosoof
des Vaderlands Daan Rovers en Immanuel Kant over de opvoeding. Van
harte welkom om 20:00u in ’t Hoogt.

Bij de diensten
De komende zondagen bereiden we ons in de kerk voor op Pasen. We lezen
dit jaar uit het Bijbelboek Exodus, dat vertelt over de bevrijding van de
Israëlieten uit de slavernij in Egypte. We zien hoe Mozes worstelt met zijn
leiderschap en hoe hij en zijn volk moeten omgaan met tegenslagen. Het boek
bevat veel levenslessen en is een prachtige opmaat naar het Paasfeest: feest
van de bevrijding.

Paasbrunch

zondag 12 april 2020
Wanneer: na de paasochtenddienst
Na de dienst bent u / ben jij van harte welkom voor een lekkere kop koffie en
een heerlijke brunch.
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OECUMENE ABCOUDE ORGANISEERT:
ZIN EN SOEP

WOENSDAG 11 maart 2020
van 18.00 uur tot 19.30 uur ’t HOOGT, Kerkplein 32

Bezinning, ontmoeting, verbinding (Zin) met een
gezamenlijke eenvoudige maaltijd (Soep en brood).
Voor wie?
Kosten?

Iedereen, ongeacht leeftijd en achtergrond.
Een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd
GRAAG OPGAVE VOORAF!
oecumeneabcoude@gmail.com of
Herco van der Wilt 0294-773068 of
Susan van Agten 0294-285476
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KERKENRAAD
Veertigdagentijd en Pasen
Als deze Binding verschijnt, zitten we midden in de Veertigdagentijd. Dat is
bij uitstek de periode om tot inkeer, bezinning en gebed te komen. Maar ook
de periode waarin we toe mogen leven naar het Paasfeest, het feest waarbij
we mogen vieren dat Jezus Christus waarlijk is opgestaan en waarbij ons de
belofte is gedaan dat al onze zonden ons zijn vergeven en we ons mogen
voorbereiden op een eeuwig leven. Is dat geen prachtig vooruitzicht?
De Kerkenraad wenst u een gezegend Paasfeest toe!
Frits Kutschenreuter, voorzitter Kerkenraad

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Financiën.
Zoals in de toelichting op de begroting in de vorige Binding al was
aangekondigd, hebben we als PKN Abcoude afspraken gemaakt met een
professionele vermogensbeheerder. Een vermogensbeheerder draagt zorg
voor een zo verstandig mogelijke belegging van de financiële middelen van
in dit geval de PKN Abcoude. Ons vermogen is door velen in het verleden bij
elkaar gebracht, en we vinden het als College van groot belang daar heel
voorzichtig en professioneel mee om te gaan. Met de stap die we nu zetten,
en de opdracht die daarbij is gegeven om met relatief weinig risico te
beleggen, kunnen we de komende tijd goed vooruit.

Kerkbalans
We hebben de actie Kerkbalans iets later ingezet dan in andere jaren. Als de
Binding verschijnt, zijn we bezig met deze actie. We proberen zoveel
mogelijk de brieven persoonlijk thuis te brengen en de antwoorden op te
halen. Maar, zoals u zult lezen in de brief, kunt u het antwoord ook zelf mailen
naar de penningmeester, Elwin Versluis: college@dorpskerkabcoude.nl We
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hopen van harte dat u allen weer geeft naar vermogen. Onze kerk is het meer
dan waard!

Overige zaken.
In de afgelopen periode is het College druk bezig geweest rond de mogelijke
komst van een familiekamer in ’t Hoogt. Er is onder andere een
informatieavond georganiseerd. In de komende week zal de Kerkenraad hier
zich nader over beraden.
Nick de Snoo, voorzitter College van Kerkrentmeesters.

Walking Dinner: Save the Date!
Of in gewoon Nederlands: we gaan
weer samen eten, zet het in uw agenda!
Op zondag 17 mei, vanaf 16:00 zal er
weer gekookt, gewandeld, gepraat en
gegeten worden in Abcoude. Meer
informatie volgt nog, maar u kunt de
datum vast noteren, opgeven komt later
wel.
Maar mocht u uw huis nou open willen
stellen en een groepje mensen willen
ontvangen, dan horen we dat graag al
wel vast! Spreek dan even Caroline Nagel, Marjo Dierx, Peter of Iris
Goudkamp aan. Het liefst gaan we met groepjes van 6 - 8 personen aan tafel.

'Walking Dinner Organizing Committee'
Caroline, Marjo, Iris en Peter
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Interkerkelijke Bijbelkring in 't Hoogt
Sinds kort is er elke dinsdagavond een interkerkelijke Bijbelkring in ‘t Hoogt.
Deze avonden organiseer ik (Elianne Schultz) om met mensen van
verschillende kerken samen uit de bijbel te lezen en gedachten uit te wisselen.
Zelf ben ik opgegroeid met Messiaans Joods gedachtegoed, en momenteel ben
ik lid van de Dorpskerk Abcoude, maar ook van de internationale kerk
Crossroads Amstelveen. Ik werk in Amsterdam voor de Lutherse Kerk en
daarnaast werk ik voor de Raad van Kerken Nederland. De veelkleurigheid
van de kerk is iets waar ik enorm van kan genieten en ik vind het daarom leuk
om me hier samen met anderen in te verdiepen.
Half februari ben ik gestart met de Bijbelstudie- avonden. Er kwamen tot nu
toe mensen van o.a. de gereformeerde kerk, pinksterkerk, koptische kerk en
evangelische kerk. We hebben gelezen uit Genesis en Numeri, en gepraat over
onderwerpen zoals: kun je God door de natuur ervaren?, hoe definieer je
"zonde" en "vloek", hoe kun je Gods stem verstaan, en wat houdt de verering
van heiligen in?
De avonden zijn open voor iedereen van welke achtergrond dan ook. Elke
keer zullen we een stuk uit de bijbel lezen en dan met elkaar uitwisselen over
wat ons inspireert, wat ons aan het denken zet, of wat we niet begrijpen. De
avonden beginnen elke dinsdag om 19.30u tot ca 21u. Welkom!

Elianne Schultz
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“Film Zien”.
U bent van harte welkom op :
Donderdag 19 maart 19.30 uur in ´t Hoogt

“Film Zien”.
U bent van harte welkom op :
Donderdag 16 april 19.30 uur in ´t Hoogt
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14 maart 2020
SAMS kledingactie
( herinnering)

Ook dit jaar wordt voor Mensen in Nood deze actie georganiseerd door de
diaconie van de Cosmas en Damianus geloofsgemeenschap. Als het nu weer
een succes wordt, gaan we ook volgend jaar door. Het wordt dan de 50ste
keer. We mogen daar als dorp trots op zijn. Echter zonder uw hulp kunnen
we niet veel. Hoe kunt u ons helpen?
1. Allereerst door veel kleding en schoenen te verzamelen en familie en
buren ook enthousiast te maken.
2. In de weken vóór 14 maart briefjes in uw buurt te bezorgen, zowel in
Baambrugge als in Abcoude.
3. In Abcoude op zaterdag 14 maart van 10.00 uur – 11.30 uur als
chauffeur of helper zakken kleding ophalen.
4. In Baambrugge kunt u van 9 tot 14 maart ( tot 12 uur) uw zakken met
kleding inleveren bij mevrouw de Groot, Rijksstraatweg 1A.
Het doel van deze actie is om in een dorp van zo’n 5000 mensen in Ethiopië
een veilige drinkwatervoorziening en sanitair aan te leggen.
Wie kan ons helpen bij deze kledingactie? Speciaal wordt aandacht gevraagd
voor het verspreiden van briefjes en ophalen van kleding in het Land van
Winkel, waar we nog geen ervaring hebben.
Wij hopen op veel medewerkers.
Loes Bank en Corry de Vijlder.
Opgave bij

Corry de Vijlder, e-mail: jacodevijlder@gmail.com tel. 0294 284101
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Praatcafé ’t Trefpunt
is open op
vrijdag 3 april van 14.00 tot 16.00 uur
Plaats: ’t Trefpunt, Kerkstraat 23, Abcoude.

Thema : Welk boek heb je meerdere keren gelezen ?
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

Kerkdienst beluisteren
Zoals u inmiddels zult weten, zijn we per 1 januari overgegaan op
uitzending van onze kerkdiensten via kerkdienstgemist.nl. Mocht u de
app nog willen installeren: dat kan heel eenvoudig. U kunt in de
PlayStore (Androïd) of de App Store (Apple) de app voor uw telefoon
of I-pad downloaden. Na installatie komt u in het scherm 'kerken
zoeken'. U selecteert de provincie Utrecht, en vervolgens 'Abcoude'.
Dat ziet er dan zo uit:

12

KERKDIENSTEN
De diensten worden gehouden in de Dorpskerk, tenzij anders vermeld
en beginnen om 10.00 uur.
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.
Om de kerkdienst te beluisteren: zie onderaan blz. 13.
15 maart
10.00 uur

Ds. H.J. van der Wilt
3e zondag 40-dagentijd
mmv Cantorij o.l.v. Else Sterk
Biddag voor gewas en arbeid
1e collecte: Kerk in Actie:
Noodhulp Zuid-Soedan
2e collecte: Jeugdwerk

22 maart
10.00 uur

Ds. O. van Dongen
4e zondag 40-dagentijd
1e collecte: Kerk in Actie:
Binnenlands Diaconaat
2e collecte: Kerk en Eredienst

29 maart
10:00 uur

Ds. H.J. van der Wilt
5e zondag 40-dagentijd
1e collecte: Kerk in Actie:
Werelddiaconaat Ghana
2e collecte: Fonds
klimaat/meubilair Dorpskerk

5 april
10:00 uur

Dhr. Eric Citroen en mw. Margo Birkhoff
Palmpasen
Oecumenische viering in de Cosmas- en
Damianuskerk
Collecte: Nader te bepalen
13

9 april
19:30 uur

Ds. H.J. van der Wilt
Witte Donderdag, Viering Heilig Avondmaal
1e collecte: Plaatselijke Diaconie
2e collecte: Fonds
klimaat/meubilair Dorpskerk

10 april
19:30 uur

Ds. H.J. van der Wilt
Goede Vrijdag, mmv Cantorij o.l.v. Else Sterk
1e collecte: Kerk in Actie:
Binnenlands Diaconaat
2e collecte: Jeugdwerk

12 april
10:00 uur

Ds. H.J. van der Wilt
Pasen – viering voor jong en oud
1e collecte: Kerk in Actie:
Kinderen in de Knel
2e collecte: Jeugdwerk

19 april
10:00 uur

Ds. H. Steinvoort
1e collecte: Voedselbank De Ronde Venen
2e collecte: Fonds klimaat/meubilair Dorpskerk

5 april Palmpasen
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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.

Crèche

Datum

Tijd

15 mrt.
22 mrt
29 mrt
05 april
12 april
19 april

10.00u Marjan
10.00u Ida
10.00u Elwin/ Marloes
10.00u Johan/ Annelies
10.00u Marjan
10.00u Jantine/ Jaco

(Marloes.ephraim@gmail.com)

Autodienst
Wie vanwege gezondheid niet zelfstandig naar de kerk kan, maar dat
wel wil, kan tot zaterdagavond 20.00 uur bellen naar:
15 mrt.
H. v. Kessel
281911
22 mrt.
N. de Snoo
284286
29 mrt.
J. v. Wieringen
284442
5 apr.
Joh. Griffoen
284509
10 apr. Goede Vrijdag T. de Haan
281260
12 apr. Pasen
Fam. Fokker
283325
19 apr.
Fam. Mensink
283578
Vragen:
T. de Haan
281260
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OMZIEN
.
Na de kerkdienst met de viering van het 10- jarig jubileum op 26 januari jl.
zijn er vele goede reacties uit eigen kring gekomen: herinneringen bij de
gekozen liederen uit een andere fase van hun leven, droevige zowel als mooie.
Maar we moeten vooruit blijven kijken en doorgaan op onze weg. Deze maand
zullen we in 't Hoogt vertoeven, daarna gaan we mogelijk een uitje plannen.
Met een mooie film en een leuke quiz vermaken we ons uitstekend. Daarnaast
is er veel aandacht voor elkaar en we sturen een kaartje naar een ander die
het minder heeft. U bent als altijd van harte welkom bij ons in 't Hoogt op
dinsdag om de veertien dagen van 10.00 uur - 12.00 uur, vanaf 17 maart. De
koffie staat klaar.
Voor inlichtingen Bram Valenkamp, tel. 0294-284361 of 06-13325472

Interkerkelijke Wandeltochten
De Ronde Venen
Woensdag 4 maart zijn we weer van start gegaan. Niet
in ‘s Gravenland i.v.m. wegwerkzaamheden, maar in
het Amsterdamse Bos. Hier verwachtten we veel
vroegbloeiers aan te treffen en een aantal kappercelen
te zien, waar veel over te vertellen valt. Bij het
schrijven van dit bericht moeten we het nog beleven,
dus later meer hierover. Het overige rooster blijft
gehandhaafd. Wandelaars die zich bij ons aan willen sluiten zijn van harte
welkom. U moet wel 10 km kunnen lopen en graag even van te voren
aanmelden bij Bram Valenkamp 0294-284361 of 06-13325472
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VAN DE REDACTIE

Nog even als herinnering:
zondag 12 april na de dienst
Paasbrunch!
Info

Abcoude-Baambrugge Concerten -- de laatste drie concerten van
seizoen 2019/2020:
Op 22 maart zal de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach ten gehore
gebracht worden door Barokensemble Eik en Linde, het Texelse koor Amici
Cantus en de solisten Stefan Kennedy, Matthijs Mesdag, Wendeline van
Houten, Merel van Schie en Jeroen Helder onder leiding van Henk Verhoef.
Barokensemble Eik en Linde speelt in de komende weken drie keer de
Johannes Passion en zes keer de Matthäus Passion. De eerste (Johannes) is op
15 maart op Texel, de tweede (Johannes) de week daarop in Abcoude; de
laatste (Matthäus) op zaterdagmiddag 11 april in Monnickendam.
In de voorverkoop is reeds een groot aantal kaarten voor dit concert op 22
maart besteld. We verwachten dus veel bezoekers. Wie al een kaartje in de
voorverkoop heeft gekocht, kan al om 14.15 uur naar binnen, een goede
zitplaats uitkiezen en al iets te drinken nemen. De kaartverkoop aan de zaal
begint later dan anders (ca. 14.40 uur) en daarvoor geldt "zolang de voorraad
strekt". Het maximum aantal bezoekers voor deze middag zal 200 zijn.
Einde van het concert is ca. 17.45 uur.
Op 19 april vindt het GrootHuisConcert plaats. Dat wordt weer een
afwisselend en verrassend programma met optredens van o.a. Ineke van der
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Schaaf met het Geintrio (3 celli), de ABC Zanggroep (bestaande uit 6
zangers), Paul & Eric Citroen (gitaar & zang) en het Paul Huygentrio (2
trombones & piano). Een gezellige muziekmiddag vóór en door
dorpsgenoten.
Het laatste concert van dit seizoen vindt plaats op zondag 17 mei in de
Dorpskerk in Baambrugge. Floor Le Coultre en Martin van Hees spelen op
viool en gitaar liederen van De Falla, Brel, Britten en Berio. Deze liederen
en composities zijn bewerkt voor de combinatie viool & gitaar. Zij hebben het
concert de titel "Songs of Europe" gegeven; dat belooft een zeer divers,
veelzijdig en boeiend programma te worden. Nieuwsgierig geworden: luister
naar
de
trailer:
https://youtu.be/f-IgcLwceoY
Op 9 februari j.l. is de CD met dit programma verschenen en gepresenteerd in
Den Haag. Floor en Martin nemen vast wel een stapeltje CD's mee om te
verkopen op 17 mei. Een leuk aandenken of origineel cadeau.
Toegangskaarten voor de concerten zijn tot de vrijdagmiddag voor het concert
met korting verkrijgbaar in de voorverkoop bij Stomerij Van Rooijen in
Abcoude, bij Dagwinkel Van der Wilt in Baambrugge óf online te bestellen
via de website: www.abcoudeconcerten.nl
Toegangsprijzen aan de zaal: € 29 (22 mrt), € 10 (19 apr) en € 16 (17 mei).
In de voorverkoop resp. € 22, € 8 en € 13.
Flinke korting dus in de voorverkoop; dat loont de moeite om met contant
geld(!) naar Van Rooijen of naar Van der Wilt te gaan; vanaf twee weken voor
het concert zijn de
kaarten aldaar verkrijgbaar.

ZINGNIEUWS: Korenfestival weer in aantocht!
Zaterdag 23 mei a.s. is het weer zover! Dan zullen 23 koren uit de hele regio
hun beste klanken voorzetten tijdens het alom geprezen Korenfestival
“BeKOORlijk Abcoude” in de Dorpskerk!
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Voor de zevende keer zal er de hele dag gezongen worden. Ieder koor heeft
haar eigen repertoire en ieder koor zingt op haar eigen manier. Op de flyer die
begin mei overal te vinden zal zijn, ziet u welke koren zich zullen laten horen,
met daarbij de tijden.
U bent van harte uitgenodigd om dit alles te komen beluisteren. Het is een
evenement om niet te missen! Ook de welbekende Atelierroute zal op die dag
wederom plaatsvinden. Het is dus een uitgelezen dag om het dorp in te gaan
en even de Dorpskerk in te lopen.

Om 10:00 uur zal het korenfestival feestelijk geopend worden en om 18:00
uur zal ons eigen zeemanskoor “Ahoy” hun laatste lied hebben gezongen. De
toegang is gratis, maar we houden ons aanbevolen voor een vrijwillige
bijdrage. Er staat een bus bij de uitgang!
Voor meer informatie: bekoorlijkabcoude08@gmail.com
Liesbeth Hengeveld
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PASTORAAT
Predikant
Onze predikant ds. Herco van der Wilt is voor alle pastorale vragen en
situaties beschikbaar op maandag, dinsdag en woensdag. Overige dagen in
overleg. U kunt hem bereiken op tel.nr. 0294-773068 of 06-14996253. Zijn
mailadres is dominee@pknabcoude.nl
Op maandagochtend tussen 10:00u en 12:00u is de predikant aanwezig in
’t Hoogt tijdens een inloopochtend in ’t Hoogt (naast de kerk).

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
287073 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 / 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
Wout Wessel
Marry Willig

285388 Teus de Haan
284783 Cees Jansen
251923 Janny vd Klok
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281260
281560
283645

Adressenlijst
telefoon: netnummer 0294Predikant: Ds. Herco van der Wilt
Piet van Wijngaerdtlaan 52, 1391 AW Abcoude
773068
dominee@pknabcoude.nl
Kerkelijk Werker
Eric Citroen
06- 50677403
e-mail ericcitroen@dorpskerkabcoude.nl
Scriba:
Claartje van Andel
Van Voorthuijsenhof 49 1391 JX Abcoude
287073

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
Koster:
Tineke Hennipman tel. 06-44620963
Waardassackerstraat 13, 1391 TW Abcoude
284499
’t Hoogt: Kerkelijk Centrum, Kerkplein 32, 1391 GK
Beheer: Anouk de Snoo
06-40945032
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
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,
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
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
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. 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 17 april 2020
Kopij inleveren uiterlijk maandag 6 april 2020 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
3
4
5

Kopijstop
6 april
18 mei
29 juni

2020
2020
2020

Tijd
12.00 uur
12.00 uur
12.00 uur
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Verschijningsdatum
17 april
2020
29 mei
2020
10 juli
2020

