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ER IS NOG STEEDS GEEN KALENDER 

I.V.M. CORONA 

 

Vanaf 2 mei 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 

 

 

 

 

 

 

http://www.dorpskerkabcoude.nl/
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       OM TE BEGINNEN 
 

 

 Saai 
Tjonge, het is wel heel erg stil zo. Ach, de terrassen gingen open voor een 

dag, maar de druilerige dagen erna wierpen ons weer  terug in de lange 

dagen. Om maar niet te spreken over de lange dagen van de 

zorgmedewerkers. Geen activiteiten, nou vooruit een enkel bezoek, hier en 

daar een kerkganger op een stoel. Pff. Je zou zeggen, nee je hóórt het veel 

mensen zeggen: doodsaai. En aangezien de kerk alles met leven en dood te 

maken heeft, ga ik het daar maar ‘s over hebben. Want hoe doods ook het 

leven lijkt, hoe doods de kerk door sommigen ook beleefd wordt, in de kerk 

staat één ding vast: het leven overwint altijd. Of zijn we Pasen alweer 

vergeten? Oh ja, de opstanding. En met Pinksteren waait de Geest, weet u 

nog? Oh ja, dan komt de Geest. Fijn.  

Dus? Zullen we dan maar weer eens met elkaar die Levende Bruisende Kerk 

vormen? Zien we het voor ons? Samen koffiedrinken, de filmavonden, volle 

huiskamers in gesprek, walking dinners, een bomvol Kerkplein, Omzien 

draait als nooit tevoren, een kerkenraad die overstelpt wordt met 

aanmeldingen van vrijwilligers. Tja, hoe langer het duurt, hoe meer het lijkt 

op een grijze ansichtkaart van vroeger. Vroeger, toen de kerk nog de Kerk 

was.  Maar ja, vergrijzing, maar ja, corona, maar ja… we geloven het wel. 

En dat is nu precies waar het om gaat. Wat geloven we nog eigenlijk? 

Vroeger – ja heel vroeger – werd het er nog goed ingestampt met Zondag 1 

van de Heidelbergse catechismus. Wat is uw enige troost beide in leven en 

sterven? Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet 

mijn,  maar mijns getrouwen Zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met 

Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit 

alle heerschappij des duivels verlost heeft… 

U bent er nog?  Ik geef toe: ik heb dit moeten googelen. Moeten we dan 

daarnaar terug, hier in Abcoude? Laat ik het zo zeggen: nuttige leerstof. Als 

we nou ‘s beginnen met elkaar te vertellen hoe we in het leven staan, waar 

we moeite mee hebben, onze zorgen delen. Elkaar vertellen waar we blij van 

worden, elkaar inspirerende verhalen vertellen, ja elkaar toezingen. Dat we 

weer mogen zingen van God, van Jezus en de Geest! Hoe heerlijk zou dat 

zijn! Stel je toch eens voor, de kerk puilt uit met gemeenteleden, het orgel 

speelt en alle registers gaan open, de kapjes blijven af en er klinkt  uit volle 

borst: 

https://www.heidelbergse-catechismus.nl/
https://www.heidelbergse-catechismus.nl/
https://www.heidelbergse-catechismus.nl/
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Geest van hierboven, leer ons geloven 

Hopen, liefhebben door uw kracht 

Hemelse Vrede, deel U nu mede 

Aan een wereld die U verwacht 

Wij mogen zingen van grote dingen 

Als wij ontvangen al ons verlangen 

Met Christus opgestaan 

Halleluja 

 

 

 
 

Amen! Laat de Geest maar waaien! 

Eric Citroen 

 

 

 

      KERKENRAAD 
 

 

Kerkbezoek weer mogelijk 
Eindelijk was het op 2 mei weer mogelijk om na vier en een halve maand 

met gemeenteleden bijeen te komen voor een dienst in de Dorpskerk. 

Hoewel wat aarzelend (naast de medewerkenden waren er nog 14 

gemeenteleden aanwezig), mogen we deze dienst zien als een voorzichtig 

begin naar de normalisering van ons (kerkelijk) leven. Hopelijk krijgen we 

de komende weken/maanden telkens iets meer van onze vrijheid terug en 
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kunnen we zeker na de zomer weer diensten houden waarbij een ieder 

welkom is, zonder rekening te houden met beperkingen als het dragen van 

mondkapjes, het houden van voldoende afstand enz.  

Toch zullen we het kerkbezoek waarschijnlijk anders beleven dan in de 

periode voor de corona-pandemie. Immers, door de online uitzendingen via 

www.kerkdienstgemist.nl zullen er ongetwijfeld mensen zijn die deze 

manier van kerkdiensten prevaleren boven het fysiek aanwezig zijn in de 

Dorpskerk. Enerzijds omdat er wellicht een zekere gewenning is de diensten 

online te volgen, anderzijds omdat men zich mogelijk nog niet veilig genoeg 

voelt om de diensten in persoon bij te wonen.  Enfin… met elkaar zullen we 

ervaren hoe de kerkdiensten in de post-coronatijd zullen verlopen. In ieder 

geval hoop ik dat we elkaar weer met regelmaat mogen ontmoeten in de 

kerk of daarbuiten. 

 

Gemeentevergadering, aftreden ambtsdragers en vacante 

predikantsplaats  
In september hopen we eindelijk de al twee keer uitgestelde 

gemeentevergadering te houden waarbij de Plaatselijke Regeling, het 

concept-Beleidsplan 2021-2025, de vacante predikantsplaats maar ook het 

toekomstig functioneren van onze gemeente op de agenda komen te staan. 

Stuk voor stuk belangrijke onderwerpen waarbij uw inbreng zeer gewenst is.  

Met elkaar zullen we moeten bespreken hoe we onze kerk draaiende kunnen 

houden. Elders in deze Binding treft u voor de derde (!) keer de oproep aan 

van het College van Kerkrentmeesters voor een penningmeester voor onze 

kerk. Maar ook heeft de Kerkenraad nog geen opvolger gevonden voor Henk 

van Kessel die uiterlijk 30 juni als ouderling stopt. Omdat ook 

ouderling/kerkrentmeester Elwin Versluis dan stopt beschikt onze gemeente 

vanaf 1 juli nog maar over 3 ouderlingen van dienst, nl Claartje van Andel 

(tevens scriba) , Nick de Snoo en Gera Hoorweg (beiden ook 

kerkrentmeester). 

In de vergadering van 13 april 2021 heeft de Kerkenraad besproken en 

geconstateerd dat diakenen ook ouderling van dienst kunnen zijn. Tijdens de 

vergadering van de diaconie op 20 april hebben de  5 diakenen zich bereid 

verklaard om tijdens de dienst ook de taak van ouderling te willen vervullen.  

Dit betekent dat Josien Dijkstra, Hanny v.d. Bosch, Imre Westerik, Matthijs 

Schram en ondergetekende vanaf het ingaan van het nieuwe rooster per juli 

als ouderling van dienst (ook bij het Heilig Avondmaal) kunnen worden 
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ingeroosterd. Het gaat hier om een tijdelijke oplossing om bestaande tekort 

aan ouderlingen te lenigen. 

In de dienst van 4 juli zullen we afscheid nemen van de aftredende 

ambtsdragers Henk van Kessel, Elwin Versluis en Ida Kutschenreuter. 

Gelukkig hebben Claartje van Andel en Josien Dijkstra aangegeven 

herbevestigd te willen worden als ouderling resp. diaken. 

U zult begrijpen dat de invulling van de vacante predikantsplaats mede 

afhankelijk is van de koers die onze gemeente de komende jaren zal inslaan. 

Daarom acht de Kerkenraad het verstandig om op dit moment nog geen 

keuze te maken of de vacature ingevuld moet worden door een predikant of 

kerkelijk werker. Mede op basis van de ontvangen reacties op de dit voorjaar 

gehouden enquête zal een nog in te stellen profielcommissie een 

beschrijving maken waaraan de toekomstige predikant/kerkelijk werker 

dient te voldoen. 

In de volgende Binding hoop ik u hier verder over te berichten. 

 

Pinksteren 
Op 23 mei vieren we het Pinksterfeest. Vorig jaar schreef 

ik al dat dit het feest is waarbij we de uitstorting van de 

Heilige Geest herdenken waardoor de christelijke kerk 

ontstond. Laten we in  vertrouwen naar dit feest toeleven 

en de hoop en het geloof houden dat God ons zal blijven 

dragen, ook in moeilijke tijden. 

Frits Kutschenreuter, voorzitter Kerkenraad 

 

Koninklijk eerbetoon voor Henk van Kessel  

Het was een feestelijke en voor de betrokkene heel onverwachte 

gebeurtenis op de Piet van Wijngaerdtlaan op 26 april. 's Morgens 

werd Henk van Kessel gebeld door de burgemeester van de gemeente 

De Ronde Venen. Maarten Divendal zei het jammer te vinden dat hij 

het feestje in de Dorpskerk voor de lintjesregen vanwege de covid-

maatregelen had moeten afzeggen. Was Henk thuis? Mooi! Dan 

kwam hij aan het begin van de middag even langs om iets op te 

spelden.... 

In aanwezigheid van zijn familie en enkele bekenden op afstand op 

stoep en straat, werd de man die altijd alles tot in de puntjes wil weten 

en voor wie bijna niets geheim te houden valt tòch volledig verrast! 
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Via de laadklep van de tot 

oranje-podium omgebouwde 

gemeente-auto werd Henk van 

Kessel chique omhoog gehesen 

en kreeg hij van Maarten 

Divendal de versierselen 

opgespeld die behoren bij het 

lidmaatschap van de Orde van 

Oranje Nassau.  

Henk van Kessel heeft zijn hart 

op de goede plaats. Dit 

gemeenschapshart heeft hij 

veelvuldig ingezet voor onder 

meer de Dorpskerk in vele 

functies en voor zijn werk bij 

koren, zoals zijn meest recente 

koor Rehoboth in Amsterdam-

Oost. Deze activiteiten zijn van 

groot maatschappelijk belang, 

benadrukte Divendal.  

Henk van Kessel kon na afloop 

alleen maar zeggen dat dit 

volledig anders dan anders was 

geweest en in alle ontspanning 

'"een onvergetelijk mooie dag".  

 

Van Kessel is één van de 13 inwoners van de gemeente De Ronde 

Venen die dit jaar koninklijke versierselen kreeg uitgereikt. 

Claartje van Andel, scriba 

 

 

 

https://dorpskerkabcoude.us20.list-manage.com/track/click?u=9b72b45591353a19c9d6bad43&id=fc6e31adc6&e=a3624b90e8
https://dorpskerkabcoude.us20.list-manage.com/track/click?u=9b72b45591353a19c9d6bad43&id=fc6e31adc6&e=a3624b90e8
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DIACONIE                                                                  

                                                                                       
 
Bijbelcompetitie in Egypte stimuleert Bijbellezen 

In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen 

geld voor een eigen bijbel. Het Egyptisch 

Bijbelgenootschap deelt daarom losse Bijbelboeken 

uit in het kader van de jaarlijkse bijbelcompetitie 

voor kinderen. Samen met hun ouders lezen de 

kinderen een Bijbelboek, beantwoorden vragen en maken een opdracht. 

Tijdens een groot festival op verschillende plekken in Egypte wordt de 

competitie afgesloten met een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben 

geleerd. De winnaars krijgen een prijs, bv een geïllustreerde Bijbel.  

Met uw bijdrage steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Egypte en 

wereldwijd. U kunt ook uw bijdrage overmaken ten name van Diaconie 

Protestantse Gemeente Abcoude o.v.v. collecte Pinksterzending. Lees meer 

op www.kerkinactie.nl/bijbelcompetitie 

Kwetsbare vrouwen en kinderen sterk maken in Oeganda 

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, 

ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Het jarenlang gruwelijk 

geweld van het Verzetsleger van de Heer laat nog steeds littekens na bij 

ontwrichte gezinnen in afgelegen dorpen in Noord-Oeganda. Moeders 

hebben moeite hun kinderen van eten te voorzien en naar school te laten 

gaan. De vrouwenvereniging Mothers Union van de Orthodoxe Kerk 

begeleidt deze vrouwen om hun grootste uitdagingen te overwinnen. Samen 

werken ze aan verbetering. Zo vertelt Sylvia: “De zorg voor mijn acht 

(klein)kinderen valt me zwaar. Nu ik meer weet over hygiëne hebben ze 

minder last van diarree en malaria. Ook kreeg ik zaden voor soja en 

groenten. Nu verbouw ik gezond voedsel en heb ik eigen inkomsten. Ik ben 

nu lid van een spaargroep. Mijn man en ik kregen relatietherapie.” Zo 

worden kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda sterker. 

Met deze collecte steunt u via Kerk in Actie het werk van de Mothers’ 

Union in Oeganda. Van harte aanbevolen! U kunt ook uw bijdrage 

overmaken ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Abcoude o.v.v. 

vrouwen Oeganda. 

Hartelijk dank! Namens de Diaconie, Ripka Verheul 

 

http://www.kerkinactie.nl/bijbelcompetitie
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      COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
 
Financiën. 

Zoals u kunt lezen in Binding is het College dringend op zoek naar een 

nieuwe penningmeester. De huidige penningmeester, Elwin Versluis, heeft 

in de afgelopen jaren gezorgd dat de financiën geheel bij zijn, en een aantal 

belangrijke stappen voor de toekomst zijn gezet. We doen echt een dringend 

beroep op u om ons te ondersteunen! 

 

Gebouwen. 

Pastorie.  

Onder leiding van Johan Griffioen is er hard gewerkt aan de pastorie. 

Binnen is alles geschilderd, en ook een aantal andere 

onderhoudswerkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd. Omdat de 

verwachting is dat het nog enige tijd kan duren voordat de nieuwe dominee / 

kerkelijk werker daadwerkelijk begint, en we in de tussentijd zo goed 

mogelijk met onze gebouwen willen omgaan, zal de woning tijdelijk via een 

externe partij worden verhuurd.  

 

’t Hoogt. 

De realisatie van de familiekamer is in volle gang. Naar verwachting wordt 

deze eind mei in gebruik genomen. We hebben u daarover regelmatig  

geïnformeerd. U wordt over de opening nader geïnformeerd via de digitale 

nieuwsbrief.  

 

Het moment van aanpassingen in ’t Hoogt is aangegrepen om een aantal 

vernieuwingen en reparaties in ’t Hoogt uit te voeren. Zoals u in de digitale 

nieuwsbrief heeft kunnen zien, is er een mooi resultaat behaald. We hopen 

van harte dat we op korte termijn van mooie aanpassingen kunnen gaan 

genieten.  

 

Nick de Snoo, 

voorzitter College van Kerkrentmeesters. 
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Periodieke gift: extra geven aan de kerk door fiscaal voordeel op 

uw gift 
Giften aan de kerk, ook aan onze plaatselijke gemeente of diaconie, zijn 

aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De Protestantse Kerk is namelijk door 

de overheid erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). 

Hierbij geldt echter een drempel op basis van uw (verzamel)inkomen en is 

maar een bepaald gedeelte aftrekbaar van uw inkomen. 

Deze drempel komt echter te vervallen als u geeft middels een periodieke 

gift. Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang jaarlijks 

eenzelfde bedrag schenkt. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw 

belastingaangifte. U krijgt daardoor meer geld terug van de belastingdienst 

dan bij een gewone gift. Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan de 

kerk. Zo verhoogt u uw bijdrage, zonder dat het u extra geld kost. En de kerk 

is daarmee verzekerd van een vaste bijdrage over meerdere jaren. 

 

U kunt een periodieke gift doen aan onze gemeente of aan de diaconie. 

Afhankelijk van de bestemming legt u uw periodieke gift vast in een 

schriftelijke overeenkomst met onze plaatselijke gemeente of met onze 

diaconie. Deze verschillende overeenkomsten kunt u downloaden via de 

website van onze kerk: www.dorpskerkaboude.nl onder het menukopje 

‘Giften’. 

Als u meer informatie of de modelovereenkomst wilt ontvangen dan kunt u 

vrijblijvend een e-mail sturen naar het College van Kerkrentmeesters 

(college@dorpskerkaboude.nl) 

of naar de diaconie (liesbethboswijk@cs.com).  

Namens het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie 

Frits Kutschenreuter 

 

Herhaalde en dringende oproep 

Wie is de nieuwe penningmeester van onze kerk? 
De Kerkenraad is dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester. We 

hebben het u eerder gemeld. De huidige penningmeester, Elwin Versluis 

heeft zijn ambtsperiode er nu bijna echt op zitten en daarom doen we een 

dringend beroep op de gemeenteleden bij het vinden van een nieuwe 

penningmeester.   

De kerkenraad beseft dat veel kerkleden druk bezet zijn, of zich misschien 

afvragen of zij geschikt zijn voor deze opgave. Toch is het echt nodig dat we 

http://www.dorpskerkaboude.nl/
mailto:college@dorpskerkaboude.nl
mailto:liesbethboswijk@cs.com
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als leden van de PKN samen onze schouders zetten onder onze kerk.  Voor 

de functie als penningmeester geven we het volgende in overweging. 

• De taakinvulling (wel / geen lid van de kerkenraad) zal in overleg 

plaatsvinden en zodanig passend gemaakt moeten worden dat  de 

omvang van de functie van penningmeester in tijd en omvang  

doenlijk is. 

• Financieel / administratief zijn de werkzaamheden 100% bij. De 

jaarkring 2020 is afgerond, de begroting 2021 goedgekeurd en 

Kerkbalans 2021 is ook door Elwin afgehecht. 

• De financiële administratie is gescheiden van het werk van de 

penningmeester (gescheiden verantwoordelijkheden,  administratie 

wordt ingevuld door Derk-Jan Huigen.) 

• Het beheer van het vermogen vindt plaats door een professionele 

externe partij. Er ligt bij de penningmeester geen sturende  rol op dit 

vlak. 

• Voor een aantal taken (opstellen begroting, opstellen jaarrekening) 

kan overwogen worden deze extern te laten  ondersteunen of uit te 

voeren. 

• De huidige penningmeester is bereid om de nieuwe penningmeester 

in te werken zodat een soepele overgang kan plaatsvinden.  

De kerkenraad doet een dringend beroep op u om deze oproep in 

overweging te nemen en contact op te nemen met de voorzitter van de 

kerkenraad (Frits Kutschenreuter),  de voorzitter van het College van 

Kerkrentmeesters (Nick de Snoo) of de penningmeester (Elwin Versluis). 

Aarzel  echt niet, laten we samen verantwoordelijkheid nemen voor de  

toekomst van onze kerk! 

 

PS. Het werken aan onze kerk in de toekomst is niet alleen een 

verantwoordelijke taak,   samen de schouders hier onder te zetten  geeft 

een hoop plezier en voldoening!  

 

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 daar 

van harte voor uit! Wel met de eerdere regelgeving m.b.t. corona:  

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, op de website, 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 bekijken 

zijn, als later op elk ander gewenst moment.  
 

In deze tijden van digitale kerkdiensten wordt er in de kerk zoals 

gebruikelijk ook aandacht gevraagd voor de noden om ons heen. U 

kunt uw giften in de kerk in de mandjes achter de herenbanken 

doneren, of overmaken. Dat kan voor de diaconie 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 

  

 

 

13 mei Dhr. Eric Citroen orgel Evert Hoogenstraaten 

Hemelvaartsdag 

10:00 uur Oecumenische Dienst 

Collecte: Voedselbank 

  

 

https://dorpskerkabcoude.us20.list-manage.com/track/click?u=9b72b45591353a19c9d6bad43&id=4df2f63364&e=812372d76f
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16 mei Ds. D. Pruiksma  Weesp, Heilig Avondmaal 

 orgel Lieuwe Visscher 

10:00 uur 1e  collecte: Plaatselijke Diaconie 

2e collecte: Fonds Klimaat, Beeld en Geluid 

 

23 mei drs. Jet Weigand-Timmer, Ermelo,   

       Pinksteren, orgel Frits Heil 

10.00 uur 1e  collecte: Kerk in Actie noodhulp Egypte  

 2e  collecte: Jeugdwerk 

 

30 mei Mevr. ds. M. van Gilst, Hilversum 

orgel Wilco Gijzen 

10.00 uur 1e  collecte: Plaatselijke Diaconie 

 2e collecte: Jong Protestant, Jong in Actie  

  

6 juni Ds. K. Holwerda, Amsterdam 

orgel Peter Staats 

10:00 uur 1e  collecte: Kerk in Actie, Oeganda 

2e  collecte: Kerk en Eredienst 

 

13 juni Dhr. Eric Citroen, orgel Frits Heil 

10:00 uur 1e  collecte: Voedselbank De Ronde Venen 

2e  collecte: Missionair Werk  

 

20 juni Mevr. ds. H. Keur, Hilversum 

Else Sterk piano 

10:00 uur 1e collecte: Kerk in Actie, noodhulp 

Griekenland  

2e  collecte: Kerk en Eredienst 

 

27 juni Ds. Joost van den Bogert, Amsterdam 

                 orgel Evert Hoogenstraaten 

10:00 uur 1e  collecte: Familie Griffioen  

2e collecte: Fonds Klimaat, Beeld en Geluid 
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4 juli   Ds O. van Dongen Heilig Avondmaal 

 Organist nog niet bekend 

10.00 uur (Her)bevestiging en aftreden ambtsdragers 

1e  collecte: Plaatselijke Diaconie 

 2e  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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Omzien 
Beste vrienden en volgers van Omzien, onderling in de groep hebben we 

elkaar weer ontmoet bij het rondbrengen van de maandelijkse Nieuwsbrief. 

Een dezer dagen kom ik weer bij u langs voor de volgende. Ik hoop u dan in 

redelijke gezondheid te ontmoeten. Helaas kunnen we elkaar nog niet in 't 

Hoogt zien, want  in overleg met de Kerkenraad stellen we het weer een 

maand uit. We weten hoe graag u bij elkaar wilt komen, maar het is 

verstandiger: nu nog even niet ! 

Houd intussen goede moed! 

Eric Citroen en Bram Valenkamp, tel. 06-50677403 / 284361 
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Partir c’est mourir un peu…. 

Vertrekken is een beetje sterven 

Sommige gemeenteleden zijn naar een andere behuizing vertrokken. 

Meestal tijdelijk voor revalidatie, soms wat langer of definitief. 

Onze nieuwsbrief-lezers vinden wekelijks een rubriekje met namen en 

adressen om hen met een kaartje te verblijden. Op deze plaats als 

geheugensteuntje ook nog eens wat (oud-) gemeenteleden die blij zijn 

met uw aandacht. 

Mw Bep Buijs 

De Hogeweyk 

Heemraadweg 1, woning 22 

1381 CV Weesp 

 

Mw Annie van Egmond 

Zuiderhof Kamer 20 

Futenlaan 50                                                         

3645 GE Vinkeveen 

 

Dhr Siem Gentenaar 

Zonnehuis Amstelveen, Kamer 8 

Groenelaan 7, 1186 AA 

Amstelveen 

 

Mw Ina de Graaf 

Naarderheem 

Kamer: Narcisstraat 49 

Amersfoortsestraatweg 1 

1411 HB Naarden 

 

Mw  Gina  de Jong                                

De Wijkse Hof, Kamer 4 

Singel 1A 

3961 CE  Wijk bij Duurstede 
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VAN DE REDACTIE 

Dhr Ger van der Most 

’t Kampje, Afdeling De Zonnebloem, Kamer 4K 

Driehovenlaan 2 

3632 BK Loenen a/d Vecht 

 
Mw Anna Rossino- van Teeseling 
Verpleeghuis Groenelaan 

De Helpende Hand 9, Kamer 215 

1186AB Amstelveen 

 

Mw E.F. Seket 

Terborgseweg 28 

7084 AJ Breedenbroek 

 

Mw Joke Veenemans 

Huize Slingerbosch 

Amersfoortestraatweg 202 

1272 RS  Huizen 

 

Dhr Hans van Woerden 

Zuiderhof 

Futenlaan 50 

3645 GW Vinkeveen 
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      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  Kutschenreuter    283332   ouderling en diaken 

Nick de Snoo                         284286   ouderling 

Elwin Versluis              06-12311211   ouderling 

Imre Westerik               06-39593585   diaken 

Matthijs Schram                     281601   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 

 

 

 

 

 

mailto:scriba@dorpskerkabcoude.nl
mailto:beheer.hoogt@live.nl
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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.  

 

 

 

 
 

mailto:eversluis@gmail.com
mailto:elsesterk@hotmail.com
mailto:Abcoude.pkn.leden@kpnplanet.nl
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Redactie: 

De volgende Binding komt uit op  9 juli 

Kopij hiervoor inleveren uiterlijk maandag 28 juni  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 


