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JULI TIJD PLAATS ACTIVITEIT 
Do 08 10.00u `’t Hoogt Omzien 
Do 22 10.00u ‘t Hoogt Omzien 
SEPTEMBER TIJD PLAATS ACTIVITEIT 
Zo 05 10.00u Dorpskerk Startzondag 
Zo 05 11.30u Dorpskerk Gemeentevergadering 
Do 09 10.00u ‘t Hoogt Omzien 
Do 23 10.00u ‘t Hoogt Omzien 
Do 30 19.30u ‘t Hoogt Film Zien  
 

KLEDINGBEURS 22 EN 23 OKTOBER 
ZIE BLZ. 22 EN 23 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
Internetinformatie                                                                       
Dorpskerk   
www.dorpskerkabcoude.nl 

           KALENDER 2021 
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       OM TE BEGINNEN 
 
 
Leegte 
Vakantietijd. Overal om je heen merk je het. Steeds meer landen gaan 
op groen, of in elk geval op geel. We mogen weer! De caravans worden 
van stal gehaald, de knalgele huispakken van de ANWB vliegen de deur 
uit. We mogen weer! Vorig jaar was het behelpen met vakantie in 
Nederland – waar is de tijd van de DAF-jes dat dit nog normaal was? – 
Erop uit! Weg uit de lockdown, de wijde wereld in. 
 

 
 
Vakantie…  het woord komt uit het latijn en betekent leegte. We mogen 
de leegte opzoeken tussen alle volheid van het dagelijks bestaan. Druk 
druk druk, alle beslommeringen achter ons laten en gestrekt op het 
ligbed met een spannend boek de ontspanning zoeken. Nou, als dat geen 
christelijk thema is? De sabbat als rustpunt, even stilstaan te midden van 
hollen en vliegen. Maar ja, daar wringt het ‘m nou juist…. We hebben al 
zo lang niet gevlogen! We hebben al zo lang stilgestaan. Ook in de kerk 
was het stilstaan. Alle activiteiten geschrapt, niemand meer in levende 
lijve gezien, zelfs de mond in lockdown bij de diensten. Mondkapjes af, 
en gáán. We willen weer vooruit, toch? 
Maar ja, zo eenvoudig is het niet. Na het coronajaar terug naar het oude 
normaal? In plaats van dat de vakantie iets is om naar uit te zien 
bekruipt me soms een gevoel van benauwdheid. Huivert u mee: 
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Dreigende leegte als een beklemming, het gapende zwarte gat waarin we 
met elkaar naar toe gaan. De leegte van het bestaan waarin een kerk 
hoegenaamd niets heeft toe te voegen en al het licht wordt opgeslokt. 
Een samenleving waarin geen mens meer oog heeft voor elkaar omdat 
het licht is gedoofd…    
Maar! We zouden geen kerk zijn als er niet ergens in dat hele donkere 
universum lichtpuntjes te vinden zouden zijn. Geen klaagpsalm te 
vinden zonder dat er een regel van hoop gloort. Want natuurlijk, zo 
zwart is en wordt het nou ook weer niet. Overal in de samenleving zijn 
er altijd mensen te vinden die zich wel degelijk zich inzetten voor de 
ander. Vaak zo onzichtbaar.  Mensen die wel degelijk de hoekstenen 
vormen waarop de maatschappij kan worden verder gebouwd. De grote 
vraag is wat de kerk hierin voor rol speelt en moet spelen in de 
toekomst. Eén ding is helder, de kerk is van Christus. We hoeven het 
niet zelf te doen, de kerk gaat wel door 
in welke vorm dan ook. Het Licht 
overwint! Altijd! Daar mogen we op 
vertrouwen.  
Maar hoe die kerk eruit ziet, dat mogen 
we zelf bepalen. En wie is ‘we’? U, jij 
en ik. Alleen samen kunnen we corona 
aan, alleen samen kunnen we verder 
bouwen aan de kerk. Daar hebben we 
bouwplannen voor nodig, architecten, 
voormannen, uitvoerders en 
metselaars. Dromers en doeners. 
Daarover mogen we in de vakantie 
nadenken. Maar daarna: meldt u zich 
straks ook op de bouwplaats? 
Eric Citroen 
 
Bezinningsbijeenkomst Kind en Kerk 
‘Ik weet er niet veel meer van, maar wel dat het heel vertrouwd voelde’. 
Flarden van herinneringen kwamen boven bij de leiding van Kind en 
Kerk. Op zaterdag 27 juni kwam deze bij elkaar in de boerderij van 
Gerda Kool. We stonden stil bij onze eigen ervaringen als kind met het 
geloof en hoe we dat beleven met de eigen kinderen, in het bijzonder bij 
Kind en Kerk. Het leverde waardevolle gesprekken op. De talenten van 
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kinderen, de nieuwsgierigheid en de beleving van het aansteken van een 
kaars, of waarom juist een dominee zo belangrijk kan zijn, het kwam 
allemaal aan bod. Verder verdiepten we ons in een stukje theorie en 
konden we onze verbeelding toetsen met een prachtig verhaal van Godly 
Play; het was bij elkaar een verrijkende ervaring. We hopen met elkaar 
de vruchten ervan te plukken in het nieuwe seizoen.  
Eric Citroen   
 
Omzien gaat verder in september 
Inmiddels is er weer met Omzien een start 
gemaakt. Het waren  mooie  bijeenkomsten in ’t 
Hoogt waarbij er vooral is bijgepraat na een 
lange periode van stilstand. Als vanouds werden 
er nostalgische beelden bekeken van het kerk-zijn in Abcoude in vroeger 
dagen. Voor de zomerstop zijn er nog twee bijeenkomsten, nl. 
donderdag  8 juli en 22 juli (dit is nog één extra keer) . 8 juli is een 
bijzondere dag, want dan stopt Bram Valenkamp officieel met de leiding 
van Omzien. Je kunt wel zeggen dat Bram er in ruim 10 jaar tijd zijn 
levenswerk van heeft gemaakt. Alle dank dan ook namens alle 
betrokkenen voor de vele jaren inzet. Bram zelf laat weten: 
 
‘Van mij uit, bezoekers bedankt voor al die mooie jaren in uw midden en 
het vertrouwen dat u mij geschonken hebt. Groet, Bram Valenkamp.’ 
 
Ondergetekende zal voortaan de bijeenkomsten van Omzien leiden. Na 
de zomer is de eerste maal op 9 september. Wie tot de ouderen behoort 
en alleen gaat, van harte welkom.  
Eric Citroen 
                                     
In memoriam Hein Gijsen 
Op zondag 23 mei jl. is in Ziekenhuis Amstelland na 
een korte maar hevige ziekte in het bijzijn van zijn 
kinderen overleden Hein Gijsen in de leeftijd van 72 
jaar. Hein werd geboren als oudste in een boerengezin 
van vier kinderen aan de Winkeldijk. Als enige zoon 
was hij voorbestemd om zijn vader op de boerderij op 
te volgen. Daar leerde hij ook voor. Toch trok ook het leven als 
vrachtwagenchauffeur, maar uiteindelijk koos hij voor de boerderij. 
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Hein was van huis uit Hervormd en kwam met zijn ouders en zusjes 
iedere zondag naar de Dorpskerk. Hij was actief lid van de Christelijke 
Plattelandsjongeren Vereniging en deed mee met toneelvoorstellingen. 
Hij trouwde met Marijke Rautenberg en samen kregen zij twee kinderen. 
Hein was een hardwerkende man met veel liefde en zorg voor zijn 
dieren.  
In 2000 kreeg Hein een hersenbloeding, die een grote impact had, vooral 
op zijn gezin. Hein herstelde vrijwel geheel, maar als persoon werd hij 
nooit meer de oude. Het samenleven met hem was niet altijd 
gemakkelijk en na een jaar of vijf kwam het tot een scheiding. Het 
contact met zijn kinderen was vele jaren moeizaam, maar gelukkig 
herstelde de band zich de laatste maanden. Hein kreeg steeds meer 
gezondheidsklachten en was niet altijd zuinig op zichzelf. Na 
verschillende ziekenhuisopnames werd hij recent weer opgenomen 
vanwege ontstekingen in zijn been. Deze keer bleken de infecties een te 
zware belasting voor zijn lichaam en onverwacht snel overleed hij. 
Op 28 mei namen we in de Dorpskerk in een besloten kring afscheid van 
Hein. Zijn kinderen en oudste zus memoreerden hem als een sociale, 
amicale en eigenzinnige man, een betrokken broer, zwager en oom, een 
goede vriend. Een vader die het lastig vond om ongedwongen en 
ontspannen met zijn kinderen om te gaan, maar daar wel naar verlangde. 
Een man met een groot hart voor dieren. Of hij gelovig was, weten we 
niet, daar sprak Hein niet over.  
Maar de belofte van het geloof waarin hij is grootgebracht, dat God hem 
en ons nabij is en blijft, hebben we hem toegewenst. Rust zacht, Hein, 
mag God je als een adelaar op zijn vleugels dragen naar grote hoogte om 
te rusten in zijn liefde en vrede voor eeuwig. 
Zijn naasten dragen hem bij zich, voor altijd in hun hart. 
Susan van Agten, ritueelbegeleider en voorganger bij uitvaart. 
 
 
      KERKENRAAD 
 
Afscheid en herbevestiging van ambtsdragers 
In de dienst van 4 juli hebben we afscheid genomen van ouderling Henk 
van Kessel,  ouderling/kerkrentmeester Elwin Versluis en diaken Ida 
Kutschenreuter. Vanaf deze plaats wil ik hen nogmaals hartelijk 
bedanken voor hun inzet voor onze gemeente. 
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Fijn is het dan ook dat in dezelfde dienst Josien Dijkstra en Claartje van 
Andel herbevestigd werden  in hun ambt van respectievelijk diaken en 
ouderling/scriba. Mede dankzij de inzet van ambtsdragers kunnen we 
kerk blijven en zijn! 
 
Instelling profielcommissie 
In de vorige Binding schreef de Kerkenraad dat de invulling van de 
vacante predikantsplaats mede afhankelijk is van de koers die onze 
gemeente de komende jaren zal inslaan. Daarom achtte de Kerkenraad 
het verstandig om op dit moment nog geen keuze te maken of de 
vacature ingevuld zal worden door een predikant of kerkelijk werker.  
 
Mede op basis van de ontvangen reacties op de enquête zal een recent 
ingestelde profielcommissie, bestaande uit de gemeenteleden Caroline 
Nagels-Karels, Karel de Snoo, Annelies Wolswinkel-Rebel aangevuld 
met ouderling/scriba Claartje van Andel een beschrijving maken 
waaraan de toekomstige predikant/kerkelijk werker dient te voldoen.  
In de gemeentevergadering van 5 september hoopt de Kerkenraad de 
profiel-beschrijving aan u voor te leggen. Uiteraard kunt u op elk 
moment contact opnemen met één van de leden van de commissie om 
uw gedachten te delen.  
 
Startzondag en gemeentevergadering zondag 5 september 
2021 
Van u is de toekomst 
Nu de corona-pandemie onder controle lijkt te zijn en de versoepelingen 
in de maatschappij en in de kerk versneld doorgevoerd zijn, kunnen we 
eindelijk de al tweemaal uitgestelde gemeentevergadering houden. ‘Van 
u is de toekomst’, zo luidt het thema van de startzondagen in de PKN-
kerken in het land. Mede vanwege dit thema heeft de Kerkenraad 
gemeend de gemeentevergadering aansluitend aan de dienst van 
startzondag te laten plaatsvinden. Elders in deze Binding treft u hiervoor 
het programma aan. 
 
We hopen dat de gemeente-vergadering een plezierige en inspirerende 
bijeenkomst wordt.  
We zouden graag zien dat we de tijd van de gemeente-vergadering 
vooral gebruiken om samen de weg naar de toekomst in te vullen.  
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Naast het gesprek over de toekomst hebben we nog een tweetal formele 
stukken te bespreken: de nieuwe Plaatselijke Regeling en het 
Beleidsplan.  
 
Nog even een geheugensteuntje. 
U herinnert zich vast dat bij de dit voorjaar 
gehouden enquête (zie voor de uitkomsten 
Binding 2) de eredienst en kindernevendienst 
het hoogst werden gewaardeerd. Daarnaast 
werden een traditionele Avondmaalsdienst, de 
Cantorij en een laagdrempelig spreekuur van 
een dominee of kerkelijk werker vaker 
positief genoemd.  
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 indertijd 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. 
Het is fijn als u de zomer gebruikt om hier nog eens met uzelf of 
anderen over te reflecteren. Wat is uw belangrijkste wens? En wat is 
ervoor nodig om die uit te laten komen? Het zou goed zijn als u 
eventuele vragen of opmerkingen over de Plaatselijke Regeling of het 
Beleidsplan van te voren indient bij de scriba. Dan gebruiken we de 
gemeentevergadering vooral om samen het gesprek te voeren.  
 
De nieuwe Plaatselijke Regeling  
De regeling vervangt de huidige Plaatselijke Regeling uit 2007 die 
onderdeel was van de fusiestukken waarmee onze kerk per 30 november 
2010 tot stand is gekomen. Deze regeling was sterk verouderd en vroeg 
om actualisering. In de vergadering van 13 juli 2020  heeft de 
Kerkenraad het voorgenomen besluit voor deze nieuwe Plaatselijke 
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Regeling genomen. Er zijn door u tot op dit moment van schrijven geen 
wijzigingen voorgesteld. We hebben de regeling ook nog niet op 
officiële manier vast kunnen stellen. 
 
Beleidsplan 2022-2026 en Kernactiviteiten Kerk 
Bij de ingelaste gemeente-avond op donderdag 3 september 2020 heeft u 
al kennis kunnen nemen van drie thema’s die de kerkenraad belangrijk 
vindt voor het Beleidsplan 2022-2026. Aan het eind van de gemeente-
avond werd u uitgenodigd uw mening hierover kenbaar te maken. Het 
betrof de volgende thema’s: 

 de inzegening van het huwelijk anders dan tussen man en vrouw 
 het pastoraat  
 de te maken keuzen leidend tot financieel evenwicht  

Nadere toelichting op deze thema’s stonden vermeld in de extra Binding 
5b van 18 augustus 2020. 
Het concept-Beleidsplan werd u thuis toegezonden samen met Binding 1 
van 12 februari 2021. U heeft deze vast bij ontvangst indertijd 
doorgelezen. De Kerkenraad verzoekt u nu om de stukken voorafgaand 
aan de gemeentevergadering nogmaals tot u te nemen. Ons aller mening 
waar de prioriteiten binnen onze gemeente de komende jaren dienen te 
liggen, is bepalend. Wees er van bewust dat alles wat in het Beleidsplan 
staat onder voorbehoud is van voldoende financiën en het animo van u 
als gemeentelid om e.e.a. ook met actieve bijdragen te helpen 
plaatsvinden.  
Dit alles betekent dat er belangrijke beslissingen met ingrijpende 
gevolgen zullen moeten worden genomen. Zoals eerder gezegd, hebt u 
nog vragen, opmerkingen of andere voorkeuren m.b.t. de Plaatselijke 
Regeling of het Beleidsplan, dien deze dan van te voren in bij de scriba. 
Dan kunnen we bij de gemeentevergadering vooral samen het gesprek 
voeren.  
 
Zomer 2021 
Met juli op de kalender breekt de zomerperiode weer aan. Traditioneel 
een periode in het (kerkelijk) jaar waarin we afstand nemen tot ons werk 
en erop uit gaan om nieuwe werelden te verkennen of juist tot rust te 
komen. Namens de Kerkenraad wens ik u een mooie en gezegende 
zomer toe.  
Frits Kutschenreuter, voorzitter Kerkenraad 
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Programma Startzondag met gemeentevergadering toekomst 
Dorpskerk Abcoude 5 september 2021 
 
De Kerkenraad organiseert op 5 september een gecombineerde 
startzondag/gemeente-vergadering. Een combinatie van inspiratie, hoop, 
maar ook het bespreken van de zorgpunten en uitdagingen in onze 
gemeente. 
 
Het programma: 
 
Kerkdienst10.00 uur 
m.m.v. ds. H. Koolhaas uit Aalsmeer en 
kerkelijk werker Eric Citroen uit 
Lisserbroek. 
Thema: “Van u is de toekomst” of 
 “U mag het zeggen” 
 
11.00-11.30 uur koffie met …. 
 
11.30-13.30 uur Gemeentevergadering 
 Welkomstwoord door Frits Kutschenreuter (voorzitter) 
aansluitend theologisch verhaal door Eric Citroen:  “Als een nieuwe 
gemeente” 
Deze gemeentevergadering staan er belangrijke onderwerpen voor de 
toekomst van onze Dorpskerk op het programma die nauw verweven 
zijn met elkaar. De vergadering is bedoeld om de ideeën van de 
gemeente hierover te horen. 
 De onderwerpen zijn: 
a) Plaatselijke Regeling (aan u toegezonden als bijlage bij Binding 7 van 
16 oktober 2020) 
b) Beleidsplan 2022 – 2026 (aan u toegezonden als bijlage bij Binding 1 
van 12 februari 2021) 
c) Profielschets vacature predikant  
Deze wordt van te voren geplaatst op de website 
www.dorpskerkabcoude.nl Vragen/opmerkingen tot 1 september graag 
schriftelijk indienen bij de scriba  
d) Kern activiteiten kerk, wat is noodzakelijk om kerk te zijn 
e) Dorpskerk niet meer in eigen beheer 
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De punten b t/m e staan sterk met elkaar in verband. Daarom is het 
belangrijk om hier met elkaar over na te denken. Hoe denkt u hierover?  
 
De volgende toekomstverwachtingen/stellingen worden aan u 
voorgelegd:  
1) Een nieuwe predikant biedt perspectief voor onze gemeente; 
2) De wekelijkse diensten zullen in de toekomst veranderen: we gaan 
over naar diversiteit met Huiskamervieringen, vieringen samen met 
andere gemeenten, oecumenische vieringen met de parochie e.d.  
3) Gemeenteleden of bekende Abcoudenaren houden enkele keren per 
jaar een zgn. Lekenpreek 
4) Zonder nieuwe ambtsdragers die verantwoordelijkheid nemen kan de 
kerk niet verder; ik heb (een stukje van) de oplossing 
5) Onze vrijwilligers zijn vooral bezig met  Pastoraat en  Kerk- Zijn. 
 De exploitatie van de kerk dragen we over aan derden. We huren de 
Dorpskerk voor de eredienst. 
 
13.00 uur 
Samenvatting 
  
13.15 uur 
Drankje en afsluiting 
 
Aanbevolen literatuur: 
Bert Bakker, Samenspel, Kansrijk veranderen in de kerk (2020) 
Visienota ‘Van U is de toekomst’  
https://www.protestantsekerk.nl/thema/visienota-van-u-is-de-
toekomst/  
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    DIACONIE    
 
 
Bij de collectes van 15 augustus en van  5 en 19 september                                                              

 

Zending Pakistan 15 augustus  
Christenen staan sterker in hun geloof in Pakistan 
Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij 
vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste 
bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis 
van het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokalekerken 
aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en 
voorgangerskunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen 
volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners 
een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan 
dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouwt u mee aan een sterke 
en vernieuwende kerk in Pakistan? 

● Voor 34 euro wordt één vrijwilliger getraind om de basiscursus 
te geven 

● Voor 500 euro wordt er een regionale studentendag 
georganiseerd waar 200 studenten samenkomen 

Kijk voor meer informatie op de site van Kerk in Aktie. Uw bijdrage 
voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift 
over op NL 70 INGB 0000 3678 45 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Abcoude o.v.v. collectedatum of `zending Pakistan`. Bij 
voorbaat dank! 
 
Werelddiakonaat Ghana 5 september  
Ghanese kerk helpt jongeren aan werk Ghana heeft een jonge bevolking: 
meer dan de helft is jonger dan 25 jaar. Deze jongeren zijn energiek en 
willen allemaal iets van hun leven maken. Vooral vanuit de afgelegen 
dorpen in het droge noorden van Ghana trekken veel jongeren naar de 
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grote steden in het zuiden, op zoek naar werk. Een deel heeft succes, 
maar een ander deel komt in moeilijkheden. De kerk in Noord-Ghana 
wil jongeren kansen bieden in hun eigen omgeving. Ieder jaar krijgen 
veertig jongeren daarom de kans om ondernemersvaardigheden en een 
praktisch vak te leren. Monica (21) leert nu het kappersvak. Priscilla (25) 
leert weven en wil later een eigen weverij beginnen. Elisha (24) wordt 
opgeleid als kleermaker. Hij wil later als kleermaker aan de slag in zijn 
eigen dorp en zelf ook mensen opleiden. 

● Voor 200 euro wordt één jongere zes weken getraind in 
ondernemersvaardigheden 

● Voor 200 euro krijgt één jongere begeleiding op zijn stageplek 
● Voor 85 euro krijgt één jongere materiaal om zijn bedrijf te 

starten 

Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland en in Ghana. Helpt u de 
Ghanese kerk om jongeren een vakopleiding te bieden? 
www.kerkinactie.nl/kerknoordghana. Uw bijdrage voor dit werk is 
welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 70 
INGB 0000 3678 45 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Abcoude 
o.v.v. collectedatum of `Werelddiakonaat Ghana`. Bij voorbaat dank! 

Zending Syrië 19 september 2021 
Onze kerk in actie voor een sterke kerk in Syrië  

Na een uitzichtloze burgeroorlog 
sinds 2011 ligt Syrië in puin. Van de 
18 miljoen Syriërs zijn 12 miljoen 
mensen op drift. Zij zochten een 
veilig heenkomen elders in Syrië of in 
buurlanden als Jordanië en Libanon. 
Ook tweederde van de christenen in 
Syrië raakte op drift. De helft van hen 
vluchtte naar het buitenland. 
Desondanks bieden Syrische kerken effectief hulp aan ontheemden in 
eigen land, ongeacht religie of politieke voorkeur. Syrische kerken, de 
grote Grieks-Orthodoxe Kerk van Antiochië voorop en daarna ook de 
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Syrisch-Orthodoxe Kerk, zijn de grootste particuliere hulpverleners in 
Syrië. Zij stellen de betrokkenheid van kerken in Nederland zeer op prijs. 
Zij ervaren die als steun in de rug. Dankzij de financiële bijdrage van 
onze kerk kunnen kerken in de regio ontheemden en vluchtelingen helpen 
met onderdak, medische zorg, water, onderwijs, kacheltjes, voedsel en 
hygiëne-pakketten. Met hun netwerk van kerkelijke gemeenten door heel 
Syrië, Libanon en Jordanië bereiken ze mensen die voor internationale 
organisaties vaak onbereikbaar zijn. 

• voor 18 euro krijgt een gezin een pakket babyvoeding 

• voor 32 euro krijgt een gezin een voedselpakket 

• voor 75 euro kan een gevlucht gezin een maand lang een kamer 
huren 

Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/kerkensyrie. Uw 
bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak 
uw gift over op NL 70 INGB 0000 3678 45 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Abcoude o.v.v. collect datum of `zending Syrië`. 

Bij voorbaat dank! Namens de Diaconie, Josien Dijkstra                                                                                    

 
      COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
Financiën 
Over de jaarrekening 2020 is inmiddels een positieve beoordeling 
ontvangen vanuit het Classicale College voor de Behandeling van 
Beheerszaken Utrecht.  Dat is een positief signaal. 
 
Ten aanzien van de vacature penningmeester kan ik u melden dat er een 
oplossing in zicht is. Hopelijk kan ik u daar in de volgende Binding 
nader over informeren.   
 
In financiële zin zal 2021 een afwijkend jaar worden. Een jaar met mee- 
en tegenvallers. Corona leidt tot extra kosten en lagere inkomsten. De 
verhuur van kerk en ’t Hoogt heeft bijvoorbeeld aardig stil gelegen. 
Tegelijkertijd zijn er ook financiële meevallers. De kosten voor 
pastoraat (vacature predikant) zouden wel eens lager kunnen uitvallen.  
Ik hoop van harte dat u ons in dit financieel moeilijke jaar blijft 
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ondersteunen. Er zijn al de nodige toezeggingen en betalingen binnen 
gekomen voor Kerkbalans 2021. Maar als u dat nog niet gedaan heeft, 
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”. 
 
Gebouwen 
Pastorie  
In de afgelopen maanden is er het nodige onderhoud aan de pastorie 
gedaan. Omdat leegstand onwenselijk is, heeft de Kerkenraad besloten 
de pastorie voor maximaal 1 jaar te verhuren. De verhuur loopt via de 
makelaar, en het betreft een tijdelijke situatie, want de pastorie blijft 
beschikbaar voor  de invulling van de vacature voor predikant / kerkelijk  
werker waar door de KR aan gewerkt wordt. 
  
’t Hoogt 
De realisatie van de Familiekamer is afgerond en ook het kerkelijk deel 
van ’t Hoogt is opgeknapt. We zien dat het gebruik van ’t Hoogt weer 
toeneemt en horen terug dat “de opfrisbeurt”  gewaardeerd wordt. Fijn 
om te merken dat ’t Hoogt zo’n belangrijke plek in ons dorp en de 
gemeente inneemt! En  goed om te vermelden en fijn ook dat Marjo 
Dierx en Anouk de Snoo ervoor zorgen dat het soepel loopt!  
 
Dorpskerk 
De werkgroep Klimaat heeft een vliegende start gemaakt! Gerda Kool, 
Vincent Pijpers, Nico Hennipman, Karel de Snoo, Jan Westerik en 
Johan Griffioen vormen samen een mooi en ambitieus team om de 
noodzakelijke verbeteringen voor de verwarming op te pakken. We 
hopen er snel weer warmpjes bij te zitten! 
Steeds meer lampen uit de kandelaars in de kerk geven er de brui aan. 
En als gloeilamp zijn ze eigenlijk niet meer te krijgen. Daarom worden 
ze vervangen door ledlampen. Vanzelfsprekend passend voor onze kerk. 
Daarmee blijft het licht op orde, en helpen we ook een beetje mee om 
duurzamer te worden, met veel minder stroomgebruik. 
Nick de Snoo Voorzitter College van Kerkrentmeesters 
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      KERKDIENSTEN 
 
Wij nodigen u weer van harte uit voor onze kerkdiensten op 
zondagmorgen 10.00 uur in de Dorpskerk. De eerdere regelgeving 
m.b.t. corona, de afstand van anderhalve meter, is van toepassing. 
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 in de kerk in de mandjes 
achter de herenbanken doneren. Overmaken 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.  
Namens betrokkenen alvast dank. 
 
4 juli   Ds. O. van Dongen, Amsterdam 

       orgel Peter Staats  
10.00 uur Heilig Avondmaal; (Her)bevestiging 

ambtsdragers 
Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie 

 Tweede collecte: Jeugdwerk 
 

11 juli Mevr. ds. W. van Berkum,  Amsterdam, 
orgel Lieuwe Visscher 

10:00 uur Eerste collecte: Hulpfonds 
Abcoude/Baambrugge 

 Tweede collecte: Kerk en Eredienst 
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18 juli Mevr. drs. J. Weigand-Timmer, Ermelo, 
orgel Wilco Gijzen  

10:00 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie 
 2e collecte: Fonds Klimaat Beeld en Geluid 
 
25 juli Mevr. ds.  Henriëtte van Dunné, Abcoude, 

orgel Evert Hoogenstraaten 
10:00 uur Eerste collecte: Voedselbank De Ronde 

Venen 
Tweede collecte: Jeugdwerk 

 
1 augustus Ds. H. Borghuis, Aalsmeer, orgel Frits Heil  
10.00 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie  
 Tweede collecte: Kerk en Eredienst 
 
8 augustus Ds J. Vellenga, Baambrugge, 

       orgel Peter Staats 
10.00 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie 
 Tweede collecte: Fonds Klimaat, Beeld en 

Geluid  
  
15 augustus Ds. Gerard van Es, Utrecht, 

       orgel Wilco Gijzen 
10:00 uur Eerste collecte: Kerk in Actie, Pakistan 

Tweede collecte: Jeugdwerk 
 
22 augustus Mart Jan Luteyn predikant in opleiding, 

orgel Lieuwe Visscher 
10:00 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie 

Tweede collecte: Kerk en Eredienst  
 
29 augustus Mevr. ds. Bettie Woord, Almere, 

       orgel Evert Hoogenstraaten 
10:00 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie  

2e collecte: Fonds Klimaat, Beeld en Geluid 
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5 september              Ds. H. Koolhaas, Aalsmeer en Eric   
Citroen, orgel Lieuwe Visscher 

10:00 uur Startzondag, m.m.v. Cantorij o.l.v. Else 
Sterk 
Eerste collecte: Kerk in Actie Ghana  
Tweede collecte: Jeugdwerk 
 

12 september   Eric Citroen, orgel Wilco Gijzen 
10.00 uur Eerste collecte: Hulpfonds 

Abcoude/Baambrugge 
 Tweede collecte: Missionair Werk 

 
19 september Ds. Arie de Wit, Utrecht, orgel Peter Staats 
10:00 uur Eerste collecte: Kerk in Actie, Syrië  

Tweede collecte: Fonds Klimaat, Beeld en 
Geluid 
 

26 september   Ds. Jan Esveldt, Amersfoort,  
orgel Evert Hoogenstraaten 
Heilig Avondmaal 

10.00 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie 
 Tweede collecte: Fond Klimaat, Beeld en 

Geluid 
 
3 oktober Jesse de Bruin, predikant in opleiding, 

orgel Lieuwe Visscher 
10:00 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie  

Tweede collecte: Kerk en Israël 
 

 
Voor de kinderen. 
Op de bladzijde hiernaast vind je twee puzzels van een herder die 
zijn schaapje zoekt. Er is een wit en een zwart schaap. 
Zoeken maar! 
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Film Zien   
Beste mensen. Helaas is door de corona Film Zien ook al tijden gestopt. 
Het lijkt er op dat we in het najaar weer kunnen starten. Als dat zo is 
zullen we alle belangstellenden via een mailtje daarvan op de hoogte 
brengen. We kijken er naar uit om weer te beginnen.  
 
Helaas heeft Iris Goudkamp aangegeven dat ze zal stoppen met haar 
assistentie. Ze heeft alle jaren, na het vertrek van Esther Jongeneel, 
mede gezorgd voor een zorgvuldige selectie van de films. Dat was altijd 
nog een hele uitzoekerij. We bekeken beiden heel veel films. Bijzonder 
was dat we het  samen gauw eens waren of een bepaalde film wel of niet 
geschikt was voor Film Zien. Daarnaast verzorgde ze de aankondiging 
in Binding en de uitnodigingsmail naar alle belangstellenden. Ook nam 
ze altijd iets lekkers mee voor bij de koffie. En niet te vergeten: dankzij 
Iris hadden we ook nog een gemakkelijk contact met haar man Peter die 
niet alleen de apparatuur gereed zette, maar ook bij storingen 
onmiddellijk te hulp  schoot.  We bedanken Iris en Peter hartelijk voor 
hun inzet. We zullen ze missen! 
 

BEDANKT 
 
 
In het nieuwe seizoen zal Frieda van Kessel bij Film Zien haar 
medewerking verlenen. 
Karel de Snoo 
 
 
Voorlopige data voor Film Zien: 
donderdag 30 september 
donderdag 28 oktober 
donderdag 25 november          
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 “Film Zien” 
U bent van harte welkom op : 

Donderdag 30 september 19.30u in ‘t Hoogt 
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KLEDINGBEURS 2021 in de DORPSKERK 
Vrijdagavond 22 oktober en zaterdag 23 oktober 

 
 Goed nieuws:  we gaan de kledingbeurs  organiseren. Iedereen kan 
meedoen: bijvoorbeeld kleding inleveren, helpen sorteren, verkopen en 
op zaterdag opruimen, zodat zondag er een schone kerk is voor de 
dienst. 
 
 U heeft deze keer  ruim de gelegenheid om de kasten op te ruimen en de 
spullen voor ons te verzamelen. 
 
Kleding (ook baby- en kinderkleding!), schoenen, dekens, gordijnen 

enz., kan ingeleverd worden op: 
vrijdag          15 oktober  vanaf 13.00  tot 15.00 uur  
zaterdag   16 oktober  vanaf 10.00  tot 12.00  uur. 
Het inzameladres is bij de hoofdingang van de Dorpskerk, tegenover het 
voormalige  reisbureau.  
 

Het sorteren van de ingebrachte spullen vindt plaats op: 
woensdag   20 oktober en 
donderdag    21 oktober ( beide dagen van  09.00 en 15.00 uur.) 
Er wordt voor koffie en  lunch gezorgd! 
 

De verkoop vindt plaats op: 
vrijdag   22 oktober van 17.30  tot 20.30 uur  
zaterdag   23 oktober van 10.00  tot 14.00 uur. 
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De opbrengst van de kledingbeurs is in overleg met het College van 
Kerkrentmeesters bepaald. Dit jaar is een deel van de opbrengst bestemd 
voor de aanschaf van een duo-fiets die gebruikt  gaat worden bij de 
Angstelborgh in beheer van  Tympaan De Baat. 
 
Wil  iemand ons enkele uurtjes  helpen bij het sorteren en/of met de 
verkoop? 
Bel dan even naar Rika Donkervoort 06-15353399 
of Marjo Dierx 281601 
Ook voor andere vragen of informatie kunt u bij hen terecht. 
Marjo en Rika 

Dank 
 

 
 
De afgelopen jaren heeft Anneke Rozema vol enthousiasme de 
kledingbeurs van de Dorpskerk Abcoude mede georganiseerd. Zowel in 
de voorbereiding als in de week van de beurs was zij altijd een spil 
binnen het team. Zij zorgde onder andere voor het contact met de vele 
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VAN DE REDACTIE 

vrijwilligers uit het dorp, regelde de kopij en het ontwerpen van de 
raambiljetten voor de nodige pr. 
 Het sorteren was enorm gezellig en het door Anneke bedachte lunch 
moment werd erg gewaardeerd.  
Anneke bedankt en wij weten zeker dat wij met vragen altijd bij je 
terecht kunnen. 
Elly en Marjo 
 
Vakantiebezoek en digitale nieuwsbrief 
De langste dag is alweer geweest, de zomer gaat  beginnen en dat 
betekent voor een deel van ons even andere bezigheden, andere 
gezichtspunten, verfrissende nieuwe uitzichten.  
Valt uw oog tijdens een verblijf buiten Abcoude op een kerk, maak dan 
een foto met uw mobiele telefoon. En mail de foto naar 
scriba@dorpskerkabcoude.nl vergezeld van de naam en de plaats van de 
kerk. Als u wat korte informatie vindt over die kerk, altijd meegenomen. 
Een leuk item in de vakantietijd voor de digitale nieuwsbrief die ook in 
de vakantie wekelijks op vrijdag blijft verschijnen. Nog geen ontvanger 
van de nieuwsbrief? Geef u op via de website 
www.dorpskerkabcoude.nl  
Claartje van Andel scriba 
 
 
 
 
 

De redactie wenst u allen een goede zomertijd toe. 
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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 
Frits  Kutschenreuter    283332   ouderling en diaken 
Nick de Snoo                         284286   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 
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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 
        fsmit000@hetnet.nl graag met uw adresgegevens 
                    t.n.v. Protestantse Gemeente te Abcoude 
        Frits Smit                                                                    283776                                
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     
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  1 oktober 
Kopij  inleveren uiterlijk maandag 20 september  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 
5  20 september 12.00 uur   1 oktober 
6  15 november 12.00 uur 26 november 


