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DECEMBER TIJD PLAATS ACTIVITEIT 

Do 16 10.00uur ‘t Hoogt Omzien 

    

JANUARI TIJD PLAATS ACTIVITEIT 

Do 20 19.30 ‘t Hoogt Film Zien 

    

 

Er staat weinig in de kalender i.v.m. corona. 

Activiteiten gaan alleen door als de coronamaatregelen 

het toestaan. 

Voor Omzien geldt dat er verder overleg zal plaats 

vinden voor de data in januari/februari.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internetinformatie                                                                       

Dorpskerk   

www.dorpskerkabcoude.nl 

           KALENDER 2021/2022 

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

 

 

Kruispunt 
Een paar jaar geleden schreef Stef Bos speciaal voor de Protestantse 

Kerk het lied ‘Geef licht’ in het kader van de kerstcampagne. Twee 

zinnetjes daaruit treffen me steeds weer. ‘De tijd staat op een kruispunt, 

en niemand weet waarheen’.  Zoals het bij poëzie hoort heeft ieder daar 

zo zijn eigen gedachten bij en moet je die niet verder gaan uitleggen. 

Toch wil ik die hier delen.  

Waaraan denken we bij een kruispunt? Aan een tweesprong in het bos 

zonder paddenstoel van de ANWB? Of een druk punt met stoplichten? 

Waar mensen door rood rijden omdat ze vinden dat ze zich niet aan de 

regels hoeven te houden? De tijd die op een kruispunt staat… Tijd en 

ruimte, begrippen waarvan filosofen en natuurkundigen wel zeggen dat 

die eigenlijk niet eens bestaan. Als je daar lang over blijft nadenken lijkt 

het wel of je alle houvast verliest. Als vandaag en morgen niet bestaan, 

waar gaan we dan naar toe? 

Bezien we het vanuit ons menselijke perspectief, dan kunnen we stellen 

dat we in een verwarrende tijd leven. Een tijd waarin keuzes moeten 

worden gemaakt. De pas gehouden klimaattop vroeg om wereldwijde 

beslissende keuzes opdat de hele mensheid verder kan leven. Wij in 

Abcoude zijn afhankelijk van de grote beslissingen in Glasgow. Maar 

ook in het persoonlijke leven komen die essentiële keuzes op ons pad, 

voor één van de 19 politieke partijen, of de ´simpele´ keuze voor wel of 

niet vaccineren.  

Meer dan vroeger hebben we een veelheid aan keuzes die gemaakt 

moeten worden. Vanzelfsprekendheden zijn er niet meer. Je moet als 

ouder kiezen voor de school van je kinderen. De kinderen maken een 

keuze uit een enorm aanbod aan vervolgopleidingen. De keuze voor je 

partner is niet meer vanzelfsprekend. Als je niet bij een club hoort, waar 

zoek je die? Kiezen uit het enorme aanbod op internet? Je kunt 

tegenwoordig kiezen voor al of niet trouwen, voor al of niet kinderen, 

voor al of niet bij een kerk horen. En als je voor een kerk kiest, is er 

weer een zee aan mogelijkheden. Maar toch… ergens is er die traditie 

van de kerk die gebouwd is op duizenden jaren. Een traditie die is 

doorgegeven door grootouders en ouders aan kinderen of kleinkinderen. 
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Dat speelt mee bij je keuzes. Het is niet zozeer kiezen voor ga ik wel of 

niet naar de kerk op zondagmorgen, het is meer de vraag: waar wil ik bij 

horen?  

Als ik een keuze mag aanreiken: God heeft ervoor gekozen bij de mens 

te willen zijn. De tijdloze God, van toen en straks, die zei: Ik ben er. Die 

dichtbij de mens kwam via een kwetsbaar kind dat de weg wees voor het 

leven van de mensheid en uiteindelijk zijn kruis op zich nam. Dat is nog 

eens een kruispunt! Moeten we het zelf ieder voor zich uitzoeken, 

moeten we zelf die keuze maken? We mogen erop vertrouwen dat God 

al voor ons gekozen heeft. Wie omhoog kijkt ziet een ster die de richting 

wijst… 

Eric Citroen 

 
 

 

 

 

 

 

 

Het wordt steeds vroeger donker 

De winter is in zicht 

Alles keert naar binnen 

De gordijnen gaan weer dicht 

De tijd staat op een kruispunt 

En niemand weet waarheen 

De schoonheid is soms ver te zoeken 

De dromer staat alleen 

 

Geef licht 

Geef licht 

Voor een uitweg uit het donker 

Geef wat er vaak niet is 

Geef licht 
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Geef licht 

Geef alles wat je hebt 

Geef de liefde een gezicht 

 

Geef, geef, geef, geef licht. 

Zie de wereld om ons heen 

Zie de leugen die regeert 

Zie de ongeleide leiders 

En hun volk dat crepeert 

En zie de oorlog die maar doorgaat 

Ook al is ze ver van hier 

Onze wereld is te klein 

Om het niet te willen zien 

 

Geef licht 

Geef licht 

Geef ruimte en geef een uitweg 

wat er vaak niet is 

Geef licht 

Geef licht 

Geef alles wat je hebt 

Geef de liefde een gezicht 

 

Geef, geef, geef, geef licht. 

 

Ik stak mijn kop onder de grond 

Maar de haan die bleef maar kraaien 

Alsof hij zei je moet iets doen 

Om een verschil te kunnen maken 

Je kunt verdrinken in cynisme 
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Alsof het toch niets uit kan halen 

maar in de verte schijnt een ster 

Die de richting kan bepalen 

 

En Hij geeft licht 

Hij geeft licht 

Voor een uitweg uit het donker 

Voor wat er vaak niet is 

Dus geef licht 

Geeft licht 

Geeft alles wat je hebt 

Geeft de liefde een gezicht. 

 

Geef, geef, geef, geef licht. 

Geef licht! 

 

In Memoriam Nico Hopman        
Midden in het leven stond-ie. Boer in hart en nieren. 

En dan ineens trof hem die ziekte. Nico Hopman 

overleed op 17 oktober op 59-jarige leeftijd. Een volle 

kerk was getuige bij zijn uitvaart, inclusief een grote 

vertegenwoordiging van zijn geliefde koor.   

Nico Hopman werd geboren in Diemen en in zijn 

jeugd leerde hij het reilen en zeilen van het 

boerenbedrijf van zijn vader. In de jaren tachtig kwam 

hij naar Abcoude en ging er verder in de leer bij ‘ome 

Kors en tante Neeltje’. Twee mensen waaraan hij veel 

heeft te danken. Zijn vrouw Reija kwam er al snel bij en zo bouwden ze 

samen aan het boerenbedrijf aan het Gein tot wat het nu is. Bijzonder: 

het graf van Nico is het voormalige graf van Kors en Neeltje. Nico ging 

elke dag met plezier aan het werk. De wisseling van de seizoenen, de 

afhankelijkheid van de natuur, het boerenbedrijf was zijn lust en leven.  

Toen hij getroffen werd door zijn ziekte was klagen er niet bij. Sterker, 

hij had een onverbrekelijk Godsvertrouwen. Hij zou nog zo op zijn 
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trekker springen en het gras gaan kuilen. Toch was er de pijn en de 

vermoeidheid, maar hij ging  het gevecht aan. Toen we elkaar spraken 

keken we terug op zijn rijke leven te midden van zijn familie en 

beschouwde hij zich ondanks alles als een gezegend man. Dat is ook de 

tekst die uiteindelijk op de kaart verscheen. Zegeningen die hij ervaarde, 

ook door de talloze kaartjes en bloemen en bezoekjes.  

We lazen psalm 23 die zo bekend is om de woorden “De Heer is mijn  

herder.” Voor Nico, eigenzinnig als ie was, kozen we voor de laatste 

woorden uit deze psalm: “ Geluk en genade volgen mij alle dagen van 

het leven.” “ Want,”  zo zei hij, “we hebben eigenlijk alles.”  Geluk en 

genade voor een trotse en geliefde boer, zoon, echtgenoot, vader en 

grootvader. Een man die alles uit zijn handen liet vallen om zijn 

kinderen te helpen. ”We doen niet zo moeilijk,” zo was zijn lijfspreuk.  

‘Jullie en het bedrijf moeten ook gewoon doorgaan’, zei hij stellig in zijn 

laatste dagen. Dat zal zo zijn in een sterke familie, maar evengoed is er 

het gemis.  Al was het maar om alle geintjes daar aan het Gein.  

Eric Citroen 

 

Laatste zondag van het kerkelijk jaar 
In de Dorpskerk wordt op de laatste zondag van het kerkelijk jaar de 

namen genoemd van gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn 

overleden. De familie wordt uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn om 

een kaars aan te steken en de overledene op te dragen in de voorbeden, 

want bij God zijn alle namen bekend. Dit jaar vond dit plaats op 21 

november. De lezing was 2 Kor. 5: 1-10. ‘Wij weten dat wanneer onze 

aardse tent, het lichaam waarin we wonen, wordt afgebroken, we van 

God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden 

gemaakte woning in de hemel.’ 
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De volgende gemeenteleden zijn herdacht:  

 

Marrigje Dieker – Moen   86 jaar 

 

Jeannette Marie Erné – Saraber  86 jaar 

 

Johanna Hendrika Vlastra – Hiensch 86 jaar 

 

Trientje Grietje Smit    88 jaar 

 

Lena Visser – Quartel    85 jaar 

 

Hermi Spanbroek – de Raadt   84 jaar 

 

Hein Gijsen     72 jaar 

 

Nico Bastiaan Hopman    59 jaar 
 

Wij wensen de familie sterkte deze dagen.  

Eric Citroen 

 

 

KERKENRAAD 

 
Ontwikkelingen…. 

Actuele stand van zaken ten aanzien van corona en vooruitblik op 

Kerstmis 

Wat leven we toch in een vreemde wereld. In de vorige Binding, nog 

maar een maand geleden, schreef ik dat we ons ‘normale’ leven van 

voor corona bijna weer hadden teruggekregen. ‘Bijna’ inderdaad, want 

hoe snel is de situatie rondom corona al weer veranderd. Als ik aan dit 

stukje begin, heeft de overheid juist opnieuw beperkende maatregelen 

afgekondigd en is er helaas sprake van een nieuwe periode waarin we 

serieus rekening moeten houden met het virus…. 

In de kerk ontkomen we zoals steeds ook niet aan het nemen van 

maatregelen. Naast de al eerder toegepaste adviesmaatregelen van 1,5 



9 

 

 

 

meter afstand houden, desinfecteren van de handen bij binnenkomst, het 

dragen van een mondkapje bij verplaatsingen in de kerk en de 

aangegeven looprichtingen aan te houden, heeft de kerkenraad in zijn 

vergadering van 2 november besloten dat, naast het opnieuw activeren 

van voornoemde adviesmaatregelen, bij andere activiteiten dan 

kerkdiensten in de kerk en in ‘t Hoogt een corona-toegangsbewijs 

getoond moet worden.  

Naast het strikt naleven van dit advies spreekt de kerkenraad de hoop en 

wens uit dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt en alles 

doet wat in zijn of haar macht ligt om het virus niet door te geven aan 

anderen. 

 

Het beste advies nu m.b.t. Kerst en activiteiten is de berichtgeving via de 

nieuwsbrief en onze website in de gaten te houden. 

In ieder geval wens ik u namens de kerkenraad graag goede, gezegende 

en bovenal gezonde kerstdagen toe. 

 

Terugblik op de Kledingbeurs, Dankdag en Gezinsdienst 14 november 

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers kon op vrijdag 22 en zaterdag 23 

oktober voor het eerst in twee jaar de kledingbeurs weer in de kerk 

gehouden worden. Dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt en 

uiteraard een extra woordje van dank aan de organisatoren Elly, Rika en 

Marjo die deze activiteit mogelijk maakten. Met een totale opbrengst 

van ruim € 3.000,- kregen zowel de kerk als het bepaalde doel van de 

aanschaf van een duo-fiets voor Tympaan-De Baat een mooi bedrag 

toebedeeld.  

Ook een woord van dank aan allen die twee weken later, op zaterdag 6 

november, fruit inleverden voor Dankdag voor Gewas en Arbeid en alle 

‘rondbrengers’ van de fruitbakjes na afloop van de dienst van 7 

november. Fijn dat we met elkaar zo kerk kunnen zijn! 

‘Met elkaar zo kerk kunnen zijn’ geldt ook voor de jeugd en hun ouders 

die vorm hebben gegeven aan de gezinsdienst van 14 november. Wat 

was het mooi om te zien hoe onze jongste gemeenteleden zich die dag 

ingezet hebben voor een prachtige collecteopbrengst voor de 

Voedselbank.    

 

Een nieuwe (interim-)predikant voor onze gemeente? 

Aan het eind van mijn stukje in de vorige Binding schreef ik over de 

invulling van de vacature predikantsplaats en over de al langer 
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bestaande zorgen die er leven ten aanzien van de toekomstige 

bestuurbaarheid van onze gemeente. 

Tijdens de kerkenraadsvergaderingen van 23 september en 11 oktober is 

langdurig gesproken over de voortgang van het werk in onze vacante 

gemeente. De kern van de gesprekken concentreerde zich rond twee 

concrete vragen: 

1. In welke richting beweegt onze steeds kleiner wordende gemeente 

zich? 

2. Hoe houden we onze gemeente bestuurbaar? 

 

Uiteindelijk werd besloten nader advies in te winnen bij een aantal 

derden. Daarnaast werd de vraag aan de zittende kerkenraadsleden 

gesteld of zij bereid zouden zijn om in ieder geval aan te blijven tot 1 

januari 2024. Deze periode zou de kerkenraad optimaal willen benutten 

om onze Protestantse Gemeente te Abcoude voor te bereiden op een 

nieuwe toekomst.  

 

Met de toezegging van de huidige kerkenraadsleden om, zij het soms 

onder voorwaarden, in principe aan te willen blijven tot 1 januari 2024, 

is de bestuurbaarheid van onze kerkelijke gemeente voor de komende 

twee jaar gewaarborgd.  

 

Hierna werden enkele gesprekken gevoerd met derden. 

Classis-predikante Trinette Verhoeven adviseerde om een interim-

predikant te zoeken, speciaal opgeleid voor gemeentes in transitie. De 

interim-predikant zou de opdracht moeten krijgen welke kant het opgaat 

met onze gemeente en waar de kansen en uitdagingen liggen. Ds. Bram-

Willem Aarnoutse, consulent van onze gemeente tijdens deze vacante 

periode, vond eveneens dat onze gemeente nu baat heeft bij het 

aantrekken van een interim-predikant. 

Begin november vond een eerste gesprek plaats met ds. Klaas Dijkstra, 

het aanspreekpunt binnen het Dienstencentrum van de PKN in Utrecht 

over beroepingswerk. Ds. Dijkstra bevestigde wat we eigenlijk al weten: 

veel gemeenten zitten op het ogenblik in een vergelijkbare situatie als 

Abcoude. Een samenloop van omstandigheden versnelt voor veel 

gemeentes de situatie. Een verklaring: 

– veel predikanten behoren tot de ‘babyboom generatie’ en gaan nu met 

pensioen. Veel gemeenten worden daardoor vacant en stellen dezelfde 

vragen. Want: 
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– de eigen gemeente vergrijst 

– er zijn steeds minder mensen beschikbaar om de (bestuurs-)taken te 

vervullen 

– mensen binden zich in het algemeen minder snel dan voorheen 

– corona en de digitalisering zorgen voor een wie weet blijvende 

teruggang in het kerkbezoek 

 

In de kerkenraadsvergadering van 2 november werd daarop besloten om 

zo spoedig mogelijk een interim-predikant aan te trekken voor maximaal 

0,6 FTE. De gesprekken hierover zijn momenteel gaande. 

Zodra er meer bekend is, zult u in een persoonlijke brief nader 

geïnformeerd worden. 

 

Namens de Kerkenraad, 

Frits Kutschenreuter 

voorzitter 
 

 

 

    DIACONIE________________________________________    

 
 

Hieronder vindt u een samenvatting van de begroting diaconie 2022. 

De volledige begroting zal gedurende 5 werkdagen  bij ondergetekende 

thuis ter inzage liggen.  

Wilt u deze inzien dan kunt u een telefonische afspraak maken: tel.nr. 

0294-284864 of 06-22849979. 

  

Namens de werkgroep Diaconie,         

Liesbeth Boswijk 

     

http://tel.nr/
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Collecte 28-11-2021 Moldavië 
Kerken in Moldavië geven kinderen een toekomst 

In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. 

Hun ouders werken in het buitenland om geld te verdienen of hebben 

troost gezocht in alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde 

die ze nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen risico 

slachtoffer te worden van geweld en misbruik. Kerken en Youth for 

Christ Moldavië willen dat voorkomen. Zij bieden naschoolse opvang in 

dagcentra van kerken. Hier krijgen kinderen volop aandacht, een 

gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Goed opgeleide vrijwilligers 

vangen hen op en organiseren sport- en spelactiviteiten. Vaak ontdekken 

deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met 

elkaar om te gaan, een ervaring voor het leven.  

Geef kinderen in Moldavië via Kerk in Actie de unieke ervaring van 

liefdevolle aandacht. Met deze collecte steunt u het wereld-diaconale 

werk van Kerk in Actie, zoals Youth for Christ in Moldavië. Van harte 

aanbevolen! U kunt uw gift in de kerk geven of overmaken op de 

rekening van de Diaconie o.v.v. Moldavië. Bij voorbaat dank! 

Rwanda: opvang en scholing van kwetsbare kinderen 

Collecte voor kinderen met hiv in Rwanda  

Op 5-12-2021 collecteren we voor het werk van Kerk in Actie in 

Rwanda. Wat begon als een opvangcentrum voor weeskinderen na 

de genocide van 1994 in Rwanda, groeide uit tot een stevige 

organisatie voor kinderen en verzorgers, die te maken hebben met 

hiv en kinderen die geen veilig thuis hebben. Kinderen worden 

thuis bezocht, krijgen hulp op school. Verzorgers ontvangen steun 

met goed voedsel, inkomen en een zorgverzekering. Via sport en 

spel leren kinderen hoe ze kunnen omgaan met hun ziekte. Want 

ook als je met hiv besmet bent, ligt er nog een hele toekomst voor 

je. Steun dit werk via de collecte of met een bijdrage op diaconie 

rekening o.v.v. Rwanda.  

Namens de diaconie hartelijk dank. Josien Dijkstra                                                                                              
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      KERKDIENSTEN 

 
Wij nodigen u van harte uit voor onze kerkdiensten op 

zondagmorgen 10.00 uur in de Dorpskerk. 

 De huidige indeling van de kerkzaal met zitmogelijkheden op 1,5 

m. afstand en de looprichtingen in de kerk blijven gehandhaafd. 

Ook in de herenbanken is er sprake van 1,5 meter. Bij het 

koffiedrinken na afloop van de kerkdienst blijft afstand houden 

geadviseerd; daarom zijn de statafels verwijderd. 

Iedereen kan alle kerkdiensten beluisteren en bekijken  

op www.kerkdienstgemist.nl.  

Deze diensten zijn zowel direct tijdens de kerkdienst te beluisteren 

 en te bekijken, 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: 

Voor de Diaconie naar ING-Bank NL70 INGB 0000 3678 45 

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Abcoude. 

Voor het College van Kerkrentmeesters naar Rabobank  

NL35 RABO 0300 566050 t.n.v. Protestantse  

Gemeente Abcoude.  

 

28 november Ds. H. Borghuis, Aalsmeer 

  orgel Peter Staats 

10:00 uur Eerste collecte: Kerk in Actie, Moldavië 

Tweede collecte: Jeugdwerk 

 

5 december Mw. ds. J. van de Berge-Geudeke,Wilnis 

orgel Frits Heil 

10:00 uur Eerste collecte: Kerk in Actie Rwanda 

Tweede collecte: Jeugdwerk  

 

https://dorpskerkabcoude.us20.list-manage.com/track/click?u=9b72b45591353a19c9d6bad43&id=4df2f63364&e=812372d76f
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12 december Mw. S.A.F. Holsappel-Kiezebrink, 

proponent, Utrecht; orgel Peter Staats 

10:00 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie  

Tweede collecte: Fonds Klimaat, Beeld en 

Geluid 

 

19 december Dhr. Eric Citroen, orgel Wilco Gijzen 

10:00 uur Eerste collecte: Stap Verder  

Tweede collecte: Jong Protestant Kerst 

 

24 december   Mw. drs. Jet  Weigand-Timmer, Ermelo 

orgel Lieuwe Visscher  

22.00 uur Kerstnachtdienst m.m.v. Cantorij o.l.v. Else 

Sterk 

Eerste collecte: Voedselbank De Ronde 

Venen 

 Tweede collecte: Kerk en Eredienst 

 

25 december Dhr. Eric Citroen orgel Frits Heil 

10:00 uur Eerste Kerstdag, Gezinsdienst 

Eerste collecte: Kerk in Actie, Kinderen in 

de Knel  

Tweede collecte: Kerk en Eredienst 

 

26 december   Ds K. Holwerda, Amsterdam, 

       orgel Frits Heil 

10.00 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie 

 Tweede collecte: Fonds Klimaat, Beeld en 

Geluid 

 

31 december Mw. ds. Henriëtte van Dunné,  

orgel Evert Hoogenstraaten 

19:30 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie  

Tweede collecte: Kerk en Eredienst 
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2 januari 2022   Dhr. Eric Citroen, orgel Peter Staats  

10.00 uur Eerste collecte: Hulpfonds 

Abcoude/Baambrugge  

 Tweede collecte: Kerk en Eredienst 

 

9 januari Ds. A. Mak, orgel Wilco Gijzen 

10:00 uur Viering Heilig Avondmaal 

Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie 

 Tweede collecte: Fonds Klimaat, beeld en 

geluid 

 

16 januari Mw. drs. Jet Weigand-Timmer, 

                orgel Evert Hoogenstraaten 

10:00 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie 

 Tweede collecte: Ondersteuning Gemeenten 

 

23 januari Ds. K. de Jong, orgel Peter Staats 

10:00 uur M.m.v. Cantorij o.l.v. Else Sterk 

Eerste collecte: Stap Verder 

Tweede collecte: Missionair Werk 

 

30 januari Mw. ds. Rosalien Israël, orgel Frits Heil 

10.00 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie  

 Tweede collecte: Jong Protestant 

 

6 februari Dhr. Eric Citroen, 

       orgel Evert Hoogenstraaten 

10:00 uur Eerste collecte: Kerk in Actie, Oeganda 

Tweede collecte: Jeugdwerk 

 

13 februari Ds. J. Greven, orgel Lieuwe Visscher 

10.00 uur Eerste collecte: Kerk in Actie Ethiopië  

 Tweede collecte: Fonds Klimaat, Beeld en 

Geluid 
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 “Film Zien” 
U bent van harte welkom op : 

Donderdag 20 januari 19.30u in ’t Hoogt 

 

Deze luchtige dramafilm vertelt het verhaal over Jan. Jan is 35 jaar 

getrouwd met Gedda. Zij houdt zóveel van Jan dat hij het er benauwd 

van krijgt. In een poging meer ruimte te krijgen, maakt Jan dermate rare 

sprongen dat hij zijn huwelijk letterlijk in een gesloten afdeling ziet 

veranderen. 

Na afloop bent u van harte welkom om na te praten over de film onder 

het genot van een drankje.  

Volgende data voor Film Zien zijn: 24 februari en 31 maart 

Karel de Snoo en Frieda van Kessel 
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Volkskerstzang op 14 december 

Samen zingen! 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De traditie van de Volkskerstzang wordt  voortgezet. Op dinsdag 

14 december vindt deze weer als vanouds plaats in de Dorpskerk 

aan het Kerkplein. Oecumene Abcoude verzorgt de invulling van 

de samenkomst. Zingen, verhalen, ontmoeting, het is weer ´Komt 

allen tezamen’ – voor zover de coronaregels het toelaten.  

De samenkomst  begint om 19.30 uur. U hoort de lezing van het 

kerstverhaal, er is een korte meditatie en er is  bovenal veel 

samenzang  van de bekende kerstliederen. Medewerking verlenen 

de Harmonie en de Cantorij en ook het orgel doet uitbundig mee.  

De Dorpskerk en de HH Cosmas en Damianuskerk hopen hiermee 

weer te zorgen voor verbondenheid op weg naar Kerst.  

 

Voor de laatste publiciteit ( i.v.m. corona)  rondom de 

Volkskerstzang, kijk op:  

www.dorpskerkabcoude.nl 

www.cosmasendamianus.nl 
 

 

http://www.dorpskerkabcoude.nl/
http://www.cosmasendamianus.nl/
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De     Interkerkelijke Wandelgroep De Ronde Venen heeft in  

gezamenlijk overleg besloten te stoppen met de wandelingen. Dit besluit 

viel in een goed gesprek op 3 november tijdens een rustpauze bij Anna 

Haen. 

Voordien had ondergetekende  al  te kennen  gegeven te 

willen stoppen,  omdat het  fysiek te zwaar werd  en er zich géén andere 

leider  aandiende.  Ook bij anderen in deze leeftijdsgroep speelde de 

fysieke overweging. Tevens  werd er nog even gememoreerd dat we in 

deze periode van ongeveer TIEN jaar   1120 KM gewandeld hebben. 

Deze week heb ik vele  dankbetuigingen mogen ontvangen. 

Mijn motto voor de toekomst is: blijf aan de wandel ( dat is beter voor 

uw gezondheid.) Met dank voor de vele vriendschappen  wens ik u allen 

nog veel goede jaren toe. Bram Valenkamp 294 284361 

 

0 
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VAN DE REDACTIE 
 

 

 

 
Graag willen wij als redactie Bram Valenkamp heel hartelijk danken 

voor alle toegezonden kopij in de afgelopen jaren. 

Wat hebben we veel Omzien- en Wandelkopij mogen plaatsen. 

Passend bij het komend kerstfeest hebben we hier een afbeelding van 

een paneel van de kansel van onze Dorpskerk met als voorstelling de 

evangelist Lucas. Gemaakt door Bram! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De redactie wenst iedereen, ondanks alle 
coronamaatregelen, fijne feestdagen toe en alle goeds 
voor 2022. 
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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    06-18865764  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. 

                

Els Gillebaard      06-42693945             Marjan van Riemsdijk   285388 

Cees Jansen                   281560             Wout Wessel                 284783  

Henk van Kessel  06-20096289             Marry Willig        06-51651870    

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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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   

  Wilco Gijzen                      06-12931039 of 0297-262780

   

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:fsmit000@hetnet.nl
mailto:j.wieringen1@chello.nl
mailto:hvankessel@hetnet.nl
mailto:elsesterk@hotmail.com
mailto:Abcoude.pkn.leden@kpnplanet.nl
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Redactie: 

De volgende Binding komt uit op  11 februari 2022 

Kopij  inleveren uiterlijk maandag 31 januari  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 

1  31 januari 12.00 uur 11 februari 

2  28 maart 12.00 uur 08 april 

3  16 mei 12.00 uur 27 mei 

4  27 juni 12.00 uur 08 juli 


