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ACTIVITEIT
Omzien
Eric Citroen uitzwaaivoorstelling Shalom
Omzien
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Film Zien

Kerkopenstelling Stille Week
De Dorpskerk is open voor het aansteken van een kaarsje en een
eigen meditatiemoment op maandag 11, dinsdag 12 en woensdag
13 april van 10.00uur tot 12.00uur.
Vervolgens vinden kerkdiensten plaats op
Witte Donderdag 14 april om 19.30uur
en op Goede Vrijdag 15 april ook om 19.30uur
Tevens is er op Witte Donderdag gezamenlijk The Passion kijken
in ’t Hoogt. Start programma 20.30u, inloop vanaf 20.00uur.

Internetinformatie
Dorpskerk
www.dorpskerkabcoude.nl
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OM TE BEGINNEN

En toch: Opstanding
We vieren het Paasfeest in een grimmige tijd. De oorlogen in deze
wereld zijn ongekend. De oorlog in Oekraïne is verschrikkelijk. Het leed
van vluchtelingen onbeschrijfelijk. Hoe kan God dit toelaten?
Die vraag snap ik heel goed. Bij het antwoord daarop moet je kiezen:
heb je tijd genoeg voor een antwoord? Want misschien heb je geen tijd.
Misschien wil je gewoon nu een snel antwoord en een oplossing. Dan
kom je uit bij het onvermijdelijke: ‘God bestaat niet want Hij doet er
niks aan, kijk maar om je heen.’ En de vele Godsbewijzen (kijk ze maar
eens na op godsbewijzen.net) overtuigen je niet. Ik snap je. Want je trekt
je het lijden heel erg aan en je wilt nu een oplossing. En die is er nu niet,
zo blijkt. Kijk maar om je heen.
Maar misschien kun je meer tijd nemen voor deze belangrijke vraag.
Veertig dagen bij voorbeeld, zou dat lukken? Dan krijgt een ander
antwoord misschien een kans. Veertig dagen lang besteden we in de
kerk aandacht aan het lijden van mensen. Dat lijden van mensen komt
terug in het lijden van die ene mens, Jezus. God is die Mens die lijdt. Hij
is op de vlucht (Mattheus 2). Hij hongert in de woestijn (Mattheus 4).
Hij spreekt over liefde, maar krijgt haat als antwoord (Mattheus 5). Hij
geneest mensen, maar wordt gewantrouwd (Mattheus 9). Hij sterft naakt
aan een kruis (Mattheus 27). Veertig dagen lang aandacht geven aan
Zijn lijden is een oefening in het uithouden van deze tijd. Want zo doen
we dat ook in het pastoraat en de diaconie.
In het pastoraat leef je met de ander mee, zonder een oplossing.
Natuurlijk is er soms een advies of concrete hulp, een kaartje, een bos
bloemen, een troostend gebaar. Maar het gaat om het meeleven, het
uithouden met elkaar.
Dat is precies zo in de diaconie: we bestrijden armoede, zonder dat de
armoede uit de wereld is. We strijden voor recht: als het moet veertig
dagen lang, of veertig weken, of veertig jaar.
Voor veel leed is geen oplossing. En toch is er door dat alles heen een
drijvende kracht, zijn er tekenen van leven, van liefde die sterker is dan
de dood. En toch, in het pastoraat is dat, dat er soms troost is, juist bij
een
stervende.
Of
bevrijding
nadat
je
vastliep
in
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minderwaardigheidsgevoelens. En toch, in de diaconie is dat, dat je weer
toekomst ziet, terwijl je vastgelopen was in regels en schuld. In een
nacht bij de Dorpskerk is dat, dat je kaarsen aansteekt in de vorm van
een hart, terwijl het oorlog is. En toch: dat is de opstanding van Jezus
Christus uit de dood.
Dat ‘en toch’ is een langzaam antwoord. Een antwoord zonder
oplossing. Een antwoord waar jouw stilte, jouw tijd en jouw daden net
zo belangrijk in zijn als die van God die met jou gaat, in jou is en door
jou leeft en spreekt en trouw is tot in eeuwigheid. Waar wij punten
zetten omdat we dood en einde zien, zet God een dubbele punt: en toch
gaat Hij door met jou en mij. Ondanks oorlog, haat en lijden houdt de
Ene het uit met het werk dat Zijn hand begon.
Dat ‘en toch’ geldt ook voor de kerk. We zijn soms een geweldige club,
en soms een tragisch zooitje. Het zij zo. Pasen vieren is ‘en toch’
zeggen, zingen en belijden. Tot slot een gedicht van Inge Lievaart over
deze twee woordjes.
Pieter van Winden, interim-predikant
En toch
Niet te bevatten
noch uit te leggen hoe
ondanks het vele dat weerspreekt
toch de zekerheid duurt
van het grote omvangende
van een vastheid die draagt.
Hoe het verwonderde hart
nog bij het uiterste tekort
een onzichtbaar surplus beaamt
een antwoord ongehoord
helderheid buiten verklaring om
een goedheid groter dan voor ogen
niet te bevatten
en toch
Inge Lievaart
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Eerste weken in Abcoude
Bij iedereen in Abcoude ervaar ik een warm welkom. Bijzonder, vind ik.
Want onze samenwerking begon op een markant moment. Het was het
eerste weekeinde zonder corona-beperkingen. Op die zondag mocht ik
in uw midden voorgaan. Met een soort gretigheid omdat het eindelijk
weer kon hadden we een dienst en ook koffiedrinken na de dienst. Mij
vielen de openheid en betrokkenheid op in de dienst. En ook daarna.
Ik kijk terug op een reeks van levendige en betrokken gesprekken. Die
indruk is gebleven. Want op de maandag na die dienst was er voor het
eerst het hart van kaarsen en gebed voor de Oekraïne. Daar zijn toen 150
mensen op gekomen. Voor mij is het duidelijk: wat een levendige kerk
is de Dorpskerk en wat is deze kerk belangrijk in en voor het dorp. Tal
van dat soort voorbeelden uit het recente verleden heb ik inmiddels in
gesprekken gehoord. Voorbeelden waaruit blijkt dat Abcoude en
Dorpskerk elkaar goed bereiken. En dat bepaalde momenten opeens
hoogtepunten zijn. Dat geeft te denken. Want dat is krachtig.
Tegelijk zie ik ook wel hoe dat botst met de trends van afnemende
kerkelijke betrokkenheid. Het botst ook met het idee van steeds meer
mensen dat ze niet geloven. Ik denk dat ze zich daar vaak in vergissen.
Maar men wil er soms liever niet meer over praten. Religieuze beleving
is een nieuw taboe aan het worden, terwijl we er allemaal wel ten
diepste naar verlangen. Dat is onze cultuur. En onze cultuur is ook dat je
te druk bent voor vrijwilligerswerk. En dus zie je in kerken en andere
organisaties dat het soms lastig is om vacatures vervuld te krijgen. Nu is
het de kunst voor een kerk om aan te sluiten bij de cultuur, maar ook om
er tegenin te gaan. Om cultuur te máken.
Het aansluiten bij de cultuur lukt. Want zoals gezegd, het contact tussen
Dorpskerk en dorp is op het eerste gezicht bijzonder goed. Maar bij het
máken van cultuur, juist als christelijke geloofsgemeenschap, daar zit
waarschijnlijk de spanning. Toch is dat het wat het eigene is van
Christendom. Door de eeuwen heen heeft Christendom de cultuur ook
mede gemaakt. De Dorpskerk als gebouw is daar een voorbeeld van.
Zo’n gebouw is typisch Christelijk, alleen al doordat je naar binnen kunt
gaan en er in het midden een tafel en een doopvont staan. De rest van
het dorp is er omheen gebouwd.
Daar wil ik graag de komende tijd met u nog eens verder naar kijken.
Want hoe zou dat dan nu kunnen: als geloofsgemeenschap je cultuur
vormen? Welke waarden en daden en vormen brengen we in, als een
zegen van God voor de mensen van nu? Ik ben er hoopvol over, dat we
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daar goed met elkaar uit gaan komen. Want het gebeurt al, zoals blijkt
bij dat hart van kaarsen en bij de opvang van Oekraïners.
Daar zit dan ook een heel concrete kant aan. Want bij uw roeping gaat u
een professional zoeken. Een predikant of kerkelijk werker of iemand
anders die u helpt om te zijn waartoe u geroepen bent. Een
geloofsgemeenschap van Jezus Christus namelijk midden in, door en
voor Abcoude en regio. Hoe dat er uit ziet weet ik niet vooraf. Ik ben
wat dat betreft net zo nieuwsgierig als u.
Ik ben in mijn dag in de week bezig met het samen opzetten van een
reeks ontmoetingen over de koers van de Dorpskerk (daarover hieronder
meer), met de ondersteuning van de kerkenraad en met kennismaking
met kerkenraadsleden en andere gemeenteleden die een rol spelen in de
organisatie van de kerk. Maar ik sta altijd open voor contact met ieder!
Dus laat maar horen als het u te lang duurt voordat we elkaar spreken.
Pieter van Winden, interim-predikant
dominee@dorpskerkabcoude.nl, 0612171113

Dorpskerk Abcoude op koers
Ontmoetingen en antwoorden vanaf Pasen
Er is een vacature. En de vraag is hoe je die invult. Een predikant,
kerkelijk werker of andere professional is zo gevonden. Maar hoe weet
je wat voor iemand je nodig hebt? Wat moet hij of zij kunnen? En wat
kun je zelf? Om die vragen te beantwoorden is het nodig om te weten
wat je koers is. Wie je bent én wat staat je te doen?
Gelukkig is er een beleidsplan. Gelukkig is er een Dorpskerk die z’n
naam waarmaakt: kerk en dorp hebben zicht op elkaar. Gelukkig ook
kunnen we elkaar weer op allerlei manieren spreken en ontmoeten. Dus
laten we die kans aangrijpen om dat ook te doen de komende weken. De
kerkenraad
heeft
een
voorbereidingsgroep
ingesteld.
Die
voorbereidingsgroep heeft als doel om met gemeenteleden en andere
Abcoudenaren vast te stellen wat de onmisbare betekenis is van een
Dorpskerk in en rond Abcoude nu. Zowel met ouders van de
Kliederkerk, als Burgemeester en Wethouders, zowel met mensen in de
nieuwe wijk, als met ouderen in een maaltijdgroep, zowel met jongeren
in de kroeg als met middelbaren na een film willen we in een paar
weken tijd in gesprek. Soms maar heel kort. In gesprek over: de
betekenis van de Dorpskerk in, voor, door het dorp.
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In de nieuwsbrieven lees je concrete mogelijkheden. Doe graag mee,
praat graag mee. De voorbereidingsgroep haalt alle inbreng binnen en
reflecteert daarop. Ze maakt daarvan een voorstel voor de kerkenraad en
de gemeente: de koers van de Dorpskerk, de eigen inbreng van de
gemeente en de inbreng van een mogelijke professional. Voor de zomer
is het klaar en zal de kerkenraad u bijeenroepen met een concreet
voorstel. Welk voorstel? Om dat te bespreken bent u van harte welkom:
houd de nieuwsbrief in de gaten, vanaf Pasen gaat het van start.
Pieter van Winden, interim-predikant

Dag, dag!
Er is een moment van komen en een moment van gaan. De wijze
Prediker heeft het al zo lang geleden opgetekend in zijn Bijbelboek.
Zoals u inmiddels bekend is verlaat ik de Protestantse Gemeente
Abcoude per 1 april. Mijn contract liep tot aan september dit jaar en
inmiddels heb ik een andere functie gevonden in de Protestantse
Gemeente Amstelveen als ouderenpastor. De eerste ervaringen daar zijn
goed. Afwisselend werk, een fijn team, en mooie gesprekken die ik al
heb mogen voeren. Dat sterkt me dat ik Abcoude met (enigszins
)
gerust hart kan achterlaten. Zeker nu interim dominee Pieter van Winden
is aangesteld om de gemeente met enthousiasme verder te brengen. Mijn
afscheid per 1 april zie ik als een geprikte datum. Ik mag nog enige tijd
Abcoude volgen door enkele malen in de zomer voor te gaan. Waar ik
zelf naar uitkijk is de voorstelling die ik mag geven op zondag 24 april
als uitzwaaimoment. Daarover leest u elders in deze Binding.
Ik denk terug aan even prachtige als bewogen jaren. Zeer heugelijk ook.
Mijn eerste baan als kerkelijk werker en dan meteen geconfronteerd met
corona, en nu ja, deining rondom de ontwikkelingen van ‘t Hoogt. Wat
me vooral zal bijblijven zijn de fijne mensen die ik heb mogen
ontmoeten en de goede gesprekken die er zijn geweest, de goede
samenwerking met de kerkenraad, de bevlogenheid die ik heb gezien.
De schitterende Dorpskerk waarin ik heb mogen voorgaan, allemaal
dingen om te koesteren. Ik weet zeker dat er vele contacten zullen
blijven. Dank jullie wel voor alle goeds wat ik heb mogen ontvangen in
deze gemeente.
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Kort maar krachtig was het, zullen we maar zeggen. Ergens moet ik
denken aan die reclame van het uitzendbureau enkele jaren geleden: Een
zaal vol met blije mensen, en dan komt een jonkie van een uitzendkracht
met de gedenkwaardige woorden: ‘Het waren twee fantastische dagen’.
Het ga jullie goed!
Hartelijke groet, Eric Citroen

Shalom!
Uitzwaai-voorstelling
Eric Citroen
Op zondagmiddag 24 april is er
om 17.00uur een bijzondere
dienst in de Dorpskerk.
Kerkelijk werker Eric Citroen
neemt
afscheid
van
de
Protestantse Gemeente Abcoude
met de voorstelling Shalom!
Een programma met joodse
vertellingen en liedjes, en
ongetwijfeld zullen er nog
Abcouse zaken over het toneel
komen. Verhalen over goed en
kwaad, rijk en arm, waarbij de
knipoog niet ontbreekt. Kortom,
verhalen over het leven zelf. We zingen bekende liederen uit de joodse
traditie. Na afloop is er een collecte voor Oekraïne.

KERKENRAAD
Angst en Vrijheid…..
Precies twee jaar geleden stond hetzelfde kopje boven het stukje wat ik
toen voor Binding aanleverde. We zouden toen, in 2020, 75 jaar vrijheid
vieren, maar konden dat vanwege de uitbraak van het coronavirus helaas
niet doen. En juist nu, op het moment dat de huidige variant van het
coronavirus minder ziekmakend blijkt te zijn en we afgelopen periode
de laatste maatregelen hebben kunnen loslaten, zijn we een nieuwe
periode van onzekerheid ingegaan. Een periode die ook angst met zich
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meebrengt. Want wie had kunnen bevroeden dat we anno 2022
geconfronteerd zouden worden met een oorlog in Europa waarbij
miljoenen mensen op de vlucht zouden slaan.
Ook in ons eigen dorp is inmiddels een groep Oekraïners aangekomen
en gehuisvest. Verreweg het grootste gedeelte in een hotel, maar ook
hebben sommige mensen onderdak mogen vinden bij particulieren.
Bijzonder hartverwarmend is dat de bevolking van Abcoude in deze de
handen ineen heeft geslagen en op vele gebieden (huisvesting,
zorgverlening, koken, buddy’s, onderwijs, tolken,
vervoersondersteuning, vrijetijdsbesteding en hulpgoederen) deskundige
hulp biedt. Ook onze kerk probeert hierin bij te dragen. Naast de
succesvolle inzameling van kleding en speelgoed in de Dorpskerk op de
dag dat de eerste vluchtelingen in Abcoude aankwamen is er op
verschillende maandagavonden een Hart van Licht ontstoken voor
Oekraïne. Daarnaast is er op initiatief van het Interkerkelijk Overleg De
Ronde Venen een stille wake gehouden in 5 kerken in onze gemeente.
Ook de Dorpskerk deed aan deze wake mee. Bezoekers konden een
lichtje aansteken, naar een powerpoint-presentatie over Oekraïne kijken
en een steunbetuiging tekenen voor de Oekraïense ambassade. Daarnaast
werd er Oekraïense muziek gedraaid.
Inmiddels is er in Abcoude vanuit burgers en overheid een kerngroep
geformeerd waarin ook onze PKN gemeente participeert. Als brede
samenleving proberen we de opvang en zorg voor onze Oekraïense
gasten zo goed mogelijk te organiseren.
Start interim-predikant
Op zondag 27 februari heeft u al kennis kunnen maken met interimpredikant Pieter van Winden. Inmiddels is ds. Van Winden een maand
aan de slag in onze gemeente, vooralsnog voor 8 uur per week. Hij heeft
de eerste gesprekken ook met een zgn. voorbereidingsgroep achter de
rug. De bedoeling is om inhoudelijk met een breed aanbod aan
ontmoetingsmogelijkheden gemeenteleden en anderen in Abcoude aan
het denken te zetten over kerk en dorp. Naast ds. Van Winden bestaat de
voorbereidingsgroep uit de gemeenteleden Caroline Nagel-Karels, Karel
de Snoo, Dirk Jan Aldewereld, Annelies Vellekoop en Claartje van
Andel. Elders in deze Binding praat ds. Van Winden u verder bij.
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Vertrek kerkelijk werker
U weet dat Eric Citroen per 1 februari 2022 als kerkelijk werker voor het
ouderenwerk in dienst is getreden bij de PKN-gemeente AmstelveenBuitenveldert. Eric heeft het daar goed naar zijn zin. Hoe fijn hij het in
Abcoude ook heeft gevonden, het verlengen van zijn contract bij onze
gemeente is hem nu te veel geworden. Dat betekent dat er per 1 april
2022 formeel een eind aan zijn dienstverband bij ons is gekomen. Eric is
niet uit zicht: na deze datum gaat hij nog wel in enkele diensten voor. En
hij heeft nog meer in petto. Op zondag 24 april om 17.00 uur zal Eric
officieel afscheid van ons nemen. Over de speciale wijze waarop, wordt
u nader geïnformeerd via de nieuwsbrief en de mededelingen in de
kerkdiensten. Houd datum en tijd vast vrij!
Pastoraat
Het vertrek van Eric Citroen als ouderling/kerkelijk werker heeft ook
gevolgen voor het pastorale werk in onze gemeente. Na het vertrek van
ds. Van der Wilt en het afscheid van ouderling Henk van Kessel was
Eric nog de enige persoon die het pastoraat vertegenwoordigde in de
kerkenraad. De bezoekmedewerkers van onze gemeente en de
kerkenraad hebben recent met elkaar gesproken hoe nu het beste aan het
pastoraat vorm gegeven kan blijven worden. Eigenlijk zijn we natuurlijk
met elkaar allemaal elkaars oog en oor! Het pastoraat gaat ons allemaal
aan. De bezoekmedewerkers beleven veel plezier aan het afleggen van
bezoeken. In een vruchtbaar gesprek is afgesproken dat de
bezoekmedewerkers een keer in de twee maanden bij elkaar zullen
komen om de pastorale zorg met elkaar te bespreken en af te stemmen.
Trek alstublieft zelf ook aan de bel als u vermoedt dat iemand pastorale
zorg nodig heeft, of als u zelf vragen hebt. U weet ons vast te vinden!
Pasen 2022
Nu leven we toe naar Pasen. Het feest waarbij we de opstanding van
Jezus Christus uit de dood mogen vieren. Wat een prachtig vooruitzicht
is dat! Dat we als christenen mogen geloven dat alles goed komt, dat de
dood niet het laatste woord heeft, maar dat een eeuwig en vredig leven
ons gegeven zal worden. Durven we daarin te geloven? Wie om zich
heen kijkt en ziet hoe de natuur weer tot leven is gekomen na de
‘doodse’ en kale winter weet…...
Namens de kerkenraad wens ik u fijne en gezegende Pasen toe.
Frits Kutschenreuter, voorzitter Kerkenraad
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Financiën.
In de afgelopen maanden heeft de actie Kerkbalans plaatsgevonden. Fijn
om te merken dat zoveel mensen bereid waren een handje mee te helpen,
bijvoorbeeld als bezorger voor de brieven. U weet het, Kerkbalans is van
levensbelang voor de (financiële) continuïteit van onze gemeente. Mocht
u nog geen bijdrage gedaan hebben, of overweegt u wellicht toch om
over te gaan op een periodieke vorm van bijdragen, aarzel dan niet want
het is van groot belang dat we onze gemeente ook financieel gezond
houden.
Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de jaarafsluiting (Jaarrekening) van
2021. Een grote klus, maar in de komende periode hopen we die te
kunnen laten vaststellen. In de volgende Binding zullen we de resultaten
presenteren. Fijn is dat de nieuwe penningmeester (Nico Hennipman) bij
vragen steeds bij ervaren gemeenteleden terecht kan!
Verwarming Dorpskerk.
In de vorige Binding schreef ik al dat de projectgroep vol energie de
schouders heeft gezet onder deze klus. Want onze verwarming is echt op
zijn einde. Tegelijkertijd merken we dat bedrijven die dit soort
werkzaamheden uitvoeren, tot over hun oren in het werk zitten. Dat
vraagt om laveren tussen creativiteit en inventiviteit. Gelukkig zit dat
wel goed in onze projectgroep! We verwachten dat de klus vlak na de
zomervakantie wordt uitgevoerd zodat we komende winter er warmpjes
bij zullen zitten!
Tot slot.
En verder spelen er nog tal van grotere en kleinere opgaven. Een grote
klus wordt geklaard door Co Gijsen die de tuin van ’t Hoogt helemaal
aan het opknappen is. Enorm fijn dat hij dat voor ons doet!
En misschien nog een ogenschijnlijk klein klusje, het vervangen van een
lamp. Dat is voor de meeste van ons niet zo ingewikkeld. Maar wat als
er een lamp stuk is gegaan hoog in het kruis van de kerk? Dat is een
belangrijke lichtbron, maar hoe kom je daar nou bij? Gelukkig wist Piet
Dierx nog hoe dat zit! Onder in de toren, een aantal trappen omhoog, en
dan oversteken naar een luik dat toegang biedt naar de bovenkant van
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het plafond van de kerk. Door het luik kruipen, hoofd naar beneden,
want er zijn daar grote balken…. en dan 20 meter vooruit!. Vervolgens
kun je met een snoer die lamp laten zakken in de kerk en er een nieuwe
indraaien! Je moet het maar weten. Piet heeft deze kennis overgebracht
aan andere mensen en gelijk een toelichting geschreven zodat we het
niet meer vergeten! Veel dank daarvoor.
Nick de Snoo
Voorzitter College van Kerkrentmeesters.

DIACONIE________________________________________

Collecte Werelddiaconaat 17 april Libanon
Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de
problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid,
armoede en geweld ontnemen jongeren - Syrische vluchtelingen, maar
ook de Libanese jeugd - elk perspectief op een betere toekomst.
Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar duizend kwetsbare
tieners uit deze wijk op. Het centrum voelt voor hen als een tweede
thuis: ze krijgen huiswerkbegeleiding, een vak-training, psychosociale
hulp of kunnen er terecht voor een partijtje tafelvoetbal of air-hockey.
Deze veilige en liefdevolle plek, waar jongeren de ruimte krijgen
leeftijdsgenoten te ontmoeten en even onbezorgd jong kunnen zijn, geeft
hun een stevig steuntje in de rug op weg naar de toekomst.
Met uw bijdrage steunt u wereld-diaconale projecten van Kerk in Actie,
zoals het werk in Beiroet voor kwetsbare jongeren. Geef 17 april aan de
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collecte of maak een bijdrage over op NL70INGB0000367845 t.n.v.
Diaconie Protestantse Gemeente Abcoude o.v.v. collecte ‘Jongeren
Libanon’.
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/jongerenlibanon
Namens de Diaconie, Josien Dijkstra

Terugblik Paasgroetenactie
In de vorige Binding en verschillende nieuwsbrieven heeft de Taakgroep
Diaconie afgelopen tijd aandacht gevraagd voor de Paasgroetenactie
vanuit de Protestantse Kerk in Nederland.
We meldden u dat gemeenteleden paasgroetenkaarten konden sturen aan
gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland.
Van de 50 door de Diaconie bestelde en uitgedeelde kaarten ontvingen
we er uiteindelijk 30 terug om te versturen. Dank aan eenieder die een
kaart heeft laten versturen!
Namens de Taakgroep Diaconie
Ida Kutschenreuter
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KERKDIENSTEN
Wij nodigen u van harte uit voor onze kerkdiensten op
zondagmorgen 10.00 uur in de Dorpskerk. Iedereen kan alle
kerkdiensten ook beluisteren en bekijken
op www.kerkdienstgemist.nl.
Deze diensten zijn zowel direct- tijdens de tijd van de kerkdienstte volgen, als later op elk ander gewenst moment.
In de kerk wordt gecollecteerd. U kunt uw giften ook
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.

10 april

Dhr. Eric Citroen, orgel Wilco Gijzen

11.00 uur ⃪

Palmpasen, Oecumenische Viering Cosmas
en Damianuskerk
Collecte in overleg

14 april

Ds. Rien Wattel, Hoofddorp
orgel Evert Hoogenstraaten
Witte Donderdag, Viering Heilig
Avondmaal
Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie
Tweede collecte: Jeugdwerk

19.30 uur

15 april
19.30 uur

Ds. Rien Wattel, orgel Lieuwe Visscher
Goede Vrijdag,
m.m.v. Cantorij o.l.v. Else Sterk
Geen collectes
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17 april
10:00 uur

Ds. Rien Wattel, orgel Evert
Hoogenstraaten
Eerste Paasdag
Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie
Tweede collecte: Ondersteuning gemeenten

24 april
10.00 uur

Ds. D. Pruiksma, Weesp, orgel Peter Staats
Eerste collecte: Stap Verder
Tweede collecte: Kerk en Eredienst

1 mei

Ds P. van Winden, Soest
orgel Peter Staats
Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie
Tweede collecte: Fonds Klimaat, Beeld en
Geluid

10:00 uur

8 mei
10:00 uur

15 mei
10:00 uur

22 mei
10:00 uur

Ds. Jesse de Bruin, Soest
orgel Evert Hoogenstraaten
Eerste collecte: Kerk in Actie Nigeria
Tweede collecte: Jeugdwerk
Ds. J. Compagner, Woerden,
orgel Lieuwe Visscher
Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie
Tweede collecte: Kerk en Eredienst
Mevr. ds. W. van Berkum, Amsterdam,
orgel Wilco Gijzen
Viering Heilig Avondmaal
Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie
Tweede collecte: Missionair Werk
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26 mei
10:00 uur

29 mei
10:00 uur

5 juni
10.00 uur

Ds. H.L. Versluis, Wageningen
orgel Frits Heil
Hemelvaartsdag
Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie
Tweede collecte: Fonds Klimaat, Beeld en
Geluid
Mevr. ds. J. Sneep-Oorbeek, Amsterdam,
orgel Evert Hoogenstraaten
Eerste collecte: Familie Griffioen ZuidAfrika
Tweede collecte: Jong Protestant
Ds. P. van Winden, Soest, Pinksteren
orgel Evert Hoogenstraaten
Eerste collecte: Kerk in Actie, zending
Zuid-Afrika
Tweede collecte: Fonds Klimaat, Beeld en
Geluid

Website en nieuwsbrief:
Welkom Demi!
Hoe leuk is het, dat op het vorige oproepje in de Binding met een
hulpvraag voor de nieuwsbrief-groep zich daadwerkelijk een jongere
heeft gemeld: Demi Vermeulen!
Demi blijkt verbazend snel en handig te zijn op de computer. Een foto in
de concept-nieuwsbrief zetten, is voor haar bijvoorbeeld een koud
kunstje. Daarmee is ons uitgedunde team weer iets versterkt.
Welkom Demi, erg leuk dat je bij ons team bent gekomen!
Wie ook wil meedoen, natuurlijk nog steeds van harte welkom.
Claartje van Andel (scriba)
P.S. Kijk binnenkort ook eens op onze website
www.dorpskerkabcoude.nl
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Film Zien
Our little sister
U bent van harte welkom op :
Donderdag 12 mei om 19.30 uur in ´t Hoogt

Drie zussen Sachi, Yoshino en Chika, wonen samen in een groot oud
huis in de stad Kamakura. Wanneer hun vader sterft, reizen ze naar
het platteland voor zijn begrafenis. Daar ontmoeten ze hun halfzus Suzu,
een verlegen tiener. Er ontstaat al snel een band tussen hen en ze
nodigen haar uit om bij hen in de stad te komen wonen. Het dertienjarig
meisje gaat maar al te graag in op de uitnodiging.
Na afloop bent u van harte welkom om na te praten over de film onder
het genot van een drankje.
Let op: de laatste Film-Zien-avond van dit seizoen is op
MAANDAG 20 juni!
Karel de Snoo en Frieda van Kessel
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Omzien
Is weer terug
Donderdag 31 maart zijn we weer gestart met Omzien. Door Erics
vertrek neemt Bram Valenkamp Omzien tijdelijk weer over, in ieder
geval tot aan de zomer. Dat betekent elke veertien dagen Omzien op
donderdag om tien uur in ’t Hoogt. Kijk op de kalender op pagina 2 voor
de juiste datum.

Opbrengst Sams kledingactie voor Mensen in Nood
Zaterdag 19 maart werd alweer de 50e Sams kledingactie voor Mensen
in Nood in Abcoude en Baambrugge gehouden.
Een minder resultaat werd verwacht gezien de enorme opbrengst van de
snel en effectief georganiseerde kledingactie voor Oekraïne. Maar niets
was minder waar. Dit jaar hebben we 6.100 kilo opgehaald, meldt
coördinator Corry de Vijlder. Afgelopen jaren was het gemiddeld zo'n
4.500 kilo.
Sams kledingactie krijgt veel vragen of deze kleding ook naar de
Oekraïne gaat. Daarover meldt Sam het volgende: Met de opbrengst uit
de verkoop van deze kleding steunen wij deze keer niet alleen de actie
voor Oeganda, maar ook hulpprojecten voor Oekraïne.
Dank allen voor hulp en vrijgevigheid.
Corry de Vijlder
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VAN DE REDACTIE

Het tweede kerkblad van dit jaar is weer uitgekomen. Altijd verrassend
voor ons als redactie om te zien hoeveel kopij er ondanks de wekelijkse
Nieuwsbrief toch weer binnenkomt voor de Binding; maar daarin gaat
het natuurlijk wel om het “langere termijn werk”. Gewoon handig als
naslagwerk!

INFO
ZINGNIEUWS: Korenfestival weer in
aantocht!
Zaterdag 21 mei is het weer zover! Na de
‘zangpauze’ i.v.m. de pandemie mogen de
koren weer repeteren en dat betekent dat
meer dan 15 koren uit de hele regio zich al
hebben aangemeld om eindelijk weer hun
beste klanken te kunnen laten horen op het alom geprezen Korenfestival
“BeKOORlijk Abcoude” in de mooie Dorpskerk!
Voor de zevende keer zal er de hele dag gezongen worden. Ieder koor
heeft haar eigen repertoire en ieder koor zingt op haar eigen manier. Op
de flyer die begin mei overal te vinden zal zijn, ziet u welke koren zullen
optreden, met daarbij de tijden.
U bent van harte uitgenodigd om dit alles te komen beluisteren. Het is
een evenement om niet te missen! Ook de welbekende Atelierroute zal
op die dag plaatsvinden. Het is dus een uitgelezen dag om het dorp in te
gaan en ook even uw Dorpskerk in te lopen.
Om ongeveer 10:00 uur zal het korenfestival feestelijk geopend worden
en om ongeveer 16:00 uur zal het laatste lied geklonken hebben. De
definitieve tijden zullen begin mei bekend zijn en staan dan in de flyer.
De toegang is gratis, maar we houden ons aanbevolen voor een
vrijwillige bijdrage. Er staat een bus bij de uitgang!
Voor meer informatie: bekoorlijkabcoude08@gmail.com
Liesbeth Hengeveld
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Zaterdag 14 mei: Petrus-Band live in de Janskerk te
Mijdrecht!
“Petrus” komt naar je toe om samen met jou/jullie uit volle borst te
zingen! De Petrus-Band (bekend van tv) toert in mei langs plaatselijke
gemeenten om gezamenlijk met bezoekers geliefde liederen te zingen
die te horen waren in het KRO-NCRV-programma Petrus in het land.
Daarin worden vertrouwde, nieuwe én vergeten liederen uit het
Liedboek van een nieuw muzikaal jasje voorzien.
De Petrus-Band bestaat uit 6 leden, op toetsen, gitaar, cello/bas,
sax/fluiten, viool/percussie en zang. Het bezoek van deze band is niet
alleen een concert maar ook een avond met veel samenzang!
Trakteer jezelf op een avond, gevuld met muzikale verhalen van God,
kom onder de indruk, laat je inspireren, krijg energie van het samen
zingen, geniet van het tot leven komen van de liederen, vertolkt door een
geweldige band. Het concert is in de Janskerk en duurt van 20:00 tot
21:30 uur (incl. korte pauze). Er wordt gecollecteerd voor een goed doel
van
Kerk
in
Actie
Tickets
zijn
verkrijgbaar
via
www.zingenindekerk.nl/petruslive De toegangsprijs is € 7,50 voor
volwassenen en € 3,50 voor kinderen t/m 15 jaar. We hopen op een volle
kerk! Muziek brengt ons samen!
Wim Schipper

Matinee concert op zaterdag 30 april 2022 in Breukelen
” Zingen in vrijheid ”
Het Nederlands Concert Mannenkoor geeft voor de zevende
keer een matinee concert, dat speciaal bedoeld is voor bewoners en
medewerkers van de Zorgcentra en Senioren in de Vechtstreek.
Dit concert zal worden gehouden in de H. Johannes de Doperkerk,
Straatweg 146 in Breukelen. Aanvang 15:30 uur. De kerk is open
om 14.45 uur en het concert duurt ca. 90 min.
Dankzij belangrijke sponsorbijdragen is de toegang voor het
concert gratis op vertoon van een toegangskaart.
De gratis toegangskaarten, bestemd dus voor bewoners en
medewerkers van de Zorgcentra en Senioren in de Vechtstreek,
zijn vanaf 21 maart o.a. beschikbaar in
Baambrugge bij: L. Veenstra, Pr. W. Alexanderstraat 22
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PASTORAAT
Interimpredikant per 1 maart: ds. Pieter van Winden
Tel. 06-12171113 e-mail: pieter@interimpredikant.nl
Vertrouwenspersoon: ds. Bram Willem Aarnoutse
Tel. 06-20024393

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
Hanny van den Bosch
Josien Dijkstra
Gera Hoorweg
Frits Kutschenreuter
Nick de Snoo
Imre Westerik
Matthijs Schram

06-51315993
06-33631863
020-3650167
284969
06-18865764
284286
06-39593585
281601

ouderling
diaken
diaken
ouderling
diaken
ouderling
diaken
diaken

Bezoekmedewerkers
Eigenlijk zijn wij als gemeente allemaal elkaars oog en oor. Mist u
iemand al even? Maakt u zich zorgen? Heel fijn als u dit laat weten!
Els Gillebaard
06-42693945
Cees Jansen
281560
Henk van Kessel 06-20096289

Janny vd Klok
Wout Wessel
Marry Willig
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283645
284783
06-51651870

Adressenlijst
telefoon: netnummer 0294Scriba:
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
06-13886891
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:
Annelies Rebel Jonkersgang 8 1391 DS Abcoude
06-16179736
Algemene zaken kerkelijk bureau:
Jack de Korte, Haagwinde 30, 1391 XV Abcoude
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284301

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
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 27 mei 2022
Kopij inleveren uiterlijk maandag 16 mei 12.00 uur.
E-mail: binding@dorpskerkabcoude.nl
of op het redactieadres:
Piet van Wijngaerdtlaan 62, tel : 281911
Verspreiding:
Fam. van Wieringen, Adm. : tel. 284442
B. Timmermans
: tel. 283709

Pasen opent de ogen voor een nieuwe dimensie,
de mogelijkheid van iets totaal anders,
iets waar je niet op had gerekend.
We hebben elkaar - èn de Geest van Pinksteren- nodig
om het te ontdekken.

Nummer
3
4

Kopijstop
16 mei
27 juni

Tijd
12.00 uur
12.00 uur
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Verschijningsdatum
27 mei
08 juli

