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JUNI TIJD PLAATS ACTIVITEIT 

Wo 01 20.00u ‘t Hoogt Kinderen en 

spiritualiteit 

Do 09, 23 10.00u ‘t Hoogt Omzien 

Zo 05, 12 13.00u-

16.00u 

Dorpskerk Openstelling 

Ma 20 18.00u ‘t Hoogt Film Zien 

Wo 22 20.00u ‘t Hoogt Uit de Tijd 

    

JULI TIJD PLAATS ACTIVITEIT 

Zo 03 13.00u-

16.00u 

Dorpskerk Openstelling 

Do 07 10.00u ‘t Hoogt Omzien 

    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Internetinformatie                                                                       

Dorpskerk   

www.dorpskerkabcoude.nl 

           KALENDER 2022 

http://www.dorpskerkabcoude.nl/


3 

 

 

 

 

       OM TE BEGINNEN 

 
 

Nieuwe dingen leren 
Op 5 juni vieren we het Pinksterfeest. Dat doen we in de vorm van een 

gezinsdienst. Maar ook is er een taartbak-wedstrijd en nodigen we 

Abcoudenaars  uit van buiten de kerk. Waar  slaat dat allemaal op? 

Kerstfeest vierden we in isolatie, vanwege corona. Het Paasfeest konden 

we vieren met z’n allen. Dat was fijn. Maar wie zijn die “we” en die 

“allen”? De komende twee feesten, Hemelvaart en Pinksteren, maken 

dat duidelijk.  

Het feest Hemelvaart is dat niemand kan zeggen “Ik heb Jezus en jij 

niet”. De vergissing is vaak, dat de hemel heel ver weg lijkt. Ergens 

achter de maan of zo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In het Bijbelboek Handelingen is de hemel juist heel dichtbij. Als een 

macht van licht en liefde om en door ons heen. Als de natuur waarin je 

leeft. Lees bijvoorbeeld het Bijbelboek Handelingen, hoofdstuk 1, over 

de Hemelvaart. De vrienden van Jezus vragen daar of Hij koning wordt 

van hun land, van Israël? Maar Jezus vindt dat veel te ver weg. Alsof Hij 

dan tussen ons inzit en sommigen dichterbij laat komen dan anderen. 

Nee, dat wil Hij niet. Hij wijst hén zelf aan: “júllie zullen getuigen zijn” 

(v8). Dat is zijn Hemelvaart. Zij zijn zelf deel van waar Jezus is. Ze zijn 

zelf onderdeel van de hemel. Klinkt dat vreemd? Toch, in Handelingen 

is die hemel Jezus’ werkelijkheid die ons allemaal omvat. Hij is dus niet 

in de eerste plaats thuis in mijn kerkje of mening of boekje. Hij is groter 

dan ik denken kan. En de vraag is of jij en ik thuis kunnen zijn ín Hem, 
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in zijn liefde, in zijn overgave en genade. Om ons is Hij gekomen. Dát 

noemt de Bijbel ‘hemel’.  

 

Die hemel laat vervolgens van zich horen. Ook nu. Dat is het 

Pinksterfeest. Met de tieners bespraken we de Pinksterdienst, 5 juni. En 

één zei, de Geest maakt dat je nieuwe dingen leert. Ze vond dat een feest 

meer dan waard. Wat klinkt dat goed! Nieuwe dingen leren, dat spreekt 

mij in elk geval erg aan. Want dat lee sik ook in het Bijbelboek 

Handelingen. Maar dan in hoofdstuk 2. Daar zijn vlammen van liefde, 

storm van geloof en woorden van hoop. Kortom, daar is genade. Die 

vrienden van Jezus merken dat. Het  overkomt hen. Ze merken dat 

geloof niet hun eigendom is. Geloof in Jezus gaat met je aan de haal. 

Pinksteren, vertelt Handelingen 2, is dat Jezus door jou anderen raakt. 

Allerlei anderen: mensen van alle talen en culturen. Het nieuwe van 

Pinksteren is dat de wereld in beroering raakt door zijn hemelse 

goedheid. Dat is ook in deze tijd weer hard nodig, lijkt me. 

Onze tijd is het tijdperk van Pinksteren. Een kerk is niet daar waar een 

bordje ‘kerk’ op de deur staat. Kerk van Jezus is overal waar genade te 

brengen en te halen valt. Dan is er kerk. Dat zie je aan die vriendengroep 

van Jezus in Handelingen 2. Dat is als groep nooit meer wat geworden. 

Van een vaste groep, werden ze een beweging. Zo is ‘kerk’ een 

beweging geworden in meervoud. Elke tijd staat opnieuw voor de 

uitdaging om uit te vinden hoe en wat en waar die beweging nu is. Dat is 

‘nieuwe dingen leren’ en dat is het Pinksterfeest. Daarom maken we 

daar op 5 juni een gezinsdienst van. Natuurlijk zijn er bekende liederen, 

op orgel begeleid door een van de voortreffelijke organisten. Maar ook 

speelt Imre Westerik piano. Met andere muziek. Er zijn ook 

kinderliederen. En er is beweging. Er is de geur van liefdevol gebakken 

taart. En mensen van heinde en verre worden uitgenodigd om te 

genieten van het goede, en ten diepste van geloof.  

Pinksteren maakt mij altijd hoopvol over de kerk. Want als je jaarlijks 

viert dat je nieuwe dingen gaat leren, dan krijgen we nieuwe wegen voor 

ogen. Dan ontstaat er vanuit dit feest en vanuit geloof nieuw zicht op de 

koers. Welke professionals je nodig hebt: we zullen het leren. Hoe we de 

kerk op een fijne en haalbare manier besturen? Ook dat zullen we leren. 

Het begint met het Pinksterfeest. 

Pieter van Winden  interim-predikant 
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Zieners 

Wat bijzonder is dat, om in de afgelopen weken enkele groepen te 

hebben gesproken. Groepen in en rond de Dorpskerk. Zo ontmoette ik 

de tieners van de catechese groep. Wat een fijne club is dat! Wij gaan 

samen de gezinsdienst van 5 juni, Pinksteren, voorbereiden.  

Ik vroeg de jeugd ook: wordt dat nog wat met die kerk? Ze zeiden, wij 

willen wel. Ze hebben heel veel te doen, maar kerk is ook leuk en 

belangrijk om te doen. God, Jezus en de Geest, dat is allemaal 

belangrijk. Ook voor jongeren. Hun probleem was echter dat ze niet 

goed vooraf weten wanneer er diensten zijn waar ze actief in kunnen 

zijn. Als het zover is, zijn ze vaak verrast. En liever weten ze dat meer 

vooraf, zodat ze dat samen mee kunnen inplannen. Ik zei, dat gaat wel 

lukken het komende jaar. Maar ik vroeg even door. Wat verwachten zij 

van een predikant of iemand anders die je als kerk zoekt en vraagt om de 

boel een beetje verder te helpen? Zeker een predikant, vonden ze. En 

wat voor iemand dan? Ze zeiden: iemand die kinderen en jongeren 

begrijpt. Dat is iemand die jou kent. En die niet saai een tekst opleest, 

maar die met je praat en je ook persoonlijk aanspreekt. 

Toen legde ik hun hét klassieke 

dilemma voor: maar áls we een 

predikant zoeken voor jongeren, hoe 

moet het dan met de ouderen? Tja. Ze 

vonden dan dat je toch wel voor de 

jongeren moest kiezen: zij hadden nog 

een heel leven voor zich en moesten nog 

leren om te geloven. Dat is dan toch 

veel belangrijker dan ouderen die al hebben geleerd om te geloven en 

het allemaal wel weten? 

Ik vond het ongelofelijk interessant wat ze vertelden en hoe ze 

redeneerden. Maar ik was er niet helemaal gerust op. Hoe valt dit in de 

Dorpskerk? Persoonlijk raak ik altijd een beetje geblokkeerd door die 

tegenstelling. Als je voor de jongeren pleit, hoor je: we moeten de 

ouderen niet vergeten. En als je inzet op het contact met ouderen, hoor 

je: maar de jongeren dan?! Ik vraag me altijd af of dat wel zo’n 

tegenstelling is. Bestaan ‘de jongeren’ eigenlijk wel? Hetzelfde vraag ik 

me af bij ‘de ouderen’. Ik snap wel dat je iedereen naar leeftijd kunt 
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indelen, maar iedereen is toch ook verschillend. En ‘de ouderen’, dat is 

een enorm diverse categorie. Idem voor ‘de jongeren’. 

Maar goed, kort daarna was ik op bezoek bij Omzien, een oecumenische 

ontmoetingsochtend van ouderen. Wat is ouder? In elk geval ouder dan 

ik. Ik deelde kaartjes uit met verschillende Bijbelteksten. Iedereen kreeg 

een kaartje. En de vraag was: hoe belangrijk is dit voor jou? Er ontspon 

zich een bijzonder fijn gesprek. Jezus is voor de meeste ouderen 

dichtbij. Zijn sterven aan het kruis toont een diepe en troostende 

waarheid. En de invloed van God in je leven lijkt vooral iets heel 

subtiels te zijn. Niet hard, snel en meetbaar. Maar daarom juist 

fundamenteel. Eén ding wil ik uit dit gesprek lichten. Het gesprek kwam 

op de kerk en de jongeren. De ouderen van Omzien zeiden, we moeten 

positief zijn als jongeren wat doen in de kerk! Niet klagen, maar hen 

complimenteren met wat er goed ging, met wat ze bedenken. De 

Omzieners bleken zieners te zijn! Want ze zeiden, juist als ouderen 

moeten we actief ruimte geven aan jongeren in en rond onze kerk. 

Toen dacht ik, dit ga ik in de Nieuwsbrief schrijven. En in de Binding. 

Wat een mooi verhaal! Ouderen en jongeren kijken in dezelfde richting. 

Er zijn vast en zeker tegenstellingen in de Dorpskerk. Dat moet ook. Dat 

is ook goed. Maar de tegenstelling tussen ‘de jongeren’ en ‘de ouderen’ 

die is er niet. We zijn samen Dorpskerk. Met álle diverse, mooie en 

moeilijke tegenstellingen kun je kerk zijn. Het recept is eenvoudig: 

werkelijk naar elkaar luisteren, doorvragen. Niet vasthouden aan 

vooroordelen. Ruimte geven. Met een open blik vooruitkijken. Plannen 

wat je belangrijk vindt en niet zomaar wat doen! Zo komen we er wel, 

als ik de jongeren en ouderen zo hoor. Zelf voeg ik daar dan nog aan 

toe: een beetje lief zijn voor elkaar. Daarmee bedoel ik, als je over een 

ander spreekt, doe dat dan positief en vanuit een besef van zegen en 

verbondenheid. Maar dat hoef ik u niet te vertellen. Want dat doet u al. 

Pieter van Winden, interim-predikant 

Gedachtenis Marten Hoogenhout  

Op 21 maart overleed in de leeftijd van bijna zeventig 

jaar Marten Hoogenhout, wonende aan de Molenweg 

6 in Abcoude. Zijn overlijden is een groot verlies voor 

zijn echtgenoot Judith Dubbeld en hun kinderen Chris 

en Marten. Marten was afkomstig uit een muzikaal 
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gezin en muziek speelde van jongs af aan een rol in zijn leven. Met hart 

en ziel was hij verbonden aan de Amsterdamse Cantorij, waarvoor hij 

zich tot vlak voor zijn dood ingezet heeft. Tijdens de drukbezochte 

dankdienst voor zijn leven, op 29 maart in de Dorpskerk van Abcoude, 

was dan ook een ruime plaats ingeruimd voor de vocale muziek. 

Motetten van Heinrich Schütz en Johann Sebastian Bach werden ten 

gehore gebracht door de Amsterdamse Cantorij onder leiding van Felix 

van den Hombergh, begeleid door musici van het Barokorkest van de 

Cantorij. In de gekozen muziek klonken de thema’s van leven en dood 

op indringende wijze: het leven is kort, kwetsbaar en gaat in een 

oogwenk voorbij. Wat blijft is niet alleen de trouw van God maar ook 

datgene wat een mens in zijn leven tot stand heeft gebracht, zoals 

verwoord in de Openbaring van Johannes waar van de overledenen 

gezegd wordt: ‘zij mogen uitrusten van hun inspanningen, want hun 

daden vergezellen hen’. De wijze waarop tijdens de dienst deze 

levensvisie en dit geloofsvertrouwen muzikaal werden vertolkt werkte 

troostend te midden van alle gevoelens van gemis en verlies. Bij het 

afscheid nemen van Marten citeerden wij een treffende regel uit het 

Liedboek: ‘Als eens mijn eigen adem stokt, dan draagt mij uw muziek’. 

In grote dankbaarheid gedenken wij Marten en wij leven mee met 

Judith, de kinderen Chris en Marten en hun partners en de overige 

familieleden.  

Ds. Gerard van Es 

 

In memoriam Gina de Jong-Müller  
Op 30 maart is overleden Gina de Jong-Müller, zij werd 

85 jaar. Een lieve vrouw, moeder, humorvolle 

schoonmoeder en toegewijde oma, zo laat de familie 

weten op de rouwkaart. En, zo gaf echtgenoot Piet later 

aan: niet het type om pantoffels klaar te zetten; ze had 

ook overal een mening over. Gina was een intelligente vrouw en een 

doorzetter, die haar mentaliteit heeft doorgegeven aan haar dochters. Ze 

werd geboren in Amsterdam-Noord en ging later met Piet wonen in 

Uithoorn en vervolgens op Peppinghof in Abcoude. In de jaren ‘90 werd 

het huis aan de Roomolen betrokken.  

Gina vond haar bestemming in het onderwijs. Iets wat goed bij haar 

paste. Ze was gek op lezen en hield veel van vogels en planten. De 

familie De Jong heeft  veel plezier beleefd aan het landhuis in Frankrijk. 
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Dichter bij huis genoot Gina van haar moestuin. Maatschappelijk was zij 

actief, onder meer als secretaris van de Stichting Senior. Voor de 

Dorpskerk is ze jarenlang als diaken actief geweest. Ook dat paste goed 

bij haar: er voor anderen zijn.  

Wat haar bijbleef, zelfs toen ze werd opgenomen in het tehuis in Wijk 

bij Duurstede, zijn de liederen van vroeger. Dat gaf haar een gevoel van 

thuis. 

Bij de uitvaart in  besloten kring hebben we gelezen uit psalm 23, een 

psalm over vertrouwen op God. Ze is begraven op Geinhof. Wij wensen  

Piet, Christa, Ellen en verdere familie  sterkte toe. 

Eric Citroen  

 

In memoriam Annette van der Most:  

liefde overwint 
Op 2 april  hebben wij in de afscheidsdienst het leven 

en sterven herdacht van Annette Alida van der Most-

de Ridder. 

Annette werd geboren op 11 november 1939 in 

Zuylen. Zij had als oudste dochter een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel en ontwikkelde een sterk karakter. Zij 

verhuisde met haar ouders naar een boerderij in het Gein. Toen had zij 

niet kunnen denken dat ze jaren later Burgemeester van Abcoude zou 

worden. Een heel bijzondere en mooie stap in haar loopbaan, nadat ze 

lange tijd wethouder en locoburgemeester van de gemeente Nieuwkoop 

was geweest. 

Samen met echtgenoot Ger kwam ze in Abcoude wonen, waar ze al snel 

een bekende verschijning werd. Haar rode jas en haar hoeden vielen op, 

maar meer nog haar vriendelijkheid en betrokkenheid die haar zo 

kenmerkten. Waar ze kon en waar ze werd uitgenodigd was zij 

aanwezig. Ook in de kerken van Abcoude en Baambrugge kwam ze 

regelmatig de diensten bijwonen. 

Toen Annette in de zomer van 2021 ziek werd en in de loop van dat jaar 

te horen kreeg dat zij niet meer zou herstellen, trof ze haar 

voorbereidingen. 

Haar wens was duidelijk: ze wilde een traditionele uitvaartdienst. 

Samen met haar kinderen José en Wouter is de dienst tot in de puntjes 

voorbereid en is aan die wens voldaan.  
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Annette overleed op vrijdag 25 maart jl. In de week dat zij zwakker 

werd maar nog alert was, is er bij haar thuis een klein en intiem 

afscheidsmoment geweest. 

We hebben het lied gezongen uit het Liedboek 216 “Dit is een morgen”, 

wat ook in de afscheidsdienst heeft geklonken. Het was een heel 

bijzondere gebeurtenis. 

Ook de afscheidsdienst was waardig en vol goede woorden. De woorden 

van Paulus uit 1 Cor. 13 stonden centraal. Woorden die het hart raken. 

Woorden van liefde. Dat het leven zonder liefde niet gaat, begrijpt 

iedereen. In deze tijd worden twee woorden vaak verward: liefde en 

tolerantie. Tolerantie is dat je niet over anderen oordeelt, dat iedereen 

mag vinden wat hij wil en dat iedereen het recht heeft om er te zijn. Dat 

zijn mooie dingen, het is een goede basis voor vrede. Maar ‘ik tolereer 

jou’ is echt iets anders dan ‘ik heb je lief’. Tolereren is redelijk 

gemakkelijk: je haalt gewoon je schouders ergens over op en loopt weg. 

Liefde gaat veel verder: dan raak je persoonlijk betrokken. Dan wil je 

iemand leren kennen, dan gaat het je echt om de ander. Om de ander 

echt te kennen, met oprechte aandacht luisteren! 

Annette kon dat. Ze onthield ook de dingen die je haar had verteld en 

kwam er op terug. Dan vroeg ze er nog naar. Dan wist je: ze heeft echt 

geluisterd. Ze wil me echt kennen. 

Daarmee liet Annette iets zien van 1 Cor 13. 

“Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan 

is de liefde”. 

En daarmee kan ieder mens verder. Omdat de Bron van liefde nooit 

verdwijnt, nooit uitgeput raakt, nooit opdroogt. Die Bron van Liefde, 

God zelf, gaat met ons mee. Soms zul je Hem opmerken, soms ga je er 

langs heen, soms verdwaal je, soms opent zich weer een weg.  

Je kunt er altijd naar terug. Je bent altijd welkom! Liefde overwint! 

Karin Smit, Baambrugge 

 

 

KERKENRAAD 
 

Leuk, een kerk besturen! Kan dat? 

Een kerk besturen is niet altijd makkelijk. Want hoe bestuur je een kerk? 

Bovendien, veel kerkenraden worstelen met vacatures. Soms zo erg, dat 

het haast niet meer te doen is, zoals in de Dorpskerk. Kan dat anders? 
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Een kerk is een bijzonder soort organisatie. Daarom zijn er bij het 

besturen ervan een paar valkuilen. De eerste is dat je een kerk bestuurt 

zoals je dat in je werk gewend bent. Je bent bijvoorbeeld  ondernemer, 

en je bestuurt ‘de toko’ als een bedrijf, dat goed moet lopen, efficiënt en 

financieel gezond. Daar is niks mee mis. En toch werkt het niet. Want 

een kerk is zeker een bedrijf. Maar het is ook méér dan dat.  

Een kerk is ook een vorm van familie: je bent met elkaar verbonden, met 

alle leeftijden en voorkeuren, zonder voor elkaar gekozen te hebben. En 

je leeft met elkaar mee in mooie en moeilijke tijden. Een kerk is dus een 

bedrijf. Het is ook een familie. Je ziet soms kerkenraden die eenzijdig op 

de familiekant inzetten. Dan hebben we het gezellig met elkaar, iedereen 

is welkom, we zien om naar elkaar, er is meeleven. Ook daar is niks  mis 

mee. En toch mist er iets. Dat komt omdat een kerk ook een 

geloofsgemeenschap is.  

Een geloofsgemeenschap: een kerk is ook een groep die door een diep 

ideaal gegrepen is. Daarvoor ga je de barricades op als het moet. Als 

kerk zeg je: we zijn van Jezus Christus. Dat is het meest fundamentele.  

Bedrijf, familie, geloofsgemeenschap. Het een lastige maar leuke puzzel 

om aan die drie aspecten van de kerk leiding te geven. Want alle drie 

hebben leiding, structuur en voorstellen voor keuzes nodig. In veel 

kerkenraden hoor je, ‘we doen toch zo ons best?!’ Dat klopt altijd. Vaak 

echter doet men z’n best op één of twee aspecten en valt een derde 

aspect buiten de boot. En dan vaart die boot niet meer lekker.  

Er is nog een andere, veel voorkomende valkuil in het kerkenraadswerk. 

Dat is dat je óf verzandt in dingetjes doen en acties en detail, óf dat je 

bestuurt over de hoofden van de gemeenteleden heen. Het is de kunst 

om als kerkenraad en gemeente hoopvol en open met elkaar om te gaan. 

Als kerkenraad kun je met veel plezier laveren tussen details en grote 

lijnen.  

Bij laveren speel je met de wind en de stromingen omdat je de boot kent 

en je weet op welke route je koerst. Zo kan kerkenraadswerk zijn. Dat is 

vaak ontzettend leuk om te doen. En effectief. Ik merk ook hoe goed de 

sfeer in de kerkenraad van de Dorpskerk is. Wat een bevlogenheid en 

inzet. Enorm!  Met de kerkenraad van de Dorpskerk gaan we de 

komende weken (maanden misschien) toch eens na hoe je een kerk 

bestuurt.  

Want ik loop nu een paar maanden mee. En ik geloof dat het mogelijk 

is, nodig is én leuk om voluit kerk te zijn in Abcoude en regio, daarbij 



11 

 

 

 

ondersteund door een fijne kerkenraad waar je allemaal graag een tijdje 

in meedraait. Dat is prima te doen. 

Pieter van Winden, interim-predikant   

 

Berichten vanuit de Kerkenraad 
Op het ogenblik zijn er op diverse gebieden veel ontwikkelingen gaande 

in onze gemeente. Op vele plaatsen in deze Binding kunt u lezen wat er 

allemaal gebeurt. Ik som hier kort op waarover o.a. bericht wordt: 

 

* verwarming Dorpskerk (voorbereidingen zijn begonnen,  

   werkzaamheden kunnen dit najaar daadwerkelijk worden uitgevoerd) 

*  jaarrekening 2021 (goedgekeurd en vastgesteld) 

* taallessen Oekraïners in ‘t Hoogt 

* Heel Abcoude Bakt 

* Pinksteren 

* communicatie (kijk eens naar de compleet vernieuwde website van 

   onze kerk) 

* Uit de Tijd 

 

Het is buitengewoon mooi te zien met hoeveel enthousiasme zaken zijn 

en worden aangepakt na deze corona-tijd en welke ideeën er worden 

aangedragen en uitgevoerd. We kunnen trots zijn op onze gemeente!  

 

Naast alle genoemde activiteiten is ook de voorbereidingsgroep onder 

leiding van interim-predikant Pieter van Winden druk bezig in kaart te 

brengen hoe onze kerk gezond de toekomst in kan gaan. Waar liggen 

kansen, waar de beperkingen? In de Nieuwsbrief schrijft ds. Van 

Winden regelmatig over de stand van zaken, maar ook in deze Binding 

zal hij ingaan op wat hij ervaart als de koers van onze gemeente, de 

bestuurbaarheid en het aantrekken van een mogelijke professional. 

De kerkenraad onderzoekt bovendien de mogelijkheid om het contract 

met ds. Van Winden tijdelijk uit te breiden. Daardoor zouden essentiële 

zaken zoals catechisatie en een onderdeel van het pastoraat naast zijn 

taak om de kerkenraad te adviseren over de koers van de gemeente ook 

door hem opgepakt kunnen worden. Zodra hier duidelijkheid over is, 

zullen wij u dat via de wekelijkse digitale Nieuwsbrief en de 

mededelingen tijdens de kerkdiensten natuurlijk laten weten. 
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Rest mij u tenslotte mooie en gezegende Pinksterdagen toe te wensen. 

Te beginnen met een bijzondere kerkdienst! 

 

Frits Kutschenreuter, 

voorzitter Kerkenraad 

 

Radertjes laten draaien 
Communicatie, wat is er veel mogelijk! Van 

iets verder weg naar dichterbij. Binding, 

Nieuwsbrief, Website, Facebook, een appje 

met de telefoon, kaartje op de mat, 

telefoontje, bezoekje, een gesprek. 

Het contact tussen mensen is pas 

communicatie als het de ander ook echt 

bereikt. 

 Als er niet alleen gezonden wordt, maar ook 

ontvangen.  

Dat is wel eens puzzelen. Niet iedereen haalt zijn informatie uit dezelfde 

bron. Aan de andere kant raak je ook snel gewend aan beschikbare 

informatie. Wie kan zich ons leven nog voorstellen zonder internet? Wie 

kan zich nu nog voorstellen dat er geen uitzending via 

‘kerkdienstgemist.nl’ zou zijn? Waar je een kerkdienst die je erg 

getroffen heeft ook nog eens terug kunt beluisteren, of een liedtekst die 

je erg aansprak nog eens kan horen? 

 Wie kan zich nu nog voorstellen dat er geen wekelijks actuele 

nieuwsbrief zou zijn, die zelfs op de vernieuwde website nagelezen kan 

worden? 

Niemand meer. Onze informatievoorziening went erg snel. Het is ook 

leuk om daar een radertje in te zijn. Wie mee wil doen om deze radertjes 

te laten draaien, zoals met berichtjes maken voor Facebook voor of na 

iets leuks, wie wil helpen bij nieuwsbrief of website….. we nemen je 

natuurlijk graag op in onze teams. Leuke (en leerzame) momenten 

verzekerd!  

 

Claartje van Andel 

 scriba@dorpskerkabcoude.nl  

P.S. Kijk eens op onze vernieuwde website www.dorpskerkabcoude.nl  

 

 

mailto:scriba@dorpskerkabcoude.nl
http://www.dorpskerkabcoude.nl/
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      COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

 

 

 

 

 

 

 

Bijgaand de balans en het verkorte overzicht van de jaarrekening 2021 

Gemeenteleden die de volledige jaarrekening willen inzien kunnen 

daartoe een afspraak maken met de penningmeester Nico Hennipman  

(e-mail: n.hennipman@outlook.com; tel 06-22787416) 

 

 

mailto:n.hennipman@outlook.com
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Berichten vanuit het College van Kerkrentmeesters 
Financiën 
In de afgelopen weken is door onze penningmeester hard gewerkt aan de 

Jaarrekening van 2021. Een grote klus, fijn is dat Nico Hennipman, als 

nieuwe penningmeester bij vragen steeds bij ervaren gemeenteleden 

terecht kan! Ook veel dank aan Jaap Verkerk die de controle op de 

jaarrekening heeft uitgevoerd.  Inmiddels heeft de Kerkenraad 

ingestemd met de jaarrekening. U vindt hem in deze Binding. 

 

Verwarming Dorpskerk 
De eerste stap wordt gezet in de komende weken. De verwarmingsputten 

in de kerk gaan open voor de eerste werkzaamheden. Zoals u 

ongetwijfeld weet, zijn het hoogtijdagen in de bouw. Het is dan ook niet 

eenvoudig om de werkzaamheden rond te krijgen, maar met het sterke 

team dat er staat gaat dat dit jaar toch goed komen! Meer hierover leest 

u elders in deze Binding. 

 

Tot slot  
En verder spelen er nog tal van grotere en kleinere opgaven.  Ik zou dit 

keer echter ook het vele werk willen benoemen voor het gebruik van de 

kerk en ’t Hoogt. Want het is duidelijk dat er steeds meer vraag is naar 

gebruik van onze gebouwen. Voor kerkelijke activiteiten, maar ook 

andere activiteiten vinden plaats. Zo worden er sinds enige weken 

frequent taallessen voor de Oekraïners uit Abcoude gegeven in ’t Hoogt. 

Daar zijn we best trots op. 

Ook in de kerk is het druk. Onze koster Tineke Hennipman en onze 

verantwoordelijken voor de verhuur, Henk van Kessel en Wilco Gijsen, 

zijn er maar druk mee. Ik wil hen, en ook Marjo en Anouk die de 

werkzaamheden voor ’t Hoogt coördineren hier daar nadrukkelijk voor 

bedanken. Zonder deze enorme inzet kunnen we het kerkenwerk echt 

niet rondkrijgen.  

Nick de Snoo, voorzitter College van Kerkrentmeesters 

 

Onderhoud en verbetering verwarming Dorpskerk 
Afgelopen najaar – zie Binding nr. 5, oktober 2021 – berichtten wij u 

over de voorbereidingen om de verwarmingsinstallaties in de Dorpskerk 

te verbeteren en waar nodig te vernieuwen. Wat is er sindsdien gebeurd? 
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Van ontwerp naar uitvoering 

Adviesbureau DWA, met ruime ervaring op het gebied van 

klimaatbeheersing in kerkgebouwen, heeft in de winter een 

systeemontwerp opgesteld voor de gewenste verbetering. Met dit 

ontwerp zijn meerdere ‘marktpartijen’ (installateurs en aannemers) 

benaderd met het verzoek offerte uit te brengen. Installatiebedrijf SPIE, 

waarvan het vroegere Abcouder Aaftink Verwarming nu deel uitmaakt, 

en restauratiebedrijf Verwoerd hebben hierop bevestigd de benodigde 

werkzaamheden komende zomer uit te kunnen voeren. De intentie om 

deze vertrouwde partijen te vergelijken met andere aanbieders is 

achterhaald door de praktijk van wat in het nieuws populair ‘een 

overspannen markt’ wordt genoemd. Partijen, die in november nog 

hadden gezegd graag mee te willen doen, haakten in de daaropvolgende 

maanden een voor een af.  

Blijft staan dat we met het nodige vertrouwen de samenwerking met 

SPIE en Verwoerd aangaan, uiteraard binnen de grenzen van de 

financiële middelen, die het College van Kerkrentmeesters en de 

Kerkenraad daarvoor bestemd hebben. 

 

Vier stappen 

Op basis van het ontwerp en de gesprekken met betrokken deskundigen 

van DWA, SPIE en Verwoerd zijn vier stappen benoemd om een beter 

functionerende verwarming  te realiseren: 

1. Luiken aanbrengen om bij de bestaande verwarmingsputten in 

de kerk te kunnen komen, voor onderhoud en mogelijke 

aanpassing, c.q. vernieuwing van de apparatuur.  

Door ARBO wetgeving mogen de putten niet meer op de oude 

manier - onder de vloer kruipen – worden benaderd.  

2. Extra vloerverwarming aanbrengen, waar nu een lattenvloer ligt 

(middenschip en zijbeuken dus). Latten vervangen door PVC in 

een kleur, die past bij de hardstenen vloer eromheen. Deze 

vloerverwarming wordt met aardwarmte van onder het 

Kerkplein gevoed door een pomp in de kelder onder de 

consistorie. Voor het aanpassen van de lattenvloer is vergunning 

aangevraagd bij de Gemeente, de werkzaamheden voor het 

verkrijgen van aardwarmte zijn al aangekondigd en worden later 

nader gespecificeerd. Hiervoor geldt een meldingsplicht.  
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3. Vernieuwen van de ketels voor de bestaande verwarming, 

inclusief nieuwe regeltechniek, pompen en rookgasafvoeren. De 

huidige ketels functioneren nog goed, maar zijn al afgeschreven 

en komen in aanmerking voor ‘reguliere’ vervanging, waarmee 

we de bedrijfszekerheid, duurzaamheid en zuinigheid sowieso 

kunnen vergroten. SPIE brengt hiervoor offerte uit, waarbij we 

wel de waarschuwing in acht moeten nemen, dat levertijden in 

deze branche aanzienlijk zijn opgelopen. 

4. Verbeteren van de installaties in de vloerputten. Zie ook punt 1. 

Het definitieve voorstel hiervoor kan worden gemaakt na 

inspectie onder de vloer.  

De tweede stap zal het meest zichtbaar en merkbaar zijn voor onze 

gemeenteleden. Voor het installeren van de extra vloerverwarming en 

het vervangen van de 

lattenvloer zal de kerk een 

paar weken niet gebruikt 

kunnen worden. Dat staat nu 

gepland in de periode na de 

bouwvak vakantie, eind 

augustus, begin september. 

Nadere informatie hierover 

zullen we uiteraard bijtijds 

delen met onze  

gemeenteleden.  

 

Comfort 

De extra vloerverwarming gaat voor de grootste verbetering van het 

comfort in de kerk zorgen, waarbij gezegd dat een monumentaal gebouw 

nooit in de buurt zal komen van een subtropisch zwemparadijs. In die 

zin willen we ook het enthousiasme van sommige gemeenteleden 

enigszins temperen; de kerstnachtdienst in korte mouw bijwonen lijkt 

ons nog altijd geen goed idee.   

Heeft u vragen? Stel ze aan een van ons: 

Projectgroep Klimaatverbetering Dorpskerk 

Johan Griffioen, Nico Hennipman, Gerda Kool, Karel de Snoo, Vincent 

 Pijpers, Jan Westerik 

e-mail voorzitter: v.pijpers@planet.nl  

mailto:v.pijpers@planet.nl
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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 kerkdienst te 

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.  

 

 

26 mei   Ds. H.L. Versluis, Wageningen, 

donderdag                 orgel Frits Heil  Hemelvaartsdag 

10.00 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie 

 Tweede collecte: Fonds Klimaat, Beeld en 

Geluid 

 

29 mei Mevr. ds J. Sneep-Oorbeek, Amsterdam, 

orgel Evert Hoogenstraaten 

10:00 uur Eerste collecte: Familie Griffioen Zuid-

Afrika  

Tweede collecte: Jong Protestant 

 

 

 

 

 

https://dorpskerkabcoude.us20.list-manage.com/track/click?u=9b72b45591353a19c9d6bad43&id=4df2f63364&e=812372d76f
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5 juni   Ds. P. van Winden, Soest Pinksteren 

   orgel Evert Hoogenstraaten 

10.00 uur Eerste collecte: Kerk in Actie, zending 

Zuid-Afrika 

 Tweede collecte: Fonds Klimaat, Beeld en 

Geluid 

 

12 juni Mevr. ds. Henriëtte van Dunné, Abcoude 

orgel Lieuwe Visscher 

10.00 uur m.m.v. Cantorij o.l.v. Else Sterk 

Eerste collecte: Voedselbank De Ronde 

Venen 

Tweede collecte: Kerk en Eredienst 

 

19 juni   Ds. Jacques Steenkamp, Lunteren 

orgel Evert Hoogenstraaten  

10.00 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie  

 Tweede collecte: Jeugdwerk 

 

26 juni Dhr. Daan Grutter, proponent, Baarn 

orgel Peter Staats 

10.00 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie 

Tweede collecte: Fonds Klimaat, Beeld en 

Geluid  

 

3 juli Ds. Ad Alblas, Leiden 

10:00 uur Viering Heilig Avondmaal 

Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie 

 Tweede collecte: Kerk en Eredienst 

 

10 juli Dhr. Eric Citroen, Lisserbroek 

10.00 uur Eerste collecte: Stap Verder  

 Tweede collecte: Fonds Klimaat, Beeld en 

Geluid 
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17 juli Ds. H. Borghuis,  Deventer 

10:00 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie 

Tweede collecte: Jeugdwerk 
 

 

 

 

    DIACONIE________________________________________    

 

 

 

 

 

 

 
Een tweede leven voor uw oude mobieltje, toner of cartridge  

Kerk in Actie gelooft in delen. Met elkaar in actie voor de naaste, 

dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Ook u kunt in actie 

komen door simpelweg uw oude mobieltje, lege inktcartridge of toner, 

ansicht- en geboortekaarten, postzegels en oud geld in te leveren in de 

kerk. Misschien heeft u het inleverpunt hiervoor wel zien staan in de 

kerk? Wat kunt u nog meer doen?  

 

● Vraag op uw werk, school of vereniging om de lege cartridges 

en toners te verzamelen.  

● Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van 

ansichtkaarten. 

● Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. Een 

ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een 

afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel. 

Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij 

het oud papier. 

● Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en 

kaarten van Anton Pieck, Voor het Kind en Stichting 

Kinderpostzegels in alle maten en vormen. 
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Wat levert het op? 

In 2021 was de opbrengst € 20.382,30 (€ 17.245 via postzegels en kaarten en € 

3.137,30 via cartridges en telefoons). In 2020 was dit € 24.625,90 (€ 

18.691 via postzegels en ansichtkaarten, € 5.824,90 via mobieltjes en 

cartridges en nog € 110 via oud muntgeld). Met de opbrengt kunnen Kerk in 

Actie en de GZB weer veel mensen ondersteunen. 

  

Wilt u meer weten? Kijk op www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties 

Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen. 

Namens de Taakgroep Diaconie 

Ripka Verheul 

 

Collecte 5-6-2022 Zending Zuid Afrika 
Veel  boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al 

generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat hun leven ooit zal 

verbeteren. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze 

mentaliteit door boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie 

inspireert hen met Bijbelverhalen en leert hun hoe ze met betere 

landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader 

van ‘jong geleerd, oud gedaan’ investeert de organisatie juist ook in 

kinderen zodat er een structurele verbetering van de leefomstandigheden 

optreedt. 

 

http://www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties
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Wat betekent dit voor Xolile en haar oma? 

Xolile is 13 jaar en woont samen met haar broers en zussen bij haar 

oma. Haar oma brengt veel tijd door in haar tuin en verbouwt en kweekt 

daar groente en fruit. Ook repareert ze kleding voor extra inkomsten. 

Xolile helpt haar oma door de tuin te besproeien en door de herstelde 

kleding naar de eigenaren terug te brengen. Xoliles oma is enthousiast 

over de training die ze heeft gekregen, haar bedrijfje bloeit als nooit 

tevoren. “Ik heb geen geldzorgen meer en kan goed voor mijn 

kleinkinderen zorgen. Ik geniet ervan om te zien hoe gezond en blij ze 

zijn”, zegt ze. 

 

Lees meer: kerkinactie.nl/bijbelsboeren 

 

 

 

 

Geef tijdens de kerkdienst op 1e Pinksterdag, of maak uw bijdrage over 

op NL70INGB0000367845 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 

Abcoude ovv 5-6-2022 

Hartelijk dank namens de Diaconie, 

Josien Dijkstra 

 

 

 
 

 

 

https://www.kerkinactie.nl/bijbelsboeren
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Omgaan met de spiritualiteit van kinderen 
 

Avond in ’t Hoogt, 1 juni, 20.00 uur 

 

Zie je het nog, dat kinderen spiritueel zijn? We zijn vaak te druk. Of we 

zijn ermee verlegen. Want kinderen ervaren verwondering, intense 

blijdschap of diep verdriet. Wat moet je ermee? Ze worden geraakt door 

een spinnetje of de regenboog. Maar reiken wij hun daarbij taal aan? 

Kinderen hebben taal nodig om hun spirituele ik te kunnen voeden. 

Soms kan kerkelijke taal daarbij helpen. Maar het kan soms ook in de 

weg staan. Daarin kies je samen met je kind wat werkt en wat niet. 

Voorop staat dat je kind met spiritualiteit leert leven en dat jij je kind 

daarin voorbeelden laat zien. 

Hierbij staat iets op het spel. Om te beginnen helpt spiritualiteit je om 

evenwichtig mens te zijn. Het helpt je om niet te pesten en maakt je 

weerbaar tegen pestgedrag. Het helpt je om verbonden te zijn met de 

natuur en met andere mensen. Het helpt je om om te gaan met tegenslag 

en teleurstelling. Spiritualiteit is een diepe vreugde waar je naar terug 

kan keren telkens als het nodig is. Op deze avond geven we concrete 

voorbeelden en mogelijkheden. Daarmee kun jij je kind helpen bij het 

ontwikkelen van spiritualiteit. En het zal jezelf ook goed doen. Recent 

onderzoek van de joods Amerikaanse Deborah Schein ondersteunt deze 

avond.  

Pieter van Winden 
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HEEL ABCOUDE BAKT 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op Eerste Pinksterdag zal de dienst in het teken staan van Heel Abcoude 

Bakt. Na een succesvolle editie in 2018 zullen de Abcoudenaren het 

weer tegen elkaar opnemen in een heuse strijd: wie wordt de winnaar 

van ‘Heel Abcoude Bakt 2022’ 

 

De door jullie zelfgemaakte taarten kunnen tussen 09.00 uur en 10.00 

uur worden ingeleverd in de Dorpskerk. Tijdens de Pinksterdienst zullen 

de taarten worden beoordeeld door een deskundige jury. Na de dienst, 

rond 11.00 uur, vindt de prijsuitreiking plaats, waarna wij allen de 

gemaakte taarten onder het genot van koffie en thee zullen proeven op 

een feestelijk ingericht Kerkplein. Allemaal klaar? Bakken maar!  

 

Waar: Dorpskerk Abcoude 

Wanneer: zondag 5 juni (1e Pinksterdag) 

Inlevermoment taarten: tussen 09.00uur en 

10.00 uur 

Prijsuitreiking en tijd voor taart: na de dienst 

rond 11.00 uur  

 

 

Anouk de Snoo,  Sibbeliene van den Bosch  
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 Film Zien 

“Vele hemels boven de zevende” 

U bent van harte welkom op  

Maandag 20 juni om 18.00uur  in ´t Hoogt 

 

 
 

De Belgische schrijfster Griet Op de Beeck debuteerde op 31 januari 

2013 met Vele hemels boven de zevende. Deze roman gaat over vijf 

verschillende mensen, aan elkaar verwant, die stuntelend overeind 

proberen te blijven in dit lastige en prachtige leven. 

Lou is twaalf, Eva zesendertig, Elsie tweeënveertig, Casper 

zesenveertig, en Jos eenenzeventig. Vijf mensen, met elkaar verbonden, 

vertellen in de verfilming van deze roman hun verhaal. 

Een bijzondere film.  

 

We starten deze laatste filmavond van dit seizoen om 18.00 uur met een 

welkomstdrankje. Daarna staat er een buffet voor u klaar; dus u hoeft 

thuis niet voor het eten te zorgen! We denken zo rond 19.30 uur te 

starten met de film. Wees welkom! 

 

Karel de Snoo en Frieda van Kessel 

http://www.bonifaciuskerkmedemblik.nl/bestanden%20algemeen/bestanden%20start_nieuws_uit/MC900237836%5b1%5d.gif
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Hoe maak je fundamentele keuzen? 
 

22 juni – ‘Uit de Tijd’ is terug 

 
In de afgelopen jaren waren er geregeld bijeenkomsten van “Uit de 

Tijd”. Samen met predikant of kerkelijk werker verzorgde Jochem 

Quartel avonden van gesprek en diepgang. Toen kwam corona. Dat 

verhaal is bekend. Maar nu zijn we er weer: een superinteressante avond 

op 22 juni in ’t Hoogt: “Uit de Tijd”. 

 

De avond gaat over fundamentele keuzen. In onze tijd zijn we daar niet 

zo goed in. We zijn pragmatisch. We vinden onszelf nuchter. Bij 

‘fundamenteel’ hoor je vaak, iedereen moet dat zelf weten. Dat vind jij!, 

hoor je dan. Respect houdt soms in dat je de ander ongeïnteresseerd de 

rug toekeert. Zo is het ook vaak makkelijker om te zeggen ‘ik geloof 

niet’, dan om te omschrijven wat je misschien wél gelooft.  

 

Toch is het de moeite waard om die patstelling te doorbreken. Maar 

waar vind je de goede woorden? Hoe kun je praten over wat je werkelijk 

denkt, gelooft, hoopt? Dat is nooit makkelijk geweest. Maar iemand die 

die kunst geniaal beheerste was de Deense filosoof, psycholoog en 

theoloog Søren Kierkegaard (1813-1855). Hij schreef, sprak, twijfelde, 

dacht fundamenteel over alles na. Alles: liefde, leven, geloof, cultuur, 

keuzes, opvoeding. Hij geeft woorden aan fundamentele zaken.  

  

Op 22 juni gaat Geert Jan Blanken met ons in gesprek aan de hand van 

Kierkegaard. Geert Jan schreef toegankelijke boeken en artikelen over 

hem. Eén daarvan is het recente ‘Kierkegaard in gewone taal’. Gewone 

taal zal dus klinken op deze avond van “Uit de Tijd”. Welkom om 20.00 

uur in ’t Hoogt.  

 

Pieter van Winden en Jochem Quartel 
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Openstelling Dorpskerk tijdens de zomerperiode 
Na de coronaperikelen hopen we dit jaar weer de deuren van onze 

Dorpskerk open te stellen op de zondagmiddagen van 13.00 uur tot 

16.00 uur voor dorpsgenoten en passanten.  

De  openstellingen zijn op zondag 5 juni en op 12 juni. 

In juli zijn de openstellingen op 3, 10, 24 en de 31e .  

In augustus op de 7e en de 14e . 

Diverse organisten zullen tijdens de openstellingen hun medewerking 

verlenen.  

Vanwege concerten is er geen openstelling op 19 en 26 juni en op 17 

juli.   

Door werkzaamheden aan de centrale verwarming in de kerk zijn  er  in 

de maand augustus geen openstellingen meer na de 14e. 

Eventuele wijzigingen zullen vermeld worden in de Nieuwsbrief. 

Henk van Kessel, tel.06 20096289 

 

 

 

 

 
. 

 

 

  Omzien 

                                                                               
We zijn weer van start gegaan en dat is goed voor ons allemaal. 

Ds. Pieter van Winden is kennis komen maken met de groep. Hij wilde 

met ons in gesprek gaan  d.m.v. een kaartspel, waarbij ieder een vraag te 

beantwoorden kreeg. Hiermee werd duidelijk hoe dicht men bij de 

stelling kwam. Verder hopen we wat diepere gedachten over ons leven 

in de huidige  samenleving te gaan onderzoeken. Hier gebruiken 

we  'Een persoonlijk levenspad’ voor  waarin we  vier levensfases 

doorlopen van geboorte tot heden. De eerstvolgende keer beginnen we 

er mee. Het belooft zeer interessant te worden. 

Wilt u ook met ons meedoen? Meldt u zich dan aan: tel. 284361 

U bent van harte welkom. 

Bram Valenkamp   
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VAN DE REDACTIE 

Het derde kerkblad van dit jaar is weer uitgekomen. Het is deze 

keer een extra dik nummer geworden. Een mooi naslagwerk. 
De redactie wenst u goede Pinksterdagen toe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             PINKSTERBLOEM 
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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        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 

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            Janny vd Klok                 283645 

Cees Jansen                   281560             Wout Wessel                  284783  

Henk van Kessel  06-20096289             Marry Willig         06-51651870    

                   

 

 

 

 

 

 

mailto:pieter@interimpredikant.nl
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Adressenlijst          telefoon: netnummer 0294- 

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                                    06-13886891 

                     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    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   

  Wilco Gijzen                                                 06-12931039 

Cantorij: Else Sterk 

  Leeuwenburgh 32 1391 RE Abcoude,             06-53533629

  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
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Redactie: 

De volgende Binding komt uit op  8 juli 2022 

Kopij  inleveren uiterlijk maandag 27 juni 12.00 uur. 

E-mail:  binding@dorpskerkabcoude.nl                                            

of op het redactieadres:  

Piet van Wijngaerdtlaan 62,    tel : 281911 

  

Verspreiding: 

Fam. van Wieringen,  Adm. : tel. 284442 

B. Timmermans    : tel. 283709 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nummer Kopijstop Tijd Verschijningsdatum 

4  27 juni 12.00 uur 08 juli 

5  26 september 12.00 uur 07 oktober 

6  21 november 12.00 uur 02 december 


