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SEPTEMBER TIJD PLAATS ACTIVITEIT 

Zo 04 10.00u Dorpskerk Startzondag 

Do 15 10.00u ‘t Hoogt Omzien 

Do 29 10.00u ‘t Hoogt Omzien 

    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internetinformatie                                                                       

Dorpskerk   

www.dorpskerkabcoude.nl 

 

 

           KALENDER 2022 

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

 
 

Hoe vind ik de goede weg? 

 

 

 
 
De eerste christenen werden ‘mensen van de Weg’ genoemd. In 

Handelingen 9:2 bijvoorbeeld staat die naam. Die naam klopte in die tijd: 

christelijk geloof was een reizend geloof. De Heer zei niet: “Ga in een 

kerkgebouw zitten”. Hij zond zijn leerlingen de wereld in. Hij stuurde ze 

weg. En van zichzelf zei hij onder meer dat Hij de Weg is. Daarom 

worden de leerlingen van Jezus na Pinksteren dan ook apostelen 

genoemd: dat zijn letterlijk mensen die op weg gestuurd zijn. Gezonden 

mensen. De vrouwen bij het lege graf werden naar Galilea gestuurd. 

Thomas zou naar India gegaan zijn, zegt men. Johannes naar Antiochië. 

Petrus is in Rome terecht gekomen. Paulus maakt meerdere grote reizen 

om het geloof te delen met anderen. Vandaar die naam: ‘mensen van de 

Weg’.  
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Die naam is toepasselijk gebleven. Christelijk geloof is voortdurend 

onderweg geweest en gebleven. Tot op de dag van vandaag. Van een 

geloof dat thuis was in Azië en het Midden-Oosten in het eerste 

millennium, is het in het tweede millennium thuisgeraakt in Europa. Wij 

maken op dit moment, aan het begin van het derde millennium mee dat 

de meesten van de 2,6 miljard christenen wereldwijd op het zuidelijk 

halfrond wonen. Onderweg ontwikkelt het geloof in de ene Heer zich 

voortdurend, en vindt het nieuwe uitdrukkingsvormen in de reis door de 

tijden en culturen.  

 

Ook in onze tijd zijn we mensen van de Weg. Wij maken mee hoe onze 

cultuur verandert en hoe ons geloof daardoor met nieuwe vragen en 

nieuwe mogelijkheden te maken krijgt. Dat is soms mooi: nieuwe 

inzichten ontstaan naast nieuwe geloofsverdieping. En wat knellend was, 

kan worden bijgewerkt of afgeworpen.  

Ik heb in de Dorpskerk inmiddels ook veel moois meegemaakt. 

Ontmoetingen bij jullie thuis, tiener catechese, een nieuwe gespreksgroep 

voor twintigers, een dienst met taartenbuffet, een “uit de tijd”-avond met 

inspirerende gesprekken.  

 

Soms kent de Weg ook moeilijke gebeurtenissen. Zoals nu, nu we met 

keuzes bezig zijn over een nieuwe predikant of kerkelijk werker en met 

de vraag hoe we de kerk kunnen besturen als niemand meer tijd heeft om 

te besturen.   

Voor mensen van de Weg is noch het mooie, noch het moeilijke het einde 

van de Weg. Die Weg is niet alleen onze Weg. Steeds weer is er de belofte 

van de ene Heer dat Hij de Weg is en dat Hij bij je is, tot aan de voltooiing 

van deze wereld. Het veranderen van werkwijzen wordt daar niet 

makkelijker van. Een cultuur, sfeer en aanpak verander je niet zomaar 

even. Maar toch, het is altijd de moeite waard om naar het inspirerende te 

zoeken, juist als het moeilijk wordt. Want daar draait die weg toch om, 

om inspiratie, nieuwe moed, hoop en recht?  

 

Achter de schermen zijn we alle voorwaarden voor een paar goede keuzes 

aan het klaarzetten. Die keuzen gaan we met z’n allen in september 

maken. Op 3 en 4 september is het startweekeinde. In de twee weken erna 

zijn er tal van mogelijkheden om thuis, buiten, in de kerk mee te besluiten 

over wat het wordt: hoe wil je kerk zijn in Abcoude en welke 
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professionals horen daarbij? De kerkenraad bereidt nieuwe manieren van 

bestuur voor. Samenwerking en fusies zijn ook denkbaar. De 

voorbereidingsgroep werkt aan scenario’s voor professionals.  

 

De vraag is, waar schiet Abcoude nou het meeste mee op vanuit het 

Evangelie gezien? Die vraag past bij ‘de mensen van de Weg’. Allerlei 

zorgen over je eigen kerk-dingen snap ik wel. Maar in de bijbel kom ik ze 

niet tegen. In de bijbel zie ik veel meer zorg om het welzijn van mensen, 

om het contact met God, om bevrijding. Het kan ons helpen om behalve 

mensen van de Dorpskerk weer iets meer mensen van de Weg te worden. 

Dan trek je namelijk samen op met mensen uit dorp en regio. En voor je 

het weet, ben je een kerk die inhoudelijk en uitdagend in contact is met 

de veranderende cultuur; die langs de weg te vinden is in goed contact 

met mensen buiten de kerk; een kerk die met het Evangelie van geloof, 

hoop en liefde betrokken is bij de toekomst van Abcoude. Daarover gaan 

we wat mij betreft in gesprek  begin september.  

 

Zelf ben ik betrokken bij het voorbereiden van dit alles. Dat gebeurt niet 

alleen op papier maar juist door mee te doen. Ik leid wat groepen en ik 

ben betrokken bij een paar initiatieven. En ik bezoek ook mensen thuis. 

Als u of jij zelf graag wilt dat we elkaar een keer spreken, aarzel dan niet 

en bel. Dat is altijd goed.  

 

Pieter van Winden              

Interim-predikant 

0612171113 

 

In memoriam Dick van Mourik  
Op 26 februari overleed Dick van Mourik op de 

leeftijd van 83 jaar.  

Op de rouwkaart staat de foto van het ouderlijk huis. 

Een mooie plek waar Dick opgroeide, waar hij in zijn jonge jaren toneel 

speelde tussen de koeien, zijn teksten repeteerde en gedichtjes onthield. 

In zijn kindertijd zie je al wie Dick was, later ook: een bescheiden mens 

die genoot van het leven op de boerderij, van zijn dieren. Niet omdat de 

mens de kroon is op de schepping maar omdat de schepping niet zonder 

mensenhanden kan. Een mens, zo schetst psalm 8, is vertrouwd met de 
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vogels, de vissen maar niet alleen met de dieren maar met alles wat zorg 

behoeft. Een mens kan daarin zijn ziel en zaligheid leggen. Maar psalm 8 

gaat nog een stapje verder en zegt: de mens is groots in zijn zorg voor de 

schepping maar kwetsbaar in zijn wezen. Zoals Dick zelf gemerkt heeft 

toen hij  op zijn 69e ziek werd. 

In psalm 8 wordt een woord als nietigheid gebruikt voor de mens die kijkt 

naar de sterrenhemel, de schepping en zich realiseert dat het een geschenk 

is voor al die jaren dat hij leeft. In de grootsheid van de natuur schuilt heel 

veel geluk en het besef dat je ook deel bent van die schepping, in al je 

menselijke kwetsbaarheid. 

Dick heeft dat zelf ook zo ervaren. Hij kon niet meer thuis wonen, niet 

meer voor zijn gezin zorgen en toch bleef hij dankbaar voor alles wat er 

wel was: Bea die trouw op bezoek kwam, zijn kinderen die om heen 

stonden, zijn familie, kennissen.  

Bedroefd zijn wij omdat wij juist zo blij met hem waren. Verdriet als de 

keerzijde van de liefde voor Dick. En in dat licht is het mooi dat psalm 8 

omgeven wordt door de lof op God. De kracht en de kwetsbaarheid van 

een mens, de eindigheid wordt omgeven door God.  

Wij wensen Bea, Maarten, Christina en Karin en wie bij hen horen Gods 

nabijheid toe. In jullie leeft Dick voort, bij God zal Dick wonen en in Zijn 

liefde geborgen zijn. 

Ds. Hester Smits 

 

 

 

KERKENRAAD 
 

 

Zomer 
Op het moment dat deze Binding uitkomt, is de zomer echt begonnen.  

De gebruikelijke activiteiten liggen grotendeels stil, mensen gaan met 

vakantie, beleven daar nieuwe dingen, komen terug, beleven misschien 

thuis nieuwe dingen.  

 

De zomerperiode is altijd ook een goed moment om terug te blikken op 

het afgelopen seizoen. Wat is er gebeurd? Waar is extra aandacht voor 

nodig? Wat willen we doen in de tijd na de vakantie? Welke uitdagingen 

wachten er op ons? 
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Het is in ieder geval prettig dat onze gemeente al even kan rekenen op  

inspiratie  en ondersteuning van ds. Pieter van Winden. Samen met hem 

hopen we als gemeente met elkaar na de zomer duidelijkheid te kunnen 

krijgen over Kerk-Zijn in Abcoude. U leest het in de meditatie van Pieter 

in deze Binding.  

Het wordt al steeds gezegd en geschreven en nu nog een keer: heeft u 

vragen of opmerkingen,  schroom dan alstublieft niet om contact op te 

nemen.  

  

We hopen voor elkaar op een mooie, fijne en bovenal ook gezonde zomer. 

Geniet ervan! 

Ik wens u daarbij Gods zegen toe.  

 

Frits Kutschenreuter  

Voorzitter Kerkenraad 

 

 

 

    DIACONIE________________________________________    

 

 

 

 

Collecte 14 augustus:  Zending Egypte 

 

Met een groot ontwikkelingsprogramma investeert de Koptische kerk in 

dorpen in heel Egypte met als doel: minder armoede. In elk dorp werkt ze 

samen met de inwoners drie tot vijf jaar lang aan betere gezondheidszorg, 

onderwijs, werkgelegenheid en huizen. Er worden bijvoorbeeld 

alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine 

kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd. 
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 De armste inwoners worden geholpen om stroom en water te kunnen 

blijven betalen. Zo werken kerk en samenleving samen onder het motto: 

‘Veranderen kan’. 

 

Lees meer:https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/diaconaat-en-

armoedebestrijding-koptisch-orthodoxe-kerk/ 

 

Geef tijdens de kerkdienst op 14 augustus, of maak uw bijdrage over op 

NL70INGB0000367845 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Abcoude 

ovv 14-8-2022 

Vriendelijk bedankt namens de Diaconie, 

Josien Dijkstra 

 

 

 Collecte 4 september:  Wereld Diaconaat Myanmar 

In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de allerarmsten. 

Door hun handicap hebben zij nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs en 

werk. The Leprosy Mission International-Myanmar (TLMI-M) verbetert 

de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor mensen met lepra 

of een lichamelijke handicap. 

 

Zo biedt TLMI mensen met een handicap vaktrainingen en 

microkredieten. Ook stimuleert TLMI bedrijven om gehandicapten in 

dienst te nemen. Tot slot kunnen kinderen en volwassenen bij TLMI-M 

terecht voor medische zorg, zoals fysiotherapie en logopedie. 

 

Uw gift maakt het mogelijk dat mensen met een handicap vaktrainingen 

kunnen volgen, een eigen bedrijf kunnen starten en fysiotherapie krijgen. 

Doet u mee? 

 

Geef tijdens de kerkdienst op 4 september, of maak uw bijdrage over op 

NL70INGB0000367845 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Abcoude 

ovv 4-9-2022 

Vriendelijk bedankt namens de Diaconie, 

Josien Dijkstra 

 

 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/diaconaat-en-armoedebestrijding-koptisch-orthodoxe-kerk/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/diaconaat-en-armoedebestrijding-koptisch-orthodoxe-kerk/
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Nieuw collectedoel Diaconie op 18 september: 

Stichting GezinsBuddy. 
 

 
Sinds 2015 beheert elke gemeente het budget voor de uitvoering van de 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Jeugdwet en 

Participatiewet. Er wordt kritisch gekeken naar de inzet van dure, 

specialistische ondersteuning. Veel gemeenten werken met 

‘casemanagers’ die een aantal gezinnen onder hun hoede hebben. Deze 

casemanagers hebben slechts beperkt tijd voor een gezin. Vooral als er 

meer problemen spelen, is dat een uitdaging. Zeker als gezinnen weinig 

of geen netwerk hebben waar ze op terug kunnen vallen. In de nieuwe 

‘participatiesamenleving’ raken deze gezinnen tussen de wal en het schip. 

GezinsBuddy wil voor elk gezin (met een alleenstaande ouder zonder 

netwerk) met meervoudige problematiek een GezinsBuddy. Een 

GezinsBuddy is een vertrouwenspersoon voor éénoudergezinnen die in 

de knel zitten. Er zijn veel éénoudergezinnen die kopje onder dreigen te 

gaan, ondanks het feit dat er regelmatig verschillende hulpverleners over 

de vloer komen. Het feit dat een GezinsBuddy juist buiten kantoortijd 

‘present’ is, en een luisterend oor kan bieden, vermindert stress voor een 

gezin.  

De organisatie van GezinsBuddy zorgt ervoor dat de vrijwilligers op een 

semi-professionele manier kunnen ‘werken’. De organisatie verzorgt een 

coachingstraject, zowel voor GezinsBuddy’s als voor gezinnen. Alle 

hobbels die ontstaan op het pad naar ‘zelfredzaamheid’ – ook de kwesties 

tussen buddy en gezin – komen aan de orde. Doel van GezinsBuddy is 

samen met de gezinnen een netwerk opbouwen en samen redzaam 

worden, want samen kun je de wereld aan! 

GezinsBuddy is een positieve impuls voor de toekomst. Gezinnen krijgen 

zicht op een (hoopvolle) toekomst. Overleven wordt weer leven. Samen 

redzaam en onderweg naar meedoen in de maatschappij! 

Kijk voor meer informatie op www.gezinsbuddy.nl 

Liesbeth Boswijk 

 

 

Bericht over de kledingbeurs 

http://www.gezinsbuddy.nl/
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Tot en met november 2022 zijn er werkzaamheden voor een nieuwe 

verwarmingsinstallatie in de kerk. Regelmatig zijn er dan delen van de 

kerk door de week onbegaanbaar. 

 

Goed nieuws………………….! 

 

De kledingbeurs gaat deze keer  plaatsvinden 

 

in het voorjaar van 2023. 
 

Wij kijken er nu al naar uit! 

Corrie, Elly, Rika, Tineke en Marjo 
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Zoek de goede weg 
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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.  

 

10 juli Dhr. Eric Citroen, Lisserbroek,  

       orgel Peter Staats 

10.00 uur Eerste collecte: Stap Verder  

 Tweede collecte: Fonds Klimaat, Beeld en 

Geluid 

 

17 juli Ds. H. Borghuis,  Deventer, 

       orgel Wilco Gijzen 

10:00 uur Eerste collecte: Fam. Griffioen Zuid-Afrika 

Tweede collecte: Jeugdwerk 

 

24 juli  Mevr. ds A. Parmentier 

orgel Pieter Kaars 

10.00 uur Eerste collecte: Voedselbank De Ronde 

Venen 

 Tweede collecte: Kerk en Eredienst 

 

31 juli Dhr. Eric Citroen, Lisserbroek,  

https://dorpskerkabcoude.us20.list-manage.com/track/click?u=9b72b45591353a19c9d6bad43&id=4df2f63364&e=812372d76f
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orgel Evert Hoogenstraaten 

10:00 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie  

Tweede collecte: Fonds Klimaat, Beeld en 

Geluid 

 

7 augustus  Ds. Kick Bras Haarlem, 

orgel Frits Heil 

10.00 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie 

 Tweede collecte: Fonds Klimaat, Beeld en 

Geluid 

 

14 augustus Mevr. ds Bettie Woord Almere, 

orgel Wilco Gijzen 

10.00 uur Eerste collecte: Kerk in Actie Egypte 

Tweede collecte: Jeugdwerk 

 

21 augustus   Dhr. René Wichers, Vriezenveen 

orgel Pieter Kaars 

10.00 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie  

 Tweede collecte: Kerk en Eredienst 

 

28 augustus Ds. Martijn van Genderen, Baarn, 

orgel Frits Heil 

10.00 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie 

Tweede collecte: Fonds Klimaat, Beeld en 

Geluid 

 

4 september   Ds P. van Winden, Baarn, muzikale 

begeleiding Else Sterk 

10.00 uur STARTZONDAG / Cantorij olv Else Sterk 

Eerste collecte: Kerk in Actie, 

Werelddiaconaat Myanmar  

 Tweede collecte: Kerk en Eredienst 

 

11 september Mevr.ds. Henriëtte van Dunné 
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orgel Wilco Gijzen 

10.00 uur Eerste collecte: Hulpfonds 

Abcoude/Baambrugge 

Tweede collecte: Jong Protestant 

  

18 september   Ds W. Dagrouw, Gouda,  

orgel Evert Hoogenstraaten 

10.00 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie  

 Tweede collecte: Jeugdwerk 

 

25 september   Ds. O. van Dongen, Amsterdam 

orgel Frits Heil 

Viering Heilig Avondmaal 

10.00 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie  

Tweede collecte: Fonds Klimaat, Beeld en        

Geluid 

 
2 oktober   Ds. P. van Winden 

    Orgel Evert Hoogenstraaten 

    Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie 

10.00 uur   Tweede collecte: Kerk en Israël 
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“Film Zien” 

De beentjes van Sint Hildegard 
U bent van harte welkom op 

donderdag 29 september 19.30u in ’t Hoogt. 

 

 

Na een feestelijke afsluiting van het vorige seizoen starten we het nieuwe 

seizoen met een film waarin Herman Finkers en Johanna ter Steege de 

hoofdpersonen spelen. 

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.  

 

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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                                      Omzien 

We komen weer regelmatig bij elkaar en hebben een nieuw 

gespreksonderwerp: "Een persoonlijk levenspad ". Dit  in vier delen  te 

lopen  pad sluiten we op donderdag 7 juli af met de vierde fase: leeftijd 

80 +. Wat rest ons nog en hoe gaan we daarmee om: loslaten, sterfte, 

gemis, verwachting, hoop op een leven ná de dood, een weerzien?  Het 

belooft weer een boeiende ochtend te worden. Ds. P. van Winden zal onze 

gesprekspartner zijn. Dit is tevens de laatste bijeenkomst voor de vakantie 

We hopen elkaar weer te ontmoeten op donderdag 15 september. Ieder 

een fijne vakantie toegewenst. 

Wendy Cornelissen  

 Bram Valenkamp tel. 284361                 

 
 

 

 

     VAN DE REDACTIE 
 

 

Op de omslag van deze Binding vindt 

u weer een tekening gemaakt door 

Bram Valenkamp, voorstellend de 

evangelist Mattheús, te vinden op 

één van de panelen van de kansel in 

onze Dorpskerk.  

Dank Bram! 

 

De redactie wenst iedereen 

een fijne zomertijd toe.  
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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 e-mail: aw.aarnoutse@xs4all.nl  

 

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! 

Soms zal een bezoekmedewerker u bellen. Maar u kunt natuurlijk zelf 

altijd iemand aanspreken of bellen, ook gewoon, voor een verbinding.  Els 

Gillebaard heeft op zich genomen om het eerste contact van de 

bezoekmedewerkers te zijn. Dat is fijn! Vanuit de kerkenraad is Hanny 

van den Bosch een extra steunpunt. Spreekt u gerust iemand aan. 

               

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
mailto:aw.aarnoutse@xs4all.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 

 

 

 

 

 

 

 

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


19 

 

 

 

 

 

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
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 7 oktober 2022 

Kopij  inleveren uiterlijk maandag 26 september 12.00 uur. 

E-mail:  binding@dorpskerkabcoude.nl                                            

of op het redactieadres:  

Piet van Wijngaerdtlaan 62,    tel : 281911 

  

Verspreiding: 

Fam. van Wieringen,  Adm. : tel. 284442 

B. Timmermans    : tel. 283709 

 

 
 

STARTZONDAG 4 SEPTEMBER 
 

 

Nummer Kopijstop Tijd Verschijningsdatum 

5  26 september 12.00 uur 07 oktober 

6  21 november 12.00 uur 02 december 


