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OM TE BEGINNEN
Waar ligt de schat?
De wereld verandert. En wij veranderen mee. En hoe verander je daarin
mee (of tegen) als kerk? We zitten midden in allerlei crisissen.
Internationaal heeft de oorlog in Oekraïne en de opkomst van China veel
veranderd. De verandering van het klimaat stelt een grens aan onze
welvaart. En energierekeningen zijn niet meer te betalen, hoezeer de
overheid ook bij gaat springen. De stikstofmaatregelen treffen de boeren
frontaal. Wil je als starter een woning kopen? Veel succes! Vul deze
reeks zelf maar aan: de wereld verandert, en wij veranderen mee. Hoe
veranderen we mee? Worden we boos, wantrouwig, cynisch? Worden
we gelaten, bang? Een vertrouwenscrisis splijt ons land. Treft die crisis
ons ook?
De kerk heeft juist in deze tijden een krachtig verhaal. Jezus zegt
in Lucas 12:34: “Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn”. Dat is
krachtig, juist in deze tijd van crisissen. Crisissen brengen het menselijk
hart namelijk aan het wankelen. Dat is de aard van een crisis. Mensen
met een wankelend hart herken je aan onzekerheid, meegesleept worden
door woede, wantrouwen of jaloezie. Maar Jezus daagt je uit. Hij
bedoelt, dat het logisch is dat een crisis je hart aan het wankelen brengt.
Dat gebeurt. Maar het hóeft niet. Je kunt je hart op orde houden. Hoe?
Dat doet geloof. Geloven is dat je zoekt naar de schat. Dat je
onderzoekt: waar doe ik het voor? Wat is het kostbaarste waar ik mee
bezig ben? Heeft het nog een beetje met liefde, hoop, geloof te maken?
En Jezus zegt dus: waar je schat is, daar is je hart. Die schat, die
diepste kostbaarheid van jouw leven, zoek je door inkeer, of door
samenzijn, door gebed of door eens even terug te kijk op een drukke
dag: voor welke verandering ga ik?
Welke schat je dan hebt, maakt nogal uit. Want mensen kiezen
heel verschillende schatten. Dus als je schat jouw persoonlijke welvaart
is, dan begint je hart op dit moment van inflatie flink te wankelen. Het
geloof in welvaart en vooruitgang helpt jouw hart niet om sterkt te zijn.
Als jouw schat jouw geloof is dat Nederland tot de machtigste landen
van de wereld behoort, dan begint jouw hart in deze tijd te wankelen.
Als jouw schat is dat de kerk altijd bestaat zoals die nu is, dan kraakt en
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piept je hart in deze tijd. Maar dan zegt Jezus erbij: “Zoek liever Zijn
Koninkrijk”. Jezus zegt dus dat je het beste kunt geloven in Gods
nieuwe wereld. En Hij zegt erbij: als je die schat, dat geloof hebt, dan
zal al het andere je gegeven worden.
Gaat dat zo makkelijk? Jezus bedoelt hier niet dat alles dan
vanzelf gaat. Hij bedoelt wel dat je dan je hart op orde hebt. Gods
plannen met deze wereld gaan dieper dan de veranderingen die ons hart
aan het wankelen brengen. Durf je zo diep te graven? Durf je dit geloof
aan?

Eigenlijk is dat in deze weken aan de orde in de Dorpskerk. Er zijn al
wat gesprekken geweest met groepen en mensen. En de kerkenraad heeft
onderzocht waar het hart sneller van gaat kloppen en wat de visie voor
de Dorpskerk is in deze tijd. In de komende weken zijn er
tafelgesprekken en er komt een gemeentevergadering op 22 november.
Je zou kunnen denken dat die over een nieuwe predikant gaan. Maar dat
is eigenlijk bijzaak. Veel dieper is de vraag: waar is onze schat? Wat
doen we als kerk te midden van alle crisissen? Over die geloofsvraag
gaan de gesprekken en het gemeenteberaad én de ‘Uit de Tijd’ van 6
oktober werkelijk.
Jezus had zijn hart op orde, bij leven en sterven. In zijn
voetspoor en met Gods hulp vinden we steeds weer die schat, die parel
in ons hart: dat Hij een mens geworden is vol liefde en genezing, en dat
wij mensen kunnen zijn naar Zijn hart, net als Hij. Een kerk die zo wil
geloven heeft toekomst. Niet omdat er dan altijd gegarandeerd genoeg
mensen en geld zullen zijn voor de instandhouding van het instituut.
Maar wel omdat een kerk met het hart op orde toekomst máákt in deze
onzekere tijden. Bij het Avondmaal zeggen we dat ook: “Verhef jullie
harten. We hebben ons hart bij de Heer”. Dat is geen lege regel. Dat is
het hart van de kerk. Naar die kerk, met dat levende hart, zoeken we. En
naar die kerk en naar dat levende hart zoeken zoveel mensen in deze
tijd. Misschien zonder het te beseffen. Zullen we gaan schatgraven in de
komende weken? Het is een krachtig verhaal in een tijd van crisis.
Pieter van Winden, interim predikant
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Tafelgesprekken over de toekomst van de
Protestantse Gemeente Abcoude
De toekomst van de Protestantse Gemeente te Abcoude en van de
Dorpskerk kan niet los worden gezien van de keuze voor de
professional(s) die de ontwikkeling naar de toekomst mede moet(en)
dragen. De mening, de ideeën en het geloof van ons allen is nodig om
een zorgvuldige keuze te maken. De kerkenraad geeft hieronder een
korte weergave van haar overwegingen.
De kerkenraad nodigt u en jou ook graag uit om naar één van de
tafelgesprekken te komen tussen 10 en 17 oktober. Dat zijn
kleinschalige gesprekken bij een van ons thuis. In die gesprekken delen
we geloof en visie. En in die gesprekken horen we graag uw gedachten
en keuze met betrekking tot de toekomst van onze gemeente.
Wat is er aan de hand?
Als kerkenraad denken we dat de huidige vorm van kerk zijn in
Abcoude waarschijnlijk eindig is vanwege kerkverlating, vergrijzing,
vermindering van inkomsten en vermindering van bereidheid om in de
kerk in deze vorm tijd en energie te steken. Tegelijk zien we jong en oud
bij onze kerk. Gezinnen inclusief tieners en twintigers, gezinnen zonder
kinderen, veel alleenstaanden. Een natuurlijke groei kan misschien
komen van gezinnen met kinderen.
Ondertussen wordt de bestuurbaarheid van de huidige vorm van
kerk zijn in de (nabije) toekomst waarschijnlijk niet houdbaar. De
huidige kerkenraadsleden hebben zich tot eind 2023 verbonden. Maar er
is geen zicht op opvolging.
Toch willen we ons niet neerleggen bij die ontwikkelingen. Wij
geloven en ondervinden dat wat we als kerk in huis hebben,
noodzakelijk en goed blijft. Spiritualiteit en geloof zijn van belang. We
komen in onze samenleving zoveel mensen tegen die uitgeput zijn,
verbitterd, gehaast of boos. We zien teveel onrecht om ons heen. Dat
zijn zaken die ook in Abcoude actueel zijn. We willen ons daar als
kerkelijke gemeente om blijven bekommeren. Als protestantse gemeente
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hebben we hier wat te bieden. Zoals geestelijke geborgenheid voor
ouderen en jongeren. Met ellende en verdriet mag je thuis komen bij
God. Jezus Christus biedt ons vergeving en hoop: je mag altijd weer
opnieuw beginnen. Vanuit het besef van de Schepping voelen we een
diepe verbondenheid met de natuur. Dit zijn allemaal aspecten van
geloof die juist in deze tijd hard nodig zijn.
We kunnen en willen als kerk in Abcoude nu dus niet zeggen dat het
klaar is. Ook al weten we dat veel mensen het goede van het Christelijk
geloof niet meer kennen, toch willen we ons met hen verbinden. Maar
hoe doen we dat dan? Kerkzijn zoals we gewend zijn, werkt overal
steeds minder. Zijn er nieuwe wegen en andere mogelijkheden?
Om jonge gezinnen en jongeren te betrekken bij onze kerkelijke
gemeente, zullen we moeten investeren in andere en nieuwe vormen van
spirituele verdieping en omzien naar elkaar. Dat geldt voor ouderen net
zo goed. We willen de bestaande activiteiten die voor velen in onze
gemeente van grote waarde zijn -zoals diensten en pastoraat- zo goed
mogelijk doorzetten.
Ons monumentale gebouw de Dorpskerk is een natuurlijke en
centrale plek in Abcoude voor geloof, spiritualiteit en beleving. Maar
wat doen we daarmee? En hoe maken we deze plek tot een
betekenisvolle plek niet alleen van ons, maar van Abcoude?
We hebben nu nog geen kijk op samenwerking met naburige
gemeenten, maar dat willen we nader onderzoeken. We weten dat zoiets
tijd vraagt om te ontwikkelen.
Dit zijn allemaal inhoudelijke overwegingen. Daarnaast zijn er ook
feiten. De voorlopige meerjarenbegroting van onze gemeente laat zien
dat we maximaal een 50% predikant voor vast kunnen aanstellen. Dat
past bij de grootte van de gemeente. Maar gelukkig is er voldoende
vermogen om tijdelijk extra inzet te financieren in de vorm van een
kerkelijk werker, of van een grotere aanstelling van een predikant.
De kapitaalgoederen van de PKN Abcoude, de Dorpskerk, ’t Hoogt en
de pastorie, zijn in goede staat. Aan de verwarming van de Dorpskerk
wordt zoals bekend gewerkt. Het College van Kerkrentmeesters geeft
ook prioriteit aan het verbeteren van de geluidskwaliteit. Het is vanwege
mankracht en vak-expertise niet waarschijnlijk dat deze
kapitaalgoederen duurzaam door de Protestantse gemeente beheerd en
geëxploiteerd kunnen blijven. Een overgang van de Dorpskerk naar een
Beheerstichting is een kansrijk scenario.
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Wat gaan we nu doen?
De voorbereidingscommissie die meedenkt met de kerkenraad en de
kerkenraad zien twee denkbare scenario’s voor de toekomst van de
Protestante Gemeente te Abcoude. Die twee scenario’s beschrijven we
hieronder kort. De keuze is aan ons allen. Misschien komt er wel een
scenario 3? Als kerkenraad kiezen we het liefst voor scenario 2. Hier
komen ze.
Scenario 1
Het eerste scenario bouwt voort op wat we hebben en gaat gedeeltelijk
in op wat we prioriteit willen geven. In dit scenario werven we:
- Een 50% predikant
- Een kerkelijk werker voor 16 uur (40%) met als hoofdtaak
jeugd, voor de tijdsduur van drie of vier jaar.
Voordelen:
Dit is min of meer een bekend scenario, redelijk makkelijk te realiseren.
De tijdelijke kerkelijk werker kan veel bijdragen aan een nieuwe
ontwikkeling t.b.v. jongeren en jonge gezinnen in de gemeente en
wellicht in het dorp.
Nadelen:
De vraag is of dit scenario dat doorbouwt op de bestaande situatie wel
voldoende perspectief biedt op een toekomst voor het geloof in
Abcoude. Daarnaast voorziet dit scenario niet in een oplossing voor de
bestuurbaarheid van de gemeente. Ook is het “levend geld” niet
voldoende voor deze optie, we zullen ons vermogen moeten aanspreken.
Scenario 2
We kunnen ook een nieuwe koers gaan proberen, zonder het oude af te
doen. Maar wel iets wat ook voor het oude meer toekomst biedt dan
scenario 1. We denken hierbij aan een vorm van pionieren. Daarover is
veel geschreven. Zie voor de Protestante Kerk bijvoorbeeld
https://protestantsekerk.nl/verdieping/bloeiend-gemeente-zijn-lessen-uitpioniersplekken/
.
Bij scenario 2 denken we aan een predikant met een tijdelijke
aanstelling voor 75% van 4 of 5 jaar, ook hiervoor geldt dat de
definitieve meerjarenbegroting hier duidelijkheid over moet bieden. De
pioniersgedachte moet stevig verankerd zijn in hem of haar. Hij of zij
moet geïnspireerd zijn om hiermee aan de gang te gaan en tegelijk te
werken aan het kerkzijn in Abcoude. We denken aan een predikant. Een
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academisch gevormd theoloog die overstijgend kan denken is essentieel,
waarbij een kerkelijk werker met dezelfde vaardigheden niet uitgesloten
is.
De bestaande kerkvorm gaat vereenvoudigd door. Ouderenpastoraat gaat
door. We gaan daarom samenwerking met naburige gemeenten
onderzoeken: kunnen we op termijn ouderenpastoraat professioneel
ondersteunen met naburige gemeentes met een gezamenlijk, regionaal
aan te stellen pastor of kerkelijk werker? We gaan de huidige kerkvorm
stapsgewijs afbouwen qua bestuur. Tegelijkertijd start een nieuwe
kerkvorm op met een pioniersgroep. Vanuit het geloof in de opgestane
Heer, Jezus Christus. Vanuit geloof, dus van vergeving, geborgenheid en
hoop voor mensen van nu; met alle, maar zeker ook met de jongere
generaties die we nu soms door zien rijden naar andere kerkplekken. Dit
kan allerlei vormen aannemen. Het wordt een gemeente-plek die ergens
gehouden wordt in en rond Abcoude. De plek kan, maar hoeft niet persé,
de Dorpskerk als gebouw te zijn.
De planning van taken voor de predikant kan er bijvoorbeeld zo
uitzien:
Jaar 1 - twee keer per maand voorgaan in Dorpskerk, Pastoraat en
Jongerenwerk. Ondertussen verder werken aan samenwerking met
andere gemeenten. En groepswerk buiten de huidige groep
gemeenteleden.
Doel: vorm een groep of draagvlak voor het opstarten van een nieuwe
gemeente-plek.
Jaar 2 – een keer per maand voorgaan in Dorpskerk, Pastoraat en
Jeugdwerk. Ondertussen een begin maken met nieuwe gemeente-plek.
Daarin een keer per maand voorgaan.
Doel: uitbouwen draagvlak in dorp en regio.
Jaar 3 - een keer per maand voorgaan in Dorpskerk, Jeugdwerk.
Uitbouwen nieuwe gemeente-plek, inclusief pastoraat. Daarin een keer
per maand voorgaan.
Doel: Uitbouwen draagvlak in dorp en regio. Daarnaast samenwerken
met regionale ouderenpastor, die ook in Abcoude pastoraat biedt.
Jaar 4 – eens per twee maanden voorgaan in Dorpskerk. De predikant
voert jeugdwerk en pastoraat alleen nog uit op de nieuwe gemeenteplek.
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Doel: Hij/zij werkt mee aan opstellen profiel van kerkelijk werker of
predikant die in de gemeenteplek wordt aangesteld als vaste (predikant)
of tijdelijke (kerkelijk werker)/voorganger. Als de gemeenteplek de
status van een nieuwe gemeente of extra wijkgemeente krijgt, kan heel
misschien opnieuw een tijdelijke predikant worden aangesteld voor een
opvolgende ontwikkelingsfase van 4 jaar.
Ondertussen vanaf jaar 3 of 4: de gezamenlijk betaalde regionale
ouderenpastor (voor 20% gefinancierd en van de Protestantse Gemeente
te Abcoude) gaat af en toe voor in de Dorpskerk. In de Dorpskerk zijn er
om de week zondagochtenddiensten, op de ‘gesloten’ zondagen is er een
online dienst of een dienst elders.
Jaar 5: afscheid van de tijdelijke (pioniers)predikant. Aanstelling van de
nieuwe voorganger van de nieuwe gemeenteplek, 50% ongeveer.
Regionale aanpak rond Dorpskerk.
Voordelen:
-Spirituele verdieping
-Door samenwerking met de omgeving ontstaat een bredere, meer solide
basis voor een toekomst.
-Er is enthousiasme om iets nieuws te beginnen, het geeft energie.
Nadelen:
-Door samenwerking ga je een risico aan waarbij je niet weet waar je
uitkomt. Er is geen garantie dat dit gaat slagen.
-Hoe zit het hier met de bestuurbaarheid? Zijn er ook nu voldoende
trekkers, uitvoerders?
-Ook in dit scenario zullen we het vermogen moeten aanspreken.
U bent aan zet
De kerkenraad wil graag met u bespreken of zo’n pioniersaanpak
inderdaad de beste is. We merken bij onszelf dat we ons geloof en onze
hoop goed met dit scenario kunnen verbinden. Tijdens de
tafelgesprekken willen we dan ook met ontmoeting over geloof
beginnen. Wat bezielt ons eigenlijk? En ook is er ruimte om te delen wat
dit alles met u/jou doet. Is het een schok? Is het verdrietig? Of valt het
wel mee? Als kerkenraad voelen we vooral hoop. En we zien dan ook
uit naar tafelgesprekken met allerlei emoties, maar zeker ook met hoop.
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Want wij geloven en vertrouwen dat de kerk niet van ons is. Wij hebben
de kerk te leen gekregen. En we willen dit prachtige leengoed met
inspiratie en eerbied doorgeven aan hen die dit aangaat.
Voorbereidingsgroep
Dirk Jan Aldewereld
Caroline Nagel-Karels
Karel de Snoo
Annelies Vellekoop
Ds Pieter van Winden (vz)
Namens de kerkenraad Claartje van Andel
Kerkenraad
Claartje van Andel (scriba)
Hanny van den Bosch (vz diaconie)
Josien Dijkstra
Gera Hoorweg
Frits Kutschenreuter (vz)
Matthijs Schram
Nick de Snoo (vz college van KRM)
Imre Westerik
Ds Pieter van Winden (interim-predikant)
.

In Memoriam: Jan Albert Mensink
Op dinsdag 28 juni jl. is Ap Mensink overleden.
Hij werd plotseling overvallen door een
herseninfarct en is als gevolg van een
hersenbloeding overleden. Gelukkig konden zijn
dierbaren afscheid van hem nemen. “Laat mij gaan
en weten dat je er bent, kus mij op de wang en pak
mijn hand”, zetten zij veelzeggend op de kaart.
Ap werd geboren op 22 juli 1942, als jongste zoon van een boerengezin
aan de andere kant van de IJssel in Wesepe. Daar woonde ook Ineke met
wie hij trouwde en lief en leed gedeeld heeft. Ap was als jongen al vroeg
aan het werk op de boerderij; hij melkte de koeien nog voor hij naar
school ging. Uiteindelijk koos hij voor een baan op kantoor en ging hij
na zijn huwelijk bij een bank in Bergen op Zoom werken. Daar werden
drie kinderen geboren: Mirjam, Ellen en Frank. Toen hij gevraagd werd
om de fusie tussen de Raiffeisenbank en de Boerenleenbank te
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begeleiden, verhuisde het gezin naar Abcoude aan de Piet van
Wijngaerdtlaan. Ap werd directeur van de Rabobank in Abcoude. En
Gerben, de jongste van het gezin, werd geboren. Ap was een betrokken
en zorgzame vader en ging altijd mee naar de sportwedstrijden van zijn
kinderen, maar in de avonden vergaderde hij ook veel. Ap zette zich in
voor de Ondernemersvereniging, de oudercommissie van de CNS en hij
richtte in Abcoude een club van de Lions op. Voor de Dorpskerk heeft
hij veel betekend: twaalf jaar lang maakte hij deel uit van het College
van Kerkrentmeesters en hij was jarenlang voorzitter. Het fusieproces
tussen de Gereformeerde en Hervormde Kerk heeft hij vorm gegeven.
Toen Ap met pensioen ging werd hij gevraagd in Polen fusies van
banken te gaan begeleiden. Ap was energiek en betrokken en daarom
was deze taak hem op het lijf geschreven. De laatste jaren genoot hij wat
meer van de rust, de tuin en vooral van de kleinkinderen. Ap was een
trotse vader en opa en ging veel met hen op stap. Hij was belangstellend
en behulpzaam.
De laatste jaren van zijn leven begon Ap vergeetachtig te raken. Drie
jaar geleden werd dan ook de ziekte van Alzheimer bij hem
geconstateerd. Dat vond hij moeilijk, vooral ook voor Ineke. Hij vond
het zwaar om dingen te vergeten of de weg kwijt te raken. Toch bleef hij
positief en probeerde hij niet bij de pakken neer te gaan zitten.
Op 28 juni kwam er – na een kort ziekbed- een onverwacht einde aan
zijn leven. Op 6 juli jl. hebben we afscheid genomen van Ap in een volle
Dorpskerk. We hoorden de mooie herinneringen van zijn kinderen, er
was muziek en we stonden stil bij woorden uit de Bijbel: “Alles heeft
zijn tijd. Voor alles wat er gebeurt is er een uur onder de hemel.”
(Prediker 3:1). Daarna heeft zijn gezin in besloten kring afscheid van
hem genomen in het crematorium. We wensen Ineke, zijn gezin en alle
dierbaren van Ap veel sterkte nu zij zonder hem verder moeten. Dat zij
zich gedragen en gezien weten door de oneindige liefde en ontferming
van God waarin Ap nu is opgenomen.
Ds. Herco van der Wilt

In Memoriam: Joke Veenemans
Op 8 augustus jl. is in Huis Slingerbosch in Huizen
rustig overleden Josephina Geertruida Cornelia,
Joke, Veenemans - Aardewijn, in de leeftijd van 83
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jaar. Joke werd geboren in Zeeland. Haar tweelingzusje overleed kort
daarna. Ze voelde dit gemis haar leven lang. Het gezin verhuist in de
oorlog naar Den Haag en later naar Amsterdam-Noord, waar Joke een
fijne tijd beleeft. Ze wordt lid van de padvinderij en volgt een opleiding
tot kleuterleidster, waarna ze gaat werken op de Openluchtschool in
Amsterdam. Begin jaren '60 ontmoet ze Joop Veenemans, dan al een
drukbezet man als bouwkundig tekenaar. Op een boottochtje over de
Angstel zien ze het nieuwbouwproject aan de Sandbergstraat, waar Joop
een huis koopt. Ze trouwen en gaan er wonen. Het valt Joke niet mee in
de nieuwbouwbuurt en met een man die veel van huis is. Om wat te
doen te hebben begint Joke met het geven van blokfluitlessen aan
kinderen uit Abcoude. Gelukkig komen er al snel drie kinderen, jongens,
die Joke liefde, bescherming en zorg kan geven. De opgroeiende
jongens, een drukbezette man en financiële onzekerheid maken het
leven niet altijd gemakkelijk voor Joke. Sociaal bewogen als ze is, kan
ze haar zorgzaamheid ook geven binnen de Gereformeerde Kerk in het
dorp en aan ander vrijwilligerswerk, zoals voor vluchtelingen. Ook de
piano- en blokfluitlessen aan huis geven haar vele jaren veel plezier.
Joke houdt haar leven lang van kleine dingen, zoals beeldjes en
koffiepotjes en van haar eigen wereldje in en om het huis. Ze genoot
natuurlijk ook van haar kinderen en kleinkinderen. Na het overlijden
van Joop eind 2019 wordt de kwetsbaarheid (lichamelijk en geestelijk)
van Joke duidelijker zichtbaar. In april 2020 gaat ze wonen in
Verzorgingshuis Slingerbosch. Ze heeft het naar haar zin en geniet van
de mooie tuin, de bomen, de vogeltjes. Ze weet wat ze wil, is stijlvol tot
het einde. Haar medebewoners en verzorgenden gaan graag met haar
om, hoewel Joke niet altijd even tactvol is. De laatste maanden
verdwijnt Joke steeds meer in haar eigen wereld tot zij ook lichamelijk
slechter wordt. Stilletjes glijdt zij haar leven uit. Op 13 augustus namen
we afscheid van Joke in de Dorpskerk in een viering vol dankbaarheid
en liefde voor haar leven van zorg, warmte en betrokkenheid, in de hoop
dat zij herenigd is met Joop en alle dierbaren die haar voorgingen,
geborgen in Gods liefde. Daarna hebben we haar begraven bij haar man
Joop op de begraafplaats 't Geinhoff in Abcoude.
Susan van Agten
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Een woord, gebed, lied, even een arm
om je heen, een bezoekje, kaart, brief,
boek of bloemen.
Dat was hartverwarmend en
troostrijk voor ons na het overlijden
van onze lieve zoon Niels.
We voelen ons gedragen
en daarvoor danken we jullie hartelijk.
Carla en Jan Korevaar.
Open Up
Gespreksgroep van 20ers
Het is echt heel leuk. De twintigers gespreksgroep Open Up komt elke
maand op een avond bij elkaar. We checken welke bronnen van leven en
geluk er zijn. Is dat de Bijbel, je portemonnee, gebed, vriendschap, een
goede film, succes, werk, studie? We kijken fragmenten van films. En
we leggen er een Bijbelgedeelte naast. En de vraag is: waar put jij uit,
als je keuzes maakt? Wat helpt? En wat helpt je niet? We hebben al wat
bronnen gehad, maar er blijken er heel wat te zijn. Bronnen van geloof
blijken springlevend. De tafel in ’t Hoogt is groot genoeg voor meer
twintigers. We beginnen meestal op een avond om 20.30. Per keer
plannen we de volgende avond. Dus meld je even bij mij.
Pieter van Winden, 0612171113
Tieners op avontuur
Het is elke keer een avontuur. De tieners van de catechisatie durven dat
avontuur aan. Eens in de twee weken hebben we een uur van gesprek,
spel, film, en diepe inhoud. De sfeer is altijd top. We komen van 19.30u
tot 20.30u bij elkaar in ’t Hoogt, afwisselend op maandagavond en
dinsdagavond. We bespreken wat er gebeurt op school, sport en thuis,
op internet, op het nieuws en in films. Dynamisch! En we pakken daar
steeds de diepere vragen bij: hoe zit Jezus hierin, en wat maakt dat uit
voor jou? Als je tiener bent en het een keer wilt proberen, dan kan dat.
Meld je even bij mij.
Pieter van Winden, interim-predikant
0612171113
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Het hart van Abcoude, wat doen we ermee?
Donderdagavond 6 oktober, 20.00 uur, een grote ‘Uit de Tijd’ over de
Dorpskerk
De Dorpskerk, het gebouw, is het hart van Abcoude. Je kunt er niet
omheen als je in Abcoude bent. Klopt dit hart ook voor, in en door
Abcoude? Op 6 oktober is er een avond met een spreker, Rinus van
Warven. Rinus is journalist, mediamaker en Luthers predikant. Hij heeft
veel ervaring met kerkvernieuwing en beweegt zich op de grens van
kerk en samenleving. Hij spreekt over nieuwe vormen van kerk zijn en
over spiritualiteit in deze tijd in Nederland. Hij doet dat praktisch. Kent
voorbeelden die succesvol zijn.
Wendy Meijer leidt de avond. Zij opent. Ze komt met een
stelling. En ook ondergetekende zal met een stelling komen over het hart
van Abcoude. Stellingen zijn er om gesprek op gang te brengen. Dat kan
in deze avond ook. Het is luisteren, geïnspireerd worden en ook
ontmoeten en elkaar spreken. Of je nu lid bent van een kerk of niet, dat
maakt niet uit. De vraag is wat we met dat hart van Abcoude doen. Dus
neem gerust je buren mee of vrienden. Hoe de Dorpskerk het kloppend
hart van Abcoude is (of wordt) gaat iedereen aan. Toch? Welkom op
donderdag 6 oktober om 20.00 uur in de Dorpskerk. Toegang gratis.
Pieter van Winden, mede namens Jochem Quartel en Wendy Meijer

KERKENRAAD
Tafelgesprekken 10 t/m 17 oktober, gemeenteavond 22 november
en voorstellen voor beroepingscommissie
Deze Binding staat vol met informatie over de koers die onze kerkelijke
gemeente de komende jaren zou kunnen varen. In de uitnodiging die in
deze Binding is ingevouwen, wordt u uitgenodigd middels
tafelgesprekken mee te praten over twee scenario’s die aan u worden
voorgelegd. De kerkenraad nodigt u van harte uit om aan een van deze
gesprekken deel te nemen en daar uw vragen te stellen en uw mening te
geven. Misschien ziet u een derde scenario? De gesprekken vinden
plaats van maandag 10 t/m maandag 17 oktober op 8 verschillende
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momenten en locaties in ons dorp. U vindt de scenario’s en het schema
van de gesprekken in de uitnodiging bij deze Binding.
Nadat de gesprekken hebben plaatsgevonden zal de voorbereidingsgroep
de uitkomsten ervan verzamelen. Deze uitkomsten helpen de kerkenraad
bij het nemen van een (voorgenomen) besluit.
Nu is ook het moment gekomen om een beroepingscommissie samen te
stellen. Graag verneemt de kerkenraad van u wie u in de
beroepingscommissie vertegenwoordigd wilt zien. U kunt namen
aandragen tijdens een van de tafelgesprekken, maar natuurlijk ook via email, telefoon of een briefje aan een van de kerkenraadsleden.
Op dinsdag 22 november volgt er een gemeenteavond in de
Dorpskerk (aanvang 20.00uur; inloop vanaf 19.30uur). Het
(voorgenomen) besluit wordt dan aan de gehele gemeente voorgelegd.
En als het goed is, kan er dan ook een beroepingscommissie van start
gaan.
Het zal u duidelijk zijn: het voorwerk is gedaan, u als gemeentelid bent
nu aan zet.
Frits Kutschenreuter, voorzitter Kerkenraad

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Onderhoud en verbetering van de verwarming in de kerk
In de afgelopen maanden zijn de nodige stappen gezet om de
verwarmingsinstallaties in de Dorpskerk te verbeteren.
Na consultatie van het ervaren adviesbureau DWA, dat in 2017 ook
betrokken was bij de beschouwingen over de opties voor de toekomstige
inrichting van de Dorpskerk, zijn aannemer Verwoerd en installateur
SPIE aan de slag gegaan in een zogenaamd bouwteam onder het
toeziend oog van vertegenwoordigers van de Projectgroep
Klimaatverbetering Dorpskerk.
Achterstallig onderhoud
Door het aanbrengen van luiken om bij de bestaande verwarmingsputten
in de kerk te komen, is na jaren achterstallig onderhoud de apparatuur in
deze putten grondig gereinigd en waar nodig en mogelijk van nieuwe
onderdelen voorzien. Hiermee is de werking van deze installaties
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aanzienlijk verbeterd, ‘tot wel 40%’ volgens de deskundigen van SPIE.
In de planning vóór de winter staan nog een paar resterende
werkzaamheden aan de bestaande apparatuur en het vervangen van een
paar versleten onderdelen. Het geheel verkeert nog in functioneel goede
staat, net als de bestaande verwarmingsketels, en kan volgens dezelfde
deskundigen nog jaren mee.
Met het oog op de toekomst gaat SPIE, samen met onderaannemer Vlint,
op korte termijn een vrijblijvend aanbod doen voor de vernieuwing van
de apparatuur in de putten. De projectgroep zal dit bestuderen, de voors
en tegens wegen en daarover advies uitbrengen aan het College van
Kerkrentmeesters en de Kerkenraad.
Vloerverwarming
Zoals oplettende gemeenteleden hebben gezien, zijn aan het begin van
de zomer de lattenbodems in de kerk tijdelijk verwijderd om een goede
inspectie te kunnen doen van de ondergrond en van de mogelijkheden
om daar extra vloerverwarming aan te gaan brengen en de latten te
vervangen door een PVC-vloer.
Uit deze inspectie is naar boven gekomen dat een andere constructie
dan aanvankelijk gedacht nodig zal zijn om goed aan te kunnen sluiten
bij de bodemlaag en het risico van verzakking tegen te gaan.
Het wachten is nu op een complete rapportage over de bodemsituatie en
een daaruit afgeleid advies voor de uiteindelijk toe te passen constructie.
Dat wordt ook betrokken bij de aanvraag voor een
omgevingsvergunning voor het aanpassen van de vloeren in de
Dorpskerk. De firma Verwoerd zorgt voor een complete en bouwkundig
verantwoorde indiening van deze aanvraag.
Genoemde rapportage zal ook meer inzicht kunnen geven in de mate van
verzakking van de totale hardstenen vloer in onze Dorpskerk.
SPIE en Verwoerd zullen aan de hand van bovengenoemde inzichten
samen offerte uitbrengen voor het aanleggen van de nieuwe
vloerverwarming, met als warmtebron in eerste instantie de bestaande
verwarmingsketels. Dat laatste omdat de ambitie om een warmtepomp
met een bron onder het Kerkplein toe te gaan passen vooralsnog op de
nodige technische twijfels stuit. Dat de transitie naar duurzame energie
ook voor onze kerkelijke gemeente hoog op de agenda blijft staan,
behoeft weinig uitleg. Maar vanwege de praktische haalbaarheid kiest de
projectgroep ervoor om de mogelijke aanschaf van een warmtepomp
apart te behandelen van de aanleg van nieuwe vloerverwarming.
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Stap voor stap
De projectgroep is zich ervan bewust dat het hele proces meer tijd kost
dan aanvankelijk gedacht en dat de krapte op de arbeidsmarkt en de
schaarste aan – sommige – grondstoffen en brandstoffen nopen tot
voortdurende bijstelling van ambities en planningen.
Desalniettemin kan de Protestantse Gemeente te Abcoude de komende
winter met aanzienlijk meer vertrouwen in de bestaande installaties
tegemoet zien en is de kwaliteit van de samenwerking met SPIE en
Verwoerd een uitstekende basis om in de nabije toekomst grotere
stappen te zetten op weg naar een duurzamere klimaatbeheersing in onze
mooie Dorpskerk.
Abcoude, september 2022
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
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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.

9 okt
10.00 uur

Drs. J. Mulder, Hilversum, orgel Wilco Gijzen
Kindernevendienst: Godly Play. Annelies Rebel
en Wendy Cornelissen
Eerste collecte: De Glind
Tweede collecte: Missionair werk

16 okt

Ds. R. van Schouwen, Honselersdijk,
piano Else Sterk, mmv Cantorij
Geen kindernevendienst
Eerste collecte: Kerk in Actie: Indonesië
Tweede collecte: Kerk en Eredienst

10:00 uur

23 okt
10.00 uur

Ds. Pieter van Winden, Soest,
orgel Evert Hoogenstraaten
Kindernevendienst: Annelies Rebel
Eerste collecte: Stichting Gezinsbuddy
Tweede collecte: Jeugdwerk
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30 okt
10:00 uur

6 november
10.00 uur

13 november
10.00 uur

20 november
10.00 uur

27 november
10.00 uur

Ds. G. van Reeuwijk, Alkmaar,
orgel Lieuwe Visscher
Kindernevendienst: Jantine de Vries
viering Heilig Avondmaal
Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie
Tweede collecte: Fonds Klimaat, beeld en
geluid
Ds. Rook Verkaik, Hardinxveld-Giessendam,
orgel Wilco Gijzen Viering Dankdag
Kindernevendienst: Godly Play. Gera Hoorweg
en Wendy Cornelissen
Eerste collecte: Kerk in Actie Zambia
Tweede collecte: Fonds Klimaat, beeld en
geluid
Mw. ds. Henriëtte van Dunné Abcoude,
orgel Lieuwe Visscher
Kindernevendienst: Gerda Kool
Eerste collecte: Voedselbank De Ronde Venen
Tweede collecte: Fonds Klimaat, beeld en
geluid
Mw. ds. M. Eikelenboom-den Uijl, Lopik,
orgel Peter Staats
Geen kindernevendienst, laatste zondag
kerkelijk jaar
mmv de Cantorij o.l.v. Else Sterk
Eerste collecte: Hulpfonds
Abcoude/Baambrugge
Tweede collecte: Kerk en Eredienst
Ds. Pieter van Winden, Soest, orgel Frits Heil
Eerste advent, gezinsdienst tieners mmv
Annemarie, Caroline, Annelies
Eerste collecte: Kerk in Actie Colombia
Tweede collecte: Jeugdwerk
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4 december
10.00 uur

11 december
10.00 uur

18 december
10.00 uur

Ds. P. Vroegindeweij, Ermelo,
orgel Wilco Gijzen
Tweede advent Kindernevendienst Gerda Kool
Eerste collecte: Kerk in Actie, Werelddiaconaat
Libanon
Tweede collecte: Fonds Klimaat beeld en geluid
Mw. dr. Heleen Joziasse, Den Haag,
orgel Lieuwe Visscher
Derde advent, Kindernevendienst Gera
Hoorweg
Eerste collecte: Hulpfonds
Abcoude/Baambrugge
Tweede collecte: Jong Protestant
Mw. drs. J. Weigand-Timmer, Ermelo,
orgel Pieter Kaars
Vierde advent, Kindernevendienst Annelies
Vellekoop
Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie
Tweede collecte: Jeugdwerk

24 december
22.00 uur

Ds. Pieter van Winden orgel Frits Heil
Kerstnachtdienst mmv Cantorij olv Else Sterk
Eerste collecte: Voedselbank De Ronde Venen
Tweede collecte: Fonds Klimaat beeld en geluid

25 december
10.00 uur

Dhr. G.G. van Midden, Baarn
Kerstmis, Gezinsdienst mmv Jantine de Vries en
Wendy Cornelissen
Eerste collecte: Kinderen in de Knel
Tweede collecte: Jeugdwerk

31 december

Ds. G. van Reeuwijk, Alkmaar,
orgel Peter Staats
Oudejaarsdienst
Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie
Tweede collecte: Kerk en Eredienst

19.30 uur

20

DIACONIE________________________________________

Dankdag voor Gewas en Arbeid
Op zondag 6 november vieren we in de kerk Dankdag voor Gewas en
Arbeid. Net als vorig jaar gaan we fruit verzamelen.
U kunt het fruit komen brengen op zaterdag 5 november vanaf
10:30uur tot 11:30uur in ’t Hoogt.
De fruitbakjes worden dan door ons gevuld en opgemaakt, en we zetten
deze klaar in de kerk.
Hopelijk kunnen wij weer op u rekenen om zondag na de dienst de
fruitbakjes mee te nemen om uit te delen.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Namens de Taakgroep Diaconie. Ripka Verheul

Collecte 16-10-2022 Zending Indonesië
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die
nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de
Javaanse kerk hen om duurzaam te ondernemen en coöperaties op te
zetten. Het project is zo succesvol dat dit project wordt uitgebreid tot in
Midden-Sulawesi.
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Op 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Daarom collecteren we voor
betere leefomstandigheden voor boeren in Indonesië.

Collecte 6-11-2022 Zending Zambia
Goede predikanten opleiden in Zambia
De laatste jaren groeien de kerken hard in
Zambia. Ruim tachtig procent van de bevolking
is christen. Met de groei van de kerken neemt de
vraag naar goede predikanten toe, vooral op het
platteland. Op de theologische universiteit krijgen
de studenten niet alleen theologisch onderwijs.
Op het platteland van Zambia heerst extreme
armoede, daarom leren de predikanten ook hoe ze
de gemeenteleden in de dorpen kunnen helpen en
kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de
dorpsgemeenschappen
Via Kerk in Actie collecteren we in onze kerk om goede predikanten op
te leiden in Zambia.

Collecte 22-11-2022 Wereld Diaconaat Colombia
Kinderen in Colombia omgeven door liefde
Graag vertellen we u meer over het werk van de organisatie FPT in
Colombia. Deze stichting steunt (werkende) kinderen die opgroeien in
een gewelddadige wijk in Bogotá. Francy is bij FPT lerares van de
‘papierwinkel’, de filigraan-groep, waar ze prachtige figuren maken van
opgerolde stroken papier.
Voor 400 euro kunnen kinderen een jaar activiteiten volgen bij een
bevlogen lerares als Francy.
Geef tijdens de genoemde kerkdiensten, of maak uw bijdrage over op
NL70INGB0000367845 tnv Diaconie Protestantse Gemeente Abcoude
ovv de datum of het doel.
Vriendelijk bedankt namens de Diaconie,
Josien Dijkstra
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“Film Zien”
L’Avenir
U bent van harte welkom op
maandag 24 oktober om 19.30u in ’t Hoogt

Nathalie is leerkracht filosofie aan een lyceum in Parijs. Ze
verdeelt haar tijd tussen man en kinderen, studenten en exstudenten en haar veeleisende moeder. Wanneer haar man er
plotseling vandoor gaat met een andere vrouw, moet ze ineens
haar eigen leven heruitvinden.
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
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“Film Zien”
Howards End
U bent van harte welkom op
donderdag 24 november om 19.30u in ‘t Hoogt

Margaret Schlegel, een vrouw uit de middenklasse, trouwt met
Henry, een in zijn gevoelsleven nogal geremde weduwnaar en
meer dan bemiddeld zakenman. Henry is erg ouderwets, Margaret
een moderne vrouw die voor haar gevoelens uitkomt, ook al is
haar huwelijk een nogal bizar verstandsarrangement. Wat volgt is
een vertelling over rivaliserende families, liefdesverwikkelingen,
het behoud van een landgoed en klassentegenstellingen in het
Edwardiaanse tijdperk.
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
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Bent u bereikbaar voor ons?
Een ledenadministratie heeft heel veel aan de exacte gegevens van haar
leden. Hoe kan je anders iemand bellen, schrijven of opzoeken?
Nou heeft helaas de ledenadministratie van onze Protestantse gemeente
wel wat lacunes. Toen deze administratie begon, bestond er nog geen email en ook geen mobiele telefoon. Nu heeft bijna iedereen een e-mailadres en ook een mobiel nummer. Sommigen, waaronder ikzelf, hebben
niet eens meer een vast nummer!
Zou u allen die dit leest, zo vriendelijk willen zijn om uw mobiele
nummer en e-mailadres door te geven aan onze ledenadministratie Jack
de Korte? Dan bent u bereikbaar!
Dat kan per mail naar Abcoude.pkn.leden@kpnplanet.nl of via een
briefje bij hem in de bus:
Jack de Korte, Haagwinde 30, 1391 XV Abcoude.
Natuurlijk worden uw gegevens niet zomaar doorgegeven.
Dank!
Claartje van Andel (scriba)

Omzien
Na de zomervakantie zijn we voor het eerst weer bij elkaar gekomen in 't
Hoogt op donderdag 15 september. Met ongeveer 10 personen was het
weer een fijne ontmoeting. We gaan de komende periode vol vertrouwen
in en hebben leuk contact over een getoonde DVD en mogelijk
bespreken we een nieuwe uitdaging. Ik denk aan de tekst van een door u
gekozen lied uit het Liedboek. Doe met ons mee; elke 14 dagen zien
we elkaar om 10.00 uur.
Bram Valenkamp tel. 284361
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Stap Verder: Dankbaar werk
In de kerkdiensten van 23 januari, 24 april en 10 juli hebben we voor
Stap Verder gecollecteerd. Dat doen we dit jaar ook nog op 18
december. De diaconie ontving een heel uitgebreide en dankbare brief
van coördinator Erika Feenstra. Net als ‘iedereen’ zoeken ook zij
vrijwilligers.
We laten een samengevat stukje uit de brief volgen.
Stap Verder afdeling Amsterdam Zuidoost heeft de coronatijd overleefd
en lijkt gewoon weer verder te kunnen na de zomer van 2022. Dat is een
zegen. Jaarlijks mogen we 750 euro van de Diaconie Abcoude
ontvangen, maar de inkomsten lopen elders achteruit. We staan voor
nieuwe uitdagingen, denkt u mee hoe we verder kunnen?
Twee extra lestijden hebben we kunnen inplannen naast de spreekuren.
Het valt alleen niet mee om de vrijwilligers erbij te vinden. Ook de
vraag om Nederlandse les blijft. Dagelijks melden zich nieuwe cursisten
aan. De afgelopen jaren konden we slechts 50 cursisten een plek geven
in de lessen, in plaats van de 200 die voor de coronatijd wekelijks door
ons pand stroomden in de verschillende lesgroepen en individuele
conversatielessen. Ook een klasje voor analfabeten start weer.
Gevraagd: mensen die het leuk vinden met taal bezig te zijn en anderen
een stapje verder willen helpen. Van harte welkom!
Waar liggen de grenzen van wat we aankunnen, is de eerste vraag met
ons medewerkersteam. We zijn met drie maatschappelijk werkers, drie
pastors, drie advocaten en drie inmiddels goed ingewerkte idealistische,
maar realistische doeners zonder specifieke opleiding. We zijn
teleurgesteld dat we bij sommige instanties voor werkelijk schrijnende
situaties vaak weinig medewerking vinden. Hoe help je schizofrene
mensen verder? Wat doen we met die meneer die verward overkomt,
maar geen opvang krijgt? Waar vinden we een fiets voor een meneer die
lopend vanuit Amsterdam Sciencepark naar de Bijlmer komt om bij ons
om hulp te vragen? En waar een fiets voor een meisje van 13, dat anders
te veel geld kwijt is aan openbaar vervoer? Gelukkig zijn niet alle
vragen zo ingewikkeld. Een verwijsbrief naar een huisarts, de
voedselbank en de kledingbank in Amstelveen is sneller gedaan.
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Weet u of bent u een nieuwe collega, we sluiten u graag in de kring! Met
humor, kennis en levenservaring hebben we als multicultureel team
samen veel in huis. Op de website van Stap Verder www.stapverder.org
is de beschrijving van de vacatures te vinden.
Meer weten? Bel met Erika Feenstra op 06-17223372 voor een
kennismakingsgesprek en rondleiding in Stap Verder.

VAN DE REDACTIE___________________________
Op de voorpagina vindt u een afbeelding van de Hoorn des Overvloeds,
ook wel Cornucopia genoemd, een stralend beeld van alle weelde die de
natuur ons in het najaar geeft. Ook duidelijk passend bij de Dankdag
voor Gewas en Arbeid, die we op zondag 6 november mogen vieren.

Info
Na jaren van corona is het dit jaar hopelijk weer mogelijk om de
Volkskerstzang te vieren in de Dorpskerk van Abcoude.
Noteert u alvast in uw agenda: 13 december, 19.30uur.
Nadere informatie vindt u in het volgende kerkblad.
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Hieronder vindt u het schema voor de tafelgesprekken.

Tafelgesprekken
Datum
Ma 10 oktober
20 uur
Di 11 oktober
10 uur
Di 11 oktober
14.30
Di 11 oktober
20 uur
Wo 12 oktober
20 uur
Do 13 oktober
14.30
Do 13 oktober
20 uur
Ma 17 oktober
20 uur

Plek
Fam van Kessel, Piet van Wijngaerdtlaan 62.
Pieter van Winden leidt het gesprek.
’t Hoogt, Kerkplein 32.
Pieter van Winden leidt het gesprek.
Marjo Dierx, Jacob van Gaesbeeklaan 6.
Pieter van Winden leidt het gesprek.
Els Gillebaard, Spoorlaan 56.
Wout Wessel leidt het gesprek.
Fam Pijpers-van Andel, Van Voorthuijsenhof 49.
Vincent Pijpers leidt het gesprek.
’t Hoogt, Kerkplein 32.
Pieter van Winden leidt het gesprek.
Marjo Dierx, Jacob van Gaesbeeklaan 6.
Marjo Dierx leidt het gesprek.
Fam de Snoo, Vennicxstraat 48.
Nick de Snoo leidt het gesprek.
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PASTORAAT____________________________
Interimpredikant: 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
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!
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
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,
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.
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Redactie:
De volgende Binding komt uit op 2 december 2022
Kopij inleveren uiterlijk maandag 21 november 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
6

Kopijstop
21 november

Tijd
12.00 uur
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Verschijningsdatum
02 december

