BINDING
Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Abcoude
35e jaargang No 6, 2 december 2022

KALENDER 2022/2023
DECEMBER
Do 08
Di 13
Vr 16
Do 22

TIJD
10.00u
19.30u
19.30u
10.00u

PLAATS
‘t Hoogt
Dorpskerk
Dorpskerk
‘t Hoogt

ACTIVITEIT
Omzien
Volkskerstzang
Film “Elvis”
Omzien

JANUARI
Do 05
Do 19
Ma 23

TIJD
10.00u
10.00u
19.30u

PLAATS
‘t Hoogt
‘t Hoogt
’t Hoogt

ACTIVITEIT
Omzien
Omzien
Film Zien

FEBRUARI
Do 02

TIJD
10.00u

PLAATS
‘t Hoogt

ACTIVITEIT
Omzien
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OM TE BEGINNEN
En toch…
Over
beroepingswerk
en de Kersttijd

De wereld om ons heen verandert voortdurend. En zelf, verander ik
mee? Of tegen? Veel mensen zijn tegen. We staan al snel tegen elkaar.
Mensen zijn snel boos of bang. Begrijpelijk. Want sommige
veranderingen zijn werkelijk bedreigend. De stijging van de
energiekosten is een bedreigende verandering. Het ziet er naar uit dat dat
voorgoed anders zal blijven. Ook de klimaatverandering is bedreigend
en de ermee samenhangende politieke beslissingen ook.
En toch. In de komende weken komen we samen om ‘en toch’ te
zeggen, te voelen, te beleven. Het zijn de weken van de Advent. De vier
weken voor Kerst. Voor mij zijn dat weken van een diepere spiritualiteit.
De oude kerk merkte dat we die tijd nodig hebben. In alle eeuwen is er
veel veranderd. Bijna altijd leefden mensen met bedreigingen. Het kost
tijd om toch verbonden te blijven. Het kost weken om naast de vele
veranderingen die diepere verbondenheid te voelen. Het kost tijd om ‘en
toch’ te beleven en te zien. Dat is advent.
De Bijbelgedeelten van deze weken helpen daarbij. Elke zondag
komt één van de oermoeders van Jezus voor het voetlicht. Mattheus zet
ze voor ons op een rijtje. De één, Rachab, was prostituée. De ander was
een buitenlandse. Weer een ander was weggekaapt uit haar huwelijk. En
dan is er Maria. Deze vrouwen zijn één groot ‘en toch’. Zij maakten
bedreigende veranderingen mee, ze maakten vernedering en verlies mee.
En toch, alleen door hen is Jezus ter wereld gekomen. Dat licht van God
schijnt daar waar mensen ‘en toch’ zeggen en doen. En toch zijn we
verbonden. En toch is liefde de hoogste waarde. En toch is er vergeving.
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En toch geef ik om de natuur. En toch houdt God ons in zijn handen. En
toch is er hoop door en ondanks veranderingen.
Als gemeente hebben we dat ‘en toch’ handen en voeten
gegeven. Op de gemeentevergadering van 22 november bijvoorbeeld.
Daar bleek, net als bij de tafelgesprekken, een ‘en toch’. Natuurlijk is er
secularisatie. Natuurlijk hebben kerken het vaak moeilijk in deze tijd.
Natuurlijk staan we als gemeente voor lastige veranderingen. En toch
hebben we hoop. Hoop om een geheel nieuwe vorm van predikant-zijn
te proberen. En toch delen we het geloof dat de diepste waarden van ons
christelijke geloof in Abcoude nodig blijven: geborgenheid, vergeving,
recht, liefde zonder aanzien des persoons. Die gemeenteavond was een
echte adventsavond. Oog in oog met veranderingen van deze tijd melden
we ons ‘en toch’. Ik heb diep respect voor de kerkenraad die vanuit
persoonlijk beleefd geloof tot voorstellen kwam. Ik heb diep respect
voor jullie als gemeente. Want ik zie licht in de duisternis. En wat is dat
mooi dat we ons nu kunnen gaan voorbereiden op de viering van Kerst.
Dat grote feest van licht en gerechtigheid van Godswege voor de wereld.
Advent geeft me moed om open te staan voor het onverwachte.
Om veranderingen met vertrouwen te bezien en erop in te spelen. We
geven de beroepingscommissie opdracht om met die openheid op zoek
te gaan. Op zoek naar een predikant die de gemeente kan bijstaan. Een
vakmens m/v. Maar bovenal zal hij/zij dat ‘en toch’ met ons delen. De
commissie zal dan ook niet alleen een zakelijke sollicitatieprocedure
voeren. Sibbelien van den Bosch, Els Gillebaard, Annemarie
Hoogenboom, Frieda van Kessel, Wim Kool, Marco Nagel, Anouk de
Snoo en Imre Westerik zullen juist dat ‘en toch’ delen met de mogelijke
kandidaten, op zoek naar die diepe verbinding, waarin dreigende
veranderingen onderdeel blijken te zijn van de komst van Gods licht.
Overigens gaan we natuurlijk niet wachten tot die nieuwe
predikant er is. We hebben als gemeente een richting gekozen. En we
gaan daar ook gelijk mee beginnen. We gaan aan de bestuurbaarheid van
de gemeente werken. We gaan contacten leggen met buitenstaanders.
We gaan kijken of we de exploitatie van de gebouwen veel breder in het
dorp kunnen leggen. We gaan slimme vormen van samenwerking met
andere gemeenten opbouwen. Want het is best ingewikkeld om kerk te
zijn in deze tijd, en ook in ons persoonlijk leven worden we soms diep
beproefd, en toch…
Pieter van Winden, interim-predikant
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KERKENRAAD
Op Eeuwigheidszondag, 20 november, werden in
een herdenkingsdienst in de Dorpskerk onze
dierbaren herdacht die ons ontvallen zijn in het
afgelopen kerkelijk jaar.

Johannes Paul, overleden 7 november 2021, leeftijd 93 jaar.
Ab Visser, overleden 16 november 2021, leeftijd 88 jaar.
Dick van Mourik, overleden 26 februari 2022, leeftijd 83 jaar.
Arie Quartel, overleden 15 maart 2022, leeftijd 80 jaar.
Marten Hoogenhout, overleden 21 maart 2022, leeftijd 69 jaar.
Annette Alida van der Most-de Ridder, overleden 25 maart 2022,
leeftijd 82 jaar.
Gina de Jong – Müller, overleden 30 maart 2022, leeftijd 85 jaar.
Helena Willemina Wil Eikelenboom - den Hertog, overleden 6 juni
2022, leeftijd 80 jaar.
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Leentje Sietske van der Meulen, overleden 20 juni 2022, leeftijd 89
jaar.
Jan Albert Mensink, overleden 28 juni 2022, leeftijd 79 jaar.
Jessica Israël- Feenstra, overleden 14 juli 2022, leeftijd 93 jaar.
Josephine Geertruida Cornelia Veenemans-Aardewijn, overleden
8 augustus 2022, leeftijd 83 jaar.
Niels Korevaar, overleden 8 augustus 2022, leeftijd 41 jaar.
Marijke Griffioen- Kooij, overleden 26 augustus 2022, leeftijd 87
jaar.
Hendrika Steunenberg, overleden 9 september 2022, leeftijd 80
jaar.

Besluit van de Kerkenraad van 22 november 2022
over de toekomst van de gemeente
De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Abcoude,
- Overwegende dat een ingrijpende verandering van de koers
noodzakelijk is om met vertrouwen te werken aan de toekomst van de
kerk in Abcoude
- Overwegende dat een substantiële ondersteuning van een professional
nodig is om samen met de gemeente krachtig te bouwen aan een nieuwe
vorm van kerk-zijn met behoud van de waardevolle onderdelen van nu;
- In aanmerking nemende de bevindingen van de gehouden
tafelgesprekken met gemeenteleden in oktober 2022;
- gehoord de leden van de gemeente in de gemeentevergadering van 22
november 2022 over het voorgenomen besluit van 3 november 2022;

heeft op 22 november 2022 besloten:
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1. De gemeente slaat de nieuwe koers in zoals beschreven in de Bijlage
bij dit besluit.
2. De gemeente zoekt voor ondersteuning van de nieuwe koers een
predikant zoals beschreven in de Bijlage bij dit besluit voor 0,75 fte
voor een periode van maximaal vijf jaren.
3. De nieuwe koers start na bevestiging van de nieuwe predikant.

Bijlage bij het besluit van 22 november 2022
1. Profiel van de Protestantse Gemeente Abcoude en profiel
van de predikant (m/v) die we zoeken
Inleiding
In de afgelopen maanden heeft er binnen de PKN Abcoude een actieve
herbezinning plaatsgevonden over de toekomst. Door de jaren heen is
geleidelijk gebleken dat de betrokkenheid bij onze kerk niet meer
vanzelfsprekend is. Dat leidt tot onder meer een vermindering van het
kerkbezoek, de bereidheid om de kerkelijke gemeente (mede) te
besturen en ook het financieel perspectief staat onder druk. Tegelijk
voelen en ervaren we het belang van de Dorpskerk in Abcoude voor nu
en de toekomst. Hoe gaan we verder en wat betekent dat voor het
beroepen van een professional? Vanwege de belangrijke keuzes waar de
PKN Abcoude voor staat, is de hulp ingeschakeld van Ds Pieter van
Winden, interim-predikant.
Hiermee is beoogd om enerzijds het herbezinningstraject zo zorgvuldig
mogelijk te doen, maar ook (externe) feedback op de huidige situatie in
Abcoude te verkrijgen en ervaringen van elders in Nederland in te
brengen. Op de gemeenteavond van 22 november is het voorgenomen
besluit van de Kerkenraad over de nieuwe koers aan de gemeenteleden
voorgelegd. Direct samenhangend met de koers, is ook het profiel van
de aan te trekken professional uitgewerkt zodat een te installeren
beroepingscommissie kan starten.
Voor de bestaande kerkenraad is de toekomstige bestuurbaarheid van de
huidige protestantse gemeente een belangrijk onderwerp. Naar alle
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waarschijnlijk zal in de (nabije) toekomst de huidige vorm van bestuur
met een brede Kerkenraad niet meer haalbaar en houdbaar zijn.
De huidige KR heeft echter uitgesproken dat het belang en het
perspectief van de nieuwe koers zodanig is, dat zij bereid is zich tot eind
2023 te verbinden. De KR gaat ervan uit dat bij het kiezen voor een
nieuw perspectief ook nieuw enthousiasme in Abcoude gevonden kan
worden om de bestuurbaarheid voor de toekomst te borgen.
Wij geloven en ondervinden dat wat we als kerk in huis hebben,
noodzakelijk en goed blijft. Spiritualiteit en geloof zijn zeer actueel. We
komen nu mensen tegen die uitgeput zijn, eenzaam, verbitterd, gehaast
of boos. We zien nog steeds veel onrecht om ons heen. Dat zijn zaken
waar we ons als kerkelijke gemeente om willen blijven bekommeren.
We willen de daad bij het woord voegen en werken aan een inspirerende
toekomst van de Dorpskerk in Abcoude.
Perspectief voor onze gemeente
In de vele bijeenkomsten die de afgelopen maanden zijn gehouden, heeft
de Kerkenraad gewerkt met twee uiteenlopende scenario’s. Grofweg
kwamen die neer op “vereenvoudigd doorgaan met de bestaande koers”
dan wel “radicaal vernieuwen” (scenario 1 en 2). De gesprekken
hierover hebben veel opgeleverd. En we hebben als Kerkenraad een
verlangen en daarmee koers kunnen ervaren. We zullen meer dan ooit
moeten uitgaan van vernieuwen. Omdat het inspirerend is, omdat het
perspectief kan bieden, maar ook omdat we beseffen dat alleen op de
huidige weg doorgaan uiteindelijk te weinig toekomst biedt.
Tegelijkertijd hebben we geproefd hoeveel waarde ook de huidige vorm
van kerkzijn biedt. Daarom wil de Kerkenraad inzetten op echt
vernieuwen (en omdat er nog veel onzeker is, noemen we dat
pionieren), maar tegelijkertijd de zeer waardevolle onderdelen van
ons huidige kerk-zijn meenemen naar de toekomst. Hoe precies, dat
gaan we de komende tijd ook praktisch met elkaar uitwerken.
We hebben als protestantse gemeente veel te bieden. Bijvoorbeeld
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 aarde en de
natuur. Dit zijn allemaal aspecten van geloof die juist in deze tijd hard
nodig zijn. Dat vraagt waarschijnlijk om een andere vorm van kerk zijn,
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maar de noodzaak om geloof, hoop en liefde levend te houden, blijft
groot. 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, gaan we fors investeren in andere en nieuwe vormen van
spirituele verdieping en omzien naar elkaar. Tegelijkertijd zullen
bestaande activiteiten die voor velen in onze gemeente van grote waarde
zijn, zoals diensten en pastoraat, doorgang vinden. Al zal dit
waarschijnlijk in aangepaste vorm zijn.
Ons vertrekpunt is de Dorpskerk, die al als monumentaal gebouw een
natuurlijke en centrale plek in Abcoude is voor geloof, spiritualiteit en
beleving. Het is vanwege mankracht en expertise echter niet
waarschijnlijk dat deze duurzaam door de Protestantse gemeente
beheerd en geëxploiteerd kan blijven. Een overgang van de Dorpskerk
naar een Beheersstichting is een waarschijnlijk scenario. We hebben in
de gesprekken met onze kerkelijke gemeente hier ondersteuning in
geproefd.
Op het gebied van samenwerking met naburige protestantse gemeenten
weten we nu nog niet wat mogelijk is, maar dat willen we nader
onderzoeken. We begrijpen dat dit grote zorgvuldigheid vraagt.
We zien jong en oud bij de Protestantse Gemeente te Abcoude.
Gezinnen inclusief tieners en twintigers, gezinnen zonder kinderen, veel
alleenstaanden. Een natuurlijke groei kan komen van gezinnen met
kinderen. We willen inzetten op de ondersteuning van
geloofsontwikkeling van kinderen en tieners en twintigers en hun
ouders. En dan gezamenlijk hierbij optrekken met andere
leeftijdsgroepen. Maar ook de alleenstaanden zijn en blijven voor ons
een belangrijke doelgroep. Als Protestantse gemeente in Abcoude willen
wij op een herkenbare traditionele manier én op een nieuwere manier
werken aan religieuze beleving. Daarbij blijft de Dorpskerk een
natuurlijk centrum.
Dat houdt in dat de bestaande kerkvorm (op den duur vereenvoudigd)
doorgaat: kerkdiensten op zon- en feestdagen. Ouderenpastoraat gaat
door. In dat kader wordt dus samenwerking met naburige gemeenten
onderzocht. Kunnen we op termijn ouderenpastoraat ook in Abcoude
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professioneel ondersteunen met naburige gemeentes samen?
Ondertussen gaan we de huidige kerkvorm stapsgewijs afbouwen.
Daarbij wordt tegelijkertijd een nieuwe kerkvorm opgestart, met een
pioniersgroep. Vanuit het geloof in de uit de dood opgestane Jezus
Christus, de Levende Heer. Vanuit geloof dus van vergeving,
geborgenheid en hoop voor mensen van nu. Met jongere generaties, die
we nu soms door zien rijden naar andere kerkplekken. Dit zal een
pioniers-vorm zijn.
Profiel van een predikant in deze context
Daarom stelt de kerkenraad voor om naast de inzet op meer
samenwerking -primair binnen Abcoude, waarbij we ook openstaan voor
een bredere samenwerking- en het gaan uitbesteden van de exploitatie
van het kerkgebouw, een predikant m/v voor 75% voor maximaal 5
jaren te gaan zoeken. Omdat we nadrukkelijk willen inzetten op de
toekomst, gaan we uit van een robuuste inzet van de nieuwe predikant
voor onze toekomst: de jongeren.
-Samen met deze predikant zal de gemeente werken aan behoud van wat
goed is en daarnaast krachtig bouwen aan een nieuwe vorm van kerk
zijn. Voor onze predikant zoeken we begeleiding en training op het
gebied van pionierswerk.
-Doorslaggevend is dat we een predikant vinden die zich herkent in
bovenstaande koers, misschien wel in bovenstaand verlangen. Een
predikant die vanuit vertrouwen deze spannende, maar uiterst
waardevolle richting vorm gaat geven. We zoeken een predikant die
verbindend is. Dat wil zeggen dat deze professional nieuwe groepen, of
mensen die eerder hun betrokkenheid hebben verloren, wil en kan
verbinden aan het nieuwe perspectief van de Dorpskerk.

2. Een voorbeeld van hoe een nieuwe vorm van kerk
zou kunnen starten en wat daarbij de inzet van de
predikant is
Stappenplan samen met de tijdelijke predikant van 0,75 fte voor
maximaal 5 jaren.
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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. Inzet, enthousiasmering en eerste concrete resultaten
voor nieuwe “bestuursvorm”
Doel: vorm een groep of draagvlak voor het opstarten van een nieuwe
vorm van samenkomst.
Jaar 2
Eén keer per maand voorgaan in Dorpskerk, pastoraat en jeugdwerk.
Ondertussen een begin maken met nieuw vorm van samenkomst. Daarin
een keer per maand voorgaan.
Doel: uitbouwen draagvlak in dorp en regio.
Jaar 3
Eén keer per maand voorgaan in Dorpskerk en jeugdwerk. Uitbouwen
nieuwe vorm van samenkomst, 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 in een nieuwe vorm van
samenkomst.
Doel: Hij/zij werkt mee aan opstellen profiel van kerkelijk werker of
predikant die in deze nieuwe vorm wordt aangesteld als vaste
(predikant) of tijdelijke (kerkelijk werker)/voorganger. Als deze vorm 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.
En wat zou het mooi zijn als ondertussen vanaf jaar 3 of 4 een
gezamenlijk betaalde regionale ouderenpastor (deels gefinancierd door
de Protestantse Gemeente te Abcoude) af en toe kan voorgaan in de
Dorpskerk.
Jaar 5
Afscheid van de tijdelijke (pioniers)predikant. Aanstelling van de
nieuwe voorganger van de nieuwe vorm, 50% ongeveer. Regionale
aanpak pastoraat en jeugdwerk etc. rond Dorpskerk.
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Adventsproject 2022
Het thema van het komende adventsproject is: levenslicht. De
uitdrukking ‘het levenslicht zien’ betekent geboren worden. In de Bijbel
zijn leven en licht sterk met elkaar verbonden: als God leven op aarde
maakt, begint Hij met licht. God zelf wordt ook vaak omschreven als
licht, en in het evangelie van Johannes vertelt Jezus dat Hij het licht der
wereld is (Joh. 8:12).
Levenslicht is een wonder dat God aan mensen geeft. In dit project
horen we over vrouwen die daarbij een belangrijke rol spelen.
In de adventstijd gaan we vol verwachting op weg naar kerst. We kijken
uit naar de komst van de Heer. Dat doen we dit jaar met verhalen over
bijzondere vrouwen uit het Oude Testament, die door de evangelist
Matteüs genoemd worden als ‘voormoeders’ van Jezus: Batseba, Ruth,
Rachab, Tamar en Maria. Door hun verhalen te vertellen, krijgen we ook
iets te zien en te horen van wie Jezus zal zijn.
In dit adventsproject krijgen de vrouwen uit Jezus’ voorgeschiedenis een
standbeeld. Elke week in de adventsperiode staat één vrouw centraal.
Met kerstmis sluiten we het project af; dan staat Jezus’ moeder Maria
centraal. Zo laten we zien dat deze vrouwen belangrijk zijn en dat hun
verhalen niet vergeten mogen worden. De standbeelden worden op twee
manieren uitgewerkt: met posters en als ‘levende standbeelden’.
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Voor gezinnen van (jonge) kinderen is er een gezinsboekje beschikbaar.
Voor elke dag in de adventstijd is er een bladzijde met een
voorleesverhaal, een activiteit, een knutseltip of iets anders. De boekjes
worden rondgedeeld; mocht je er geen hebben ontvangen, meld je dan
bij Gera Hoorweg (gnijman@gmail.com).
De dienst op Eerste Kerstdag belooft een interactieve gezinsdienst te
worden, waarbij de figuren uit de kerststal tot leven komen.
Kind en Kerk, Gera Hoorweg

Beste gemeenteleden,
Na ruim 4 jaar voorzitterschap heb ik in de vergadering van 3 november
afscheid genomen als voorzitter en lid van de Kerkenraad.
Nadat de tafelgesprekken hadden plaatsgevonden, is er een duidelijke
richting gebleken van de koers die onze gemeente de komende jaren kan
gaan varen. Daarmee was voor mij het doel dat ik met de kerkenraad in
2019 voor ogen had (het in de steigers zetten van de toekomst van onze
kerk) bereikt.
Wel blijf ik als penningmeester verbonden aan de taakgroep Diaconie en
blijf ik deel uitmaken van het team dat de wekelijkse nieuwsbrief maakt.
Met vriendelijke groet,
Frits Kutschenreuter
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Financiën
Het zijn drukke tijden voor onze penningmeester. In de voorbereiding
van een komende beroepingsprocedure is een meerjarig inzicht in de
financiën een vereiste. Dat heet een meerjarenbegroting. Eigenlijk een
vooruitblik voor de komende 5 jaar over de verwachte financiële
boekhouding voor de komende 5 jaar. Met een meerjarenbegroting kan
vervolgens
een
zogenaamde
solvabiliteitsverklaring
worden
aangevraagd. Een vereiste bij het aangaan van een beroepingsprocedure.
Naast de meerjarenbegroting moet in deze tijd ook de begroting voor
2023 worden afgerond. Begin december zal de Kerkenraad daar een
besluit over nemen. En dan is het gelijk door voor de voorbereiding van
de Eindejaarscollecte en de komende actie Kerkbalans begin 2023.
De eerlijkheid is dat het financieel een verre van gemakkelijke tijd is. Ik
noem alleen al de ontwikkeling van de energiekosten en de onder druk
staande financiële resultaten van ons vermogen door bijv. de lage
rentestand. Als college doen we er alles aan om er zo goed mogelijk mee
om te gaan.
In de afgelopen maanden heeft de actie Kerkbalans plaatsgevonden. Fijn
om te merken dat zoveel mensen bereid waren een handje mee te helpen,
bijvoorbeeld als bezorger voor de brieven. U weet het, Kerkbalans is van
levensbelang voor de (financiële) continuïteit van onze gemeente. Mocht
u nog geen bijdrage gedaan hebben, of overweegt u wellicht toch om
over te gaan op een periodieke vorm van bijdragen aarzel dan niet, want
het is van groot belang dat we onze gemeente ook financieel gezond
houden.
Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de jaarafsluiting (Jaarrekening) van
2021. Een grote klus, maar in de komende periode hopen we die te
kunnen laten vaststellen. In de volgende Binding zullen we de resultaten
presenteren. Fijn is dat de nieuwe penningmeester (Nico Hennipman) bij
vragen steeds bij ervaren gemeenteleden terecht kan!
Verwarming Dorpskerk
U bent vanuit de commissie, die zich bezig houdt met de opgaves rond
verwarming, regelmatig op de hoogte gehouden over de voortgang van
dit project. Het is geen gemakkelijke periode om aannemers en
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installateurs te krijgen. Maar ik kan u zeggen dat deze commissie
geweldig goed omgaat met de uitdagingen die er zijn en we komen
vooruit!
Aanvullend is er in het College van Kerkrentemeesters en de
Kerkenraad gesproken over hoe om te gaan met de extreem stijgende
energiekosten. Kort gezegd komt het er op neer dat de prijzen voor
energie in de kerk (we kopen in via een landelijk contract waarbij bijna
alle kerken zich aansluiten) ongeveer 4 keer zo hoog zijn als in 2022. En
dat in combinatie met een kerk die natuurlijk verre van energiezuinig is,
is dat echt een serieus probleem. Bij ongewijzigd gebruik zouden de
kosten volgend jaar dus ook ongeveer 4 keer zo hoog worden.
Energiekosten lopen dan volgend jaar op tot ongeveer 50.000 euro! Dat
is echt onverantwoord. Helaas is er nog weinig zicht op
tegemoetkomingen van de overheid voor kerken. Om die reden zijn er
maatregelen genomen. Kortgezegd in drie stappen:
1. Direct uit te voeren (of al uitgevoerd);
2. Uitvoeren voor 1 januari 2023
3. Uitzoeken voor 1 januari 2023 om vervolgstappen te kunnen
zetten.
In de eerste categorie vallen bijv. het optimaliseren van de huidige
verwarmingsinstallatie (uitgevoerd), het herstellen van de tochtsluizen
(uitgevoerd), het overgaan op zoveel mogelijk ledverlichting (in
uitvoering), kitten van de kerkramen (nog uit te voeren).
In de tweede categorie hebben we moeten besluiten om het gebruik van
gas tijdens de diensten en verhuur te beperken door de temperatuur iets
te verlagen (16 graden C), maar tegelijkertijd uit te proberen of we door
slimmer om te gaan met de installatie ook kunnen besparen. Of het
daarmee ook daadwerkelijk kouder in de kerk wordt moet nog blijken,
want de afgelopen jaren was de installatie erg achterstallig qua
onderhoud en functioneerde daardoor niet goed. Dat is inmiddels
opgelost. Ook zullen we een aantal plaids aanschaffen en beschikbaar
stellen. Als dat bevalt kopen we er meer.
Tenslotte zullen we een aantal zaken gaan uitzoeken. Is het denkbaar dat
we een aantal diensten waar niet zoveel mensen verwacht worden in het
Koor kunnen houden? Kunnen infraroodstralers (“terrasverwarmers”)
helpen om het aangenaam te krijgen?
We houden u op de hoogte.
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Tot slot
Ondertussen loopt het “gewone werk” gewoon door. Johan is druk met
het op orde houden van onze bestaande gebouwen. En als het kan,
voeren we verbeteringen door. Ze blijven daarmee nog steeds in prima
conditie. Ook hebben we tussentijds de pastorie weer voor een bepaalde
periode verhuurd. De optie dat straks de nieuwe dominee er komt wonen
blijft natuurlijk open.
Niet onvermeld wil ik de verhuur van de kerk laten. Want veel mensen
beleven plezier aan alles wat er in de kerk plaatsvindt. Mensen van onze
kerk, maar ook van (ver) daarbuiten. Dat vraagt veel inzet en toewijding.
We zijn enorm blij dat Henk van Kessel daar als gastheer zoveel in doet.
Op de achtergrond ondersteund door Wilco Gijsen voor een correcte
digitale agenda, en vanzelfsprekend met nauwe afstemming en
samenwerking met onze koster Tineke Hennipman!
Nick de Snoo
Voorzitter College van Kerkrentmeesters.

Tochtsluis Dorpskerk in werking
Toen Johan Griffioen het gebouwbeheer binnen het College van
Kerkrentmeesters op zich nam, bestond de indruk dat de
tochtsluisfunctie van de schuifdeuren bij de entree in de toren van de
Dorpskerk defect was. Nadat hij afgelopen zomer de firma Assa Abloy
een inspectie had laten uitvoeren, bleek dat onderhoud aan de 20 jaar
oude deuren gewenst was. Borstels en binnenwerk van de deuren zijn
vervangen. Ook bleek dat de mogelijkheid om de schuifdeuren als
tochtsluis te laten werken, nooit geëffectueerd was. Met een eenvoudige
verbindingskabel en wat technische handelingen is dat nu alsnog
gerealiseerd.
Vanaf heden gaat de Dorpskerk volop gebruik maken van deze functie.
De voordelen zijn evident: de temperatuur en daardoor het comfort in de
kerk zelf blijven beter in stand en het drukt het energieverbruik in deze
tijd van verduurzaming en ongekend hoge energieprijzen.
Hoe werkt het?
De techniek is heel simpel. De schuifdeuren tussen de toren en de kerk
gaan alleen open als de schuifdeuren bij de entree van de toren dicht
zijn; en omgekeerd. De schuifdeuren openen op aangeven van sensoren,
die mensen in de directe omgeving van de deuren detecteren. Als
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eenmaal één schuifdeur open is en er zijn mensen in het sensorgebied
van deze open deur zal deze niet sluiten en kan de andere deur ook niet
opengaan. Het sensorgebied van de open deur zal dus leeg moeten zijn,
dan pas kan deze deur sluiten. Wanneer deze deur dicht is, zal de andere
deur open gaan. De witte lijnen op de vloer geven aan waar het
sensorgebied van de deur begint. De wachtvlakken zijn dan ook op de
stoep, ter hoogte van de garderobe en achter de herenbank.
Vooruitziende blik gevraagd
Hoe simpel het basisprincipe van de tochtsluis ook is, het vraagt van de
kerkgangers een nieuwe manier van in en uit lopen. Wachten vóór of
tussen de witte lijnen – die het bereik van de sensoren van de
schuifdeuren markeren – tot beide schuifdeuren dicht zijn en dan pas de
loop voortzetten. En eenmaal in beweging, pas stoppen als de volgende
witte lijn gepasseerd is. Gedachteloos naar binnen of naar buiten lopen
is er dus niet meer bij; even opletten en letterlijk vooruit kijken is het
nieuwe devies. Zie ook onderstaande schematische tekening.

.

Samengevat:
Wacht vóór of tussen de witte lijnen tot beide schuifdeuren dicht
zijn en loop dan door.
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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.

4 december
10.00 uur

11 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. ds. Heleen Joziasse, Den Haag,
orgel Lieuwe Visscher
Derde advent,
Kindernevendienst Gera Hoorweg
Eerste collecte: Hulpfonds
Abcoude/Baambrugge
Tweede collecte: Jong Protestant
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18 december
10.00 uur

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: Kerk in Actie Kinderen in
de knel
Tweede collecte: Jeugdwerk

31 december

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

19.30 uur
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1 januari 2023
11:00 uur

8 januari
10.00 uur

15 januari
10:00 uur

Nieuwjaarsbijeenkomst met ontmoeting
en zang in ‘t Hoogt
Voor jong en oud, met limonade, wijn,
lekkers
Geen collectes, zie voor meest recente
actuele info: website
www.dorpskerkabcoude.nl en digitale
nieuwsbrief
Ds. Pieter van Winden, Soest,
orgel Pieter Kaars
Viering Heilig Avondmaal
Kindernevendienst: Gera Hoorweg
Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie
Tweede collecte: Jeugdwerk
Mw. Marcella Schoonhoven, proponent,
Barneveld
Kindernevendienst:
Godley Play Annelies Rebel
Eerste collecte: Kerk in Actie: Hulpfonds
Tweede collecte: Ondersteuning gemeenten

22 januari
10.00 uur

Mw. J. Sneep, orgel Peter Staats
Kindernevendienst: Gerda Kool
Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie
Tweede collecte: Missionair werk

29 januari

Mw. ds. Greetje Arnoldus-Veenstra,
orgel Frits Heil
Geen kindernevendienst
Eerste collecte: Stap Verder
Tweede collecte: Jong Protestant

10:00 uur
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5 februari
10.00 uur

Ds. Pieter van Winden, Soest,
orgel Lieuwe Visscher
m.m.v. Cantorij olv Else Sterk
Kindernevendienst: Jantine Ter Beek
Eerste collecte: Kerk in Actie
Werelddiaconaat Pakistan
Tweede collecte: Jeugdwerk

12 februari
10.00 uur

Ds. K. Zwart, orgel Evert Hoogenstraaten
Kindernevendienst: Annelies Vellekoop
Eerste collecte: Kerk in Actie: Noodhulp
Ethiopië
Tweede collecte: Fonds Klimaat, beeld en
geluid

19 februari

Dhr. A. de Vreugd, proponent,
orgel Peter Staats
Kindernevendienst: Gerda Kool
Eerste collecte: Plaatselijke diaconie
Tweede collecte: Kerk en Eredienst

10.00 uur

DIACONIE
Hierbij vindt u een samenvatting van de begroting diaconie 2023.
De volledige begroting zal gedurende 5 werkdagen bij ondergetekende
thuis ter inzage liggen.
Wilt u deze inzien kunt u een telefonische afspraak maken: tel.nr. 0294284864 of 06-22849979.
Namens de werkgroep Diaconie,
Liesbeth Boswijk
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Gezocht: Collectant(en) M/V voor de diaconie

Strek je graag de benen even tijdens de zondagse kerkdienst? Word dan
collectant voor de diaconie. Uiteraard word je even wegwijs gemaakt in
de gewoonten en gebruiken, daarna draai je mee in het rooster.
Afhankelijk van het aantal nieuwe aanmeldingen is de frequentie
ongeveer 10 maal per jaar. Meld je aan bij Ripka Verheul
(ripkaverheul@live.com) of spreek één van de diakenen aan. Van harte
welkom.

Collecte-opbrengst Pakistan
Zondag 2 oktober was de collecte van de
diaconie bestemd voor noodhulp voor de
slachtoffers van de overstromingsramp in
Pakistan van Kerk in Actie. Ter herinnering: de
diaconie zegde toe de collecteopbrengst te
zullen verdubbelen met een aanvulling tot
minimaal € 500,- en met een maximale
bijdrage uit de reserves van € 500,-. Tot en
met 15 oktober kon er voor dit doel geld
worden
overgemaakt
op
het
bankrekeningnummer van de diaconie.
De diaconie meldt nu dat er voor 'Pakistan' in
totaal € 713,70 door onze gemeenteleden is
gegeven. Dat betekent dat er vanuit onze gemeente € 1.213,70 aan Kerk
in Actie is overgemaakt!
Alle gevers hartelijk bedankt!
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Kaartenactie
advent
Vergeet ze niet!

2022:

Geef vluchtelingenkinderen een stem.
Met kerst collecteren we voor
vluchtelingenkinderen in Griekenland.
Dat is belangrijk om hun dagelijks leven
iets te verlichten. Maar dat is niet genoeg.
We vragen u om meer te doen om de
onmenselijke situatie van vluchtelingen en hun kinderen in Griekenland
te verbeteren. We kunnen niet langer wegkijken. Kaart dit onrecht aan
bij de politiek. Schrijf uiterlijk half december een kaart aan Tweede
Kamerleden. Kijk op kerkinactie.nl/vergeetzeniet voor het adres en een
voorbeeldtekst. We doen dit met kerken in heel Nederland. Samen zijn
we de Kerk in Actie.

Collecte Werelddiaconaat
Libanon 4-12-2022
Creëren van banen voor jongeren in
Libanon, Jordanië en Irak
Van de miljoenen Syriërs die door de
oorlog hun land zijn ontvlucht zijn de
meeste terecht gekomen in de
buurlanden Libanon, Jordanië en Irak.
Ze leven er in grote armoede. Door de zware economische crisis is het
moeilijk om een nieuw bestaan op te bouwen. Kerk in Actie ondersteunt
Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in
sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een
eigen bedrijf. Daardoor worden ze minder afhankelijk van hulp en dat
maakt hen weerbaarder.
Meer informatie op kerkinactie.nl/syrischevluchtelingen.
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Collecte Werelddiaconaat Pakistan 5-2-2023
Op 1 februari is het 70 jaar geleden dat de watersnoodramp plaatsvond.
Pakistan was een van de landen die meteen te hulp schoot door geld in te
zamelen. Mooi om, ook na zo’n lange tijd, iets terug te doen voor de
mensen in dit Zuid-Aziatische land die nu ónze hulp nodig hebben.
In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die
jongeren, onder wie schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en
leningen. Award begeleidt de jongeren na hun opleiding bij het opzetten
en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren, die
een universitaire studie willen volgen, om zich voor te bereiden op
de toelatingstest die daarvoor geldt.
De organisatie wil jongeren niet alleen economisch zelfstandig maken:
ze brengt ook jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij
elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt.
Wat betekent dit project voor Sana Amanat?
“Na de middelbare school begon ik aan een kunstopleiding, maar mijn
familie is zo arm dat ik hiermee moest stoppen. Toen hoorde ik dat
AWARD een gratis training mobieltjes- repareren voor meisjes
aanbood. Mijn familie vond het niks: mannenwerk, zeiden ze. Maar ik
heb de training met succes afgerond en werd door AWARD geholpen
om mijn eigen reparatiewerkplaats te starten. Ik ben de eerste vrouw
in Pakistan met een reparatielab voor mobiele telefoons. Vrouwen en
meisjes uit de hele omgeving brengen hun mobieltjes voor reparatie bij
mij, omdat ze zich in mijn werkplaats veilig voelen en ook weten dat
hun gegevens veilig zijn.”
Kijk voor meer informatie over Kerk in Actie op www.kerkinactie.nl Uw
bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak
uw gift over op NL 70 INGB 0000 3678 45 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Abcoude o.v.v. collectedatum of het doel. Bij voorbaat dank!
Namens de Diaconie, Josien Dijkstra
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“Film Zien”
45 years
U bent van harte welkom op
maandag 23 januari om 19.30u in ’t Hoogt

Het echtpaar Kate en Geoff Mercer bereidt hun 45 jarig
huwelijksfeest voor. Ze kennen elkaar door en door. Maar die
vertrouwdheid wordt in twijfel getrokken als Geoff een brief krijgt
uit Zwitserland. De autoriteiten aldaar hebben het lijk gevonden
van Katya, zijn eerste liefde, die vijftig jaar eerder verongelukte in
de Alpen. Dat brengt een scala aan emoties mee. En Kate moet om
zien te gaan met het idee dat Geoff, voor hij haar ontmoette, een
andere grote liefde had.
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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Volkskerstzang dinsdag 13 december 19.30 uur
Dorpskerk Abcoude
De jaarlijkse Volkskerstzang
zal worden gehouden op
dinsdagavond 13 december om
19.30 uur in de Dorpskerk te
Abcoude. De deuren gaan open
om 18.45 uur en we rekenen
weer op veel belangstelling. Het
is ieder jaar een groot feest om
met zoveel mensen te luisteren
naar het kerstverhaal en om met
elkaar de aloude kerstliederen te
zingen. Een mooi moment om in
kerststemming te komen. De
overdenking zal worden gehouden door Karin Smit uit Baambrugge. De
schriftlezingen worden gedaan door Debora Pijpers. Medewerking
wordt verder verleend door de Abcouder Harmonie o.l.v. Elivera van
Sloten en de begeleiding op het orgel wordt verzorgd door Peter Staats.
Deze keer zal de cantorij van de Dorpskerk voor ons kerstliederen
zingen o.l.v. Else Sterk met Peter Staats op het orgel. We hopen u te
kunnen begroeten op deze avond. Wees welkom!
Commissie Volkskerstzang, Henriëtte van Kessel

Bioscoopfilm ” Elvis” in de Dorpskerk Abcoude
Op vrijdagavond 16 december zal de Dorpskerk in Abcoude eenmalig
worden omgetoverd tot bioscoop: een uniek avondje uit in eigen dorp.
Wij zullen daar met elkaar de film Elvis gaan kijken, een populaire en
indrukwekkende film over het bijzondere leven en natuurlijk de
wereldberoemde muziek van Elvis Presley. Het belooft een muzikale,
unieke avond te worden! Natuurlijk is er na de film tijd om een drankje
met elkaar te drinken. Iedereen is welkom dus: zeg het voort!
Wanneer: 16 december - start film 19.30uur
Kosten: €12.50 (Incl. 1 consumptie)
Aanmelden: bioscoopabcoude@gmail.com
Tot de 16e! Sibbeliene van den Bosch en Anouk de Snoo
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Omzien
We zijn weer aardig op weg naar Kerst en in die sfeer zingen we de
komende periode steeds drie liederen uit het Liedboek. Men kan ook een
lievelingslied opgeven.
Op 24 november heeft Ineke Dietz afscheid genomen van Omzien. Zij
heeft vanaf het begin veel gedaan voor deze bijeenkomsten van onze
ouderen, zoals koffieschenken en kaarten versturen aan zieken uit onze
gemeente. We hebben dit niet zomaar voorbij laten gaan en voor een
aardigheidje gezorgd.
We ontmoeten elkaar weer op 8 december en op 22 december. Op die
laatste datum ontvangen we een kerstgroet vanuit ‘t Hoogt.
Op 5 januari starten we in het nieuwe jaar. U bent dan elke 14 dagen
welkom in ‘t Hoogt van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Bram Valenkamp en Wendy Cornelisse

VAN DE REDACTIE___________________________
www.dorpskerkabcoude.nl

Fijne feestdagen
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PASTORAAT____________________________
Interimpredikant: ds. Pieter van Winden
Tel. 06-12171113 e-mail: dominee@dorpskerkabcoude.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 en bezoekmedewerkers. Waar u woont maakt daarbij niet uit.
Claartje van Andel
Hanny van den Bosch
Josien Dijkstra
Gera Hoorweg
Nick de Snoo
Imre Westerik
Matthijs Schram

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

ouderling
diaken
diaken
ouderling
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
Henk van Kessel 06-20096289
Janny van der Klok
283645
Wout Wessel
284783
Marry Willig
06-51651870
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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
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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 10 februari 2023
Kopij inleveren uiterlijk maandag 30 januari 12.00 uur.
E-mail: binding@dorpskerkabcoude.nl
of op het redactieadres:
Piet van Wijngaerdtlaan 62, tel : 281911
Verspreiding:
Fam. van Wieringen, Adm. : tel. 284442
B. Timmermans
: tel. 283709

Wij wensen u allen een goed en gezegend nieuwjaar!

Nummer
1
2
3

Kopijstop
30 januari
27 maart
15 mei

Tijd
12.00u
12.00u
12.00u
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Verschijningsdatum
10 februari
7 april
26 mei

