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FEBRUARI TIJD PLAATS ACTIVITEIT 

Do 16 10.00u ‘t Hoogt Omzien 

Do 23 20.00u ‘t Hoogt Uit de Tijd 

Ma  27 19.30u ‘t Hoogt Film  Zien 

MAART TIJD PLAATS ACTIVITEIT 

Do 02 10.00u ‘t Hoogt Omzien 

Zo 12 10.00u Dorpskerk Amazing Grace 

Do 16 10.00u ’t Hoogt Omzien 

Do 30 10.00u ’t Hoogt Omzien 

 

 

 

 

 

 

 
www.dorpskerkabcoude.nl 
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       OM TE BEGINNEN 
 
 

Hoe vind ik de goede weg? 
 

 
 

De eerste christenen werden aanhangers of volgelingen 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 (Johannes 14:6). 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. 

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”.  

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 2,8 miljard christenen wereldwijd op het zuidelijk 

halfrond wonen. Onderweg ontwikkelt het geloof in de ene Heer zich 
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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 en nieuwe geloofsverdieping. En wat vroeger 

knellend was kan nu worden bijgewerkt of afgeworpen. Soms kent de 

Weg ook moeilijke gebeurtenissen. Zoals nu, nu we als kerk met 

ingrijpende keuzen bezig zijn. Maar sowieso is deze tijd voor veel 

mensen een moeilijke tijd met veel onzekerheden en nare berichten.  

Maar voor ‘mensen van de Weg’ is noch het mooie, noch het 

moeilijke het éinde van de Weg. Want die Weg is niet alleen onze eigen 

Weg. Steeds weer is er de belofte van de ene Heer dat Hij de Weg is en 

dat Hij bij ons is, tot aan de voltooiing van deze wereld. Het veranderen 

van koers of de situatie in ons leven wordt daar niet makkelijker van. 

Daar zitten emoties aan vast, die ons  maken tot de mensen die we zijn.  

Juist in de emoties en onzekerheden schuilt naast de moeiten 

ook een nieuwe mogelijkheid. Onzekerheid over onze tijd is niet per se 

negatief. Het is niet erg als je een tijd minder vertrouwen in de overheid 

hebt. Of als je niet zeker weet als kerk of het allemaal gaat lukken. Het 

is ook niet fout als je onder de indruk bent van de vele crisissen van deze 

tijd. Juist die onzekerheden kunnen helpen om behalve mensen van onze 

kerk weer iets meer ‘mensen van de Weg’ te worden: 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 onze samenleving. 

De kerkenraad heeft daar over nagedacht en gesproken. De 

kerkenraad heeft de onzekerheden van deze tijd onder ogen gezien. Juist 

daarop zocht de kerkenraad naar de weg om daarmee om te gaan. Men 

vond drie waarden die die weg tot Weg maken. Drie waarden die ons als 

kerk in beweging houden: 

- Leven vanuit vergeving, omdat Jezus vergeving biedt, ook aan 

jou. 

- Ieder mens kostbaar achten als geliefd mens. Bezit, herkomst of 

prestaties zijn geen criterium. 

- Geborgenheid bieden in een onherbergzame samenleving. Want 

zelf ken je geborgenheid bij God.  
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Kloppen deze waarden? Heb je andere ideeën? Dat zou interessant zijn. 

Laat graag van  je horen. Waarden zijn namelijk een weg waarop je 

anderen ontmoet. Anderen die ook die waarden nodig hebben. De 

kerkenraad haalt ze bij Jezus. Uit het geloof. Een ander heeft misschien 

andere bronnen. Maar met wie je  die waarden deelt, kun je op weg 

gaan. Of dat nou een techno-house artiest is, of muziek van Bach, of dat 

nu een medegelovige is of iemand die zegt niet te geloven. Op die Weg 

van  waarden ontmoeten we andere mensen. Om samenleving mee te 

zijn. En dat is zó nodig in deze onzekere tijden. 

Pieter van Winden, interim-predikant, 0612171113 

 

 

Op 17 november 2022 overleed ons gemeentelid 

Willy Eveleens-Noorlag. 

Haar in memoriam verschijnt in de volgende Binding.  
 

 

 

                In memoriam     
               Ineke Dietz-Luyten  

           24-12-1932    14-01-2023 

 

Wat gezaaid wordt in gebed, 

begoten door vertrouwen, zal in blijdschap 

bloem en vrucht dragen. 

 

 

Op zaterdag 21 januari namen we, in een dankdienst voor haar leven, 

afscheid van onze lieve, dappere moeder, schoonmoeder, oma en 

overgrootmoeder, Ineke Dietz- Luyten. 

Het moest vooral geen treurige dienst worden, zei ze altijd, maar een 

dienst waarin God centraal staat. Want alles in haar leven draaide om 

Hem. Er moest vooral dankbaarheid van uitstralen.  

Want dankbaar was ze haar God! Voor haar drie kinderen, vijftien 

kleinkinderen en zestien achterkleinkinderen! Wat een rijkdom! 

En voor haar drie zussen met wie ze zo’n goede band had! Voor haar 

gezondheid die ze tot op hoge leeftijd behield. En daarmee haar 

zelfstandigheid. 



6 

 

 

 

Toch stond de dienst ook vooral in het teken van haar trouw aan God en 

vertrouwen in Hem. Onze moeder heeft geen makkelijk leven gehad. 

Maar ze bleef bidden en vertrouwen dat God er altijd bij was! Zo bad ze 

ook altijd voor ons, kinderen, klein- en achterkleinkinderen. En dat 

werpt zijn vruchten af en brengt mensen tot bloei. 

  

Haar kleindochters, Esther en Petra, ontwierpen de kaart. Mama had zelf 

de tekst (hierboven) al gekozen. Esther vertelde in de dienst dat ze eens 

gedroomd had dat oma overleed. Ze zag haar van zich weglopen en ze 

liet een spoor van glitters na die zorgden dat er sterke bomen groeiden. 

Dat heeft Esther in de tekening weergegeven. Het leven van mama/oma 

laat een spoor van glitters na dat in ons leven tot bloei mag komen. 

 

We kijken, dankbaar aan God, met liefde terug op haar leven en 

afscheid. 

Heeft u nog vragen n.a.v. de dienst (die anders was dan u gewend bent) 

of wilt u misschien nog iets kwijt over mama dan mag u ons altijd 

bellen. 

Sylvia en Job,  Karin en Ab,   Paul (in liefdevolle herinnering) 

06-20193449     06-16258440 

 

 

 

  KERKENRAAD 

 

 

Vanaf eind november vorig jaar fungeer ik als voorzitter van de 

kerkenraad als opvolger van Frits Kutschenreuter, van wie op passende 

wijze afscheid is genomen op 8 januari. Ik neem u mee in de 

bevindingen en besluiten van de kerkenraad van de afgelopen drie 

maanden en de daarmee samenhangende plannen, voor zover die niet 

zijn uitgewerkt in de bijdragen vanuit Diaconie en College van 

Kerkrentmeesters elders in deze Binding. 

 De kerkenraad vergaderde in deze periode op 8 december 2022 en 26 

januari 2023. Enerzijds gaat het om het doorgaan van bekende 

activiteiten, anderzijds om voorbereidende acties op de nieuwe koers 

van de gemeente.  
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• De Kerstdiensten van december waren geweldig. Op 

Kerstavond was er een kerststal op het kerkplein; er was muziek 

en gemeentezang binnen en buiten de kerk met medewerking 

van de cantorij. Het waren twee goed bezochte fijne diensten 

voor jong en oud. De oudejaarsdienst trok opvallend weinig 

bezoekers. De korte vesper met aansluitend de 

Nieuwjaarsbijeenkomst op Nieuwjaarsdag in ‘t Hoogt werd 

bezocht door een 20-tal mensen en werd positief ervaren. Met 

dank aan initiatiefnemers Matthijs Schram en Imre Westerik. 

 

• Vooruitblikkend op de komende Kerstperiode heeft de 

kerkenraad het volgende besloten: 

- de ochtenddienst op zondag 24 december vervalt, de 

Kerstdiensten in 2023 zijn dan op zondagavond 24 december 

Kerstnachtdienst en op Eerste Kerstdag maandag 25 december 

zoals gebruikelijk ‘s morgens; zo wordt een stapeling van 

diensten voorkomen;  

- zondagmorgen 31 december 2023 is de Oudejaarsdienst, de 

Nieuwjaarsdienst is zondagmorgen 7 januari 2024.   

 

• De Diaconie heeft zich beraden op de plek van viering van het 

Heilig Avondmaal. De laatste keer was dat niet in het Koor 

maar lopend in het Schip. Dit heeft de voorkeur van de 

Diaconie. Als redenen werden genoemd: de betere 

toegankelijkheid voor iedereen; meer contact met de muziek; de 

betrokkenheid van degenen die digitaal verbonden zijn of 

degenen die om andere redenen niet vanuit het Schip naar het 

Koor gaan; ook spelen logistieke voordelen bij de viering zelf 

een rol. Op een later moment dit jaar zal hierover met de 

gemeente worden gesproken. Tot dán vindt het Heilig 

Avondmaal plaats in het Schip van de kerk.       

 

• De kerkenraad kan zich vinden in het voorstel van de Diaconie 

om de kerkenraad voortaan door één ambtsdrager, een ouderling 

òf diaken, in de kerkdiensten te laten vertegenwoordigen. Als 

het Heilig Avondmaal wordt gehouden zijn er in elk geval (ook) 

diakenen aanwezig. 
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• De kerkenraad heeft in verband met de door het College van 

Kerkrentmeesters aangedragen nu geldende energiecijfers 

besloten om bij wijze van proef op 26 februari (Heilig 

Avondmaal) en op 6 april (Witte donderdag met Heilig 

Avondmaal) de kerkdiensten te laten plaatsvinden in ‘t Hoogt. 

Het College van Kerkrentmeesters regelt de fysieke en digitale 

toegankelijkheid. Deze twee diensten in ‘t Hoogt kunnen goede 

informatie opleveren voor het maken van een keuze voor de 

toekomst, waarover nog nader met de gemeente wordt 

gesproken. 

 

• In het laatste nummer van Binding van 2022 staat het Besluit 

van de Kerkenraad van 22 november 2022 over de door ons 

allen aangenomen nieuwe koers van de gemeente. In de 

gemeentevergadering waren 52 personen van onze gemeente 

aanwezig. Na beantwoording van de vragen door de kerkenraad 

en Pieter van Winden omarmde de gemeentevergadering de 

nieuwe koers unaniem. Het verslag/notulen van de 

gemeentevergadering is voor leden van onze gemeente op 

aanvraag beschikbaar bij scriba Claartje van Andel. Met dank 

aan notulist Dirk Jan Aldewereld. 

 

• De kerkenraad heeft op 8 december de Beroepingscommissie 

formeel ingesteld, de leden benoemd en de opdracht 

geformuleerd tot het zoeken van een nieuwe predikant. Deze 

gaat als pionier samen met de gemeente en anderen rond onze 

gemeente de nieuwe koers daadwerkelijk gestalte geven. De 

Beroepingcommissie bestaat zoals bekend uit: Sibbeliene van 

den Bosch, Els Gillebaard, Annemarie Hoogenboom, Frieda van 

Kessel, Wim Kool, Marco Nagel, Anouk de Snoo, en namens de 

kerkenraad Imre Westerik. Pieter van Winden staat de 

commissie als adviseur bij. De kerkenraad heeft de 

beroepingscommissie sterkte en kracht toegewenst bij de 

zoektocht naar de nieuwe predikant-pionier. Elders in deze 

Binding leest u een kort verslag van de commissie over de 

afgelopen periode. Nu ook de toestemming van het Breed 

Moderamen van de Classis voor het beroepen van de nieuwe 
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predikant is ontvangen, gaat de Beroepingscommissie extern 

aan het werk. 

 

• De kerkenraad gaat in februari aan de slag met twee onderdelen 

die zijn beschreven in de Bijlage bij het nieuwe-koersbesluit. 

1e. Over de mogelijkheden van een andere exploitatievorm van 

de kerkgebouwen van onze gemeente vindt een eerste 

oriënterend gesprek plaats met een aantal externe deskundigen 

op dit gebied.  

2e. Op initiatief van classispredikant Trinette Verhoeven vindt er 

een eerste gedachtewisseling plaats binnen de ring Breukelen 

over mogelijkheden tot samenwerking tussen een of meer 

protestantse gemeenten. De kerkenraad wil zich ook oriënteren 

op samenwerking met naburige protestantse gemeenten buiten 

de ring Breukelen. 

 

• Op zaterdag 18 maart zal de kerkenraad zich beraden over de 

Bestuurbaarheid van onze gemeente. Daarbij gaat het om de 

voorwaarden voor optimaal functioneren van ambtsdragers en 

kerkenraad. Denk hierbij aan: de uitgangspunten voor werken 

vanuit de kerkenraad; een heldere structuur van de kerkenraad; 

scheiding tussen besturen en uitvoeren; goed omlijnde 

takenpakketten ambtsdragers. Dit alles is gericht op een goede 

verbinding met de gemeente. 

 

• De kerkenraad wil via gemeentevergaderingen of op andere 

manieren graag in gesprek met de gemeente blijven over de 

ontwikkeling van de nieuwe koers. Samendoen geeft de beste 

kans op een plezierig en succesvol traject. Aarzel dus niet om 

iemand van ons aan te spreken.        

 

Jan van den Bosch, 

Voorzitter kerkenraad 
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Beroepingscommissie 
Inmiddels is de beroepingcommissie twee keer bij elkaar geweest. In de 

eerste bijeenkomst hebben we uitgebreid kennis gemaakt met elkaar en 

zijn de eerste taken verdeeld. De voorlopige taakverdeling is als volgt: 

Sibbeliene van den Bosch voorzitter, Marco Nagel vice-voorzitter / 

communicatie, Anouk de Snoo notulist, Pieter van Winden adviseur. 

Tijdens de tweede bijeenkomst is uitgebreid gesproken over de door de 

kerkenraad opgestelde profielschets en de hieruit volgende kernpunten 

die belangrijk zijn in de komende zoektocht naar een nieuwe predikant. 

Tijdens de komende derde bijeenkomst zullen deze kernpunten verder 

worden uitgewerkt. Wij houden u op de hoogte! 

 

Namens de beroepingscommissie,  

Marco Nagel  
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Familie als bron van kracht 

Uit de Tijd op donderdagavond 23 februari in ‘t Hoogt 

Filosoof en systeemtherapeut Elly te Brake (67) komt vanuit Bussum 

naar Abcoude. Ze geeft een lezing/workshop voor ‘Uit de Tijd’, de reeks 

maandelijkse avonden over spiritualiteit en levenskunst. Tijdens deze 

avond gaat het over de invloed van het familiesysteem. 

Ieder mens maakt deel uit van een ruimer familieveld dat meerdere 

generaties omvat. We hebben allemaal een omvattend innerlijk weten 

van die herkomst, inclusief van wat er in vorige generaties is gebeurd. 

Dit innerlijke weten en aanvoelen werkt grotendeels onbewust. 

Familieleden ondergaan gevoelens en onderlinge verhoudingen, zoals 

ook familieleden uit eerdere generaties. Daarmee worden automatisch 

patronen of lotgevallen herhaald in een poging om het leed te helpen 

dragen en te integreren waar dat voorheen te zwaar was. Dit ingebonden 

zijn in het lot van de familie beïnvloedt in sterke mate het verloop van 

ons eigen leven. Zo zoekt de ontvankelijke familieziel naar evenwicht. 

Door middel van familie-opstellingen komen balans, disbalans en 

verstrikking in het familiesysteem helder naar boven. Daardoor kan 

diepgaand begrip een nieuw innerlijk beeld mogelijk maken. Deze 

verstrikkingen verliezen hun grip en er ontstaat ruimte voor respect en 

liefde. Zo kan de familie een bron van kracht worden, kracht die 

ononderbroken kan stromen van de voorouders naar steeds weer nieuwe 

generaties. Aan de hand van voorbeelden en wat oefeningen zal Elly dit 

invoelbaar en herkenbaar maken, zodat er ook inzicht ontstaat in de 

onderliggende dynamieken van het eigen familiesysteem van de 

deelnemers. 

 

Tijd en plaats: Donderdagavond 23 februari 20.00 uur ’t Hoogt, 

Kerkplein 32. Deelname is alleen mogelijk na tijdige aanmelding.  

Aanmelden op 06-12171113 (appen, bellen, sms-en) of via 

dominee@dorpskerkabcoude.nl 

 Kosten: vrijwillige bijdrage 

mailto:dominee@dorpskerkabcoude.nl
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   COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 

 

Graag informeren wij u over de bezigheden van het College van 

Kerkrentmeesters in de afgelopen periode. Natuurlijk lang niet alles, 

maar we vinden het belangrijk dat u op de hoogte blijft van wat er achter 

de schermen gebeurt. 

 

Financiën  

Eind 2022 is hard gewerkt aan de begroting voor 2023. Inmiddels is 

deze door de Kerkenraad vastgesteld en is er ook instemming verleend 

vanuit de PKN in Utrecht. Hoewel het proces dus vlot is verlopen, is de 

eerlijkheid dat de cijfers er niet zo rooskleurig uitzien. De begroting sluit 

met een substantieel tekort. Redenen hiervoor zijn dat de inkomsten van 

het zogenaamde “levend geld” (bijdragen van de leden) toch teruglopen 

en de kosten toenemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Dat de bijdragen teruglopen, is natuurlijk niet zo verwonderlijk, want 

ons ledenbestand loopt helaas terug… Ook verwachten we dat de 

inkomsten uit ons vermogen door de lage rentestanden minder zal zijn 

dan gewenst. Dat de kosten toenemen, is ook niet verwonderlijk. Met 

name de kosten voor energie lopen sterk op. Ik zal daar later op 

terugkomen. Ondertussen probeert het College in samenwerking met 

zeer betrokken vrijwilligers er alles aan te doen om toch de financiële 

balans zo goed mogelijk te houden.  Eind 2022 is de eindejaars -collecte 
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gehouden, en we zijn u zeer erkentelijk voor alle bijdragen die we 

hebben ontvangen.  Inmiddels is de voorbereiding van actie Kerkbalans 

in volle gang. U zult begrijpen dat uw bijdrage meer dan noodzakelijk is 

voor het mooie werk dat we als kerk mogen doen. Eind februari start bij 

ons de actie Kerkbalans.  

 

Dan is er de afgelopen weken ook hard gewerkt om de zogenaamde 

Solvabiliteitsverklaring te verkrijgen. Dat is feitelijk de instemming van 

de landelijke kerk dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn 

in Abcoude om een predikant te gaan beroepen. Voor een 

solvabiliteitsverklaring is een meerjarig financieel perspectief nodig. 

Inmiddels is de Solvabiliteitsverklaring verkregen, iets wat een 

belangrijke voorwaarde is voor de voortgang van het beroepingswerk. 

Zoals op de gemeenteavond ook is uitgelegd, gaan we de komende jaren 

gebruiken om een nieuw perspectief te vormen. We beseffen dat de kost 

voor de baat uitgaat en dat werken aan het nieuwe perspectief 

aanvankelijk meer kosten met zich zal meebrengen dan  aan inkomsten 

is voorzien. Dat betekent dat we de komende jaren interen op ons 

vermogen. Er ligt een uitdaging om ook op het gebied van financiering 

de komende jaren nieuwe vormen te gaan vinden. 

Tot slot bij dit onderwerp financiën, noem ik het legaat dat onze 

gemeente eind december heeft mogen ontvangen van wijlen ons 

gemeentelid mevrouw Joke Veenemans. We zijn haar en de familie hier 

zeer erkentelijk voor en zullen er zorgvuldig mee omgaan om ook in de 

toekomst onze kerk van betekenis te laten zijn.  

 

Herinrichting en klimaat 

Zoals u weet zijn er al enige tijd geleden plannen gemaakt om de kerk 

qua inrichting, maar ook op het gebied van klimaat, beeld en geluid, aan 

te gaan passen. Hierbij is prioriteit gegeven aan de klimaatopgave: meer 

comfort en minder energiegebruik. Om deze plannen nader vorm te 

kunnen  geven, heeft een klimaatwerkgroep de afgelopen tijd enorm veel 

uitgezocht en in gang gezet. Zaken die snel opgepakt konden worden 

zijn uitgevoerd. Ik noem het aanpassen van de convectorputten, de 

tochtsluis herstellen en het kitten van de ramen. De grootschalige 

aanpassingen zoals gebruik gaan maken van aardwarmte e.d. bleken om 

verschillende redenen een stuk uitdagender! Allereerst is het door krapte 

op de arbeidsmarkt bijna onmogelijk de plannen technisch te laten 

uitwerken en de kosten te laten doorrekenen. En als we praten over 
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kosten, hebben we te maken met zodanige kostenstijgingen dat het bijna 

onverantwoord is om nu deze investeringen te doen. Dat staat ook nog 

naast de technische uitdagingen die zich voordoen.  Al met al heeft de 

klimaatwerkgroep aan het College geadviseerd een pas op de plaats te 

maken. De (enthousiaste) groep gaat door en wat verantwoord  kan 

gebeuren, wordt opgepakt.  

 

 

Op de laatste gemeenteavond is ook gesproken over het verkennen van 

de optie om het beheer en exploitatie van de Dorpskerk in de toekomst 

anders te gaan organiseren. Onze gemeente blijft dan wel gebruiker van 

de kerk, maar is op termijn misschien wel niet meer de eigenaar en de 

enige partij die over het beheer en exploitatie zal gaan. Juist omdat we 

de koers gaan verkennen of er een andere vorm van exploitatie van de 

kerk mogelijk is, zijn Kerkenraad en College van mening dat het nu ook 

nog niet het moment is om andere grootschalige aanpassingen (zoals de 

inrichting) in de kerk te gaan doorvoeren. Wel heeft de kerkenraad 

akkoord gegeven op kleinere aanpassingen die op korte termijn renderen 

en die naar de toekomst toe altijd renderen. Voor het gemak vat ik dit 

samen als ”no-regret”-aanpassingen.   

 

Tot slot nog over het energiegebruik. Zoals eerder met u gedeeld is, 

zetten we alles op alles om het energiegebruik in onze kerk te beperken. 

Natuurlijk is dit extra dringend geworden met de hoge energieprijzen. 

Vanuit duurzaamheidsperspectief is het bovendien noodzakelijk om zo 

zuinig mogelijk om te gaan met fossiele brandstoffen. Het is belangrijk 

te beseffen dat met de huidige energieprijzen op “gewone zondagen” 

vele honderden euro’s energiekosten (met name gas) worden gemaakt 

om de kerk tot noodzakelijk niveau te verwarmen. Om die reden heeft 

de kerkenraad het voornemen uitgesproken om  vanaf de volgende 

“stookperiode” in de tweede helft van het jaar (ook) diensten in ’t Hoogt 

te kunnen houden. Vooruitlopend daarop wordt er de komende periode 

‘geoefend’ met twee diensten in ’t Hoogt. U leest daar elders in de 

Binding meer over.  

 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 

Nick de Snoo 
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Bij de kerkdienst van 12 maart:  Elvis-dienst 

Amazing Grace 

 
Op zondagmorgen 12 maart is Elvis Presley onze gids. 

In december zagen we de film over zijn leven. In deze prachtige film 

kwam het geloof van Elvis niet sterk uit de verf. Dat is raar, want Elvis 

Presley was als christen veel bezig met geloof. Veel van zijn songs gaan 

over zijn geloof. De gospelmuziek heeft hem muzikaal gevormd. Op 

deze zondag luisteren we naar een paar van zijn songs. Misschien zingen 

we wel mee. Want Elvis-fan en predikant Fred Omvlee leidt de dienst en 

zingt ook enkele nummers. Hij kan dat als geen ander. Pianist Arthur 

Irrgang begeleidt hem professioneel. 

Naast de gebeden, gezangen, Bijbellezing en verkondiging klinken 

nummers als Crying in the chapel, Amazing Grace, If the Lord wasn’t 

walking by my side, I can’t help falling in love.  

 

Neem je familie, vrienden en buren mee. Want deze muziek leeft en 

spreekt van een levend geloof. En hoe passend is dat bij een kerkdienst 

op zondagmorgen: Amazing Grace!  
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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.  

 

12 februari Ds. K. Zwart, orgel Evert Hoogenstraaten 

10.00 uur 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 

10.00 uur Kindernevendienst: Gerda Kool 

Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie  

 Tweede collecte: Kerk en Eredienst 

 

26 februari Ds. J. Compagner,  Soest, 

 ‘t Hoogt                  orgel Wilco Gijzen 

10.00 uur met viering Heilig Avondmaal, geen 

kindernevendienst 

Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie 

 Tweede collecte: Jeugdwerk 

https://dorpskerkabcoude.us20.list-manage.com/track/click?u=9b72b45591353a19c9d6bad43&id=4df2f63364&e=812372d76f
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5 maart Dhr. D. Gutter, proponent, 

       orgel Lieuwe Visscher 

10.00 uur met medewerking cantorij olv Else Sterk  

Kindernevendienst: Annelies Rebel 

Eerste collecte: Kerk in Actie: Zending 

Palestina 

Tweede collecte: Fonds Klimaat, beeld en 

geluid 

 

12 maart   Ds. Fred Omvlee, piano Arthur Irrgang 

10.00 uur Speciale Elvis-dienst, zie elders voor een 

toelichting 

Kindernevendienst: Annemarie, Caroline, 

Gerda  

Eerste collecte: Voedselbank 

 Tweede collecte: Kerk en Eredienst 

 

19 maart Ds. O. van Dongen, 

       orgel Lieuwe Visscher 

10.00 uur Kindernevendienst: Annelies R, Gera 

Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie 

 Tweede collecte: Fonds Klimaat Beeld en 

Geluid 

 

26 maart Ds P. van Winden, Soest, 

       orgel Wilco Gijzen 

10.00 uur Kindernevendienst: Annelies R, Gera 

Eerste collecte: Kerk in Actie: Bangladesh 

Tweede collecte: Jeugdwerk 

 

2 april   Mw. ds. Meeder-van Hof proponent, 

       orgel Peter Staats 

10.00 uur Palmpasen; alle kinderen welkom 

Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie  

 Tweede collecte: Kerk en Eredienst 
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6 april        Ds. G. van Reeuwijk, Alkmaar, 

‘t Hoogt              orgel Lieuwe Visscher 

19.30 uur Witte Donderdag, met viering Heilig 

Avondmaal  

Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie 

 Tweede collecte: Jeugdwerk 

 

7 april Ds. G. van Reeuwijk piano Else Sterk 

19.30 uur Goede Vrijdag, m.m.v. Cantorij olv Else 

Sterk 

Geen collectes  

 

9 april    Mw. ds. J. Weigand-Timmer, Ermelo , 

orgel Pieter Kaars 

10.00 uur Kindernevendienst: Annelies Vellekoop 

Eerste collecte: Kerk in Actie, 

werelddiaconaat Moldavië  

 Tweede collecte: Fonds Klimaat, beeld en 

geluid 
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    DIACONIE 

 
 

Collecte 05-03-2023 Zending Palestina - Samen Bijbellezen 

opent deuren 
Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige 

Land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie 

steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale 

gemeenten ondersteunen, zowel bij Bijbelstudie als bij diaconaal werk. 

Gemeenteleden krijgen meer Bijbelkennis en dat opent deuren: ze 

passen het toe in hun eigen leven en worden actiever in de kerk. Samen 

bespreken ze problemen in de samenleving en zoeken ze naar 

oplossingen.  

Sinds Marjam door haar vriendin Layla meegenomen werd naar een 

Bijbelstudie is haar leven veranderd. De bijeenkomsten sloten goed aan 

bij de dagelijkse realiteit. We lezen verhalen over Jezus en Hij is nu haar 

grote voorbeeld. 

Lees meer op www.kerkinactie.nl/bijbelinpalestina  

 

Collecte 26-03-2023 Wereld Diaconaat Bangladesh – kansen 

creëren voor jongeren  
In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder 

meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt 

vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide 

vakmensen en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken. Kerk 

in Actie gaat samen met lokale partnerorganisaties 300 jongeren naar 

werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen, bijvoorbeeld als 

elektricien of computerspecialist en krijgen daarnaast training in 

ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten. 

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/jongerenbangladesh   

Geef tijdens de kerkdienst of maak uw bijdrage over op 

NL70INGB0000367845 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Abcoude 

o.v.v. collectedatum of het doel.  

Hartelijk dank voor uw gift! 

Namens de diaconie, Josien Dijkstra 

http://www.kerkinactie.nl/bijbelinpalestina
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Financiële  zaken  
 

‘Het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken Utrecht 

van de Protestantse Kerk in Nederland  (CCBB) heeft de begroting 

2023, opgesteld door het college van diakenen van uw gemeente, 

ontvangen en beoordeeld. Deze beoordeling geeft geen aanleiding om 

met u in overleg te treden over wijziging of aanvulling als genoemd in 

ordinantie 11-7-2 van de kerkorde.’  

 

Met deze fraaie volzinnen heeft het CCBB onze kerkenraad laten weten 

dat de begroting 2023 van onze diaconie goedgekeurd is. Fijn dat dit 

punt ook weer afgehandeld is! 

 

Inmiddels is het jaar 2023 ruim een maand onderweg en zijn de 

penningmeesters van onze kerk en diaconie weer bezig de 

jaarrekeningen over het afgelopen jaar op te stellen. Na controle hopen 

wij in de Binding van 7 april  de verkorte versies hiervan te publiceren.  

 

Opbrengst collectes en giften 2022 

Onderstaand een opgave van de collecteopbrengsten en giften die de 

diaconie over het afgelopen jaar mocht ontvangen. Dank voor uw giften 

en betrokkenheid! 
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Collecteopbrengsten in de kerk gegeven:  
2 januari Hulpfonds Abcoude-Baambrugge € 6,50 

9 januari Plaatselijke diaconie € 34,00 

16 januari Plaatselijke diaconie € 39,55 

23 januari Stap Verder € 35,00 

30 januari Plaatselijke diaconie € 57,20 

6 februari Kerk in Actie: Werelddiaconaat Oeganda € 95,00 

13 februari Kerk in Actie: Noodhulp Nepal €107,40 

20 februari Plaatselijke diaconie € 43,50 

27 februari Plaatselijke diaconie € 64,12 

6 maart Kerk in Actie: Noodhulp Oekraïne €294,60 

13 maart Kerk in Actie: Binnenlands diaconaat € 84,75 

20 maart Kerk in Actie: Werelddiaconaat Indonesië € 41,20 

27 maart Voedselbank De Ronde Venen € 73,45 

3 april Kerk in Actie: Werelddiaconaat Moldavië €182,25 

10 april Plaatselijke diaconie € 24,40 

17 april Kerk in Actie: Werelddiaconaat Libanon €155,30 

24 april Stap Verder € 48,06 

24 april Kerk in Actie: Noodhulp Oekraïne *) €289,30 

1 mei Plaatselijke diaconie € 88,39 

8 mei Kerk in Actie: Noodhulp Nigeria € 56,25 

15 mei Plaatselijke diaconie € 74,00 

22 mei Plaatselijke diaconie € 51,65 

26 mei Plaatselijke diaconie € 70,95 

29 mei Plaatselijke diaconie € 78,68 

5 juni Kerk in Actie: Zending Zuid-Afrika €160,91 

12 juni Voedselbank De Ronde Venen € 90,45 

19 juni Stellumthombo, Zuid-Afrika € 51,95 

   

   

*) extra collecte i.v.m. afscheid Eric Citroen  
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Collecteopbrengsten in de kerk gegeven:  
03  juli Plaatselijke diaconie € 72,00 

10 juli Stap Verder €129,45 

17 juli Fam. Griffioen, Zuid-Afrika € 63,00 

24 juli Voedselbank De Ronde Venen € 63,49 

31 juli Plaatselijke diaconie € 88,60 

07 augustus Plaatselijke diaconie € 64,90 

14 augustus Kerk in Actie: Zending Egypte € 55,20 

21 augustus Plaatselijke diaconie € 72,22 

28 augustus Plaatselijke diaconie € 49,42 

04 sept. Kerk in Actie: Werelddiaconaat Myanmar €140,05 

11 sept. Hulpfonds Abcoude-Baambrugge €  91,10 

18 sept. Plaatselijke diaconie €  44,82 

25 sept. Plaatselijke diaconie € 65,65 

02 oktober Kerk in Actie: Noodhulp Pakistan €183,70 

09 oktober Plaatselijke diaconie € 51,20 

16 oktober Kerk in Actie: Zending Indonesië € 89,50 

23 oktober Stichting Gezinsbuddy De Ronde Venen € 56,46 

30 oktober Plaatselijke diaconie € 49,60 

06 nov. Kerk in Actie: Zending Zambia € 66,60 

13 nov. Voedselbank De Ronde Venen € 73,31 

20 nov.  Hulpfonds Abcoude-Baambrugge **) €220,00 

27 nov. Kerk in Actie: Werelddiaconaat Colombia € 81,00 

04 dec. Kerk in Actie: Syrië €122,30 

11 dec. Plaatselijke diaconie € 88,45 

18 dec. Stap Verder € 66,65 

24 dec. Plaatselijke diaconie €314,55 

25 dec. KerkinActie vluchtelingenkinderen Griekenland €149,35 

31 dec. Plaatselijke diaconie € 19,85 

   

**) laatste zondag van het kerkelijk jaar  
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“Film Zien” 

 

Can you ever forgive me? 

U bent van harte welkom op 

maandag 27 februari om 19.30u in ’t Hoogt 

 

 
 

Biografisch misdaaddrama gebaseerd op de memoires van Lee Israël 

 

New York 1991: schrijver Lee Israël is vanwege haar alcoholisme en 

korzelige karakter door haar geld en vrienden heen. Eenzaamheid en 

verloedering liggen op de loer, maar er is hoop en wel in de gedaante 

van de homoseksuele bon vivant Jack Hock en in het feit dat Israël heel 

goed blijkt te zijn in het vervalsen van kostbare brieven van overleden 

schrijvers. Deze film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. De 

hoofdrolspelers  Mc. Carthy en  Grant werden genomineerd voor een 

Oscar. 

Na afloop bent u van harte welkom om na te praten over de film onder 

het genot van een drankje.  

Karel de Snoo, Dini Wessel en Frieda van Kessel      

http://www.bonifaciuskerkmedemblik.nl/bestanden%20algemeen/bestanden%20start_nieuws_uit/MC900237836%5b1%5d.gif
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Omzien 

 
In het nieuwe jaar zijn we vol goede moed gestart met onze 

bijeenkomsten.  Eens in de veertien dagen komen we samen met ruim 

tien personen. We drinken gezellig met elkaar koffie, we kijken naar  

natuurfilms en zingen graag oude, bekende liederen.  

Wees welkom! Op 16 februari, 2 maart, 16 maart en 30 maart. 

Bram  Valenkamp en Wendy Cornelisse 

 
 

 

VAN DE REDACTIE___________________________ 
 

                                                                      

Dit eerste nummer in het nieuwe jaar heeft een voorplaat die betrekking 

heeft op de “aanloop naar Pasen”. Jaren geleden hebben wij deze 

voorplaat ook al eens gebruikt. Deze is ons toentertijd aangeboden door 

Ariane Berends-Brouwer, een oud-gemeentelid van ons en kunstenares. 

Een prachtig ontwerp dat wij u niet willen onthouden. 

  

 

 

De volgende Binding 

komt vlak voor Pasen uit.  
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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. 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             

Henk van Kessel    06-20096289 

Janny van der Klok         283645 

Wout Wessel                   284783  

 Marry Willig         06-51651870    

                   

 

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
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Collectebonnen bestellen: 

                    Coupures: 20x €1,00   20x €1,50   20x €2,50 

        Maak het gewenste bedrag over naar  

                    NL35 RABO 0300 5660 50 en stuur een e-mail naar 

        fsmit000@hetnet.nl graag met uw adresgegevens 

                    t.n.v. Protestantse Gemeente te Abcoude 

        Frits Smit                                                                    283776                                 

College van Kerkrentmeesters: 

  Post(adres): Dirk Jan Aldewereld, 

  dj.aldewereld@outlook.com  

  Van Voorthuijsenhof 4, 1391 JR Abcoude                285059 

Banknummers  Protestantse Gemeente Abcoude 

                      Rabobank: NL35 RABO 0300 5660 50 

Administratie Binding:  

  Jan van Wieringen Roomolen 5 1391 RD Abcoude 

  j.wieringen1@chello.nl                                              284442 

                    NL86 INGB 0003 1704 69 

  t.n.v. Kerkblad de Binding 

ANBI  zie www.pknabcoude.nl/ANBI 

Reservering gebruik Dorpskerk: 

  Henk van Kessel   hvankessel@hetnet.nl                  281911 

                                               of 06-20096289 

  Piet van Wijngaerdtlaan 62, 1391 AX Abcoude   

  Wilco Gijzen                                                 06-12931039 

Cantorij: Else Sterk 

  Leeuwenburgh 32 1391 RE Abcoude,             06-53533629

  elsesterk@hotmail.com 

 

Kerkelijke ledenadministratie 
Voor het goed functioneren van de kerkleden-administratie, die de basis 

vormt van het gemeentewerk, is het erg belangrijk dat wij over de juiste 

gegevens beschikken. Wij verzoek u daarom alle mutaties en berichten 

door te geven aan de heer J. de Korte, Haagwinde 30, 1391 XV te 

Abcoude. E-mail: Abcoude.pkn.leden@kpnplanet.nl 

Alleen op deze wijze blijft u in contact met uw kerk en kan uw kerk 

contact houden met u.  

 

 

mailto:fsmit000@hetnet.nl
mailto:j.wieringen1@chello.nl
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 april 2023 

Kopij  inleveren uiterlijk maandag 27 maart 12.00 uur. 

E-mail:  binding@dorpskerkabcoude.nl                                            

of op het redactieadres:  

Piet van Wijngaerdtlaan 62,    tel : 281911 

  

Verspreiding: 

Fam. van Wieringen,  Adm. : tel. 284442 

B. Timmermans    : tel. 283709 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nummer Kopijstop Tijd Verschijningsdatum 

2  27 maart 12.00u   7 april 

3  15 mei 12.00u 26 mei 


