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BEWOGEN IN BEWEGING
De lente is in volle glorie uitgebroken: bomen vol lichtgroene, verse
blaadjes, voorjaarsbloemen, bloesem, vogels, lammetjes in de wei: kortom het nieuwe leven is overal om ons heen. Heerlijk!
Met een zekere trots en voldoening kijkt de werkgroep liturgie terug op
de vieringen in de Goede Week en Pasen. Vieringen die we dit jaar in
eigen beheer hebben uitgevoerd, met uitzondering dan van Palmpasen.
Ook al hebben we gehoord van parochianen dat ze het jammer vonden
dat we met Pasen geen eucharistieviering hadden, dit bleek, gezien het
kerkbezoek en de waardering achteraf, geen reden om weg te blijven of
te mopperen. Met inzet van vele vrijwilligers mogen we onszelf als
geloofsgemeenschap best een schouderklopje geven. En dat doe ik dan
ook hierbij!
In deze BIB kijken we vooruit op de laatste maanden tot de
zomerperiode. Ongelooflijk, wat gaat de tijd snel! Het is een periode van
de laatste grote kerkelijke feesten: Hemelvaart en Pinksteren, waarbij we
met Pinksteren nog een extra feestje te vieren hebben: het eerste
lustrum van ons Cosmas en Damianuskoor nieuwe stijl (na de fusie met
Elan in april 2013).
Ik ga u snel voor langs momenten van bewogenheid, in beweging
blijvend om de vaart er in te houden.

BEWOGEN
Geliefde parochianen die ons zijn ontvallen
Op 8 maart jl. overleed in het Waterland Ziekenhuis te
Purmerend Anna, Annie, Cligge-van den Helder in de
leeftijd van 98 jaar. Annie van den Helder werd geboren in
Nieuwkoop in een groot gezin, maar zij groeide op in
Bovenkerk, waar haar vader een winkel voerde in groente
en fruit. Alle kinderen hielpen mee in het bedrijf. Toen zij
trouwde met tuindersknecht Joop Cligge in 1941 gingen zij
wonen in de Frans Halsstraat in Amsterdam, waar zij een
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aardappelwinkel begonnen. Zij kregen zes kinderen, waarvan een
zoontje slechts drie maanden oud werd. Het werd een stil verdriet voor
Annie. De winkel groeide en zij verhuisden een paar huizen verderop
van de winkel. Annie was een hardwerkende en zakelijke vrouw, die met
haar man een hecht team vormde. Nadat de zaak was verkocht wegens
gezondheidsredenen van Joop, werd hij portier en later conciërge in het
grote Belastingkantoor in de Wibautstraat, waar zij ook gingen wonen.
Joop en Annie werkten ook hier weer samen. Na zijn pensionering
gingen zij wonen in Amsterdam ZO in Reigersbos. Hier kwamen zij in
aanraking met onze geloofsgemeenschap, waarbij vooral Annie zich
zeer betrokken bij voelde. Na het overlijden van Joop in 1999 bleef
Annie een trouw bezoekster van de vieringen en ook van de seniorenvieringen in ’t Trefpunt, mede dankzij buurtbewoners die eveneens in
Abcoude parochiaan waren. Doordat haar (geestelijke) gezondheid
minder werd, verhuisde zij zeven jaar geleden naar Purmerend, waar
een van haar dochters woont. Haar geest werd allengs zwakker en na
een val en een heupoperatie is zij in het ziekenhuis aan een longontsteking overleden.
Annie Cligge-van den Helder was een zeer gelovige vrouw, die veel
waarde hechtte aan de kerkelijke tradities. Zij was ook een lieve oma
voor haar 10 kleinkinderen en 12 achterkleinkinderen waar zij gek op
was. Op 14 maart is zij vanuit onze kerk uitgevaren en bij haar geliefde
man Joop bijgezet op de begraafplaats in Abcoude.
Wij wensen haar familie veel sterkte met het verlies van hun lieve
moeder, oma en overgrootmoeder. Moge Annie herenigd zijn met haar
man, geborgen in Gods eeuwige en tedere liefde.
Op 24 maart jl. is in het Slotervaartziekenhuis overleden Johannes,
Hans, van Oostrom in de leeftijd van 82 jaar. Hans heeft zijn hele leven
in het ouderlijk huis gewoond, eerst op de Koppeldijk, later op de
Torenlaan. Door zijn geestelijke beperking was hij afhankelijk van de
zorgen van zijn moeder. Toen zij in 1989 overleed, nam Tante Lenie,
een kloosterzuster uit Den Bosch, de zorg over. Na haar dood, 5 jaar
geleden, heeft een nicht, Saskia ter Heerd Hans opgevangen. Drie
dagen in de week genoot hij de zorg van de Merenhof. Ofschoon Hans
erg op zichzelf woonde, zullen veel dorpsgenoten Hans kennen, fietsend
door Abcoude. Op 29 maart hebben wij Hans, na de afscheidsviering in
onze kerk, begraven bij zijn moeder op de begraafplaats in Abcoude. Wij
wensen zijn familie sterkte met het verlies van Hans. Moge Hans rusten
in de vrede van zijn Schepper.
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Welkom in ons midden
Wilt u een doop opgeven, wend u zich dan tot ons
secretariaat: 281335 of
secretariaat@cosmasendamianus.nl
Welkom aan onze tafel
Op 22 april deden vier communicanten uit onze
geloofsgemeenschap hun Eerste Communie. Het was
een groot feest, zoals u in de ONE en in deze BIB kunt
lezen. Op 3 juni hebben Sara, Giovanni, Timo en Kristian
hun terugkomviering. De kinderen kunnen dan wat
vertellen over hun communie en over hoe zij het feest
hebben ervaren. Na afloop zullen zij misschien weer een
verrassing klaar hebben voor de kerkgangers in ’t
Trefpunt. Ik ga dat natuurlijk nu nog niet verklappen; dan is het geen
verrassing meer.
Met de heilige Geest op weg
Het Vormsel wordt volgend jaar februari (2019) toegediend. De opzet
van de voorbereidingen zal dit keer anders zijn. Deze maand krijgen
ouders van leerlingen van groep 8 en van de brugklas een
informatiebrief over de nieuwe opzet van het Vormsel 2019. Heeft u
geen brief ontvangen en wel een kind in de leeftijdscategorie die aan het
Vormsel wil deelnemen, neemt u dan zelf even contact op met het
secretariaat, tel 0294-281335 of secretariaat@cosmasendamianus.nl

IN BEWEGING
Het gaat goed met de oecumene. We hebben een
mooie en succesvolle Palmpasen viering met de
Dorpskerk gevierd en ook de Paaswake was een
bijzondere viering met ds. Herco van der Wilt. Nu gaan
we ook Hemelvaart samen vieren op donderdag 10
mei om 10:00 uur in onze kerk. Voorgangers zijn ds.
Herco van der Wilt en Willem Meijer. Er is volop
gelegenheid voor alle kerkgangers om mee te zingen, want er is die dag
geen koor. Er is wel ondersteuning door het orgel met Peter Staats.
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In de maand mei is er iedere dinsdagavond om 19:00 uur Rozenkransgebed in de kerk bij het Maria altaar. Er is die maand geen woord- en
communieviering op de derde woensdagochtend van de maand in ’t
Trefpunt.
Op zaterdag 19 mei is er om 19.00 uur een Mariaviering in de kerk.
Voorgangers zijn Els van der Wielen en Paula Timmermans.
Zoals u al in de intro hebt gelezen vieren we met Pinksteren het eerste
lustrum van het Cosmas en Damianuskoor. Het koor zal de dag ervoor,
op 26 mei, optreden tijdens het korenfestival Bekoorlijk Abcoude in de
Dorpskerk, dus het is waarschijnlijk goed ingezongen.
Ik ga er van uit dat er met Pinksteren extra mooi gezongen wordt, dus
komt u vooral om dat mee te maken. Pastor Theo Moorman gaat voor in
de eucharistieviering.
Op 3 juni is er een familieviering waarbij de Eerste Communicanten
nog eenmaal in het zonnetje gezet worden. Voor de kinderen en hun
ouders is het fijn als vele parochianen met hun aanwezigheid aangeven
dat zij blij zijn met hun aanwezigheid in onze geloofsgemeenschap, dus
ik hoop dat u erbij zult zijn.
Op 24 juni is er in onze kerk geen viering, maar dan kunt u naar
Mijdrecht voor het jaarlijkse Parochiefeest van St. Jan de Doper. De
viering begint om 10:30 uur. Na afloop is er een gezellige bijeenkomst op
het kerkplein met koffie en iets lekkers en een feestelijke borrel met
hapjes.
Tot slot nog het overzicht van de vieringen in onze kerk in deze periode.
Di.
1 mei 19:00 Rozenkransgebed kerk, Dries Zwakenberg
Woe. 2 mei 10:00 Eucharistieviering senioren pastor Moorman,
Trefpunt
Zon. 6 mei
Eucharistieviering Harry Huisintveld o.p.,
Dameskoor
Di.
8 mei 19:00 Rozenkransgebed kerk, Corrie Mebus
Do. 10 mei 10:00 Hemelvaart, oec. viering ds. Herco van der Wilt
en Willem Meijer, samenzang
Zon. 13 mei
Wocoviering zr. Monica Raassen, Herenkoor
Di. 15 mei 19:00 Rozenkransgebed kerk, Hans Bieshaar
Zat. 19 mei 19.00 Mariaviering kerk, Els van der Wielen en Paula
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Timmermans
Pinksteren, Eucharistieviering pastor Moorman,
Gemengd koor
Di. 22 mei 19:00 Rozenkransgebed kerk, Dries Zwakenberg
Zon. 27 mei
Eucharistieviering Harry Huisintveld o.p.,
dameskoor
Di. 29 mei 19:00 Rozenkransgebed kerk, Hans Bieshaar
__________________________________________________________
Zon. 20 mei

Zon. 3 juni

Terugkomviering, Wocoviering, Jan Berden en
Wil Lutz, Kinderkoor
Woe. 6 juni 10:00 Trefpunt, eucharistieviering senioren, pastor
Moorman
Zon. 10 juni
Wocoviering, pastor Van der Meulen,
Dameskoor
Zon. 17 juni
Eucharistieviering, pastor Moorman, Gemengd
koor
Woe. 20 juni 10:00 Trefpunt, wocoviering Hans Bieshaar
Zon. 24 juni 10.30 Parochiefeest Mijdrecht/Wilnis, geen viering in
onze kerk
Zon. 1 juli
Eucharistieviering pastoor Griffioen,Samenzang
De hartelijke groeten namens de Pastoraatgroep. Blijf bewogen en in
beweging, dat houdt de geloofsgemeenschap vitaal. Graag tot ziens in
dorp of kerk.
Susan van Agten

KLEIN MAAR FIJN
Familievieringen voor basisschool
kinderen en hun (groot)ouders en
broertjes en zusjes.
Vieringen in de kerk, gericht op gezinnen met basisschool kinderen, met
medewerking van het kinderkoor o.l.v. Stephan van de Wijgert en met
Juliëtte Groenland op piano.
Zondag 3 juni

10.00 uur kerk Familieviering,
terugkomviering eerste communicanten.
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UPDATE KERKBALANS 2018: Een steentje bijdragen!
U weet: ‘Een steentje bijdragen’ is het thema van onze actie Kerkbalans
2018. Steentjes bijdragen kan op heel veel manieren binnen onze
geloofsgemeenschap, bijvoorbeeld door vrijwilliger te zijn en door een
financiële bijdrage waardoor we al onze activiteiten kunnen financieren.
Op die manier wordt mogelijk gemaakt dat we hier in Abcoude een
levende geloofsgemeenschap blijven, ook in financieel opzicht. Gelukkig
zijn er heel veel mensen die dat begrijpen en die de geloofsgemeenschap ieder jaar weer ondersteunen.
Maar allereerst mijn hartelijke dank aan onze wijkcontacten die de
brochures weer hebben rondgebracht en de ingevulde formulieren
opgehaald. Bij vriendelijke en soms minder vriendelijke mensen. Het is
niet altijd een leuke klus.
Ondanks dat we vorig jaar de € 50.000 nèt niet gehaald hebben, blijft dat
ook in 2018 ons doel. We hebben er genoeg vertrouwen in dat het
teruglopende aantal deelnemers opgevangen wordt door een wat hogere
bijdrage van de anderen.
Begin april 2018 is er een bedrag van € 46.500 toegezegd en heb ik al €
32.750 ontvangen. Dit is ongeveer gelijk aan de stand van vorig jaar
omstreeks deze tijd. Verder kan ik melden dat enkele deelnemers hun
bijdrage flink hebben verhoogd (1 zelfs heel flink) én dat we dit jaar 3
nieuwe Periodieke Schenkers erbij hebben, die voor 5 jaar lang mooie
bedragen hebben toegezegd. Daar word ik natuurlijk erg blij van!
Wilt u dit jaar nog meedoen aan fiscaal vriendelijk “Periodiek Schenken”,
laat mij dat dan weten en ik stuur u de formulieren toe. En mocht u bij
het invullen hiervan hulp nodig hebben, bel of mail mij, dan doen we het
samen.
Met ùw financiële steun kunnen we een actieve geloofsgemeenschap
blijven.
Hartelijke groeten en mooie Pinksterdagen toegewenst!
Max Verbeek
Blomswaard 33
Tel: 0294-284903 max.verbeek@maxing.nl
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Praatcafé ’t Trefpunt is open!
Vrijdag 4 Mei van 14:00 tot 16:00
’t Trefpunt, Kerkstraat 23, Abcoude.
Het Thema: Wat betekent gastvrijheid voor ons?
Vrijdag 1 Juni van 14:00 tot 16:00
’t Trefpunt, Kerkstraat 23, Abcoude.
Het Thema: Als je je leven mocht overdoen,
wat zou je dan anders doen?
Wij delen onze ervaringen en verhalen, wij luisteren naar elkaar
en komen daarna met elkaar in gesprek hierover.
Informeel, gezellig, maar ook serieus.
Iedereen is welkom: jong, ouder, man, vrouw, ongeacht achtergrond of
levensovertuiging.
Kosten: € 2,- koffie, thee en een glaasje wijn of fris inbegrepen
Praatcafé ’t Trefpunt is een initiatief van de pastoraatgroep van de
RK Geloofsgemeenschap HH Cosmas en Damianus, Abcoude.
Informatie: www.cosmasendamianus.nl of 0294-281335

BEKOORLIJK ABCOUDE: korenfestival
Op 26 mei 2018 is het weer zo
ver.
Het
tweejaarlijkse
korenfestival in Abcoude wordt
dan voor de 6e keer gehouden.
Het Cosmas & Damianuskoor
is van de partij net als het
kinderkoor. Beide koren staan
onder
leiding
van
onze
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enthousiaste dirigent Stephan van de Wijgert. Het Cosmas &
Damianuskoor wordt begeleid door onze zeer gewaardeerde organist
Peter Staats en het kinderkoor door Juliëtte Groenland op de piano.
Komt u ook luisteren?
Het festival is in de Dorpskerk op het Kerkplein in Abcoude van 10:00
uur tot 18:00 uur. Het Cosmas en Damianuskoor en het Kinderkoor
staan om ca 12:00 uur in de planning.
Tot ziens in de Dorpskerk!

HET IS ALWEER 5 JAAR “Singing all together”
In 2012 heeft Stephan van de Wijgert de vraag gesteld:
“Hoe gaan we verder met de koren?” Hij verwachtte dat
Elan en het Cosmas en Damianuskoor op niet al te lange
termijn tegen verschillende problemen zouden oplopen en
dat het samengaan van de koren deze problemen zouden
kunnen oplossen.
Op 22 januari 2013 hebben we aan de leden van beide
koren gevraagd of zij bereid waren een fusie met elkaar aan te gaan.
In de daaropvolgende jaarvergaderingen van de koren zijn de koorleden
met de fusie akkoord gegaan en nu is het alweer 5 jaar geleden dat de
fusie een feit werd en maken we de balans op. Zijn onze plannen waar
geworden?
Wij denken dat de doelen die we toen voor ogen hadden meer dan gehaald zijn.
De continuïteit, de verrijking in het repertoire, het goede niveau, het
geven van een nieuwe uitdaging aan dirigent en organist, meer variatie
door de deelkoren, aantrekkelijk voor nieuwe leden; al deze dingen zijn
gerealiseerd. En daar zijn we heel erg blij mee.
Maar het is ook heel fijn om te constateren dat het koor een geheel is
geworden en dat het koor de goede tradities van beide koren in zich op
heeft genomen en nu met elkaar repeteert, zingt, viert en uitgaat alsof
het nooit anders is geweest.
Dat deze fusie zo goed uit heeft gepakt is echt een felicitatie waard voor
de dirigent, de organist, de koorleden en de geloofsgemeenschap.
Met Pinksteren zullen we aan dit eerste lustrum aandacht besteden en
elkaar van harte feliciteren.
Loes Geerlings, Cosmas & Damianuskoor
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ZATERDAG 17 MAART 2018
tussen 10:00 – 12:00 uur
Op de dag van de inzameling van de
kleding heeft RTV Ronde Venen een
reportage gemaakt in Abcoude. Gerard Peelen heeft in het dorp
opnames gemaakt van zakken bij de voordeur, rondrijdende auto's maar
het leukste is de gigantische berg zakken voordat ze in de auto van
Sams terecht kwamen. Ook de gezellige drukte in het Trefpunt met de
interviews geeft een indruk hoe deze actie leeft in onze parochie. Als
iedereen enthousiast blijft meedoen, gaan Loes en ik door tot de 50ste
keer. Wij hebben dan drie jaar de tijd om een nieuwe ploeg volledig in
te wijden.
Waar is de reportage te vinden?
Ga naar You Tube, klik het vergrootglas aan en tik dan Nieuwsronde 11
2018. De kledingactie is het vierde onderwerp.
Wij hebben dit jaar weer 4.500 kilo kleding opgehaald, inclusief de
nabestellingen. Gelukkig blijft het stabiel. En een meevaller is het feit dat
degemeente de Ronde Venen vanaf dit jaar alleen aan Sams een
vergunning geeft om huis-aan-huis kleding op te halen
Met vriendelijke groet ook namens Loes Bank
Corry de Vijlder

DE EERSTE COMMUNIE op 22 april 2018 van Timo,
Kristian, Sara en Giovanni.
Ze stonden voor het altaar op zondag
4 februari om samen met Harry
Huisintveld aan de mensen in de kerk
te vertellen dat zij hun Eerste
Communie gingen doen. Jammer
genoeg niet in onze eigen mooie kerk,
maar in de kerk in Mijdrecht : het
eucharistisch centrum. Ze zouden dat
doen samen met kinderen uit de
andere geloofsgemeenschappen van
de Ronde Venen: De Hoef, Mijdrecht,
Wilnis en Vinkeveen.
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Natuurlijk ging dat niet zomaar: van ouders en kinderen werd gevraagd
om een aantal keren bij elkaar te komen om zich op het grote feest voor
te bereiden. De ouders op ouderavonden en als hulp op de
zondagmorgenbijeenkom-sten die voor de kinderen waren. De ouders
werden “bijgeschoold” door zuster Monica en pastoor Griffioen. De
kinderen kregen de verhalen en verwerkingsop-drachten van Els van der
Wielen die weer werd bijgestaan door Paula Timmermans.
De foto’s laten zien dat de
ouders ook veel hulp hebben
geboden
bij
de
verwerkingsopdrachten op de
zondagmorgens. In de laatste
weken voor de viering werden
de kinderen van de Ronde
Venen 2x bij elkaar geroepen
om kennis te maken met
elkaar, de kerk en: hoe gaat de
viering nou eigenlijk? Dat
laatste ging plezierig onder leiding van zuster Monica die vooral het
plezier van zo’n feest benadrukte. . . . en niet alleen om het feestje
achteraf met familie, maar vooral om het inhoudelijke gedeelte: je hoorde
erbij in de kerk! Je mag Jezus ontvangen! EN je werd ingeleid in het
“Grote Geheim “ zoals zuster Monica licht ironisch vertelde: Je mag in
het vervolg zo vaak als je wilt naar de kerk en de Heilige Communie
ontvangen! Zelfs elke zondag als je dat wilt!
Op 22 april was de grote dag aangebroken. Het was prachtig weer en de
kerk zat overvol. De kinderen die hun Eerste Communie deden, zaten
eerst nog wat zenuwachtig bij elkaar in een zaaltje, te wachten tot ze
samen naar de kerk mochten en door pastoor Griffioen en de
misdienaars werden opgehaald achter in de kerk om samen naar voren
te gaan .
Het werd een groot feest, de kinderen deden heel goed mee en waren
heel erg onder de indruk dat zij nu voor het eerst ook de H. Communie
mochten ontvangen.
Jammer genoeg kunnen we daar nog geen foto’s van laten zien, want
die krijgen de kinderen zelf ook pas te zien op de dag van de
Terugkomviering! (die overigens waarschijnlijk niet op 27 mei ,maar op 3
juni zal plaatsvinden, maar daarover later meer).
In de geloofsgemeenschap in Abcoude waren de kinderen op 22 april
ook aanwezig , weer voor het altaar, alleen nu te zien op de grote poster
met de poort van onze eigen kerk. Laten we hopen dat ze het geheim
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van zuster Monica goed begrepen hebben, en vaak door “Onze Poort
“naar binnen zullen komen!
Els van de Wielen

UIT LOCATIERAAD EN PLATFORM PAROCHIANEN
Toen wij in januari 2014 als locatieraad begonnen, kregen we te maken
met een heel oud agendapunt: de eigendomskwestie oude kerkhof. In
het kort: een onjuiste notering in het kadaster, een kerkhof dat nooit
overgedragen is aan de gemeente, de gemeente die het – door de
notering - als eigendom beschouwt en de wens om het perceel in stand
te houden voor onze geloofsgemeenschap. Jan Verharen kreeg de “
map Kerkhof” mee naar huis om zich te verdiepen in deze langlopende
kwestie.
Jaren van overleg met gemeente en parochiebestuur volgden. Stukken
om
ons
verzoek
te
onderbouwen
werden
aangeleverd,
gemeenteverkiezingen en wisselingen van ambtenaren leverden soms
vertraging op maar..................... het is gelukt 
En wat fijn dat dat is gelukt. Veel waardering hebben we voor de hulp
vanuit onze geloofsgemeenschap in de personen van Noor van der Lugt
en Margo Birkhoff. Zij hebben Jan de afgelopen jaren bijgestaan met alle
informatie en stukken van jaren her. Veel hulp – en een forse
tijdsinvestering – hebben we gehad van notaris Peter Forsthövel die
onze contactpersoon naar de gemeente was. Vier jaar en twee maanden
nadat Jan de “map kerkhof” mee naar huis genomen heeft, kan hij hem
sluiten: de registerverklaring inzake dwaling is binnen en het kerkhof is
op papier weer eigendom van onze geloofsgemeenschap.
Wat betreft de zoektocht naar een nieuw orgel is er niet veel spannends
te melden. Er zijn contacten, we hebben wat mooie orgels op het oog,
maar de ervaring tot nu toe leert, is dat processen langzaam lopen.
Geeft ons de tijd om na te denken hoe we de benodigde gelden gaan
verzamelen.
Zorgenkindje is onze kachel. Dat is hij eigenlijk al jaren, ook voorgaande
locatieraden hebben menig zucht gelaten om het – niet – werken van de
kachel. Neem van ons aan, het heeft onze volle aandacht, wij vinden het
zelf ook heel vervelend als mensen in de kou moeten zitten, maar het
lijkt wel of onze kachel soms een eigen leven leeft: soms slaat hij niet
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aan, soms slaat hij tijdens een viering af, soms blaast hij alleen koude
lucht. We blijven zoeken naar oplossingen, maar het aantal monteurs
wat dit type kachel nog kent, wordt ook steeds kleiner.
In het kader daarvan, in de provinciale Utrechtse Cultuurnota 2016-2019
is opgenomen dat de provincie Utrecht een pilot gaan doen met
duurzaamheidsmaatregelen voor rijks beschermde kerkgebouwen,
gericht op het terugbrengen van het energieverbruik.
Voor
kerkgebouwen is gekozen omdat daar de energiekosten vaak hoog zijn.
Wij mogen meedoen aan de pilot. Ze zijn op 5 maart geweest, hebben
metingen gedaan, foto’s gemaakt en nu is het afwachten.
Overigens zijn we dit jaar overgestapt op een andere energieleverancier,
dat bespaart ons de komende jaren al een flink bedrag.
Daarnaast is onze kerk in trek om concerten te geven. Oude bekenden
willen graag weer een concert komen geven:
Canticum Anglicum zaterdag 9 juni 16.00 uur
StudentenKoor Amsterdam woensdag 20 juni 20.15 uur.
Kamerkoor Akkoord zondag 16 december 2018
Jan heeft in het Platform verteld dat de cijfers van 2017 naar het
parochiebestuur gestuurd zijn. De cijfers zien er goed uit en Jan dankt
een ieder die bijgedragen heeft aan deze mooie cijfers.
En verder zijn we heel blij te kunnen melden dat na de zomervakantie
we Edwin Reuling mogen begroeten in onze locatieraad.
Hij heeft al een keer een deel van de vergadering bijgewoond en we
vinden het dan ook heel fijn dat hij zo enthousiast is, dat hij deel uit wil
gaan maken van de locatieraad.
Daarmee sluten we één zoektocht af, maar gaan we een nieuwe
zoektocht beginnen: een nieuwe penningmeester.
De volgende vergadering Platform Parochianen is op woensdag 23 mei.
U bent van harte welkom om 20.00 uur in ’t Trefpunt om te komen
luisteren en mee te praten over zaken die onze geloofsgemeenschap
aangaan.
Jeannette ter Laak,
secretaris locatieraad HH Cosmas en Damianus.
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HET ATTENTIEBLOEMETJE VAN DE WEEK
Mevrouw Nel Jap-Tjong verzorgt met veel enthousiasme het wekelijkse
attentiebloemetje voor mensen die om een of andere (blijde of
verdrietige) reden aandacht van onze geloofsgemeenschap verdienen.
Om aan waarop u naam en adres van de ontvanger en de reden voor
het bloemetje kunt vermelden. Uiteraard kunt u ook uw voordracht per
email doen via het secretariaat of rechtstreeks aan Nel Jap-Tjong via
d.japtjong8@gmail.com.
Wij hopen op veel aanmeldingen.
Namens de pastoraatgroep
Loes Geerlings

GOED OM TE WETEN
Het nieuwe adres van: Aly Gortworst is: Zorgcentrum Rosendael
Indusdreef 5
3564 GV Utrecht
En van Annie Bulterijs: Kooi 8b
1394 NE Nederhorst den Berg
Wanneer u verhuist, vergeet u dan niet uw nieuwe adres door te geven
aan ons secretariaat? Dat kan met een briefje, een email of per telefoon
(0294-281335)!

AUTODIENST
Als u van de autodienst gebruik wilt maken, kunt u
zich vrijdagsmorgen tot 12:00 uur. opgeven bij het
secretariaat. Zij regelen dan dat u wordt opgehaald.
U kunt mij, Willem Meijer, ook opbellen tot zaterdagavond. Het is aan u
om het initiatief te nemen om op te bellen.
Telefoon van het secretariaat : 281335.
Telefoon Willem Meijer : 020 6960263.
Schroom niet om van deze service gebruik te maken.
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D.C.R. (Diaconie en Caritasraad, voorheen P.C.I)
De D.C.R. is actief voor de gemeenschapsopbouw (diaconie), met name
voor kwetsbare groepen. Deze hoeven niet noodzakelijkerwijs kerkelijk
gebonden te zijn. Daarnaast kunt u ook op individuele basis rechtstreeks
een beroep doen op de D.C.R. voor financiële hulp (caritas), die niet
gedekt wordt door de wettelijk geregelde sociale voorzieningen.
Een beargumenteerde aanvraag voor hulp kunt u schriftelijk indienen bij
de D.C.R. Abcoude per adres Kerkstraat 23, 1391 HB Abcoude, of per email : dcr.abcoude@gmail.com

KOPIJ AANLEVEREN

secretariaat@cosmasendamianus.nl

In 2018 zullen de ONE en Bewogen in Beweging 8 keer verschijnen.
Nummer
Kopijstop ONE
Kopijstop BIB
Verschijningsdatum
4
12 juni
18 juni
28 juni
5
14 aug.
20 aug.
30 aug.
Kijk voor actuele berichten regelmatig op onze website
www.cosmasendamianus.nl Ook kunt u zich via de website aanmelden
voor berichten van de geloofsgemeenschap.

WIJ GEDENKEN IN MEI
In de viering van zondag 6 mei gedenken wij allen die
sinds mei 2017 zijn overleden: Thea Miltenburg-Puts; Ciel
van der Arend-Kohschulte; Henk Bakker; Bep ScheersPelser; Cees Fontijn; Marga Bruns; Anny Fermin; Gerard
Claessens; Joost Timmermans, Ludger Brummelaar; Miep
Seegers-Jans; Betsy de Jong-Lekanne Deprez; Quintus
Bakker; Christine van Schalkwijk-Werneke; Ria Pouw-Kolk; Fons van de
Wiel; Cock van Diest-van Blokland; Thijme Burggraaf; Annie, Cligge-van
den Helder; Hans van Oostrom.

WIJ GEDENKEN IN MEI
Wo 02 Fam. Wassink-Hesp; Ton Aerts en Fam. Michielsen; Hans van
Oostrom.
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Zo 06 Gonnie Stronkman; Jan Gortworst; Cock van Diest-Van Blokland;
Felix Scholastica en Alice, Nilanti Klever-Fernando, Chandra;
Hans van Oostrom; allen die sinds mei vorig jaar zijn overleden.
Wo 09 Maria Berden-Camps.
Do 10 Chris Linnenbank.
Zo 13 Emeri van Laar en Alma van Laar-Erpelink; Ben Kooiman; Cock
van Diest-van Blokland.
Zo 20 Chris Linnenbank; Fam. Vesseur; Gonnie Stronkman; Ben
Kooiman; Henk Zoeters; Mia Meuwissen; Fred de Breij; Cock
van Diest-van Blokland..
Zo 27 Frans Diederik; Kees Vesseur; Guus van der Donk; Cock van
Diest-van Blokland.

WIJ GEDENKEN IN JUNI
In de viering van zondag 3 juni gedenken wij allen die
sinds juni 2017 zijn overleden: Ciel van der ArendKohschulte; Henk Bakker; Bep Scheers-Pelser; Cees
Fontijn; Marga Bruns; Anny Fermin; Gerard Claessens;
Joost Timmermans, Ludger Brummelaar; Miep SeegersJans; Betsy de Jong-Lekanne Deprez; Quintus Bakker;
Christine van Schalkwijk-Werneke; Ria Pouw-Kolk; Fons van de Wiel;
Cock van Diest-van Blokland; Thijme Burggraaf; Annie, Cligge-van den
Helder; Hans van Oostrom.

WIJ GEDENKEN IN JUNI
Zo 03 Jan Gortworst; Cock van Diest-van Blokland; allen die sinds juni
vorig jaar zijn overleden..
Wo 06 Maria Berden-Camps; Ton Aerts en Fam. Michielsen.
Zo 10 Emeri van Laar en Alma van Laar-Erpelink; Cock van Diest van
Blokland.
Zo 17 Ouders Vesseur; Henk Zoeters.
Zo 24 Frans Diederik; Guus van der Donk.
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LOCATIERAAD:
VACATURE
Voorzitter

PASTORAATGROEP:
Susan van Agten
0294-285476
susan@vanagten.nl

Jan Verharen
Vice voorzitter, penningmeester
0294-281898

Jan Berden
0294-283453
j.berden@upcmail.nl

Jeannette ter Laak
Secretaris
0294-288982

Els van der Wielen
020-6911757
els@isjuf.nl

Gerard van Laar
Beheer gebouwen
0294-284430 of 06-5122219

Loes Geerlings
0294 284498
loes@geerlin.gs

Kees van Kats
0294 28 2878

Paula Timmermans
p.timmermans88@upcmail.nl
0294-284468

De locatieraad is te bereiken op

Het secretariaat is te bereiken op
secretariaat@cosmasendamianus.nl

locatieraad@cosmasendamianus.nl

website www.cosmasendamianus.nl
NOODNUMMER 0294-28 61 81
Adres Cosmas en Kerkstraat 23 1391 HB Abcoude
Damianuskerk: 0294-281335
Secretariaat open ma-woe-vr van 9-12 uur
Bankrekening HH Cosmas en Damianus
T.n.v. St.Jan de Doper Abcoude NL 67 RABO 0300514743
Kerkbalans HH Cosmas en Damianus
T.n.v. St.Jan de Doper Abcoude NL 88 RABO 030 05 20 573

