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BEWOGEN IN BEWEGING
Met een indrukwekkende viering van Allerzielen nog vers in het
geheugen mag ik deze Bewogen in Beweging, BIB in de volksmond,
schrijven. We vierden in het teken van Verbondenheid en maakten daar
met de hele kerk een belevenis van door met elkaar een grote kring van
verbondenheid te vormen: hand in hand rond onze geliefde doden,
gesymboliseerd door de aangestoken kaarsen en lichtjes. Ontroerend en
betekenisvol. Letterlijk een moment van bewogen in beweging komen.
Op tal van plaatsen wordt in de maand december herdacht, worden
namen genoemd en kaarsen ontstoken in bijeenkomsten van diverse
signatuur: religieus of seculier of een mengeling van beide. Er is veel
behoefte om te herdenken, om stil te staan bij geliefden die wij moeten
missen, er is gelukkig ook veel ruimte en een veelheid van vormen om
dit te kunnen doen. Dat is een groot goed, want het doet zo goed!
Het stemt trots, maar ook dankbaar, dat wij als geloofsgemeenschap in
staat zijn om Allerzielen gestalte te geven op een warme, verbindende
en aansprekende manier. Het is eervol om daar als vrijwilligers bij
betrokken te mogen zijn.
Het verbonden zijn uit zich overigens niet alleen in de viering, maar (en
misschien veel belangrijker) vooral in de betrokkenheid op elkaar die
mensen in onze geloofsgemeenschap laten zien en merken. Ik doel op
de vele parochianen die mensen bezoeken die extra aandacht nodig
hebben. Dit gebeurt niet alleen vanuit een werkgroep, maar ook door
parochianen dit doen vanuit hun gemeenschapszin, geloof of zorg om
elkaar. Heel mooi en heel waardevol. Veel van dit bezoek “werk” gebeurt
in stilte, opgemerkt alleen door degene die het bezoek ontvangt. Ieder
die dit wel eens of vaker doet: weet dat u praktisch gelovig bezig bent en
weet ook dat u op deze manier hart en ziel geeft aan onze
geloofsgemeenschap! Respect en waardering voor u! Ook, juist, op deze
manier zijn wij als geloofsgemeenschap Bewogen in Beweging.
Ik ga u graag voor langs momenten waarop wij bewogen raakten, naar
manieren om in beweging te komen en te blijven.
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BEWOGEN
Geliefde parochianen die ons ontvielen
Op 16 oktober jl. is in het verpleeghuis Westwijk in alle
stilte in haar slaap overleden Joana Theodora Maria, Anny,
Fermin–van Huijgevoort in de leeftijd van 87 jaar.
Anny is in Tilburg geboren in een echt Brabants katholiek
gezin. Vader had een fietsenzaak. Zij had één broer. Het
was een close gezin, zeer op elkaar betrokken. Daarbij
was Anny de oogappel van haar vader. Tot haar dertigste
jaar woonde zij in het ouderlijk huis. Na haar schoolopleiding werkte
Anny op het kantoor van de katholieke metaalwerkers. Toen het kantoor
door een fusie naar Den Haag verhuisde, ging Anny mee. Hier leerde zij
haar man, Paul Fermin, kennen. Na zeven jaar verkering trouwden ze.
Zij kregen een zoon en één kleindochter. Voor het werk van Paul
verhuisde het gezin in 1967 naar Abcoude. Anny heeft hier haar plek
gevonden. Zij had een trouwe vriendinnenkring, was een enthousiast
koorlid, werkte op het secretariaat van onze parochie en deed ook
vrijwilligerswerk in het AMC. Voor haar inzet is Anny koninklijk
onderscheiden. Met veel plezier bracht zij menig uur op de tennisbaan
door. De dood van Paul in 2006 is hard bij haar aangekomen. Zij is nooit
echt over zijn overlijden heen geraakt. Langzaamaan raakte Anny de
grip op haar eigen leven kwijt. Bescheiden als zij was, viel het haar
moeilijk om hulp voor zichzelf te vragen. De laatste jaren van haar leven
zijn moeilijk voor haar geweest. Zelfstandig wonen werd steeds
moeilijker. Zorg accepteren viel haar zwaar. Lang hield zij de verhuizing
uit Peppinghof tegen. De overgang naar de Kerkstraat viel haar zwaar.
Toen het zelfstandig wonen niet meer verantwoord was, verhuisde zij
naar ’t Kampje en van daar weer naar het verpleeghuis Westwijk in
Amstelveen. Daar is zij in alle stilte overleden. De uitvaartviering vond
plaats op 21 oktober jl. in onze kerk. Op 23 oktober is Anny in besloten
kring bijgezet bij haar man in Den Haag. Wij wensen haar zoon,
schoondochter en kleinkind veel sterkte bij het verlies van hun moeder
en oma.
Op 17 oktober jl. overleed in het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk
onze oud-parochiaan Gerardus Franciscus Maria, Gerard, Claessens in
de leeftijd van 87 jaar. Gerard werd geboren in Oostrum, Limburg, en
vertrok al op jonge leeftijd naar Amsterdam. Hij volgde de HTS,
studeerde elektrotechniek en werkte als luchtvaartingenieur bij het
Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium in Amsterdam. Tijdens een
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busreis naar het Gardameer leerde hij zijn latere vrouw Ria Karreman
kennen. Zij trouwden in 1960, gingen in Amstelveen wonen, waar hun
twee kinderen werden geboren. In 1967 verhuisden zij naar de Piet van
Wijngaerdtlaan in Abcoude, waar zij 47 jaar hebben gewoond. Zij
mochten zich verheugen over twee kleinkinderen. De kinderen en
kleinkinderen herinneren zich hun vader en opa als een liefhebbende,
zorgzame en bescheiden man. Een jaar na het overlijden van zijn vrouw
was het niet meer verantwoord dat Gerard zelfstandig kon blijven wonen
en moest hij worden opgenomen in een verpleeghuis in Haarlem, dicht
bij zijn oudste dochter. Gerard is, in alle rust en in vrede met iedereen,
stilletjes overleden. De uitvaartviering heeft op 25 oktober jl.
plaatsgevonden in onze kerk, waarna Gerard werd begraven bij zijn
geliefde vrouw op de begraafplaats in Abcoude. Wij wensen zijn
kinderen en kleinkinderen veel sterkte voor de komende tijd.
Wij ontvingen bericht dat op 25 oktober jl. in Hilversum is overleden
Johannes Henricus Christianus, Jan, Jansen in de leeftijd van 94 jaar.
Jan Jansen woonde met zijn gezin van ongeveer 1965 tot 1979 in
Abcoude. Hij was al die tijd lid van het Cosmas en Damianuskoor. Ook is
hij jarenlang voorzitter van het katholieke schoolbestuur geweest (met
Krien Goes als penningmeester). Zijn vrouw is in 1974 overleden en zij is
begraven in Abcoude. Jan Jansen is later hertrouwd en in Hilversum
gaan wonen. Zijn uitvaartviering was op 4 november jl. in de Hilversum,
waarna hij aldaar is begraven.
Wij wensen zijn vrouw en dochter veel sterkte met het verlies.
Mogen deze geliefde mensen rusten in Gods eeuwige vreugde.

Welkom in ons midden
Wilt u een doop opgeven, wendt u zich dan tot ons
secretariaat: 281335 of
secretariaat@cosmasendamianus.nl
Welkom aan onze tafel
De datum van de Eerste Communie volgend jaar is 22
april 2018 in de kerk van Mijdrecht. Mocht u uw kind
willen laten deelnemen aan de Eerste Communie in
onze parochie dan kunt u zich melden bij ons
secretariaat, zie hierboven. Er is een informatieavond
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voor de ouders op 12 december om 20:00 uur in ’t Trefpunt. Op deze
avond ontvangt u informatie over het project en kunt u uw kind definitief
aanmelden.
De voorbereidingen van de ouders zijn samen met de andere locaties in
de Ronde Venen, de voorbereidingen van de kinderen gebeuren lokaal.
Tevens is er lokaal een voorstelviering en een terugkomviering na de
Communie. Zo willen we stimuleren dat een gezin zich thuis gaat voelen
in onze lokale geloofsgemeenschap en dat er een band ontstaat met
onze parochianen ter plaatse.

IN BEWEGING
In de vorige Bewogen in Beweging schreef ik het al: Els van der Wielen
en ondergetekende gaan de pastoraatgroep verlaten. Het exacte
moment is voor ons beiden nog niet bepaald, daarover waarschijnlijk
volgende keer meer. Beiden blijven we actief en betrokken, Els bij de
Eerste Communie, als lector, als vrijwilliger bij de Ziekendag en vast nog
veel meer zaken. Ik blijf voorganger in uitvaarten en lid van de
werkgroep liturgie en als zodanig betrokken bij liturgie en vieringen en
natuurlijk lid van het koor. Maar voor ons beiden stopt de verantwoordelijkheid die wij als pastoraatgroepsleden droegen. U begrijpt: het
is dringend noodzakelijk dat wij opvolging krijgen in de
pastoraatgroep. Bent u of kent u iemand die interesse heeft in het mee
dragen van het pastoraat in onze geloofsgemeenschap, met de andere
pg leden Loes Geerlings, Paula Timmermans en Jan Berden, met de
locatieraad en met het pastorale team, neemt u dan gerust contact op
met ons of met de andere leden van de pastoraatgroep. Wij vertellen u
graag meer over het tijdsbeslag, maar vooral over hoe fijn, dankbaar,
verrijkend en ook gezellig het is om samen actief bezig te zijn met waar
het in onze gemeenschap om draait: het in praktijk brengen van het
evangelie van Jezus.
In de komende tijd zijn er volop momenten om in beweging te komen,
zoals u hieronder kunt lezen: vieringen, een Fair, een tentoonstelling.
Begin december begint de Advent, de opmaat naar het Kerstfeest.
Ongelooflijk maar waar: het is al weer bijna Kerstmis!
Maar gelukkig, voordat het zover is, hebben we nog een aantal weken te
gaan.
Op zondag 26 november is na de viering de jaarlijkse DiaconieFair
van 11:15 uur tot 13:00 uur, waarbij allerlei huisgemaakte producten
worden verkocht voor een goed doel. Wilt u iets bakken, koken, maken
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gaat u dan alvast aan de gang. U kunt uw producten inleveren op
woensdag 22 of vrijdag 24 november in ’t Trefpunt tussen 9:00 uur en
12:00 uur. Wij hopen op een grote deelname en op een mooie
opbrengst.
Op deze zondag, Christus Koning, de laatste zondag van het kerkelijk
jaar, vieren we ook met het Cosmas & Damianuskoor het feest van St.
Cecilia. Jubilarissen worden in het zonnetje gezet en het koor doet
misschien nog meer zijn best (voor zover dat kan natuurlijk) om mooi te
zingen.
Oecumene Abcoude organiseert op 28 november een bezoek aan de
tentoonstelling Luther in het Museum Catharijne Convent in Utrecht.
We krijgen een rondleiding van een uur door de tentoonstelling. Bij
terugkeer genieten we van een Chinese maaltijd in ’t Hoogt in Abcoude.
Aanvang rondleiding 15:30 uur. Verzamelen om 15:15 uur in de lobby
van het museum, bij de kassa. Reizen op eigen gelegenheid met trein of
auto. Tussen 17:30 uur en 18:00 uur bent u welkom in ’t Hoogt voor een
drankje en de maaltijd.
Kosten € 10,00 incl. tentoonstelling en maaltijd in ’t Hoogt, excl.
reiskosten en entree museum.
U kunt zich hiervoor aanmelden via oecumeneabcoude@gmail.com of
bij telefonisch bij ds Herco van der Wilt 0294-773068 of Susan van
Agten 0294-285476.
Op de eerste zondag van de Advent, 3 december, is er een familie
Taizéviering met medewerking van het kinderkoor, met Stephan van de
Wijgert als dirigent en Juliëtte Groenland op piano. Voorgangers zijn
Max Verbeek en Edwin Denekamp. We beginnen de viering vanaf 9:45
uur met het instuderen van de liederen.
Op zondag 10 december ontvangen wij pastor André Tönis als
voorganger. Het wordt een prettig en warm weerzien met deze
sympathieke pastor.
Tot slot van deze Bewogen in Beweging krijgt u van mij
het overzicht van de vieringen in de komende weken:
Zondag 19 novembereucharistieviering met pastor
Theo Moorman, Herenkoor
Zondag 26 november
woord- en communieviering met zr. Monica,
Gemengd koor
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__________________________________________________________
Zondag 3 december
Woensdag 6 december
Zondag 10 december
Zondag 17 december

familie Taizéviering met Max Verbeek en
Edwin Denekamp, kinderkoor
eucharistieviering voor senioren in ’t
Trefpunt met pastor Theo Moorman
eucharistieviering met pastor André Tönis,
Gemengd koor
eucharistieviering met pastor Theo
Moorman, Dameskoor

Dat was het weer voor deze maand, lieve mensen. Graag tot ziens in
kerk of dorp. Blijf in bewogen, blijf bewegen, het recept voor een vitaal
mens en voor een vitale geloofsgemeenschap. Hartelijke groeten, mede
namens de pastoraatgroep.
Susan van Agten

Praatcafé ’t Trefpunt is open!
Vrijdag 1 December van 15:00 tot 17:00
’t Trefpunt, Kerkstraat 23, Abcoude.
Het Thema: Een thema over muziek.
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
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DIACONIEFAIR op 26 november
In de vorige BIB heeft u al kunnen lezen over de diaconiefair op 26
november a.s. Ook is de fair al een paar keer genoemd in de
mededelingen aan het eind van de viering op zondag.
Het goede doel van de fair is dit jaar de stichting Sri Lanka Support.
Deze stichting wil de levensomstandigheden van individuele kinderen in
Sri Lanka verbeteren. Denk daarbij aan huisvesting, werk en ook
onderwijs. Daarnaast verleent de stichting kleinschalige
hulp aan kansarme gezinnen.
De opbrengst is bedoeld voor het fietsenproject. De
kinderen zijn lopend in de hitte vaak lang onderweg
naar school. Met de fiets gaat dat natuurlijk veel sneller.
Als er in een gezin een fiets is, vergroot dat de
actieradius en dus de mogelijkheden van het hele gezin.
In 2017 kregen alle sponsorkinderen in het jaar dat ze 10 jaar werden,
een nieuwe fiets. Een fiets kost momenteel ca. 110 euro. We hopen op
een goede opbrengst zodat de stichting aan veel sponsorkinderen die in
2018 10 jaar worden een fiets te kunnen geven.
Als u meer over de stichting wilt weten, kunt u ook kijken op
http://www.srilankasupport.nl
Namens de pastoraatgroep
Loes Geerlings

‘OECUMENE ABCOUDE’ zoekt een voorzitter en
secretaris/penningmeester
Oecumene is in beginsel niet beperkt tot de kerken, maar omvat
iedereen die zich wil bezinnen op het gebied van geloof en samenleving.
Daarom is indertijd unaniem gekozen voor de naam ‘OECUMENE
ABCOUDE’ . Dit is dus oecumene in een breder verband, met de kerken
als ‘pijlers’: de PKN-Dorpskerk, de HH. Cosmas en Damianus kerk, de
Doopsgezinde kerk en de Remonstrantse kerk Amsterdam, kerken en
geloofsrichtingen waarmee inwoners van Abcoude zich verbonden
voelen. Zij worden vertegenwoordigd door hun dominee en door een lid
van de Pastoraatgroep, thans Susan van Agten. Als stuurgroep zetten
zij, samen met voorzitter en secretaris, de lijnen uit, in praktijk gebracht
door betrokken personen al dan niet in werkgroepen. Denk hierbij aan
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oecumenische diensten, volkskerstzang, lezingen (bijv. Kunst Zien),
bijeenkomsten (denk aan ‘Zin en Soep’ en de Luther herdenking) en
excursies, zoals binnenkort de excursie naar het Catharijneconvent in
Utrecht over Luther.
.
Wat is de taak daarin van een voorzitter en een secretaris? Hun
opdracht is coördineren en stimuleren van de activiteiten, zoals het
bijeenroepen van de stuurgroep, de contacten onderhouden met
werkgroepen en personen. Op zich is het niet veel, maar wel dankbaar
en noodzakelijk, werk dat nodig is om de oecumene te bevorderen en de
band tussen de plaatselijke kerken te versterken.
Bent u of kent u iemand die zich in wil zetten voor de onderlinge
samenwerking tussen kerken en mensen meld u zich dan bij Susan van
Agten (0294-285476) of ds. Herco van der Wilt (0294-773068). Zij
vertellen u graag meer hierover.

VOLKSKERSTZANG 19 december Dorpskerk Abcoude
De

jaarlijkse Volkskerstzang zal
worden
gehouden
op
dinsdagavond
19
december a.s. 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 ds. Gerard van Es,
bij velen bekend, en de schriftlezingen worden verzorgd door Claartje
van Andel . Medewerking wordt verder verleend door de Abcouder
Harmonie o.l.v. Elivera van Soten en de begeleiding op het orgel wordt
verzorgd door de heer Lieuwe Visscher. Deze keer zal wederom het
Cosmas & Damianuskoor voor ons kerstliederen zingen o.l.v. Stephan
van de Wijgert en met Peter Staats op orgel. We hopen u te kunnen
begroeten op deze avond. Wees welkom!
Commissie Volkskerstzang
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LUTHER

Oecumenische herdenking van 500 jaar Reformatie: een
verslag
Op 31 oktober, op Hervorminingsdag, organiseerde Oecumene Abcoude
in de Dorpskerk een oecumenische herdenking van het feit dat 500 jaar
geleden Maarten Luther zijn 95 stellingen tegen de Katholieke kerk
publiceerde. Susan van Agten vond het in haar welkomstwoord bijzonder
en verheugend dat dit feit oecumenisch herdacht wordt. Zij citeerde uit
Trouw: “In Nederland lijkt de herdenking van vijf eeuwen Reformatie de
eenheid tussen christenen een fikse impuls te geven. Zelden kwamen op
zoveel plekken gelovigen uit zoveel verschillende kerken bij elkaar.” Veel
gelovigen verlangen naar eenheid en er is een groeiend besef dat
Christenen elkaar nodig hebben in tijden van krimp en kerksluitingen.
Het eerste deel van de herdenking vond plaats in de kerk, omlijst door
melodieën van twee Lutherse liederen op muziek gezet door J.S. Bach.
Ds. Herco van der Wilt hield een inleiding met beelden over hoe Maarten
Luther tot zijn protest kwam en wat daarvan het gevolg was. Centraal
stond en staat: de mens heeft als individu een rechtstreekse relatie tot
God, zonder tussenkomst van de kerk. Als gelovige heb je de opdracht
vanuit innerlijke vrijheid een dienstbaar mens te zijn.
Hij eindigde met de opdracht aan de aanwezigen om in de pauze in het
koor van de kerk stellingen op papier te zetten: de Stellingen van
Abcoude. Wat vind jij belangrijk of waardevol voor Abcoude? Tijdens de
koffie of thee ging men serieus met deze opdracht aan de slag. De
stellingen werden aan de muur gehangen en kort nagesproken.
Een bloemlezing:
Wees blij met wat ons bindt, praat met elkaar over wat ons scheidt.
Je bent pas een dorp als je een gemeenschap vormt.
Barmhartigheid,
mildheid,
tederheid,
compassie:
Liefde
Genadig zijn voor elkaar.
Respect, luisteren: Samen
De herdenking werd afgesloten met een liturgisch moment, waarin de
eenheid centraal stond en de werking van de heilige Geest hierin werd
bezongen. Het was een mooi voorbeeld van samen vieren, ook al is het
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natuurlijk pijnlijk dat er verdeeldheid is. Maar het samen, oecumenisch,
herdenken is toch reden genoeg om van een viering te spreken.
Namens
Abcoude,
Agten

Oecumene
Susan van

ACOLIETENUITJE
Op 8 oktober was er
door Susan van Agten,
Els van der Wielen en
Loes
Bank
een
acolietenuitje
georganiseerd. Ook waren er
acolieten uit Mijdrecht
mee. We zijn naar het
Fun Forest Klimpark in het Amsterdamse Bos ge-weest.
In het klimpark Fun Forest beweeg je je via touwen, ladders, bruggen en
tokkelbanen door de bomen. Het klimpark heeft 9 parcoursen van 4 tot
15 meter hoogte. De parcoursen hebben verschillende moeilijkheidsgraden, waardoor klim-men geschikt is voor zowel jong als oud. Het was
lekker sportief en uitdagend, want je wilt steeds hoger, dus wordt het
moeilijker.
Tussendoor werden we verwend met lek-kernijen, die Els en Loes
hadden meegenomen; het
was prima verzorgd.
Susan, Els en Loes
heel hartelijk bedankt
namens iedereen.

UIT LOCATIERAAD
EN PLATFORM
PAROCHIANEN
Sinds ons laatste verslag in de Bewogen in Beweging hebben we twee
locatieraadvergaderingen en een vergadering Platform Parochianen
gehad. Een greep uit dat wat besproken is:
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 De provincie Utrecht bekijkt momenteel of er een aantal projecten
gestart kunnen worden waarbij wordt bekeken of, en zo ja hoe, een
Rijksmonumentale kerk aan energiebesparing kan doen. Wij hebben
interesse en dat inmiddels kenbaar gemaakt. Daarnaast vergelijken
we momenteel ook de prijzen van de energieaanbieders, om te kijken
of we voor volgend jaar een mooi tarief kunnen krijgen.
 Wat betreft het onderhoud kijken we momenteel naar offertes voor
een beschoeiing langs het oude kerkhof en gaat Pronk Bouw
jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Ook gaan we op
zoek naar een nieuwe houtwormbestrijder. En.......we moeten op
zoek naar een nieuwe vuilafvoerder.
 Het centraal secretariaat heeft ons een prachtige jaarkalender
gestuurd. Hij hangt achter op het blauwe prikbord in de kerk. Zo heeft
u een mooi overzicht van alle activiteiten in onze geloofsgemeenschappen.
 Eén keer per jaar, in november, wordt de diaconiecollecte gehouden.
Niet te verwarren met de diaconiefair  Dit jaar is de diaconiecollecte
op zondag 19 november. I.v.m. het jaar van de dementie en het feit
dat de Gemeente De Ronde Venen op 21 september jl. een
convenant heeft getekend om onze Gemeente “Dementievriendelijk”
te maken, is gekozen om alle diaconiecollectes in de Parochie St.
Jan de Doper, in het teken te laten staan van dementie. De
opbrengst van onze collecte is voor “Het Alzheimer Café in
Abcoude”.
 Zoals u wellicht weet, is Peter Staats, onze organist, met pensioen.
Nu willen wij hem en zijn orgel- en pianospel natuurlijk niet missen,
dus zijn we in gesprek gegaan. We zijn dan ook heel blij, dat Peter
voorlopig bij ons zal blijven spelen 
 Vorig jaar waren er plannen om gegevens van de Gemeentelijke
Basis Administratie niet meer door te geven aan de kerken. Er is u
toen gevraagd te protesteren tegen dit besluit. En met succes 
Kerken die aangesloten zijn bij SILA (Stichting Interkerkelijke Leden
Administratie) mogen volgens het nieuwe regeerakkoord blijven
rekenen op gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie. Dat
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betekent dat wijzigingen door overlijden of verhuizen van kerkleden
zullen blijven worden doorgegeven aan de lokale kerken.
 Voorzitter gezocht :-0
We zijn nog steeds op zoek naar een
voorzitter voor onze locatieraad. Ik kan u zeggen, mede namens
Gerard en Kees, dat het combineren van de functie met een
fulltimebaan ook goed te doen is. Mocht u belangstelling hebben,
mocht u meer willen weten, neemt u dan contact met ons op:
locatieraad@cosmasendamianus.nl of schiet één van ons aan.
 Er dan het orgel. Er is een tweede bijeenkomst geweest van de
orgelcommissie. De adviseur van de Katholieke Kerken- en OrgelRaad
(KKOR), de heer Ton van Eck, was erbij. Hij was enthousiast en
enthousiasmerend. Hij weet heel veel en weet ook orgels te vinden.
Wij hebben onze wensen kenbaar gemaakt. Hij had meteen al een
orgel op het oog. Dus werd er ter plekke getelefoneerd. Het bericht
terug was, dat het nog niet aan de orde was; afhankelijk van de
bestemming, wordt besloten of het orgel daar al of niet blijft. We
hebben wel onze belangstelling kenbaar gemaakt. De adviseur blijft
voor ons uitkijken naar een geschikt orgel. Wordt vervolgd...........
 En dan was er ook het financiële overzicht van 2016. Felicitaties aan
Jan, onze penningmeester, die samen met Henri van de Weijer en
Max Verbeek voor een mooi stabiel beeld zorgt. Dat geeft ons de
gelegenheid om ook over leuke dingen na te denken. U krijgt bij de
brief van de kerkbalans in januari weer het overzicht van de cijfers en
de toelichting daarop.
Ik heb u weer even bijgepraat. Mocht u mee willen praten, of willen komen
luisteren, woensdag 22 november a.s. is er weer een Platform
Parochianen: 20.00 uur in ’t Trefpunt. U bent van harte welkom 
Jeannette ter Laak,
Secretaris locatieraad geloofsgemeenschap HH Cosmas en Damianus

HET ATTENTIEBLOEMETJE
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.
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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
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.

VERBONDEN BLIJVEN: KERKRADIO
Bent u (tijdelijk) niet in staat zelf de kerkdienst in de kerk bij te
wonen: voor 30 euro per half jaar kunt u via de kerkradio verbonden
blijven met onze geloofsgemeenschap. U kunt dan gelijktijdig met wie in
de kerk zijn, de dienst meevieren. Neem voor meer informatie contact op
met Wil Deerenberg, 0294 - 281609 of wil.dberg35@kpnmail.nl

KOPIJ AANLEVEREN

secretariaat@cosmasendamianus.nl

In 2017 zullen de ONE en Bewogen in Beweging 8 keer verschijnen.
Kopij voor ONE nummer 8: uiterlijk woensdag 29 nov.
Kopij voor Bewogen in Beweging : uiterlijk maandag 4 dec.
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Bij u thuis bezorgd: vanaf 14 dec.
Kijk voor actuele berichten regelmatig op onze website
www.cosmasendamianus.nl Ook kunt u zich via de website aanmelden
voor berichten van de geloofsgemeenschap.

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

WIJ GEDENKEN IN NOVEMBER
Zo 19 Henk Zoeters; Lidy Bieshaar-Beukeboom; fam. Beukeboom;
Anny Fermin; Gerard Claessens; Joost Timmermans.
Zo 26 Guus van der Donk; Dien Reker-Stallmann; Regina van der
Kroef-de Kruijff; Boudewijn van der Kroef; Anny Fermin; Gerard
Claessens; Joost Timmmermans.

WIJ GEDENKEN IN DECEMBER
In de viering van zondag 3 december gedenken wij allen
die sinds december 2016 zijn overleden: Ton van de Vall;
Gerrit Griffioen; Anita Peregrini-de Kleijn; Arie Nelis; Molly
van Vliet-Verheul; Theo de By; Piet Vendrig; Gé Hilbersvan den Akker; Fia Out-van Schaick; Siny Buts-Lammerts;
Ton Verhaar; Thea Miltenburg-Puts; Ciel van der ArendKohschulte; Henk Bakker; Bep Scheers-Pelser; Cees Fontijn; Marga
Bruns; Anny Fermin; Gerard Claessens; Joost Timmermans.
.

WIJ GEDENKEN IN DECEMBER
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Zo 03 Gerrit Griffioen; Henk Bakker en Marijke Bakker-Rottier; Anny
Fermin; Gerard Claessens; Joost Timmmermans; allen die sinds
december vorig jaar zijn overleden.
wo 06 Fam.Wassink-Hesp; Maria Berden-Camps; Ton Aerts en Fam.
Michielsen; Anny Fermin; Gerard Claessens; Joost `
Timmmermans.
Zo 10 Emeri van Laar en Alma van Laar-Erpelink; Anny Fermin;
Joost Timmmermans.

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
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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

