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NIEUWSJAARSRECEPTIE,
zondag 7 januari 2017
Aansluitend op de viering van 7 januari drinken we
met elkaar een kopje koffie en daarna een glaasje
waarbij we met u op het nieuwe jaar toasten.
Een mooie gelegenheid om elkaar al het goede te wensen !
Komt allen. Graag heffen wij het glas met u!
De locatieraad,
Jan Verharen, Gerard van Laar, Kees van Kats en Jeannette ter Laak.

BEWOGEN IN BEWEGING
Sinterklaas is net weer vertrokken, met alle drukte en gezelligheid die
zijn feest altijd met zich mee brengt en we kunnen ons nu volledig
richten op de Adventtijd en de feestdagen die daarna komen. Voor heel
wat vrijwilligers betekenen dit drukke weken met veel en geconcentreerd
repeteren voor de koren en de begeleiders, inzet door mensen die de
kerststal op bouwen, voor de bloemengroep die de stal inricht en versiert
en ook de kerk weer in feestelijke sfeer brengt met groen- en bloemversieringen. Meer uren voor de kostergroep, voor de collectanten en ook
voor de kerkgangers! Ondanks alle drukte is het een tijd waar velen (en
ook ik) zich op verheugen, omdat er een fijne sfeer kan ontstaan in kerk
en huis door de lichtjes, versieringen en het samenzijn. Ik ben mij ervan
bewust dat dit helaas niet voor iedereen geldt: er zijn mensen die altijd
alleen zijn en dit in deze tijd extra voelen, mensen die verdrietig zijn
omdat ze geliefden missen of omdat er ruzie en onenigheid is in de
familie. Ziekte, problemen, redenen genoeg om niet uit te zien naar de
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feestdagen. Hopelijk ervaren al deze mensen toch zorgzame aandacht
vanuit hun omgeving, waardoor ook voor hen de kerstdagen bijzonder
kunnen zijn.
Voor de laatste keer dit jaar neem ik u graag mee langs momenten van
bewogenheid, terwijl wij in beweging zijn als geloofsgemeenschap
onderweg.

BEWOGEN
Er zijn ons geen geliefde parochianen ontvallen, maar wij kregen wel
bericht van het overlijden ten gevolge van een fiets ongeval van een
oud-kapelaan van ons, Ludgerus Jozef, Ludger, Brummelaar in
Achterveld op 3 december jl. Hij is 91 jaar geworden. Zijn uitvaartviering
was op 8 december jl. in Achterveld, waarna hij is begraven in
Amersfoort.
Moge hij thuis zijn gekomen bij zijn Heer en Schepper.
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
Pasgeleden vond de informatieavond plaats voor
ouders die er over denken hun kind de Eerste
Communie te laten doen. Ik weet nog niet op hoeveel
communicanten de teller is blijven staan, maar het
zullen er rond de vijf zijn dit jaar. De Communieviering vindt plaats op 22 april 2018 in Mijdrecht. De
voorbereidingen voor de Communie zijn op zondag 14 januari en op
zondag 28 januari om 9:45 uur in ’t Trefpunt. Op maandag 29 januari is
er om 20:00 uur een ouderavond in de kerkzaal van De Hoef.
Ik wens de kinderen en hun ouders veel plezier en succes bij de
voorbereidingen.
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IN BEWEGING
De komende weken is er genoeg om in beweging voor te komen.
Allereerst de derde zondag van de advent ( 17 december) en natuurlijk
de vieringen met Kerst en Oud en Nieuw. Omdat Kerstavond, 24
december, dit jaar op zondag valt, hebben wij er voor gekozen
zondagochtend geen viering te houden. De vierde zondag van de
advent zullen wij dan ook niet vieren in de kerk. Uiteraard kunt u hier
thuis wel bij stilstaan door de laatste kaars aan te steken of door de
viering op de televisie te volgen. U kunt er ook voor kiezen naar de
Dorpskerk te gaan, waar wel om 10:00 uur een dienst is.
Rond Kerst zijn er een paar oecumenische activiteiten:
Op dinsdag 19 december om 19:30 uur de
Volkskerstzang in de Dorpskerk. Meer hierover vindt u
elders in de BIB. Ons eigen Cosmas & Damianuskoor
verzorgt de koorzang en emeritus dominee Gerard van
Es houdt de overweging.
Op Kerstavond 24 december wordt het Kerkplein in een gezamenlijke
actie van Dorpskerk en onze kerk omgetoverd tot Kerstplein. Na de
Familiekerstzang die om 19:30 uur in onze kerk begint, worden de
bezoekers muzikaal onthaald door een aantal leden van het koor De
Blonde Lokken, dat langs de verlichte Kerkstraat al zingend voorop gaat
naar het Kerstplein. Daar is de rest van het koor, dat allerlei Kerstliedjes
zal zingen, begeleid door accordeon. Zie verder in de BIB over deze
activiteit. Een belangrijk onderdeel vormt de Kerstwensboom op het
Kerstplein. Alle kerst wensen, die in de kerken zijn opgeschreven op 10
en 17 december, hangen daar in en op die avond kunnen meer wensen
worden opgehangen. Daarnaast organiseren de caritas en diaconie van
de beide kerken een diaconale actie, waarbij een diaconale wens voor
een ander wordt gerealiseerd. In de kerken liggen formulieren voor deze
diaconale
wens,
maar
zij
kunnen
ook
via
de
mail
(kerstwensabcoude@gmail.com) worden opgegeven. Op Kerstavond
wordt bekend gemaakt welke wens in vervulling gaat, mits degene die
de wens heeft opgegeven op het Kerstplein aanwezig is die avond
omstreeks 21:00 uur.
Het belooft een bijzondere, gezellige en witte Kerstavond te worden
daar! Komt u ook naar de Familiekerstzang en/of naar het Kerstplein?
Zeker ook voor kinderen zijn beide zeer geschikt. Hieronder een
overzicht van alle vieringen rond
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KERSTMIS EN OUD EN NIEUW
Kerstavond 24 december
19:30 uur
Familiekerstzang, voor iedereen van jong tot oud:
samenzang met traditionele Kerstliedjes, het Kerstverhaal
en dia’s op een groot scherm. Susan van Agten en Wil
Lutz leiden de samenzang. Het kinderkoor o.l.v. Stephan
van de Wijgert en met Juliëtte Groenland op piano
ondersteunt het zingen. Voor de kinderen reserveren wij
de eerste banken, zodat zij alles goed kunnen zien en
meemaken. Na afloop is er een deurcollecte voor het
goede doel: het Ronald McDonald Kinderfonds. En
natuurlijk kunt u onze grote kerststal bewonderen.
Na de viering met zang via een pad van licht naar het Kerstplein
20:15 uur
21:00 uur

22:00 uur

Kerstactiviteit bij de Dorpskerk voor jong en oud.
Kerstplein: bekendmaking diaconale wens die in
vervulling gaat.

Kerstnachtviering, woord- en communieviering,
voorganger zr. Monica Raassen, m.m.v. het Cosmas &
Damianuskoor o.l.v. Stephan van de Wijgert met Peter
Staats op orgel. Veel samenzang, maar ook enkele
meerstemmige Engelse Kerstliederen.
Kerstmis 25 december
10:00 uur
Hoogmis van Kerstmis, eucharistieviering, voorganger
Harry Huisintveld o.p., m.m.v. het Cosmas & Damianuskoor o.l.v. Stephan van de Wijgert met Peter Staats op
orgel.
12:00 uur
Kindje wiegen, voor de allerkleinsten, de kinderen
mogen verkleed als kerstfiguur naar de kerk komen.
Annieke Uiterwaal en Ivanka van der Meulen vertellen het
Kerstverhaal en samen zingen we Kerstliedjes. Helemaal
afgestemd op de kleintjes.
Oudjaar 31 december
10:00 uur
Woord- en communieviering van Oudjaar, voorgangers
Loes Geerlings en Margo Birkhoff, samenzang met
begeleiding door Stephan van de Wijgert op orgel. We
blikken terug op het jaar. Na afloop is er een heerlijke
traktatie in ’t Trefpunt.
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Nieuwjaar 1 januari 2017
10:30 uur
Hoogmis van Nieuwjaar, eucharistieviering,
voorganger Mgr. Herman Woorts, samenzang met
begeleiding door Peter Staats op orgel.
Nieuwjaarsreceptie 7 januari 2017
Na de viering van 7 januari bent u van harte welkom om
samen het nieuwe jaar in te luiden met een borrel en
hapjes tijdens de nieuwjaarsreceptie in ’t Trefpunt. We
wensen elkaar van harte een Zalig Nieuwjaar!

Op 31 januari om 2:.00 uur organiseren wij een lezing door Gérard van
Tillo:
PROFEET
OF
PROFIJT?
Weg
uit
de
morele
crisis.
In zijn recent verschenen boek ‘Profeet of profijt? Weg uit de morele
crisis’ stelt Gérard van Tillo het probleem van de huidige morele crisis in
de Westerse wereld aan de orde en zoekt hij naar wegen om deze crisis
te boven te komen. Meer hierover vindt u in de ONE en op de website.
U bent welkom vanaf 19:30 uur. De lezing duurt tot ca 22:00 uur. Na
afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van
een drankje.
Toegang gratis.
Tot slot nog een overzicht van de vieringen vanaf januari 2018:
Woensdag 3 januari 2017 10:00 uur Trefpunt, Seniorenviering,
eucharistie, pastor Theo Moorman
Zondag 7 januari 2017
10:00 uur Eucharistieviering, Harry
Huistintveld o.p., Gemengd koor, na afloop
Nieuwjaarsreceptie Trefpunt
Zondag 14 januari 2017
10:00 uur Woord- en communieviering Wil
Lutz en Willem Meijer, Herenkoor
Woensdag 17 januari
10:00 uur Trefpunt, woord- en
communieviering, Hans Bieshaar
Zondag 21 januari
10:00 uur Eucharistieviering pastor Theo
Moorman, Dameskoor
Zondag 28 januari
10:00 uur Taizéviering Edwin Denekamp en
Margo Birkhoff, Taizékoor
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Lieve mensen, dat was het weer. Graag tot ziens in kerk of dorp. Blijf
bewogen, blijf in beweging. Zo blijven we ook in het nieuwe jaar vitaal!
Ik wens u en uw geliefden mede namens de pastoraatgroep van harte
een
ZALIG KERSTFEEST EN EEN LIEFDEVOL 2018!
Susan van Agten

KLEIN MAAR FIJN met Kerst
Kerstavond 24 dec. 19:30 uur tot ca
20:10 uur kerk Familiekerstzang m.m.v.
kinderkoor, Susan van Agten en Wil Lutz.
Daarna via pad van licht naar Dorpskerk voor een bijzondere
Kerstactiviteit op het Kerstplein met levende beesten, liedjes, warme
dranken en voor de kinderen een ritje met paard en wagen.
Eerste Kerstdag 25 dec. 12:00 uur tot ca 12:35 uur Kindje wiegen,
het Kerstverhaal met liedjes voor de allerkleinsten. De kinderen mogen
verkleed als kerstfiguur naar de kerk komen en meespelen.

KERKBALANS 2017: ‘LEVEN’!
Het is alweer december. Ik breng u dan ook graag op de hoogte van het
verloop van onze aktie Kerkbalans 2017, die het motto ‘LEVEN’ heeft.
We leven samen in onze geloofsgemeenschap en houden die levend
met elkaar. Ook dit jaar zijn er weer vele activiteiten geweest, die dat
‘levend houden’ bevorderen. Zo kunnen we actief blijven in onze
geloofsgemeenschap en daarbuiten. Ons geloof handen en voeten
geven. Het is mooi, dat u dit in financiëel opzicht mogelijk maakt. We
kunnen niet zonder uw bijdragen!
Afgelopen augustus waren er € 48.800 aan toezeggingen binnen en
inmiddels is dat gestegen naar iets meer dan € 50.000! Van dit bedrag is
begin december bijna € 43.600 ontvangen. Er is dus nog wel een stukje
te gaan. Ik vertrouw erop dat het restant nog binnenkomt en we het
streefbedrag van € 50.000 gaan halen!
In 2017 zijn er 5 Periodieke Schenkers bijgekomen, waarmee het aantal
deelnemers nu 49 is. Iets om trots op te zijn.
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Kijkt u nog even na of u uw kerkbijdrage heeft overgemaakt? Wacht
hiermee niet te lang. Voor de Periodieke Schenkers is dit ook van belang
voor de volledige aftrekbaarheid van hun gift. Stort u uw bijdrage aub
vóór 15 december, dat verlicht mijn werk. Het jaar is voorbij voordat u
het weet en de fiscus hanteert strikt de deadline van 31 december.
Ook als u geen toezegging heeft gedaan, blijft ieder bedrag natuurlijk
van harte welkom (rekening NL88 RABO 0300 5205 73 ten name van St.
Jan de Doper Abcoude, te Abcoude, onder vermelding van Kerkbijdrage
2017).
Iedere euro kunnen we goed gebruiken.
De geloofsgemeenschap financieel ondersteunen en op die manier uw
meeleven laten zien: geweldig dat u dat doet.
Hartelijk dank en een Zalig Kerstmis toegewenst,
Max Verbeek
Blomswaard 33
Tel: 0294-284903
max.verbeek@maxing.nl

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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Het Kerkplein wordt weer het KERSTPLEIN!
Traditie
Inmiddels kijkt Abcoude er al weer naar uit, de kerstviering op het plein
rond de Dorpskerk. Het is een echte traditie geworden! Ook dit jaar
hebben de Cosmas & Damianuskerk en de Dorpskerk weer de handen
ineen geslagen om er iets moois van te maken. Wat mag u verwachten?
Natuurlijk is er de levende kerststal en kunt u ook heerlijk meezingen
met zo'n beetje elk bekend kerstlied (dit jaar ondersteund door het
plaatselijk wereldberoemde dameskoor 'De Blonde Lokken') en genieten
van de warme chocolademelk en de glühwein. Maar de kinderen kunnen
ook een rondje maken in 'paard en wagen' om de kerk en we
voorspellen ook dat er sneeuw zal liggen op het Kerstplein.
Kerstwens
Dit jaar is er nog een andere reden om naar het Kerstplein te komen: de
kerstwensboom! We nodigen iedereen uit om zijn of haar wens aan ons
door te geven. Dat kan tijdens de laatste 2 advent weken (10 en 17
december) in beide kerken, maar dat kan ook per mail naar
kerstwensabcoude@gmail.com. Al uw wensen zijn welkom! Maar we zijn
vooral benieuwd naar uw wens voor een ander. Kent u iemand die
ergens behoefte aan heeft maar het echt niet kan betalen of weet u
iemand die graag een keer op vakantie zou willen maar zonder zorg
daar fysiek niet toe in staat is? De Cosmas en Damianuskerk en de
Dorpskerk gaan samen 1 'zorgwens' vervullen, ter waarde van maximaal
€ 500. Dus weet u zo'n diaconale wens? Stuur 'm in!
Aanwezig
Let wel op: uw wens moet voor iemand anders zijn, mag maximaal € 500
kosten en moet dus een duidelijke diaconale / zorgende wens zijn. De
uitverkozen wens wordt tijdens 'Kerst op het Kerkplein' bekend gemaakt
en daar moet de indiener van de wens bij aanwezig zijn. Is hij of zij er
niet, dan gaan we naar de nummer 2 op de lijst. Dus zorg dat u er bij
bent!
Kerst op het Kerkplein wordt een bijzonder kerstevenement mede
door u: laat ons uw wens voor iemand anders weten!
Namens de Kerstcommissie
Susan van Agten (C en D kerk), Marjo Dierx en Peter Goudkamp
(Dorpskerk)
En Pauline Vervoort en Aletta van Iwaarden van de Blonde Lokken.
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Praatcafé ’t Trefpunt is open!
Vrijdag 5 Januari van 14:00 tot 16:00
’t Trefpunt, Kerkstraat 23, Abcoude.
Het Thema: Hoe belangrijk is familie bij het ouder worden?
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

EDWIN REULING NEEMT AFSCHEID
VAN DE WERKGROEP OECUMENISCHE DIENSTEN
Na zo’n twintig (!) jaar stopt Edwin Reuling met zijn deelname aan de
Werkgroep oecumenische diensten. Hij schrijft hier over:
“Na zo’n 20 jaar in deze werkgroep te hebben gezeten is de spirit er een
beetje uit.
In al die jaren hebben er veel veranderingen plaatsgevonden, wat wel of
geen verbeteringen waren, maar de dingen gaan wel eens zoals ze
gaan.
Toen Oscar Swijnenberg nog pastoraal werker was vóór zijn priesterwijding heeft hij diverse werkgroepen opgericht ter verbetering en
versterking van de algehele organisatie van de Cosmas en
Damianuskerk Abcoude. Eén van die werkgroepen was de Werkgroep
Oecumenische diensten. Hij vroeg mij daarvan lid te worden. Ik heb met
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vele mensen samengewerkt binnen de werkgroep oecumenische
diensten, zowel van onze kerk als met mensen van de PKN en ik moet
zeggen met veel plezier. Soms kwam het ook wel eens voor dat de
timing niet lekker uitkwam, maar er is altijd een oplossing gevonden, al
werd het wel eens nachtwerk. Enerzijds vind ik het jammer om er mee te
stoppen, maar anderzijds vind ik het ook wel genoeg geweest en geeft
het me een stukje rust.”
Ik heb Edwin meegemaakt in de laatste jaren van de werkgroep m.n.
toen er geen Avondmaal en Eucharistie samen gevierd mocht worden.
We moesten toen op zoek naar een andere verbindende vorm van
vieren. Dit bleek een veel arbeidsintensiever traject te zijn dan bij de
oecumenische diensten daar voor. Edwin was altijd heel constructief en
organisatorisch betrokken: hij plande de voorbereidingsbijeenkomsten
en notuleerde wat er besproken was. Als de viering in onze kerk was,
maakte hij de boekjes en verder zorgde hij voor de (technische)uitvoering van hetgeen wij met de voorgangers bedachten. Het laatste jaar
was zijn betrokkenheid door verschillende oorzaken minder. Vandaar
ook, denk ik, dat hij de tijd geschikt vond om terug te treden.
Het was heel prettig om met hem samen te werken en, inderdaad, soms
was hij nog tot in de nacht bezig met het maken van een boekje of een
verslag. Namens onze geloofsgemeenschap en namens Oecumene
Abcoude wil ik Edwin heel hartelijk danken voor al die jaren trouwe inzet
voor de oecumene in ons dorp.
Susan van Agten, Pastoraatgroep liturgie en Oecumene Abcoude

UPDATE COSMAS EN DAMIANUSKOOR
Afscheid Kees Melcherts
Op 4 december hebben wij als koor afscheid genomen van Kees
Melcherts. Met de winter op komst vond Kees het bezwaarlijk worden
om in het donker naar de repetities te komen. Dat viel hem te zwaar.
Bovendien vond hij dat hij na 27 jaar zingen bij ons koor het verdiende
om te mogen stoppen.
Hoewel we het erg jammer vinden om Kees met zijn humor en
vriendelijkheid te moeten missen op het koor, kunnen we alleen maar
beamen dat hij meer dan genoeg heeft gedaan als lid van het grote koor
en van het herenkoor; hij zong ook heel graag in het Taizékoor.
Op 4 december heeft het Cosmas en Damianuskoor ook weer het
jaarlijkse gedicht ontvangen van Sint Nicolaas. De Sint, die een hele
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goede band met Susan van Agten heeft, schrijft ons jaarlijks wat hij vind
van de ontwikkelingen op het koor. De laatste weken voor het Sint
Nicolaasfeest worden koorleden en vooral ook de dirigent overvallen
door de spanning over wat Sint Nicolaas dit jaar te vertellen heeft.
En het afgelopen jaar is er natuurlijk genoeg gebeurd. We vierden tijdens
de jaarvergadering dat het dameskoor in 1962, dus 55 jaar geleden is
opgericht. Daarbij hebben we de leden van het eerste uur, Thea
Nouwen, Elly Scholte en Thea van Kalmthout in het zonnetje gezet.
In april is Ton Verhaar overleden. Ton was al 52 jaar lid van het koor en
een sterke kracht die we heel erg missen als persoon en als zanger.
Op 3 juli hebben we op de laatste repetitie voor de zomervakantie
afscheid genomen van Elly Scholte, Thea en Ad van Kalmthout en Vera
Kok. Ook zij vonden dat ze na zoals al genoemd 55 jaar, 33 jaar voor Ad
en 48 jaar voor Vera, (waarvan 26 jaar bij het Cosmas en Damianuskoor) van een welverdiend koorpensioen mochten gaan genieten.
U begrijpt dat het vertrek van zoveel geoefende zangers voor het koor
een behoorlijke aderlating is. Er zijn wat stoelen leeg en als u zin heeft of
u kent iemand die wil zingen, kunt u altijd op de repetitie op
maandagavond komen kijken of contact met een van de bestuursleden
opnemen.
We hadden dit jaar 3 jubilarissen op het koor. Aan Elly Bolsman, Wil van
den Bosch en Marianne Houthuys die al 12,5 jaar meezingen op het
koor hebben wij de bronzen draagspeld van St. Gregoriusvereniging
mogen overhandigen. U ziet het, mensen die erbij komen blijven, omdat
ze het op het koor erg naar hun zin hebben.
Wij repeteren de komende weken intensief om te zorgen voor mooie
muziek tijdens de Kerstvieringen.
Loes Geerlings

KERKRADIO, Wil en Jan niet meer verbonden............
Voor wie (tijdelijk) niet in staat was zelf de kerkdienst in de kerk bij te
wonen kon via de kerkradio verbonden blijven met onze geloofsgemeenschap. Maar liefst 42 jaar lang hebben Jan en Wil Deerenberg
de kerkradio verzorgd. Zowel de techniek als het verspreiden van de
boekjes hebben zij trouw 42 jaar lang op zich genomen. De afgelopen
tijd hebben zij aangegeven, dat gezien hun respectabele leeftijden, het
wellicht verstandiger zou zijn om naar een opvolger op zoek te gaan. Dat
hebben we ter harte genomen en we hebben ook een opvolger
gevonden in de persoon van Ton Koekenbier. Ton is inmiddels door Wil
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en Jan helemaal ingewijd in de techniek van de kerkradio. Wil en Jan
hadden voor hem de dozen met apparatuur al klaarstaan, de
bijbehorende dossiers werden overgedragen en middels een
demoapparaat werd e.e.a. toegelicht. Wil en Jan verzorgen voor hun
trouwe abonnees nog wel het kerstboekje, maar daarna laten ze het aan
Ton over om de verbinding te maken.
HEEL VEEL DANK aan Wil en Jan, voor 42 jaar zorgen voor verbonden
blijven.
De locatieraad,
Jan Verharen, Gerard van Laar, Kees van Kats en Jeannette ter Laak.

DE DIACONIEFAIR 26 NOVEMBER FIETSENPROJECT
SRI-LANKA SUPPORT
Wat een succes! Niet alleen de opbrengst van de fair was overweldigend
maar ook de aanwezigen waren hartverwarmend! En wat een goede
sfeer in het Trefpunt tijdens de fair van 26 november jl. na de kerkdienst.
De opbrengst is ongeveer 10 fietsen!!
Contant is er € 1000,45 opgehaald (1 fiets kost €110,-). Daarnaast
worden er misschien nog rechtstreeks naar de Stichting bedragen
overgemaakt.
Het doel van Sri-Lanka Support is om aan alle sponsorkinderen die 10
jaar worden een fiets te geven. Voor 2018 betekent dit dat ze fietsen
nodig hebben voor 35 kinderen. Bijna een derde daarvan kan van de
opbrengst van de fair worden aangeschaft.
Er is door heel veel mensen aan gewerkt en veel werk verzet; door te
bakken, vruchten in te maken o.a. jams, peren, zelfs soep! Voor de Sint
en de naderende Kerst was er meer dan voldoende om iets aan te
schaffen. Zelfs kerststukjes voor de vogels! Ook de prachtige ‘engelen’
van Merle ontbraken niet.
Heel veel dank voor alle vrijwilligers die betrokken waren bij de
voorbereidingen en de organisatie. Niet te vergeten de mensen die alles
weer opgeruimd hebben na afloop in het Trefpunt.
Op de website www.srilankasupport.nl kunt u lezen over het werk van
Sri-Lanka Support.

Bewogen in Beweging

15 Dec. t/m 02 Febr. 2018 pagina 13

In het Trefpunt liggen er nog een aantal nieuwsbrieven. Op de
facebookpagina van Sri-Lanka Support komen binnenkort een paar
foto’s te staan.
Heel veel dank!
Marijke van de Guchte
Laan van Binnenrust 14, Abcoude
Namens Janny Fiolen, Sri-Lanka-Support
Anuradhapura, Sri- Lanka

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.
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
Na een periode van revalidatie in Careyn Maria Oord is
Martien Boekhorst verhuisd naar Careyn Vinkenoord.
Het adres is: Careyn Vinkenoord
dhr. M. Boekhorst
Herenweg 69
3645 DH Vinkeveen
De wijkcontacten komen op donderdag 18 januari 2018 om 14:00
uur weer bijeen in ’t Trefpunt voor de jaarlijkse Kerkbalans bijeenkomst en om de enveloppen op te halen. De uitnodiging hiervoor
hebben ze inmiddels ontvangen.
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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.

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
1
16 jan.
22 jan.
2 febr.
2
27 febr.
5 mrt.
15 mrt.
Kijk voor actuele berichten regelmatig op onze website
www.cosmasendamianus.nl Ook kunt u zich via de website aanmelden
voor berichten van de geloofsgemeenschap.

“Geloof heb je niet van jezelf, maar krijg je van een ander.”
Aldus pastor Henk Bloem tijdens de viering van zijn 50-jarig priesterjubileum.
We wensen een ieder mooie kerstdagen en dat we elkaar geloof mogen
blijven geven .
Redactie Bewogen in Beweging: Susan, Nicolien, Jeannette.
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WIJ GEDENKEN IN DECEMBER
Zo 17 Frans Diederik; Joost Timmermans, Ludger Brummelaar.
Zo 24 Gonnie Stronkman; Dien Reker-Stallmann; overl.fam. v.
22:00 Kalmthout-van Reisen; Dick Bolsmann; fam. Post-Knijn; Jan van
den Anker; Mia Meeuwissen; Gerard de Heij en fam. HespVendrig; Gerrit Griffioen en Fam. Albers-Hendrikx; Jos en Jo en
overl. Fam. Hendrikx; Henny en Gré Uylenbroek; Nel MiltenburgOut en Arnoud Miltenburg, Ludger Brummelaar.
Ma 25 Fam. Vesseur; HenkZoeters; overl. Ouders Jo Keizer en Jo
Keizer-Kromwijk; Guus van der Donk; Gert Ruizendaal; Gert
Scholte; Jan Kok; Regina van der Kroef-de Kruijff; Boudewijn van
der Kroef; Fred de Breij; Martijn en Sylvia Lai en verder
familieleden; Henny en Gré Uylenbroek, Ludger Brummelaar.

WIJ GEDENKEN IN JANUARI
In de viering van zondag 7 januari gedenken wij allen die
sinds januari 2017 zijn overleden: Arie Nelis; Molly van
Vliet-Verheul; Theo de By; Piet Vendrig; Gé Hilbers-van
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, Ludger Brummelaar.
.

WIJ GEDENKEN IN JANUARI
Wo 03 Fam. Wassink-Hesp, Ludger Brummelaar.
Zo 07 Paul van Diest; Jos en Jo en overl. Fam. Hendrikx, Ludger
Brummelaar; allen die sinds januari vorig jaar zijn overleden.

Bewogen in Beweging

15 Dec. t/m 02 Febr. 2018 pagina 16

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

