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BEWOGEN IN BEWEGING
Terugkijkend, met gepaste trots op alle vrijwilligers, mogen wij ons
verheugen op mooie, sfeervolle en betekenisvolle vieringen rond de
feestdagen. Dank aan iedereen die zich, op welke wijze dan ook, heeft
ingezet in en rond het kerkgebouw om deze feestdagen tot een feest te
maken!
Vol goede moed gaan wij als geloofsgemeenschap beginnen aan een
nieuw jaar, waarin wij voor de nodige uitdagingen staan. Een grote
uitdaging betreft het bemensen van een aantal vacatures die er zijn
(voorzitter locatieraad) en komen (pastoraatgroep, twee personen). Zie
hiervoor het artikel over Vacatures in locatieraad en pastoraatgroep
elders in deze BIB.
Ik heb er alle vertrouwen in dat het ons gaat lukken om voor de
vacatures mensen te vinden.
Op 14 februari a.s. begint met Aswoensdag de Veertigdagentijd. Vroeg
dit jaar, omdat ook Pasen heel vroeg valt, 1 april. In de Goede Week en
Pasen staan wij voor de uitdaging om alle vieringen met uitzondering
van Palmpasen, zelf te doen met voorgangers uit onze werkgroep
liturgie. Zelfs op Pasen mogen wij het dit jaar zelf doen. Gelukkig zijn wij
rijk bedeeld met bevlogen en aansprekende leken voorgangers, dus het
zullen ongetwijfeld inspirerende en betekenisvolle vieringen worden.
Voor het zover is, hebben we eerst zes weken van voorbereiding,
bezinning en matiging om ons klaar te maken voor het hoogfeest van
Pasen, opstanding en opwekking uit dood en doodsheid.
Voor we daar aan toe zijn, komen we eerst in beweging in een ronde
langs momenten van bewogenheid in onze geloofsgemeenschap. Ik ga
u graag daarin voor.
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BEWOGEN
Geliefde parochianen die ons zijn ontvallen
Op 16 december 2017 overleed na een zware hersenbloeding en een kort ziekbed in het Amstelland Ziekenhuis
te Amstelveen, Wilhelmina Maria Josephina, Miep,
Seegers-Jans in de leeftijd van 83 jaar. Miep werd
geboren als jongste in een burgemeestersgezin met zeven
kinderen en groeide op in Overloon, in de Brabantse Peel.
Zij werd wijkverpleegkundige en had als een van de eerste
vrouwen in haar buurt een eigen auto.
Op de wintersport ontmoette zij Peter Seegers uit Amsterdam. Zij trouwden in 1965 en gingen wonen in Uithoorn, waar hun twee kinderen
werden geboren.
In 1969 verhuisde het gezin naar Abcoude, naar de nieuwbouwbuurt aan
de Doude van Troostwijkstraat. Hier werden vriendschappen voor het
leven gesloten.
In 1975 verhuisden zij naar het buitengebied aan De Horn in
Baambrugge, waar ze met veel plezier woonde. Miep was een warme,
wijze, lieve, belangstellende en sociale vrouw, die voor veel mensen een
luisterend oor had. Daardoor was zij veel mensen tot steun. Zo werd zij
ook tijdens haar uitvaartviering op 21 december 2017 herdacht. Na de
viering werd zij gecremeerd in Utrecht.
Zij zal door veel mensen, vooral door haar man Peter, hun kinderen en
vijf kleinkinderen enorm gemist worden. Wij wensen hen dan ook heel
veel sterkte met het verlies.
Op 21 december overleed vrij onverwacht in het ziekenhuis van
Hilversum Elisabeth Frederica Maria Catharina, Betsy, de Jong-Lekanne
in de leeftijd van 89 jaar.
Betsy werd geboren in Deventer, maar verhuisde al jong naar
Roermond, waar zij opgroeide in een gezin met zeven kinderen. Bij
toeval ontmoette zij Anton de Jong, schoenmaker uit Abcoude. Vanwege
het leeftijdsverschil van ongeveer tien jaar, duurde het nog een aantal
jaren voordat de relatie serieus werd. Zij trouwden in 1953 en gingen
wonen bij de winkel op de Koninginneweg in Amsterdam. Betsy en
Anton kregen vijf kinderen. Het was hard werken: de winkel, het
huishouden en de zorg voor het gezin. Betsy was de drijvende kracht
achter dit alles. In de jaren zeventig verhuisde het gezin naar de
Molenweg in Abcoude. Daar heeft Betsy tot voor kort met veel plezier
gewoond. Zij was blij met de zeven kleinkinderen en genoot volop toen
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haar achterkleinkind een jaar geleden werd geboren. Vier jaar geleden
overleed haar geliefde Anton en moest zij alleen verder. De laatste
maanden ging haar gezondheid achteruit en verhuisde zij naar een
aanleunwoning bij het Kampje in Loenen. Na een zware longontsteking
ging haar levensvlammetje toch nog onverwacht uit.
Haar uitvaartviering in onze kerk vond plaats op 30 december jl. waarna
zij in Utrecht werd gecremeerd. Wij wensen haar (schoon)kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkind veel sterkte met het verlies van hun
moeder en oma.
Op 5 januari jl. overleed in het AMC Christina Maria, Christine, van
Schalkwijk-Werneke in de leeftijd van 95 jaar. Christine was een geboren
en getogen Abcoudse. Zij groeide op in de Stationsstraat als tweede uit
een gezin van vier kinderen. Tijdens de oorlog ontmoette zij de
Abcoudenaar Rien van Schalkwijk. Zij trouwden in 1946 en woonden
aanvankelijk in de Hoogstraat en daarna op Blomswaard, waar Christine
tot voor kort heeft gewoond. Rien en Christine kregen vier kinderen,
zeven kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen. Christine was
sportief, sociaal en hield van grapjes maken. Haar kinderen omschrijven
haar als een sterke, zelfstandige vrouw die niet gauw bij de pakken neer
zat. In 1993 overleed haar man volkomen onverwacht. Christine ondervond veel steun aan haar kinderen en aan het Cosmas & Damianuskoor,
waarvan zij 50 jaar lid is geweest.
Een paar maanden geleden moest zij verhuizen naar Verzorgingstehuis
’t Hoge Heem in Uithoorn. Daar heeft zij het erg naar haar zin gehad en
binnen no time had zij allerlei sociale contacten. Uiteindelijk is een longontsteking haar fataal geworden. Ze was tevreden over en dankbaar
voor haar leven. Haar afscheidsviering werd opgeluisterd door het bijna
voltallige Cosmas & Damianuskoor. Zij werd bijgezet bij haar man op de
begraafplaats in Abcoude.
Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel
sterkte met het verlies van hun bijzondere moeder, oma en overoma.
Op 20 januari jl. overleed thuis op de Lange Coupure, gesterkt door het
sacrament van de ziekenzalving, Maria Wilhelmina Jacoba, Ria, PouwKolk in de leeftijd van 69 jaar. Ria is geboren en getogen in Duivendrecht
als oudste van zes meisjes. Zij trouwde in 1970 met Abcoudenaar Piet
Pouw. Zij gingen wonen in de Dr. Koomansstraat, daarna aan de
Molenweg en sinds 1979 op de Lange Coupure. Ria en Piet kregen twee
kinderen en vier kleinkinderen. Ria was een vrolijke, stijlvolle en
belangstellende vrouw. Bijna vier jaar geleden werd bij haar kanker
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geconstateerd. Ondanks allerlei behandelingen is de ziekte haar
uiteindelijk fataal geworden. Bijna tot het einde toe hield zij de regie in
handen. Het viel haar zwaar om het leven en haar geliefden los te laten,
maar uiteindelijk is zij toch rustig uit het leven weggegleden.
Haar afscheidsviering was op 27 januari jl., waarna zij is begraven op de
begraafplaats in Abcoude. Wij wensen haar man, kinderen en
kleinkinderen veel sterkte met het verlies van hun sterke en zorgzame
echtgenote, vrouw en oma.
Mogen deze geliefde mensen geborgen zijn in de eeuwige en tedere
liefde van God.
Welkom in ons midden
Wilt u een doop opgeven, wendt u zich dan tot ons
secretariaat: 281335 of
secretariaata@cosmasendamianus.nl

Welkom aan onze tafel
De voorbereidingen voor de Eerste Communie op 22
april in Mijdrecht zijn begonnen. Wij hebben vijf
communicanten, die zich op 4 februari tijdens een
familieviering met Harry Huisintveld o.p. voorstellen:
Sara Aurighi, Giovanni Hamming, Julia Lemaître, Timo
van der Poel, Kristian Tijtel. De voorbereidingen voor
de kinderen zijn op zondagochtend van 9:45 tot 10:45
uur. De eerstvolgende is op 18 februari.
Ik wens de kinderen en hun ouders veel plezier en succes in dit traject
op weg naar de Eerste Communie.

IN BEWEGING
Op 4 februari, u las het al, stellen de communicanten zich aan ons voor
in een familieviering met medewerking van het kinderkoor. Harry
Huisintveld o.p. gaat voor in de eucharistieviering.
Op woensdag 14 februari is het Aswoensdag, het begin van de
Veertigdagentijd. Er is dan een eucharistieviering met verbranding van
de palmtakjes van vorig jaar en uitdeling van het askruisje om 10:00 uur
in ’t Trefpunt. Voorganger is pastor Theo Moorman.
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Oecumene Abcoude organiseert in de komende tijd
een tweetal activiteiten:
Op 11 februari is er een oecumenische viering in
de Dorpskerk. We zijn druk bezig deze viering voor
te bereiden. Voorgangers zijn ds. Herco van der Wilt
en Susan van Agten. Wij hopen op veel deelname uit
beide kerken.
Op woensdag 7 maart organiseren wij Zin en Soep in ’t Hoogt.
Aanvang 18:00 tot 19:30 uur. U bent welkom vanaf 17:45 uur. Wij vragen
een vrijwillige bijdrage voor de kosten.
Graag opgave vooraf, in verband met de catering bij
oecumeneabcoude@gmail.com of telefonisch bij Susan van Agten
285476 of Herco van der Wilt 773068. Wilt u een pan soep maken, dan
houden wij ons aanbevolen. Ook dit kunt u melden via bovenstaande
kanalen.

Trefpunt
voor
Levenskunst
organiseert een lezing met beelden
door Willem Meijer op zondag 11
maart om 15 uur in ’t Trefpunt: IN
GODS HANDEN, Bijbel en kunst.
De lezing is van 15:00 tot 16:00 uur en na afloop schenken wij een
drankje om nog bij na te praten.
Wij vragen een vrijwillige bijdrage voor de kosten. U bent welkom vanaf
14.45 uur. Zie ook onze lokale pagina in de ONE.
Hieronder volgen de vieringen in de komende periode in onze kerk en ’t
Trefpunt:
Vrijdag 2 febr.
Kerk 19:00 uur Rozenkransgebed voor de vrede,
Corrie Mebus
Zondag 4 febr.
Kerk, Eucharistie Familieviering, voorstellen
Communicanten, Harry Huisintveld o.p.,
kinderkoor
Woensdag 7 febr. Trefpunt, 10:00 uur Eucharistieviering voor m.n.
senioren, pastor Theo Moorman, na afloop
koffie/thee
Zondag 11 febr.
Dorpskerk, Oecumenische viering, ds. Herco van
der Wilt en Susan van Agten
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Woensdag 14 febr. Aswoensdag, Trefpunt, 10:00 uur,
Eucharistieviering met askruisje, pastor Theo
Moorman
Zondag 18 febr.
Kerk, Eucharistieviering, pastor Theo Moorman,
Gemengd koor
Zondag 25 febr.
Kerk, Woord- en communieviering, zr. Monica
Raassen, Dameskoor
________________________________________________________
Zondag 4 maart

Kerk, Woord- en communieviering, Tejo van der
Meulen, Herenkoor
Woensdag 7 maart Trefpunt, 10:00 uur, Eucharistieviering voor m.n.
senioren, pastor Theo Moorman
Zondag 11 maart
Kerk, Eucharistieviering Harry Huisintveld o.p.,
Gemengd koor
Zondag 18 maart
Kerk, Eucharistieviering pastor Theo Moorman,
Dameskoor
Beste mensen, dat was het weer voor de komende periode. Mede
namens de pastoraatgroep doe ik u de hartelijke groeten. Blijf bewogen,
blijf in beweging, samen een vitale geloofsgemeenschap!
Tot ziens in dorp of kerk!
Susan van Agten

KLEIN MAAR FIJN
Op 4 februari is er een Familieviering,
waarin onze 5 eerste communicanten zich
voorstellen.
Harry Huisintveld o.p. gaat voor in deze eucharistieviering.
Het kinderkoor zingt veel leuke en vlotte liedjes. Het thema is: Je hoort
er bij!
Aanvang 10:00 uur tot ongeveer 11:00 uur.
Na afloop ben je welkom voor een kopje koffie of thee of limonade met
een koekje in ’t Trefpunt.
Op 18 februari zingen twee kinderen van het kinderkoor mee met het
Cosmas & Damianuskoor tijdens de eucharistieviering met pastor Theo
Moorman. De moeite waard om te komen! Aanvang 10:00 uur.
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Praatcafé ’t Trefpunt is open!
Vrijdag 2 Februari van 14:00 tot 16:00
’t Trefpunt, Kerkstraat 23, Abcoude.
Het Thema: Film, as it is in heaven
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

VACATURES LOCATIERAAD EN
PASTORAATGROEP: NIEUWE LEDEN GEZOCHT!
Het is niet nieuw voor u, maar het is wel dringend, vandaar opnieuw
aandacht voor deze oproep. We zijn op zoek naar een voorzitter van
de locatieraad en naar twee leden van de pastoraatgroep. Per 1
oktober 2018 stoppen Els van der Wielen en Susan van Agten met hun
lidmaatschap van de pastoraatgroep. Voor de overblijvende leden (Loes
Geerlings, Paula Timmermans en Jan Berden) en natuurlijk ook voor
onze geloofsgemeenschap is het wenselijk en van belang dat de
openvallende plaatsen worden ingevuld.
Binnenkort gaan wij een paar mensen polsen over hun mogelijke inzet
als voorzitter/lid van de locatieraad en als lid van de pastoraatgroep. U
kunt ook zelf contact opnemen met iemand van de locatieraad of
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pastoraatgroep als u denkt of twijfelt over deelname en meer informatie
wenst. U hoeft niet per se heel erg ingevoerd te zijn in het reilen en
zeilen van de geloofsgemeenschap (dat komt meestal vanzelf), maar er
moet natuurlijk wel sprake zijn van betrokkenheid en interesse. Voor de
werkzaamheden geldt, dat ze te combineren zijn met een baan. Er
dienen natuurlijk onderling goede afspraken gemaakt te worden over
verdeling van taken en werkzaamheden, maar in samenwerking is er
veel mogelijk. Schiet u een van ons gerust aan of bel of mail ons. Zie
hiervoor de achterkant van deze BIB of de site.
Wij hopen en vertrouwen er op dat onze geloofsgemeenschap blijk geeft
van haar vitaliteit doordat nieuwe mensen zich opwerpen voor het leiden
en sturen van haar activiteiten en werkzaamheden.
Namens de pastoraatgroep en locatieraad,
Susan van Agten, Loes Geerlings en Jan Verharen

KERKBALANS 2018: Een steentje bijdragen!!
Dit jaar voeren we de Actie Kerkbalans onder het motto “Een steentje
bijdragen”.
Als het goed is, heeft u alle informatie inmiddels via uw wijkcontact ontvangen en wordt het inschrijfformulier binnenkort bij u opgehaald.
Misschien is dat zelfs al gebeurd.
We dragen allemaal een steentje bij en vaak in meerdere opzichten: in
het koor, het secretariaat, in één van de vele werkgroepen, als akoliet,
collectant, lektor, voorganger of wijkcontact, in de oecumene en ook als
geloofsgemeenschap hier in Abcoude. Als geloofsgemeenschap willen
we ons steentje bijdragen waar dat nodig is. We richten ons niet alleen
op onszelf, maar ook op de ander en geven zo handen en voeten aan
ons geloof.
Ook in financieel opzicht wordt u in 2018 wederom gevraagd om uw
steentje bij te dragen.
De opbrengst van de Kerkbalans dekt bijna 1/3 van de totale kosten van
onze geloofsgemeenschap. Dat geeft wel aan hoe belangrijk deze
inkomstenbron is.
De locatieraad (en ik!) zijn dankbaar voor uw financiële steun in 2017.
We hebben het beoogde doel van € 50.000 nèt niet gehaald. De opbrengst van Actie Kerkbalans 2017 ‘LEVEN’ bedraagt € 48.733, een
mooi bedrag maar iets lager dan de € 51.652 uit 2016. Ongeveer €
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2.000 aan toegezegde bijdragen is niet binnengekomen. Echter, per
gever is opnieuw een iets hoger bedrag overgemaakt (gemiddeld € 159)!
Het aantal Periodieke Schenkers, die fiscaal vriendelijk geven, bedraagt
50 en gezamenlijk betalen ze ruim € 17.000. Dat zorgt ieder jaar voor
een stevige vaste basis.
Voor 2018 mikken we toch weer op een opbrengst van € 50.000.
Wanneer we allemaal ons steen(tje) blijven bijdragen (of iets meer als
dat kan), kunnen de vele activiteiten gewoon door blijven gaan.
Zo kunnen we ook in 2018 ons geloof weer uitdragen binnen en buiten
de geloofsgemeenschap hier in Abcoude.
Hartelijke groeten,
Max Verbeek
Blomswaard 33
Tel: 0294-284903
max.verbeek@maxing.nl

DE STILLE OMGANG
Op de avond van 17 maart 2018 komen duizenden
bedevaartgangers uit het hele land naar Amsterdam, per
touringcar, per fiets of zelfs te voet, om daar de Stille
Omgang te lopen, een nachtelijke stille tocht door het
centrum van Amsterdam. Voor of na de Omgang wonen
zij één van de twintig feestelijke eucharistievieringen bij, in
één van de zeven binnenstadskerken.
Het motto, de intentie voor de Omgang van dit jaar luidt: Eucharistie =
Liefde.
De Stille Omgang volgt de route die de pastoor van de Oude Kerk in
1345 liep, nadat hij getuige was geweest van een eucharistisch wonder
dat aan een zieke geschiedde: het Mirakel van Amsterdam. In de
middeleeuwen vierden de christenen dit wonder met een feestelijke
mirakelprocessie. Vanaf 1881 door een nachtelijke omgang, inspiratiebron voor alle stille tochten in Nederland. Uniek aan deze tocht zijn de
stilte, het ontbreken van uiterlijk vertoon, het duistere uur en de
zwijgende verbondenheid van de duizenden gelovigen. De Omgangers
weten zich al biddend en mediterend verbonden met Jezus Christus die
zich aan alle mensen van goed wil geeft als leeftocht voor onderweg.
Voor verdere informatie zie www.stille-omgang.nl
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ROZENKRANS BIDDEN VOOR DE VREDE
De bisschoppen van Nederland hebben een brief
rondgestuurd waarin zij alle katholieken oproepen om de
rozenkrans te bidden om “het geschenk van de vrede” af
te smeken.
De bisschoppen hebben elke maand een dag uitgekozen
waarop zijn graag met alle katholieken verenigd willen zijn in gebed.
Wij hebben dit verzoek van de Bisschoppen voorgelegd aan Hans
Bieshaar om te kijken of de mensen die al in de maanden mei en
oktober het rozenkrans gebed in de kerk verzorgen ook deze taak op
zich zouden willen nemen.
Gelukkig hebben zij zich bereid verklaard dit te doen.
Zoals u misschien gemerkt heeft is op 1 januari 2018 het spits
afgebeten.
De eerstvolgende keer is op vrijdag 2 februari op het feest van Maria
Lichtmis. De Rozenkrans wordt dan gebeden in de Mariakapel in de
kerk om 19:00 uur onder leiding van Corrie Mebus.
Op maandag 19 maart, op het feest van de H. Jozef, zal Dries
Zwakenberg op dezelfde plaats en tijd voorgaan in het rozenkransgebed.
De toekomstige data en tijden zullen worden opgenomen in de kalender.
Wilt u hier meer van weten dan kunt u ook kijken op
https://www.rkkerk.nl/verenigd-in-gebed-voor-de-vrede-jaar-lang-samenmet-de-bisschoppen-de-rozenkrans-bidden-voor-de-vrede/
Namens de pastoraatgroep
Loes Geerlings

ENSEMBLE ‘HOOG VAN DE TOREN’ VERZORGT
MINI-CONCERT!
Op zaterdag 10 februari van 15:00 tot 16:00 uur geeft Ensemble ‘Hoog
van de Toren’ een concert in de onze Cosmas en Damianuskerk.
Ensemble ‘Hoog van de Toren’ bestaat uit trombonisten. Ja, u leest het
goed, dat is weer eens wat anders in onze kerk. Arnoud Arntz, Otto van
Tubergen, Anna Oostendorp en Marcel Hesselink zullen hun partij
blazen op verschillende soorten trombones: alt-, tenor- en bastrombones. Op historische instrumenten spelen zij oude muziek uit de
renaissance en de barok. Op moderne instrumenten zullen zij muziek uit
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latere periodes laten horen, onder meer van Bruckner en Wagner. Zij
zullen u daarbij graag vertellen over de verschillende informatie.
U bent van harte welkom bij dit concert. De toegang is vrij. Na afloop van
het concert zullen we u trakteren op een drankje en een hapje in ’t
Trefpunt. Dan kunnen we nog even met elkaar nagenieten.
Komt u ook? En neem iemand mee. Iedereen is welkom!
Margo Birkhoff

KERSTWENS
Half december 2017 kwam mij een oproep onder ogen voor een
kerstwens.
Een wens, niet voor jezelf, maar voor iemand anders die het verdient en
die iets heel hard nodig heeft. Een kerstwens die vervuld zou gaan
worden door de diaconieën van de Cosmas & Damianuskerk en de
Dorpskerk.
Ik hoefde niet lang na te denken, meteen kwam in mijn hoofd een heel
lieve man die in de Angstelborgh en bij oudere mensen thuis klusjes
doet. Oorspronkelijk afkomstig uit Servië, draagt hij hier in onze
Nederlandse maatschappij waar hij kan zijn steentje bij. Maar heeft hij
ook moeite om in diezelfde maatschappij zich staande te houden. Al
meerdere malen had hij mij gevraagd of ik niet iemand wist die een
goede fiets over had, want die van hem was hard aan vervanging toe.
Dat werd mijn kerstwens!
Groot was mijn vreugde toen bleek dat deze kerstwens ook
daadwerkelijk vervuld zou gaan worden! Inmiddels is de fiets bij zijn
beoogde eigenaar, die er echt heel blij mee is!
Mijn dank aan beide kerken voor dit prachtige initiatief.
Kent u ook iemand of een organisatie die u blij zou willen maken?
Denk er alvast over na, voordat je het weet is het weer kerst!
Met vriendelijke groet, Liesbeth Boswijk
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VANUIT LOCATIERAAD&PLATFORM PAROCHIANEN
We zijn als locatieraad heel blij, dat we ook dit jaar bij de eerste
Bewogen in Beweging weer een overzicht van de cijfers kunnen geven.
Niet van het jaar 2017, dat is nog te vroeg, maar wel van het jaar 2016.
U treft de brief bij deze Bewogen in Beweging en de ONE aan.
Verder hebben wij op 7 januari nog een Cosmas en Damianuspenning
uitgereikt. We hadden afgelopen jaar vier voordrachten, maar één van
de kandidaten was op de Cosmas en Damianusdag op vakantie. De
viering van 7 januari jl. werd gevolgd door de nieuwjaarsreceptie, dus
een mooie gelegenheid om Elly Scholte – Vis in het zonnetje te zetten.
Elly kwam nietsvermoedend de kerk in. Wat zij niet zag, was dat na
aanvang van de dienst op de achterste bank haar dochters en
schoonzonen plaatsnamen.
Toen Elly op het altaar geroepen werd, kwamen zij vooraan zitten.
Elly is in februari 1962 lid geworden van het dameskoor. Na de fusie in
1969 met het herenkoor werd dat het Cosmas en Damianuskoor. Zij is
55 jaar lid geweest van het koor. Afgelopen zomer is zij gestopt.
Naast lid van het koor, maakte Elly ook deel uit van het bestuur van de
Raad van Kerken van 1984 – 1988. Daaruit volgend heeft ze nog vele
jaren daarna in de werkgroep Oecumenische vieringen gezeten.
En nog veel langer heeft ze deel uitgemaakt van de werkgroep
Volkskerstzang.
Verder heeft de werkgroep secretariaat ook 10 jaar van haar inzet
mogen genieten. Bij de splitsing van de Piusschool in de Pius – en de
Paulusschool heeft zij de start van de Paulusschool in 1967 een aantal
jaren ondersteund.
Elly is nog steeds actief als vrijwilliger. Inmiddels werkt ze iedere
donderdag met Noor van der Lugt en Wim Kompier in het archief. En......
ze is actief als Kerkwacht.
Met veel plezier hebben we haar op 7 januari de Cosmas en
Damianuspenning en bijbehorende oorkonde uitgerekt.
Zoals u weet, is de penning in april 2002 door het bestuur ingesteld. Zij
wordt toegekend aan parochianen die zich gedurende lange tijd als
vrijwilliger met veel toewijding en betrokkenheid hebben ingezet voor de
geloofsgemeenschap. Soms, maar niet altijd, bij gelegenheid van het
stoppen met een bepaalde taak of bij een jubileum in een werkgroep of
functie. Wij als locatieraad kunnen mensen voordragen, maar ook u als
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lid van de geloofsgemeenschap bent van harte welkom om vrijwilligers
onder onze aandacht te brengen.
Namens de locatieraad,
Jeannette ter Laak.

HET ATTENTIEBLOEMETJE VAN DE WEEK
De beheerder van het C&D bloemenkarretje wenst u het aller beste voor
2018. Hopelijk had u een even genoeglijke jaarwisseling als zij.
Ook de kerstnacht in onze kerk waar zuster Monica voorging, vormt een
warme herinnering. Daar deed haar afwezige koormantel niets aan af.
Want die had de kanunnikes van het heilig graf in de vliegende vaart om
ook bij ons op tijd te zijn totaal vergeten. Wél kleedde haar zwarte habijt
haar beter af, zoals ze zelf ook opmerkte.
De stola die ze in plaats daarvan in dezelfde heilige vaart omsloeg,teken toch van priesterlijke waardigheid- zal haar vast niet zal worden
aangerekend bij haar Zaligverklaring. Haar woorden en lach leidden ons
naar een vrolijk kerstmis!
Intussen reken ik er op dat u ook in 2018 mij van de nodige tips zal
voorzien om de attentie bloemetjes van de week aan te reiken op blijde
en droevige momenten bij onze mensen.
Nelly Jap-Tjong
d.japtjong8@gmail.com

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.

Bewogen in Beweging

03 Febr. t/m 18 Mrt. 2018 pagina 14

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
2
27 febr.
5 mrt.
15 mrt.
3
17 apr.
23 apr.
3 mei
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 FEBRUARI
In de viering van zondag 4 februari gedenken wij allen die
sinds februari 2017 zijn overleden: 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; Miep Seegers-Jans; Betsy de
Jong-Lekanne Deprez; Quintus Bakker; Christine van SchalkwijkWerneke; Ria Pouw-Kolk.
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WIJ GEDENKEN IN FEBRUARI
Zo 04 Riet Cronenberg-de Win; Riek v.d. Haak-Scholte; Jan Gortworst;
Miep Seegers-Jans; Betsy de Jong-Lekanne Deprez; Quintus
Bakker; Christine van Schalkwijk-Werneke; Ria Pouw-Kolk; allen
die sinds februari vorig jaar zijn overleden.

Wo 07 Fam. Wassink-Hesp; Maria Berden-Camps; Betsy de JongLekanne Deprez; Quintus Bakker; Christine van SchalkwijkWerneke; Ria Pouw-Kolk.
Zo 11 Emeri van Laar en Alma van Laar-Erpelink; Jan Gortworst; Betsy
de Jong-Lekanne Deprez; Quintus Bakker; Christine van
Schalkwijk-Werneke; Ria Pouw-Kolk.
Zo 18 Henk Zoeters; Gert Ruizendaal; Bertina Keizer-den Blanken; Ans
Hesp-v.d. Linde; Quintus Bakker; Christine van SchalkwijkWerneke; Ria Pouw-Kolk.
Zo 25 Frans Diederik; Guus van der Donk; Gonnie Stronkman; Quintus
Bakker; Christine van Schalkwijk-Werneke; Ria Pouw-Kolk.

WIJ GEDENKEN IN MAART
In de viering van zondag 4 maart gedenken wij allen die
sinds maart 2017 zijn overleden: Ton Verhaar; Thea
Miltenburg-Puts; Ciel van der Arend-Kohschulte; Henk
Bakker; Bep Scheers-Pelser; Cees Fontijn; Marga Bruns;
Anny Fermin; Gerard Claessens; Joost Timmermans,
Ludger Brummelaar; Miep Seegers-Jans; Betsy de JongLekanne Deprez; Quintus Bakker; Christine van Schalkwijk-Werneke;
Ria Pouw-Kolk.

WIJ GEDENKEN IN MAART
Zo 04 Jan Gortworst; allen die sinds maart vorig jaar zijn overleden
Wo 07 Fam. Wassink-Hesp, Maria Berden-Camps.
Zo 11 Emeri van Laar en Alma van Laar-Erpelink.
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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

