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BEWOGEN IN BEWEGING
Over de helft van de Veertigdagentijd heen, kijken wij in deze BIB vooruit
naar de laatste weken hiervan en met name naar de Goede Week en
Pasen. Dit jaar staan wij voor de grote uitdaging om de vieringen in de
Goede Week, met uitzondering van Palmpasen, zelf voor te bereiden en
voor te gaan, ook de viering van Pasen. De pastores zijn nl. zo verdeeld,
dat dit jaar onze geloofsgemeenschap aan de beurt is om Pasen zelf in
te vullen. Gelukkig verkeren wij in de omstandigheid dat wij een sterke
ploeg leken voorgangers hebben, die deze taak op zich kan nemen. Met
elkaar en met de medewerking van alle vrijwilligers rondom liturgie (het
koor, de kosters, lectoren) denk ik dat wij er in slagen om een mooi en
rijk aanbod aan vieringen te hebben in onze kerk. En ieder die graag een
eucharistieviering wil bijwonen, kan daartoe gelukkig elders in onze
parochie terecht. Zie hiervoor het rooster in de ONE of op de website
van de parochie.
Eerst neem ik u echter graag mee langs momenten van bewogenheid in
onze geloofsgemeenschap. Graag ga ik u voor.

BEWOGEN
Geliefde parochianen die ons zijn ontvallen
Op 10 februari jl. is rustig thuis op Dorpszicht overleden
Alphonsus Johannes Maria, Fons, van de Wiel in de
leeftijd van 87 jaar. Fons was een geboren en getogen
Amsterdammer. Zijn werkende leven stond in het teken
van het onderwijs. Hij was onderwijzer en hoofd van de
school van divers Amsterdamse basisscholen. Fons
trouwde in 1958 met de eveneens Amsterdamse Thea
Mars. Zij kregen drie kinderen en vier kleinkinderen.
Fons was een man van weinig woorden, maar met een
grote creativiteit en enorm handig. Hij bouwde Kerststallen
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en huizen op schaal en kocht verschillende soorten kerstgroepen, Maria
beelden en engelen. Hij hielp zijn kinderen en ook kleinkinderen altijd
met klussen in huis.
Voor zijn kleinkinderen was hij een hele lieve, creatieve en zorgzame
opa. Zij waren dol op hem en hij op hen. Zeven jaar geleden verhuisden
Fons en Thea naar Abcoude om dichter bij hun dochter en haar gezin te
wonen. Na zware laatste weken, waarin hij steeds afhankelijker werd, is
hij rustig in zijn slaap overleden, zoals hij dat graag wilde. Ondanks het
verdriet om het gemis overheerst dan ook de dankbaarheid bij zijn vrouw
en zijn gezin.
Op 16 februari hebben wij in onze kerk afscheid van Fons genomen. Zijn
meest dierbare Mariabeeld, Onze Lieve Vrouwe van Den Bosch, stond
op zijn kist, symbool van zijn zachtmoedigheid. Fons is in Utrecht
gecremeerd. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel
sterkte met het verlies van hun lieve man, vader en opa.
Op15 februari jl. overleed in Maria-Oord te Vinkeveen, gesterkt door het
sacrament van de ziekenzalving, Cornelia Gijsbertha Agatha, Cock, van
Diest-van Blokland in de leeftijd van 82 jaar. Cock werd geboren op de
boerderij aan de Voetangelweg in een gezin van zeven kinderen. Zij
leerde Bram van Diest kennen via een van haar broers die met hem
bevriend was. Bram kwam van een boerderij in Gein Noord. Zij raakten
bevriend en na vijf jaar verkering trouwden zij 56 jaar geleden. Zij gingen
wonen op de boerderij in het Gein. Bram en Cock kregen drie kinderen
en vijf kleinkinderen. Cock was een lieve, zorgzame en gastvrije vrouw.
In 2000 verhuisden zij naar Roomolen in de toen nieuwe wijk
Meerlanden. Zij beschouwden de woning als een paleisje. De laatste
jaren ging Cock geestelijk steeds meer achteruit totdat zij in 2017 naar
een verpleeghuis moest. Na een aantal maanden kwam er een kamer
vrij in Maria Oord waar Cock, na het sacrament van de ziekenzalving te
hebben ontvangen, is overleden. Naast verdriet om het verlies
overheerst dankbaarheid voor het leven en sterven van Cock. In de
afscheidsviering op 20 februari in onze kerk ging een neef van Cock,
pastoor Dick van Klaveren uit Gouda, voor. Cock is gecremeerd in
Utrecht.
Wij wensen haar man, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met het
verlies van hun lieve vrouw, moeder en oma.
Op 25 februari jl. overleed in het Johannes Hospitium te Wilnis Thijme
Burggraaf in de leeftijd van 67 jaar. Thijme was weliswaar geen
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parochiaan, maar wel een van onze vrijwilligers. De laatste vijf jaren was
hij een enthousiast en hardwerkend lid van onze tuin- en kerkhofploeg.
Thijme is geboren en getogen in de Kerkstraat in Abcoude. Hij was een
doener en een technische man. Zijn werkende leven was hij
auto/vrachtwagenmonteur. Naast de auto’s was hij graag aan het werk in
zijn volkstuin. Hij was actief in de Tuinvereniging De Liefhebber als
tuincommissaris in het bestuur. Daarnaast was tractor pulling een grote
hobby van hem. Hij ging daarvoor ook naar het buitenland.
Na zijn vervroegd pensioen ging hij in de tuin- en kerkhofploeg van onze
geloofsgemeenschap aan het werk. Wij waarderen dat zeer en zijn hem
als geloofsgemeenschap veel dank verschuldigd. Door zijn werk heeft hij
asbestkanker opgelopen, hetgeen ruim een jaar geleden werd
geconstateerd. Helaas mochten de behandelingen niet baten en is hij na
een zwaar ziekbed in het Hospitium overleden. Onder grote belangstelling van allerlei kanten (tuin, harmonie, tractor pulling club en onze
tuin- en kerkhofgroep) is hij vanuit de Dorpskerk uitgeleide gedaan. Hij is
naast zijn jongere broer Gerrit, die in 2016 is overleden, begraven op de
begraafplaats.
Thijme wordt zeer gemist door zijn broer en zus en hun familie, zijn
vrienden en kennissen in Abcoude en daarbuiten. Wij wensen hen veel
sterkte met het verlies van deze zorgzame en hulpvaardige man.
Mogen deze geliefde mensen zijn thuisgekomen bij hun en onze Vader
en daar rusten in eeuwige en tedere liefde.

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
Op 22 april om 10:00 uur is de viering van de Eerste
Communie in Mijdrecht. Wij hebben vier communicanten: Sara Aurighi, Giovanni Hamming, Timo van der
Poel en Kristian Tijtel. De voorbereidingen voor de
kinderen zijn op zondagochtend van 9:45 tot 10:45 uur.
De eerstvolgende voorbereidingsbijeenkomst is echter
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op Witte Donderdag 29 maart om 15:30 uur. Daarna weer op zondag 8
april, de laatste voorbereiding. De ouders hebben nog een ouderavond
op 20 maart om 20:00 uur in ’t Trefpunt. Op vrijdag 13 april is er een
kennismakingsbijeenkomst voor alle communicanten om 14:30 uur in de
kerk van Mijdrecht. Een week later op 20 april is de generale repetitie
eveneens om 14:30 uur in de kerk in Mijdrecht en dan is op zondag 22
april het grote feest!. Ik wens de kinderen en hun ouders veel plezier en
succes met de laatste loodjes van het traject en een hele mooie en
feestelijke viering op 22 april! Natuurlijk zijn zij en hun ouders ook daarna
van harte welkom in onze kerk en in onze geloofsgemeenschap.
Met de heilige Geest op weg
Ook voor het Vormsel, volgend schooljaar (2018-2019),
zijn de voorbereidende werkzaamheden van de werkgroep al begonnen. Er vindt een inventarisatie plaats van
het aantal vormelingen dat er komend jaar in onze
parochie zal zijn. De opzet wordt anders. Daarover leest
u meer in de ONE.

IN BEWEGING
Over de vieringen in de Goede Week en met Pasen kunt u elders in
deze BIB lezen. Wij vieren bepaalde vieringen samen met de Dorpskerk
(Palmpasen en de Paaswake) en voor andere vieringen is de andere
kerk uitgenodigd, omdat men zelf geen viering heeft op dat moment
(Goede Vrijdag FamiliePassie 15:00 uur onze kerk en Avonddienst
Dorpskerk 19:00 uur). Hoewel de Paaswake geen oecumenische viering
heet, vieren wij wel samen met de Dorpskerk. Ds. Herco van der Wilt
gaat met ons voor in de Paaswake viering en de Paaskaars van de
Dorpskerk geeft ons die avond het Licht van Christus. Ik hoop dat we
velen van u bij een of meerdere vieringen mogen verwelkomen.
Na Pasen gaat het kerkelijk leven natuurlijk door. Hieronder staat het
overzicht.
Oecumene Abcoude
Oecumene Abcoude organiseert een oecumenische
viering op Palmpasen op 25 maart om 10:00 uur.
Kinderen van de basisscholen kunnen een
Palmpasenstok versieren op vrijdag 23 maart van
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14:00 tot 16:00 uur in ’t Trefpunt en op zondag 25 maart van 9:00 – 9:45
uur in ’t Hoogt.
Graag een eigen stok meenemen. Het broodhaantje dient zelf gekocht of
gebakken te worden, de andere versieringen worden door de organisatie
verzorgd. Opgave is noodzakelijk in verband met de beperkte ruimte. Zie
de berichtgeving op de Paulus- en Piusschool en de CNS. Opgave kan
via secretariaat@cosmasendamianus.nl
Op dinsdag 11 april verzorgen ds. Herco van der Wilt en Willem Meijer
KunstZien in ’t Hoogt. Samen kijken naar kunst rond een thema en met
elkaar bespreken wat je ziet en wat dat betekent. Van 20:00 uur tot
22:00 uur. Na afloop een drankje.
Op zondag 22 april is, zoals gezegd, de viering van de Eerste
Communie in Mijdrecht. Pastoor Gerard Griffioen gaat hierin voor.
Het overzicht van de vieringen in onze kerk treft u hieronder aan:
Zon. 18 maart
Woe. 21 maart
Zon. 25 maart
Don. 29 maart

Vrij. 30 maart

Vrij. 30 maart
Zat. 31 maart

Zon. 1 april

Kerk Euch.viering, Pastor Theo Moorman, dameskoor
Trefpunt, 10:00 uur woco viering Hans Bieshaar, na
afloop koffie/thee
Palmpasen, Kerk Oecumenische viering ds. Herco
van der Wilt en Zr Monica Raassen, kinderkoor
Witte Donderdag, Kerk 19:00 uur gebedsviering
Willem Meijer en Edwin Denekamp, Gemengd koor.
Neemt u fruit mee? Na afloop vertoning van de
Passion in ’t Trefpunt.
Goede Vrijdag, Kerk 15:00 uur FamiliePassie Loes
Geerlings en Els van der Wielen, kinderkoor, neemt u
een bloem of bloeiende tak mee?
Goede Vrijdag, Dorpskerk 19:00 uur dienst van Goede
Vrijdag
Paaswake Kerk 21:00 uur, gebedsviering ds. Herco
van der Wilt, Susan van Agten en Jan Berden,
Gemengd koor

Pasen, Kerk woco viering Margo Birkhoff en Max
Verbeek, Gemengd koor
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Woe. 4 april
Zon. 8 april
Zon. 15 april
Woe. 18 april
Zon. 22 april
Zon. 29 april

Woe. 2 mei
Zon. 6 mei
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Trefpunt, 10:00 uur Euch. viering senioren pastor Theo
Moorman, na afloop koffie/thee
Kerk, Taizéviering Loes Geerlings en Wil Lutz,
Taizékoor, inzingen vanaf 9:45 uur.
Kerk, Euch.viering pastor Theo Moorman, Herenkoor
Trefpunt, 10:00 uur, woco. viering senioren Hans
Bieshaar, na afloop koffie/thee
Kerk, woco viering Max Verbeek en Edwin Denekamp,
Samenzang
Kerk, woco viering Zr. Monica Raassen, Gemengd koor

Trefpunt, 10:00 uur Euch.viering senioren pastor Theo
Moorman, na afloop koffie/thee
Kerk Euch.viering Harry Huisintveld o.p., Dameskoor

Lieve mensen, dat was het weer. Namens de pastoraatgroep wens ik u
allen van harte een mooie en betekenisvolle Goede Week en een
Zalig Pasen toe!
Graag tot ziens in kerk of dorp! Blijf bewogen, blijf in beweging: zo blijven
we een vitale geloofsgemeenschap.
Susan van Agten

KLEIN MAAR FIJN
Palmpasen 25 maart 10:00 uur,
oecumenische viering met Palmpaasoptocht.
Familieviering m.m.v. het kinderkoor. De kinderen
verzamelen zich voor de viering achter in de kerk met hun
palmpaasstok. We beginnen met een Palmpaasoptocht door de kerk. De
kinderen kunnen hun Palmpaasstok versieren op vrijdag 23 maart van
14:00 uur tot 16:00 uur in ’t Trefpunt en op zondag 25 maart van 9:00
uur tot 9:45 uur in ’t Hoogt. Graag zelf een stok meenemen en het
broodhaantje op zondag zelf verzorgen. De andere versieringen worden
door
ons
verzorgd.
Opgave
noodzakelijk
bij
secretariaat@cosmasendamianus.nl
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FamiliePassie Goede Vrijdag 30 maart 15:00 uur.
Wij vertellen het verhaal van Jezus’ weg met het kruis en we laten
beelden zien van de schilderijen van de kruisweg in de kerk. Het
kinderkoor verzorgt de zang. Willen jullie een bloem of een bloeiende tak
meenemen om bij het kruis neer te leggen?
Eerste Communieviering 22 april 10:00 uur Mijdrecht
Vier kinderen uit Abcoude doen hun Eerste Communie samen met
kinderen uit Vinkeveen, De Hoef en Mijdrecht.

DE GOEDE WEEK EN PASEN IN DE COSMAS EN
DAMIANUS EN IN DE DORPSKERK
Er is meer dat ons verbindt, dan ons verdeelt! Wij zijn immers allen
volgelingen van Jezus, de Christus, onze verrezen Heer. Hoe mooi en
verrijkend is het daarom om de Goede Week zo veel mogelijk samen te
vieren, hetzij in een oecumenische viering, hetzij als deelnemer aan een
viering/dienst in de andere kerk, als aanvulling op het eigen aanbod!
Hieronder vindt u een overzicht van deze vieringen en diensten in de
Dorpskerk en in de Cosmas en Damianuskerk.
Palmpasen, 25 maart 2018 10:00 uur, oecumenische viering in de
HH Cosmas en Damianuskerk
Voorgangers: ds. Herco van der Wilt en zr. Monica Raassen
Op Vrijdagmiddag 23 maart en zondagochtend 25 maart voor de viering
kunnen kinderen hun Palmpasenstok versieren in ’t Trefpunt en in ’t
Hoogt. Omdat er beperkt ruimte is, is het nodig om zich van te voren aan
te melden hiervoor. Zie voor meer informatie de berichtgeving op de
CNS, Pius- en Paulusschool. We vieren de feestelijke intocht van Jezus
in Jerusalem met een Palmpaasoptocht door de kerk. Daarna verandert
de sfeer, want Palmpasen is ook het begin van de Goede Week, waarin
Jezus gevangen genomen wordt, berecht en ter dood gebracht wordt
aan het kruis.
Het kinderkoor o.l.v. Stephan van de Wijgert, met begeleiding op piano
door Juliette Groenland, verleent zijn medewerking aan deze viering.
Voor de kleinsten van 0 tot 4 jaar is er een crèche in ’t Trefpunt.

Bewogen in Beweging

17 Mrt. t/m 06 Mei 2018 pagina 8

Witte Donderdag, 29 maart 2018 19:00 uur: Brood voor onderweg.
Voorgangers: Willem Meijer en Edwin Denekamp
In een gebedsviering vieren we Witte Donderdag rond het thema Brood
voor onderweg.
Wij staan stil bij de Joodse Pesachmaaltijd. Hiermee begint de uittocht
uit Egypte.
In deze maaltijd is brood een teken van verbondenheid en bevrijding van
het Joodse volk. Brood aan het begin van een lange reis.
Jezus viert bij zijn levenseinde ook het Pesachmaal. Hij geeft zichzelf
door de instelling van de eucharistie, voor ons hét teken van onze
verbondenheid met Jezus. Brood voor onze weg door het leven.
In deze viering delen wij matzes als symbool van verbondenheid en
bevrijding, als symbool van brood onderweg.
Fruitdozen
Het is inmiddels een mooie traditie om op Witte Donderdag fruitdozen te
maken voor parochianen die wel een teken van belangstelling van de
geloofsgemeenschap kunnen gebruiken. Daarom verzoeken wij u om
artikelen mee te nemen naar de viering, waarmee we de fruitdozen
kunnen vullen. En met “we” bedoel ik dan de vrijwilligers, die al vele
jaren deze klus klaren. Fruit, zoals appels, sinaasappels, mandarijnen,
(niet rijpe) bananen, vormt het hoofdbestanddeel van de dozen.
(Kwetsbaar fruit zoals aardbeien en druiven zijn moeilijk te verdelen en
goed te houden in de dozen). Andere gaven, zoals kleine blikjes fruit of
pakjes fruitmoes of vruchtensap, chocolade of ander snoep zijn ook heel
welkom.
We hopen dat we met de meegebrachte spullen weer veel dozen
kunnen vullen.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
The Passion
Op Witte Donderdag wordt The Passion op televisie uitgezonden. Dit
evenement dat dit jaar plaatsvindt in Amsterdam Zuidoost rond het
Station Bijlmer trekt jaarlijks vele bezoekers maar ook heel veel kijkers.
De Pastoraatgroep heeft het idee opgevat om dit evenement samen te
bekijken. Daarom zullen we in ’t Trefpunt de rechtstreekse uitzending
projecteren op een groot scherm, aansluitend aan de viering in de kerk,
zo rond een uur of 20:15 uur. We beginnen met een kopje koffie of thee.
Komt u met ons meekijken?
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Goede Vrijdag, 30 maart 2018
15:00 uur FamiliePassie, HH Cosmas en Damianuskerk
Voorgangers: Loes Geerlings en Els van der Wielen
In de FamiliePassie staan het lijden en sterven van Jezus centraal. We
zullen dia’s vertonen van schilderijen van de kruisweg in de kerk met
daarbij passende teksten en liederen. Het Kinderkoor o.l.v. Stephan van
de Wijgert met Juliëtte Groenland op piano, verleent zijn medewerking.
We eindigen de FamiliePassie met een bloemenhulde aan het kruis. U
kunt hiervoor een bloem of een bloeiende tak meenemen. De
FamiliePassie, de naam zegt het al, is op gezinnen met kinderen gericht,
maar de ervaring leert dat deze vorm van de Kruisweg meemaken, ook
volwassen bijzonder aanspreekt.
19:30 uur Avonddienst in de Dorpskerk
Voorganger: ds Herco van der Wilt
In deze verstilde en eenvoudige viering lezen we het lijdensverhaal van
Jezus, afgewisseld met daarbij passende muziek. De cantorij van de
Dorpskerk onder leiding van Else Sterk verleent haar medewerking.
Paaswakeviering, 31 maart 2018 21:00 uur: Geef het licht van
Christus door.
HH Cosmas en Damianuskerk, viering samen met de Dorpskerk
Voorgangers: ds. Herco van der Wilt, Susan van Agten en Jan
Berden
Op de avond van Stille Zaterdag komen wij samen vanuit de Dorpskerk
en vanuit de Cosmas en Damianuskerk. We lezen en zingen over het
licht dat de duisternis overwint, over bevrijding, over hoop en toekomst:
over nieuw leven. We staan stil bij de betekenis van de doop en
gedenken ook onze eigen doop.
Wij beginnen de viering in een donkere kerk met enkel het licht van het
Paasvuur, symbool van het Licht van Christus. Aan het begin van de
viering ontsteken wij de Paaskaars van de Dorpskerk aan het paasvuur
en wij dragen hem binnen als symbool van de opstanding. Vanaf deze
Paaskaars maken wij het lichter in de kerk, als wij elkaar het Licht van
Christus doorgeven.
Pasen, 1 april 2018 10:00 uur: Het kruis overwonnen
Voorgangers: Margo Birkhoff en Max Verbeek
In een woord- en communieviering vieren we het feest van de
verrijzenis. Wij brengen de Paaskaars en het doopwater in ons midden,
die in de Paaswake in Mijdrecht door pastoor Griffioen zijn gezegend.
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Met passende rituelen worden deze krachtige elementen van onze
eredienst centraal gesteld. De Paaskaars staat symbool voor de
verrezen Christus en voor zijn aanwezigheid onder ons. Het doopwater
is het symbool van nieuw leven.
Elementen dus die cirkelen rondom nieuw leven, opnieuw beginnen,
opstaan, doorgaan, niet opgeven, opleven, verrijzen… Daarom bezinnen
we ons met het thema ‘het kruis overwonnen’ op wat verrijzenis anno
2018 voor ons betekent.

ZATERDAG 17 MAART 2018 tussen 10:00 – 12:00 uur
wordt de kledingactie in Baambrugge en Abcoude voor de 47ste keer
georganiseerd. Vanaf 1972 hebben we in Abcoude en Baambrugge zo'n
half miljoen kilo kleding opgehaald, geen geringe prestatie. Om deze
actie wederom tot een succes te maken hebben wij uw hulp nodig door
heel veel kleding, schoenen en huishoudtextiel te verzamelen, mee te
helpen op deze zaterdag, reclame te maken voor deze actie bij
kennissen, buren, kinderen en vrienden en/of briefjes te bezorgen in Uw
straat. In het voorjaar 2017 hebben we in Baambrugge en Abcoude zo’n
5000 kilo kleding opgehaald.
De opbrengst van Sams kledingactie, Mensen in Nood, in samenwerking
met Cordaid is dit jaar bestemd voor de Centraal Afrikaanse Republiek.
Door aanhoudende burgeroorlogen leven daar ’n miljoen mensen als
vluchtelingen onder zware omstandigheden. Het onderwijs aan kinderen
schiet daarbij ernstig tekort. Dit project streeft er naar dat er goed
onderwijs komt voor kinderen van 6 – 14 jaar zeker na terugkeer in hun
dorpen. Hulp wordt gegeven aan het onderwijspersoneel in de regio. Om
het onderwijs te blijven stimuleren zijn schoolresultaten van belang voor
verdere financiële ondersteuning.
Ook onze lokale actie helpt mee de wereld leefbaarder te maken.
Met vriendelijke groet
Loes Bank & Corry de Vijlder
Telefonische opgave: 0294 – 284101
e-mail: jacodevijlder@gmail.com
schriftelijke opgave achter in de kerk.
Algemene informatie: www.samskledingactie.nl
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Praatcafé ’t Trefpunt is open!
Vrijdag 6 April van 14:00 tot 16:00
’t Trefpunt, Kerkstraat 23, Abcoude.
Het Thema: Zijn wij wel echt verdraagzaam?
Vrijdag 4 Mei van 14:00 tot 16:00
’t Trefpunt, Kerkstraat 23, Abcoude.
Het Thema: Wat betekent gastvrijheid voor ons?
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

VALENTIJNS HIGH TEA
Valentijnsdag is een dag waarop je elkaar net even wat meer aandacht
geeft. Hoe gezellig is het om dit te doen onder het genot een kopje tea
en iets lekkers? Met deze gedachte werd er op zondag 11 januari in het
ontmoetingscentrum De Angstelborgh in Abcoude een Valentijns High
Tea georganiseerd door 4 meisjes: ondergetekende: Liselot Schellekens
en mijn zus Marilène en mijn vriendinnen Pleun en Xaviéra. Wij deden
dit onder het motto: “Maak een ander blij en wordt daar zelf ook blij van”,
dat wij ooit eerder gedaan hebben bij een actie van Diaconaction, aangestuurd vanuit de Cosmas en Damianus kerk.
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Normaal gesproken staan in Angstelborgh elke zondag vrijwilligers om
alles te regelen voor de ouderen, maar dit keer was de keuken ook
gevuld met jongeren. De dag van te voren waren de boodschappen
gedaan, taarten gebakken en cupcakes versierd. Op de dag zelf werden
de laatste sandwiches bereid en scones gebakken en natuurlijk niet te
vergeten,
werd
De
Angstelborgh klaar gemaakt
voor ontvangst door haar te
versieren
met
rozen,
bloemblaadjes
en
hartenslingers. De ouderen
werden ontvangen met een
kopje thee en een hartjeswafel
met slagroom. Toen iedereen
gewend was, werden de
etagères met scones, mini
tompouces,
sandwiches,
cupcakes en andere hartige hapjes geserveerd. Van dit alles konden de
ouderen genieten terwijl de volgende activiteit al werd voorbereid.
Er werden kleine envelopjes en kaartjes uitgedeeld waarop kon worden
geschreven om iemand te bedanken of te laten weten hoeveel je om
diegene geeft. Zo kregen kleinkinderen, buren en mantelzorgers ook wat
extra’s op Valentijnsdag. Ten slotte werd de High Tea afgesloten met
een stukje taart of cake en het laatste kopje thee. Met dank aan alle
vrijwilligers
van
De
Angstelborgh, de vier meisjes
en de Diaconaction van de
Cosmas en Damianus kerk,
kon deze dag mogelijk worden
gemaakt.
Deze zondag waren er maar
liefst 45 mensen die konden
genieten van de gezelligheid
van het ontmoetingscentrum
De Angstelborgh, maar. . .
elke zondag zijn hier vrijwilligers aanwezig om iedereen te verwelkomen.
U bent dus ook altijd welkom voor een hapje of een drankje!
De High Tea was in ieder geval een groot succes en zeker voor
herhaling vatbaar!
Liselot Schellekens.
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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
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.

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.
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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
3
17 apr.
23 apr.
3 mei
4
12 juni
18 juni
28 juni
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 wensen een ieder een mooie
Goede Week en een Zalig Pasen.
Nicolien, Susan, Jeannette,
redactie van de ONE lokaal en de BiB.

WIJ GEDENKEN IN MAART
Zo 18 Henk Zoeters; Co van den Hoek; overl.fam. van den HoekGalesloot; Fons van de Wiel; Cock van Diest- van Blokland;
Thijme Burggraaf .
Wo 21 Fons van de Wiel; Cock van Diest-van Blokland; Thijme
Burggraaf.
Zo 25 Frans Diederik; Guus van der Donk; Gert Scholte; Fons van de
Wiel; Cock van Diest-van Blokland; Thijme Burggraaf .
Za 31 Chris Linnenbank; Thijme Burggraaf.

WIJ GEDENKEN IN APRIL
In de viering van zondag 1 april gedenken wij allen die sinds april 2017
zijn overleden: Ton Verhaar; Thea Miltenburg-Puts; Ciel van der Arend-
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Kohschulte; 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 Schalkwijk-Werneke; Ria Pouw-Kolk;
Fons van de Wiel; Cock van Diest-van Blokland; Thijme Burggraaf .

WIJ GEDENKEN IN APRIL
Zo 01 Chris Linnenbank; Jan Gortworst; Fam. Vesseur; overl. ouders
Barens-van der Linden; Henk Zoeters; Fred de Breij; Mia
Meuwissen; Fons van de Wiel; Thijme Burggraaf; allen die sinds
april vorig jaar zijn overleden.
Wo 04 Fam. Wassink-Hesp, Maria Berden-Camps; Thijme Burggraaf .
Zo 08 Paul van Diest; Thijme Burggraaf.
Zo 15 Emeri van Laar en Alma van Laar-Erpelink; Regina van
der Kroef; Boudewijn van der Kroef-de Kruijff.
Zo 22 Dien Reker-Stallmann.
Zo 29 Frans Diederik; Bertina Keizer-den Blanken; Guus van der Donk.

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.

WIJ GEDENKEN IN MEI
Wo 02 Fam. Wassink-Hesp.
Zo 06 Gonnie Stronkman; Jan Gortworst; allen die sinds mei vorig jaar
zijn overleden.
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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

