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BEWOGEN IN BEWEGING
Terugblik
En dan is het opeens zover. Susan heeft haar pen, die ze gebruikte voor
de kroniek in de Bib, echt neergelegd . Nu mag ik schrijven over de
gebeurtenissen in onze geloofsgemeenschap in de afgelopen periode.
Geen makkelijke taak, ook omdat Susan dat zo bedreven en gedreven
heeft gedaan gedurende een hele lange tijd.
Ik heb mijn stoute schoenen maar aangetrokken en ga de uitdaging aan.
Het nieuwe seizoen is in de kerk zeer actief begonnen. Op zondag 9
september, de ziekendag, hebben ongeveer 15 vrijwilligers een leuke
dag verzorgd voor 40 ouderen uit onze geloofsgemeenschap.
Bij de jaarlijkse kerkschoonmaak hebben onze vaste schoonmakers,
Bert Miltenburg en Joop Redegeld heel wat vrouwelijke assistentie
gekregen. Daardoor was de klus die ook opgevrolijkt werd met lekkers
gebakken door Sonja, gauw geklaard. Hartelijk bedankt voor jullie
werkzaamheden.
Het feest van onze patroonheiligen HH Cosmas en Damianus heb ik
helaas niet bijgewoond. Wel heb ik enthousiaste reacties gehoord. “Het
was een leuk feestje”, hoorde ik zeggen. De parochianen die hun
verhaal deden over wat deze geloofsgemeenschap voor hen betekent is
goed ontvangen.
Susan, Els en Jan waren blij dat ze zijn toegezongen. Op blz. 7/8 in deze
uitgave geven we de tekst van het lied weer.
Helaas hebben we moeten constateren dat de kerkproeverij toch niet het
resultaat heeft opgeleverd waar we op hadden gehoopt. Zelf merkte ik
ook dat de mensen die ik uitnodigde andere verplichtingen hadden of
toch liever niet op de uitnodiging ingingen. We zullen in de
pastoraatgroep gaan nadenken of en zo ja hoe we hier verder mee
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willen gaan. Maar om naar de kerk te komen hoeft u niet te wachten tot
een Kerkproeverij. U bent altijd van harte welkom.

BEWOGEN
Ook al is het bijna een jaar geleden dat hij is overleden,
toch schrijven wij hier, op verzoek van onze
(oud)parochiaan Jeannet van Vliet, een stukje
levensverhaal van Nico de Pijper.
Zijn uitvaart vond niet plaats vanuit onze kerk, maar
Jeannet voelt het toch als een gemis dat zijn
nagedachtenis geen plek heeft gekregen in onze
geloofsgemeenschap, hoewel hij zich hier altijd thuis
heeft gevoeld. Vandaar dat we hebben afgesproken om
Nico in de BIB, op Allerzielen en in de komende
maanden in onze kerk te herdenken.
Op 10 december 2017 is Nico de Pijper onverwacht overleden in zijn
woning in Amstelveen, in de leeftijd van 67 jaar. Nico werd in 1950
geboren in Amsterdam in een gezin met vijf kinderen. Zijn vader had een
slagerij aan de Postjesweg, die Nico later heeft overgenomen.
Daarna heeft hij nog een slagerij elders in Amsterdam en in Utrecht
gehad. In 1976 trouwde hij met de Abcoudse Jeannet van Vliet in een
oecumenische viering in onze kerk met pastoor Gademan en dominee
Den Toom. Samen kregen zij twee kinderen en drie kleinkinderen. Nico
kwam graag naar de vieringen in onze kerk en hun kinderen werden RK
opgevoed. Hij was een hardwerkende, goedlachse man en een
dorpsfiguur. In 2005 werd bij Nico een hersentumor ontdekt, waardoor hij
jaren aan huis gekluisterd was. De behandeling had een gedragsverandering tot gevolg, hetgeen helaas resulteerde in een echtscheiding
na veertig jaar huwelijk. Hij verhuisde naar Amstelveen, waar hij
plotseling overleed. Zijn dood kwam hard aan bij zijn naaste familie. Op
16 december 2017 is Nico gecremeerd in crematorium- en
uitvaartcentrum Haarlemmermeer.
De heer Henny Schockman
Op 20 september jl. is thuis aan de Weth. Van Oostveenstraat in
Baambrugge overleden Hendricus Antonius, Henny, Schockman in de
leeftijd van 73 jaar. Henny werd geboren aan de Groenlandse Kade in
Vinkeveen. Bij een feest in Amsterdam leerde hij Fenny de Lange
kennen. Zij trouwden in 1972 en gingen wonen in Loenersloot. In 1980
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verhuisden zij naar Baambrugge. Zij kregen drie dochters en zes
kleinkinderen. Henny was een praktisch ingestelde man, zeer technisch
ook. Jaren werkte hij als monteur in de werkplaats bij Autobedrijf Van
Kalmthout in Abcoude. Daarnaast was hij heel sportief: schaatsen,
tennissen, voetballen, fietsen en zette hij zich als vrijwilliger in bij
verschillende verenigingen (jeugdschaatsen, baancommissie tennis,
jeugdtrainer, scheidsrechterscommissie, maar ook bij de Oranjevereniging in Baambrugge).
Begin dit jaar werd bij hem dementie geconstateerd en al snel bleek dit
een vorm van ALS te zijn. Deze ziekte kreeg hem in de maanden die
volgden steeds meer in zijn greep. De laatste weken waren moeilijk. Het
loslaten van zijn gezondheid, zijn zelfstandigheid en uiteindelijk zijn
gezin viel hem zwaar. Omringd door zijn gezin is hij tenslotte rustig
overleden. Zijn gezin is dankbaar dat zij hem tot het eind toe heeft
kunnen verzorgen en begeleiden en dat er aan zijn lijden een einde is
gekomen.
Het was Henny zijn wens om vanuit de kerk, met de katholieke rituelen
van de absoute, te worden begraven. In een volle kerk hebben wij hem
op deze wijze uitgeleide gedaan en hem op de begraafplaats in Abcoude
begraven op 25 september jl. In een oude Volkswagen bus en begeleid
door oude auto’s (nog een hobby van Henny) werd hij naar de kerk en
de begraafplaats gereden. Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en
kleinkinderen veel sterkte met het verlies van hun man, vader en opa.
Mevrouw Annie Stigter
Op 1 oktober 2018 overleed in ’t Kampje in Loenen aan de Vecht Annie
Stigter-Savelkoul in de leeftijd van 92 jaar. Annie werd geboren in 1926
te Heerlen in een gezin met vijf kinderen. In 1946 ontmoette zij Wim
Stigter, een gemeenteambtenaar die destijds “in de kost” was bij een
tante van Annie in Grevenbicht. In 1948 trouwden zij en gingen wonen in
Deil, waar Wim een baan op het gemeentehuis had gekregen. Hier
werden hun twee kinderen geboren. Wim had inmiddels een baan bij de
gemeente Abcoude gekregen, waardoor het gezin in 1954 verhuisde
naar Abcoude, naar de Laan van Binnenrust. De altijd bezige Annie
bouwde in korte tijd een grote vriendinnenkring op in Abcoude. Annie en
Wim kregen vijf kleinzonen en inmiddels zijn er ook zes achterkleinkinderen. In 1995 overleed Wim na een kort ziekbed. Annie pakte
de draad dapper op. Met vriendinnen maakte zij nog menig buitenlands
vakantiereisje. In 2010 begonnen bij Annie de eerste tekenen van de
ziekte van Alzheimer merkbaar te worden. In 2012 was haar toestand
dusdanig verslechterd dat zelfstandig wonen niet langer verantwoord
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was en verhuisde zij naar de PG-afdeling van ’t Kampje in Loenen aan
de Vecht. Vanaf dat moment ging haar fysieke en geestelijke
gezondheid steeds verder achteruit. Haar uitvaartviering in onze kerk
was op 5 oktober jl., waarna zij in besloten kring is gecremeerd. Wij
wensen haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte
met het verlies van hun moeder, oma en oma/oma.
Mevrouw Truus Pouw
Op 2 oktober is thuis aan de Stationsstraat rustig overleden Geertruida
Adriana Antonia, Truus, Pouw-van der Maat in de leeftijd van 92 jaar.
Truus werd geboren in Houten in een boerengezin. Hoewel zij graag had
willen doorleren voor onderwijzeres, was dat niet mogelijk. Zij ging
werken in de huishouding in gezinnen in de buurt. Op bedevaart naar
Lourdes leerde zij de tien jaar oudere Gerrit Pouw kennen uit Abcoude.
Zij trouwden in 1957 en verhuisden naar Abcoude, waar ze inwoonden
bij de ouders van Gerrit in de Stationsstraat. Zij kregen drie kinderen en
later tien kleinkinderen. Truus was altijd aan het werk en bezig. Zij kon
ook niet stil zitten. Zij werkte bij verschillende gezinnen in de
huishouding in Utrecht, Nieuwersluis en Abcoude, waarbij ze allerlei
klussen aanpakte. Later werkte ze ook in de bakkerij van Evers in
Abcoude. Truus was een zeer belangstellende en hartelijke vrouw, die
vele mensen in haar hart sloot, van familie (neven en nichten),
vriendinnen en hun gezinnen tot buurtbewoners en huurders van het
souterrain in de Stationsstraat. Zij hield met allemaal contact en stelde
het op prijs als dat contact ook wederzijds was. Zo niet, dan zorgde zij
wel voor een herinnering! In 2000 overleed Gerrit. Truus pakte haar
leven weer op en ondernam van alles. Zij stond voor iedereen klaar met
praktische hulp, maar ook met goede en wijze raad. “Liefde is ‘vast
willen houden, maar toch los moeten laten’”, dat stond op de rouwkaart.
En zo was het ook met Truus. Zij gaf veel liefde, zorg en aandacht en zij
kreeg dat ook terug, zeker de laatste maanden voor haar overlijden.
Haar laatste weken werd ze steeds hulpbehoevender. Omringd door
familie en buren heeft ze tot het laatst toe thuis kunnen wonen. Hoewel
Truus dat wel moeilijk vond, genoot ze ook van de mensen om haar
heen en van het vele bezoek dat zij kreeg. In liefde hebben zij en haar
geliefden elkaar op 2 oktober los kunnen laten. Truus was een gelovige
vrouw en een trouwe kerkganger. Haar afscheid in onze kerk op 6
oktober jl. werd in een gelovig perspectief gevierd, ook al had zij zelf op
het laatst haar twijfels. Truus had een grote devotie voor Maria en zij
stak altijd voor iedereen kaarsjes aan thuis bij haar Mariabeeldje. Ook dit
kwam terug in de viering in het zingen van een aantal Maria liedjes.
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Na de viering in een volle kerk, is Truus bijgezet bij haar man op de
begraafplaats.
Wij wensen haar (schoon)kinderen, kleinkinderen, verdere familie en
vrienden veel sterkte met het verlies van hun bijzondere en lieve
moeder, oma en vriendin/buurvrouw.
Mogen deze geliefde mensen rusten in de geborgenheid van Gods
vredige liefde.
(tekst Susan van Agten)
Welkom in ons midden
Wilt u een doop opgeven, wendt u zich dan tot ons
secretariaat: 281335 of
secretariaat@cosmasendamianus.nl

IN BEWEGING
Graag nodig ik ieder uit voor de allerzielenviering in onze kerk op 2
november. Deze viering waarin de overledenen van het afgelopen jaar
worden herdacht is zeer inspirerend en troostend.
Op de oecumenische agenda staan,de Taizé viering op
14 oktober in de dorpskerk, de workshop Bijbellezen
met kinderen in ’t Trefpunt op 7 november en Zin en
Soep op 21 november.
Daarnaast hebben we 25 november natuurlijk de Diaconiefair. Ik hoop
dat veel mensen uit onze geloofsgemeenschap net als voorgaande
keren weer mooie en lekkere dingen zullen maken voor de verkoop en
dat veel mensen langs zullen komen om deze producten te kopen zodat
we een mooi bedrag kunnen overmaken aan het goede doel.
Met de H.Geest op weg
U kunt u kind nog steeds opgeven voor deelname aan het
H. Vormsel op 17 februari 2018. Aanmelding kan via het
secretariaat secretariat@cosmasendamianus.nl
Op 13 november is er een bijeenkomst voor ouders in ’t
Trefpunt in Abcoude om 20:00 uur. Deze wordt gevolgd
door een bijeenkomst voor ouders en de vormeling op 21
november om 19.00 uur in Mijdrecht.
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De voorbereiding vindt plaats in het weekend van 21 en 22 januari. De
bijeenkomst op zaterdag is in ‘t Trefpunt en op zondag in Vinkeveen. De
tijden worden later bekend gemaakt. Op 23 januari is er nog een
bijeenkomst van ouders met de vormeling om 19.00 uur in Mijdrecht.
En dan op 17 februari de Vormselviering te Mijdrecht (tijd nog niet
bekend).
Rooster van vieringen
Zondag 21 oktober

Dinsdag 23 oktober
Zondag 28 oktober
Dinsdag 30 oktober
Donderdag 1 november
Vrijdag 2 november

Zondag 4 november
Woensdag 6 november
Zondag 11 november
Zondag 18 november
Woensdag 21 november
Zondag 25 november

Zondag 2 december

10:00 uur kerk, Eucharistieviering met
ziekenzalving, pastor Theo Moorman,
Gemengd koor
19:00 uur Rozenkransgebed
10:00 uur eucharistieviering H. Huisintveld
O.P., herenkoor
19:00 uur Rozenkransgebed
19:00 uur Rozenkransgebed Allerheiligen
19:30uur Viering van Allerzielen, waarin
speciaal de overledenen van het afgelopen
jaar worden herdacht. Wil Lutz en Willem
Meijer
10:00 uur woord- en communieviering met
Zr. Monica, dameskoor
10:00 uur Seniorenviering met pastor Theo
Moorman, na afloop koffie /thee
10:00 uur eucharistieviering met pastor
Gerard Griffioen, Herenkoor
10:00 uur kerk, eucharistieviering met
pastor Theo Moorman, samenzang
10.00 uur kerk, woord- en communieviering
met Hans Bieshaar, na afloop koffie/thee
10:00 uur kerk, woord- en communieviering
met Max Verbeek en Wil Lutz, gemengd
koor
Diaconiefair
10:00 uur kerk, Taizéviering Edwin
Denekamp en Loes Geerlings
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Lied voor Susan van Agten, Els van der Wielen en Jan van der Lugt bij
het Cosmas en Damianusfeest op 23 september jl.
Op melodie van: Waar liefde mensen samenvoegt, worden stenen een
paleis oftewel Old Lang Syne
Na 15 jaren flink gezwoeg, gaat Susan uit de PG
Zij heeft haar werk heel goed gedaan, daa-aar zijn we heel blij mee.
Refr. Het rooster en de Bib valt af,
veel vergaderingen ook
Contactpersoon voor heel de kerk,
ga-aat nu op in de rook
Een mooi gedicht, een mooi geschrift, Susan kan dat heel goed
Gelukkig stopt dat niet voor haar, dat duurt nog honderd jaar.
Refr. Een afscheidsdienst en koorlid zijn
Oecumene en voorgaan.
Gelukkig voor ons in Abcou
blij-ijft zij daarvoor nog aan.
Na 10 jaar geeft ook Els het op, de vergaderingen moe,
Maar actief blijven doet ze wel, dat is lang niet zo’n gedoe
Refr. Communicantjes, ziekendag,
Palmpasen en zo meer
Els houdt dat nog een tijdje vol
voor de kerk en voor de lol.
Zo’n 60 jaren misdienaar, acoliet, toen in Abcou
Als koster een en twintig jaar, maar het einde is daar nou
Refr. Besturen, priesters zag hij gaan
en komen al die tijd
Het werken met vrijwilligers
heeft hem altijd erg verblijd
Ook feestjes waren hem een vreugd’, evenals vergadering.
Op het platform bracht hij heel wat in, dat wat hem ter harte ging.
Refr. De tuingroep stuurt hij nog steeds aan,
De kostergroep niet meer
Ach lieve pastoor Kortenhorst
Zien wij u nog eens een keer?
Refr. Bedankt, bedankt voor al het werk
Dat al zo veel jaren duurt
Gelukkig toch voor deze kerk:
Jullie blijven in de buurt.
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DANK DANK DANK.......

.......voor een enorm geslaagde zieken- en ouderenzondag.
Heel gezellig, fijne sfeer, heerlijkheden voor onze magen en geweldige
bediening. In een woord petje af voor de organisatie.
Sonja van der Donk.

DOEL DIACONIECOLLECTE op zondag 28-10-2018
De jaarlijks terugkerende diaconiezondag zal dit jaar in Abcoude worden
gehouden op 28 oktober. Tijdens de Eucharistieviering van die dag zal
de collecte bestemd zijn voor de aanschaf van extra materialen voor
arbeids- c.q. bezigheidstherapie ten behoeve van de 250 vrouwelijke
gedetineerden in de Rijks penitentiaire inrichting te Nieuwersluis. Het
totale bedrag van de opbrengst van deze diaconiecollecte zal daarna
nog worden verdubbeld door de P.C.I. van St. Jan de Doper.
John Tinnemans, voorzitter D.C.R. (Diaconie en Caritas Raad) Abcoude
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Praatcafé ’t Trefpunt is open!
Vrijdag 2 november van 14:00 tot 16:00
’t Trefpunt, Kerkstraat 23, Abcoude.
Het Thema: Wat was het beste jaar van je leven?
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

MET PLEZIER SAMEN DE BIJBEL ONTDEKKEN

Reserveer 7 november 2018 en investeer in je kind!
Op 7 november 2018 is het Nederlands Bijbelgenootschap uitgenodigd
voor en speciale avond voor ouders van kinderen.
Het thema is 'bijbellezen met kinderen'.
Er wordt een interactieve presentatie gehouden over de vele
mogelijkheden om de Bijbel een plaats te geven in gezinnen met (jonge)
kinderen. Elk kind is uniek en heeft andere voorkeuren om op speelse en
natuurlijke wijze in aanraking te komen met de Bijbel. Uitwisselen van
vragen, tips en tools: allemaal zeer welkom op deze avond.
Wilma van de Veen, regiocoördinator van het NBG zal het programma
vorm geven.
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In deze presentatie:
• krijg je handvatten om met plezier met kinderen in de Bijbel te lezen en
met de Bijbel aan de slag te gaan
• sta je stil bij je eigen geloofsopvoeding en de invloed daarvan
• denk je na over het samen ontdekken van (creatieve) mogelijkheden
• ontdek je wat voor jou belangrijk is bij de keuze van een kinderbijbel

Het wordt een actieve avond, die u als ouder niet mag missen!
Waar: ’t Trefpunt, Kerkstraat 23 Abcoude
Wanneer: woensdag 7 november 2018, aanvang 20:00 uur, inloop vanaf
19.30 uur
Aanmelden en informatie: Susan van Agten en ds. Herco van der Wilt,
oecumeneabcoude@gmail.com

RONDLEIDING IN DE VOEDSELBANK.
Verschillende diaconieën in de Ronde Venen steunen de Voedselbank.
In de Protestantse Gemeente Mijdrecht en de Ontmoetingskerk in Wilnis
bestaat het project “Product van de maand”: iedere maand wordt er door
beide kerken een product ingezameld voor de Voedselbank. Deze
producten kunnen worden meegebracht naar de zondagse eredienst of
tijdens bijeenkomsten in de verenigingsgebouwen. De Morgenster in
Vinkeveen houdt tweemaal per jaar een grotere inzameling. Jaarlijks
worden er verschillende activiteiten georganiseerd voor de mensen die
gebruik maken van de Voedselbank. Wellicht dat ook andere gemeenten
van de Ronde Venen activiteiten ondernemen waar wij niet van op de
hoogte zijn.
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In de gezamenlijke folder “GELOVEN in ONTMOETING” is hier al
melding van gedaan, maar in dit schrijven vindt u de volledige informatie
voor een rondleiding bij de Voedselbank.
Op 3 november om 15.15 uur bent u van harte welkom bij de
Voedselbank voor een kijkje achter de schermen. (Eendracht 6, 3641 AH
in Mijdrecht, achter de kleine AH in de school).
U kunt zich hiervoor opgeven bij ondergetekende vóór 25 oktober via
een belletje naar 0297 27 444 6 of mailtje
erikadebruine vanselm@gmail.com
Wilt u meerijden, geef dit dan door bij uw opgave.
Vriendelijke groet,
Erika de Bruine
Secretariaat Diaconie Ontmoetingskerk Wilnis

ZIN EN SOEP
Op woensdag 21 november 2018 organiseert Oecumene Abcoude Zin
en Soep in ’t Hoogt. Aanvang 18:00 tot 19:30 uur. U bent welkom
vanaf 17:45 uur.
Bezinning en een eenvoudige maaltijd met soep en brood en een
drankje.
Het bezinnende gedeelte wordt verzorgd door ds. Joep de Valk, van de
Remonstrantse gemeente Vrijburg. 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. Graag tot ziens!

WERELDPRODUCT september waxinelichtjes van Capiz
schelpen
Wereldwinkels in Mijdrecht en Abcoude kozen deze maand voor een
waxine-lichtje van Capiz schelpen uit de Filippijnen.
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De herfst heeft zijn intrede gedaan en
daarmee is de tijd ook aangebroken om
het binnen weer wat gezelliger te maken.
Daarbij mogen sfeermakertjes zoals
kaarsen en waxinelichtjes niet ontbreken.
Kinta is leverancier van bijzondere
interieurproducten uit o.a. de Filippijnen. ‘Wij produceren al vijfentwintig
jaar hoogwaardig, duurzaam en sociaal verantwoord. Onze producten
zijn waar mogelijk gemaakt van hergebruikte materialen en worden
volledig in samenwerking met lokale leveranciers ontwikkeld en
geproduceerd”. Alle medewerkers krijgen eerlijk betaald voor hun
werkzaamheden.
Een mooi voorbeeld zijn de prachtige waxinelichtjes in allerlei kleuren
gemaakt van Capiz schelpen in de vorm van een lotusbloem.
De lotus speelt in het hindoeisme en boeddhisme een grote rol.
Godinnen voorgesteld als goedgunstige partner van een god houden
vaak een lotus vast. Godheden en boeddha's staan of zitten meestal op
een lotustroon: een voetstuk in de vorm van een open lotusbloem.
Capiz is een platte, oesterachtige schelp, die in grote hoeveelheden
voorkomt in de wateren rond de Filippijnse eilanden. De schelp is vrij
rond en plat. In de Spaanse koloniale tijd werden ze door hun
lichtdoorlatend karakter vooral gebruikt voor ramen in huizen. Precies
die eigenschap maakt het een ideaal basismateriaal voor Kinta’s Capiz:
een artistieke collectie van handgemaakte lampen, sfeerlichten en
andere woonaccessoires
Komt u met dit artikel in de Wereldwinkel in Mijdrecht en Abcoude dan
krijgt u 10% korting op deze waxinelichtjes van € 5,25.
Wereldwinkel Abcoude Brugstraat 9
www.wereldwinkel-abcoude.nl

KLEDINGBEURS DORPSKERK oktober 2018
De opbrengst was dit jaar ruim € 3000,00.
Hiervoor willen we iedereen die hieraan meegewerkt heeft hartelijk
bedanken.
Dit betreft de inbrengers van de kleding, de sorteersters en sorteerders
en de verkoopsters. En natuurlijk (achter de schermen) de mensen die
de tafels en kledingrekken klaar zetten en weer opruimen. Mensen
zowel uit de kerken als daarbuiten!
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Prachtig zo’n dorpsactiviteit waar zo veel mensen aan deelnamen.
Zonder al dat enthousiasme en die hulp kunnen we zoiets niet
realiseren.
Nogmaals hartelijk dank!
Marjo Dierx, Elly de Jong en Anneke Rozema

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.
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D.C.R. (Diaconie en Caritasraad, voorheen P.C.I)
De D.C.R. is actief voor de gemeenschapsopbouw (diaconie), met name
voor kwetsbare groepen. Deze hoeven niet noodzakelijkerwijs kerkelijk
gebonden te zijn. Daarnaast kunt u ook op individuele basis rechtstreeks
een beroep doen op de D.C.R. voor financiële hulp (caritas), die niet
gedekt wordt door de wettelijk geregelde sociale voorzieningen.
Een beargumenteerde aanvraag voor hulp kunt u schriftelijk indienen bij
de D.C.R. Abcoude per adres Kerkstraat 23, 1391 HB Abcoude, of per email : dcr.abcoude@gmail.com

KOPIJ AANLEVEREN

secretariaat@cosmasendamianus.nl

In 2018 zullen de ONE en Bewogen in Beweging 8 keer verschijnen.
Nummer
Kopijstop ONE
Kopijstop BIB
Verschijningsdatum
7
13 nov.
19 nov.
30 nov.
8
1 jan.
7 jan.
17 jan.
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 OKTOBER
Zo 21 Gonnie Stronkman; Kees Vesseur; Henk Zoeters; Mia
Meuwissen; Cock van Diest-van Blokland; Henny Schockman;
Annie Stigter-Savelkoul; Truus Pouw-van der Maat.
Zo 28 Frans Diederik; Guus van der Donk; Gert Scholte; Henny
Schockman; Annie Stigter-Savelkoul; Truus Pouw-van der Maat.

WIJ GEDENKEN IN NOVEMBER
In de viering van zondag 4 november gedenken wij allen
die sinds november 2017 zijn overleden: Joost
Timmermans, Mieke Timmermans-v.d.Lugt; Ludger
Brummelaar; Nico de Pijper; Miep Seegers-Jans; Betsy de
Jong-Lekanne Deprez; Quintus Bakker; Christine van
Schalkwijk-Werneke; Ria Pouw-Kolk; Fons van de Wiel;
Cock van Diest-van Blokland; Thijme Burggraaf; Annie, Cligge-van den
Helder; Hans van Oostrom; Hans Geers; René Zuidinga; Ria van

Bewogen in Beweging

20 Okt. t/m 2 Dec. 2018 pagina 15

Blokland-Vos; Corry van Schaick–van Bonzel; Bob Versteeg; Henk
Strumphler Tideman; Ad Hesp; Cor Miltenburg; Henny Schockman;
Annie Stigter-Savelkoul; Truus, Pouw-van der Maat.

WIJ GEDENKEN IN NOVEMBER
Vr 02 Chris Linnenbank; Fam. Vesseur; Gonnie Stronkman; Dien
Reker-Stallmann; overl. Ouders Joh Keizer en Jo KeizerKromwijk; Mia Meuwissen; overl. fam. v. Kalmthout-van Reisen;
Cees Fontijn; Paul van Diest; Maria Claessens-Karreman;
Gerard Claessens; Ton Meijer; Kees Koopmanschap; Aat
Koopmanschap-Koekenbier; Jan Koopmanschap; Henny
Schockman; Annie Stigter-Savelkoul; Truus Pouw-van der Maat.
Zo 04 Chris Linnenbank; lev. en overl. Fam. Beers; Jan Gortworst;
Henny Schockman; Annie Stigter-Savelkoul; Truus Pouw-van
der Maat; allen die sinds november vorig jaar zijn overleden.
Wo 07 Maria Berden-Camps; Ton Aerts en fam. Michielsen; Fam.
Wassink-Hesp; Annie Stigter-Savelkoul; Truus Pouw-van
der Maat.
Zo 11 Emeri van Laar en Alma van Laar-Erpelink; voor de overl.ouders
Beukeboom-Kolk; Henny Schockman; Gert Ruizendaal; lev. en
overl. Fam. Pouw-Snoek; lev. en overl. Fam. Snoek-Keizer; Ria
Pouw-Kolk; Annie Stigter-Savelkoul; Truus Pouw-van der Maat.
Zo 18 Henk Zoeters; Cock van Diest-van Blokland.
Zo 25 Frans Diederik; Dien Reker-Stallmann; Guus van der Donk; Lidy
Bieshaar-Beukeboom en familie; Regina van der Kroef-de Kruijff;
Boudewijn van der Kroef.
Wo 28
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LOCATIERAAD:
VACATURE
Voorzitter

PASTORAATGROEP:
Loes Geerlings
0294 284498
loes@geerlin.gs

Jan Verharen
Vice voorzitter, penningmeester
0294-281898

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

Jeannette ter Laak
Secretaris
0294-288982

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

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

Annemiek van der Poel-Lutters
06-14779207
annemiek.lutters@gmail.com

Kees van Kats
0294 28 2878

Judith Houben
06-45744933
judyhouben@gmail.com

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

