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BEWOGEN IN BEWEGING
TERUGBLIK
De afgelopen periode is weer veel te doen geweest. Aan het begin, op
17 maart, vierden we het 60-jarig priesterjubileum van Pastor Theo
Moorman. Meer hierover kunt u lezen in de ONE. Daarnaast hebben wij
verderop in deze Bib het lied opgenomen dat Susan van Agten voor
Theo Moorman schreef ter gelegenheid van dit jubileum.
Op 7 april is Abel Adrian Michaia
Awasai (11 maanden oud) gedoopt in
onze kerk. Dat gebeurde tijdens de
eucharistieviering waarin pastoor
Schyns voorging.
De kleine Abel onderging het doopsel
en de zalving gewillig. Hij was erg
nieuwsgierig naar alles wat er om
hem heen gebeurde. Abel heeft een
Nederlandse moeder, Ingrid en een
Franse vader, Guillaume. Bijzonder
was dan ook dat tijdens de dienst een
van de meters van Abel een mooi
gedicht in het Frans voorlas. Het
dameskoor luisterde de dienst op.
De vieringen vanaf Palmpasen tot en
met Eerste Paasdag waren weer heel mooi. Alle leden van de
geloofsgemeenschap die daarbij waren betrokken, zoals voorgangers,
kosters, acolieten en organist dirigent en koor hebben zich weer volop
ingezet om heel mooie en inspirerende vieringen te verzorgen.
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Op Witte Donderdag is een groep vrijwilligers erin geslaagd om ruim 50
Paaspakketjes te maken van het fruit en andere lekkernijen die de
parochianen meenamen naar deze viering. Deze pakketten zijn na
afloop van de viering rondgebracht bij mensen uit onze geloofsgemeenschap die om verschillende redenen wel wat aandacht kunnen
gebruiken.

BEWOGEN:
Geliefde parochianen die ons ontvielen
Trudie Diederik
tekst: Willem Meijer
Op 13 maart jl. is in het Johannes Hospitium te Wilnis,
in het bijzijn van haar dochter, rustig overleden
Geertruida Johanna Maria, Trudie, Diederik-Wassink,
in de leeftijd van 89 jaar. Trudie is in Abcoude geboren
en heeft haar hele leven in de Kerkstraat gewoond. In
de huizen op 6 en 8, die nog door haar vader gebouwd
zijn.
Zij komt uit een gezin van 6 kinderen. Een zeer hecht
gezin. Zij volgde intern de mulo op de Lauriergracht in
Amsterdam. Later heeft zij nog 5 jaar bij de Nationale
Handelsbank gewerkt. Frans Diederik leerde zij tijdens een vakantie in
Italië kennen. Het klikte zo goed, dat zij elkaar ook terug in Nederland
bleven ontmoeten en met elkaar getrouwd zijn. Uit het huwelijk is een
dochter geboren, Margot. Voor haar waren Trudie en Frans heel lieve en
zorgzame ouders.
Trudie was graag thuis. Zij vond haar bezigheden in handwerken en
tuinieren. Haar hobby’s waren o.a. wandkleden maken en later ook
karakterpoppen.jjj
Zij was een gelovige vrouw in oude stijl, betrokken en actief bij de
wereldwinkel in Abcoude. De dood van haar man in december 2013 was
een klap voor haar. Gelukkig woonde haar dochter naast haar. Samen
hebben zij nog 5 fijne jaren met elkaar doorgebracht. Wel ging Trudie
langzaam achteruit met haar gezondheid.
Samen met de thuiszorg en de dagopvang kon Margot Trudie opvangen
en kon zij thuis blijven wonen. Na een hersenbloeding op 13 maart jl. is
Trudie in het Johannes Hospitium opgenomen en hier is zij in alle rust
ingeslapen.
Op 19 maart hebben wij afscheid van Trudie genomen in Cosmas- en
Damianuskerk en is zij begraven bij haar man op de begraafplaats te
Abcoude.
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Wij wensen Margot veel sterkte toe met het overlijden van haar moeder.
Moge Trudie rusten in Gods vrede en geborgenheid, weer verenigd met
haar Frans.

IN BEWEGING
Het is weer Mariamand. Elke dinsdagavond in mei wordt de
Rozenkrans gebeden in de kerk. U bent van harte
uitgenodigd om daaraan deel te nemen. Daarnaast is er op
11 mei een Mariaviering zoals al in de vorige editie van de
Bib aangekondigd.
U bent ook van harte welkom op 15 mei bij de lezing van Zr. Monica over
“De kracht van Rituelen”. Meer informatie over deze bijeenkomst kunt u
vinden in de ONE.
Hemelvaartsdag vieren we oecumenisch in de Dorpskerk.
Zoals u ziet zijn er weer tal van mogelijkheden om in beweging te komen.
Loes Geerlings
ROOSTER VAN VIERINGEN
Zondag 5 mei
Dinsdag 7 mei
Zaterdag 11 mei
Zondag 12 mei
Dinsdag 14 mei
Zondag 19 mei
Dinsdag 21 mei
Zondag 26 mei
Dinsdag 28 mei

10:00 uur Woord en Communieviering met
Zr. Monica, klein gemengd koor.
19:00 uur, kerk Rozenkransgebed Blijde
geheimen
19:00 uur kerk Mariaviering
10:00 uur Woord en communieviering met
T. van der Meulen, dameskoor.
19:00 uur, kerk Rozenkransgebed Droeve
geheimen
10:00 uur kerk, eucharistieviering met
pastor Theo Moorman, gemengd koor.
19:00 uur, kerk Rozenkransgebed
Glorievolle geheimen
10:00 uur eucharistieviering met pastor
Gerard Griffioen, dameskoor.
19:00 uur, kerk Rozenkransgebed
Geheimen van het Licht
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Donderdag 30 mei

Hemelvaartsdag. 10:00 uur Dorpskerk
Oecumenische viering voorgangers
ds.Herco van der Wilt en Willem Meijer

Zondag 2 juni

10:00 uur Woord en communieviering met
T. van der Meulen, Klein gemengd koor
10:00 uur Seniorenviering met pastor Theo
Moorman, na afloop koffie /thee
Pinksteren 10:00 uur kerk,
eucharistieviering met pastor Harry
Huisintveld, gemengd koor.
10:00 uur kerk, eucharistieviering met
pastor Theo Moorman, samenzang
10:00 uur Trefpunt woord en
communieviering met Hans Bieshaar na
afloop koffie /thee
Parochiefeest. Viering alleen in Mijdrecht
10:00 uur kerk woord en communieviering
met Edwin Denekamp en Susan van Agten;
dameskoor

Woensdag 5 juni
Zondag 9 juni

Zondag 16 juni
Woensdag 19 juni

Zondag 23 juni
Zondag 30 juni

Lied voor pastor Theo Moorman:
60 jaar priester, 17 maart 2019, HH Cosmas en Damianus,
Abcoude (Melodie: Here Jezus, om uw woord (GvL 612)
Theo Moorman, Franciscaan
vele jaren in ons midden.
Steeds met liefde voorgegaan:
preken, delen, zingend bidden.
Vele jaren tussen mensen:
dat is wat wij jou toewensen!
60 jaren priesterfeest,
steeds vol zorg en altijd dienstbaar.
In de Franciscaanse geest
ben jij ons als pastor dierbaar.
Oecumenisch overtuigend,
niet voor kardinalen buigend!

Bewogen in Beweging

5 Mei t/m 30 Juni 2019 pagina 5

Wij waarderen wat jij geeft:
inhoud, trouw, oprechte vriendschap.
Voel vandaag wat in ons leeft:
dankbaarheid van de gemeenschap!
Franciscaanse zegenbede:
alle goeds en ga in vrede!

Afscheid van Merle Esvelt van de
Diaconiefair
Na heel veel jaren de diaconiefair
geregeld te hebben, heeft Merle Esvelt
besloten de organisatie van de fair af te
stoten. Ze heeft aan Judith Houben de
ins en outs van de fair verteld en
daarmee de organisatie overgedragen.
Bij die gelegenheid overhandigde Judith
aan Merle een mooie bos bloemen als
dank voor het vele werk en alle tijd die ze
hierin heeft gestoken. Gelukkig is Merle
wel van plan nog leuke snuisterijen en
lekkere jam voor de diaconiefair te blijven
maken. Dat is goed nieuws voor
degenen die de fair bezoeken en daar altijd wel weer iets leuks
tegenkomen om zichzelf of een ander een plezier mee te doen en daar
een goed doel mee te steunen.
Hartelijk bedankt Merle.

Update KERKBALANS 2019: In Vreugde en Verdriet!!
Graag praat ik u even bij over het verloop van onze actie Kerbalans
2019 ‘In vreugde en verdriet’.
Ik word er tot nu toe heel blij van!
Tot midden april 2019 is € 46.750 toegezegd waarvan inmiddels €
34.100 betaald. Beide bedragen liggen wat boven dezelfde periode in
2018. Dus dat geeft hoop voor het resultaat over heel 2019. In 2018
bedroeg het eindresultaat € 49.047.
Ook geweldig dat een leuk aantal deelnemers dit jaar een bedrag van €
500 (!) of meer geven.
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En als laatste positieve punt: onze Periodieke Schenkers.
Eind 2018 hadden we er totaal 51, waarvan 24 overeenkomsten afliepen
na de eerste periode van 5 jaar. Van die 24 zijn 17 mensen inmiddels
een vervolg-overeenkomst aangegaan. Een aantal daarvan heeft ook
hun jaarlijkse bijdrage verhoogd. Daarnaast zijn 4 nieuwe deelnemers
toegetreden tot het gilde der fiscaal vriendelijke Perodieke Schenkers.
Het huidige aantal Perodieke Schenkers is nu 48 en zij hebben in totaal
voor 5 jaar of langer een bedrag van ruim € 18.000 toegezegd.
Dus nu begrijpt u wel waarom de locatieraad en ik zo ‘vreugdevol’ zijn.
Door uw financiële steun blijven veel zaken mogelijk en kunnen we
concreet handen en voeten geven aan het Evangelie, hier in onze
geloofsgemeenschap HH Cosmas en Damianus. Maar zeker ook
daarbuiten, in ons dorp en verder weg.
Voor 2019 blijf ik vreugdevol en optimistisch hopen dat we heel dicht bij
de € 50.000 uitkomen. Is uw bijdrage al een aantal jaren ongewijzigd,
overweegt u dan eens om die te verhogen.
En mocht u ook willen meedoen aan Periodiek Schenken, geeft u mij
dan even een seintje? Dan regel ik de formulieren voor u.
Want delen ‘in vreugde en verdriet’ willen we natuurlijk blijven doen.
Reuze bedankt voor uw bijdragen en mooie Pinksterdagen toegewenst!
Max Verbeek
Blomswaard 33
Tel: 06 156 01 859
max.verbeek@maxing.nl

BROCHUREMAKER KERKBALANS GEZOCHT!
Wat is de Kerkbalans 2019 brochure weer prachtig met Nel Jap-Tjong
fleurig op de voorkant!
De brochure wordt ieder jaar in elkaar gezet door Marius Birkhoff
(hulde!), maar hij wil het stokje graag overgeven aan een opvolger.
Dus zijn we naarstig op zoek. Wie wil op (semi) professionele wijze de
Kerkbalans brochure maken? Voor wie handig is, hoeft het één keer per
jaar niet heel veel werk te zijn. In november worden alle foto’s en teksten
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aangeleverd. De brochuremaker zet die dan zo bij elkaar, dat er een
pakkende brochure ontstaat.
Het resultaat moet een bestand opleveren dat goed bruikbaar is voor de
drukker om een kwalitatief mooi eindresultaat te geven.
Heb je een (semi)professioneel ontwerpprogramma tot je beschikking en
ben je bereid 1 keer per jaar de Kerkbalans brochure in elkaar te zetten,
aarzel dan niet en laat het mij weten.
Max Verbeek , 06-156 01 859
max.verbeek@maxing.nl

Praatcafé ’t Trefpunt is open!
Vrijdag 3 mei van 14:00 tot 16:00
’t Trefpunt, Kerkstraat 23, Abcoude.
Het Thema: Als ik alleen ben dan…..
Vrijdag 7 juni van 14:00 tot 16:00
’t Trefpunt, Kerkstraat 23, Abcoude.
Het Thema: Welk moment van je leven wil je opnieuw beleven?
Wij delen onze ervaringen en verhalen, wij luisteren naar elkaar
en komen daarna met elkaar in gesprek hierover.
Informeel, gezellig, maar ook serieus.
Iedereen is welkom: jong, ouder, man, vrouw, ongeacht achtergrond of
levensovertuiging.
Kosten: € 2,- koffie, thee en een glaasje wijn of fris inbegrepen
Praatcafé ’t Trefpunt is een initiatief van de pastoraatgroep van de
RK Geloofsgemeenschap HH Cosmas en Damianus, Abcoude.
Informatie: www.cosmasendamianus.nl of 0294-281335
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DE KRACHT VAN RITUELEN,
15 mei 20:00 uur, ’t Trefpunt Abcoude
Op uitnodiging van Trefpunt voor Levenskunst neemt zr. Monica
Raassen ons mee naar de wereld van rituelen. Wat betekenen zij, hoe
werken zij, wat is hun waarde?
Zr. Monica zal in het bijzonder ingaan op rooms katholieke rituelen, maar
ook de impact van diverse seculiere (wereldlijke) rituelen neemt zij mee
in haar verhaal.
U bent van harte welkom vanaf 19.45 uur in ’t Trefpunt, Kerkstraat 23
Abcoude. Opgave vooraf bij het secretariaat in Abcoude stellen wij op
prijs: secretariaat@cosmasendamianus.nl of 0294-281335.

KORT VERSLAG PELGRIMMERS UIT WEESP
Vastenactie 2019: schoon drinkwater verandert alles.
Daar kwamen ze dan
aanwandelen, op die mooie
wandelzaterdag de 13e
april, het was een beetje
koud maar het zonnetje
scheen.
De
pelgrimswandeltocht
deed – al weer voor de 9e keer georganiseerd – dit jaar ook onze kerk
aan.
Deze dag was de laatste van een serie van drie wandeldagen, iedere
dag gestart vanuit Weesp met als doel geld bij elkaar te lopen voor
schoon drinkwater.
Schoon drinkwater kregen de ongeveer 80 deelnemers ook bij ons,
aangereikt door de goede gastheer Marcel Bank. Al vrij snel daarna
werd het zelf gemaakte soep met brood, gesponsord door betrokken
parochianen. Dit smaakte blijkbaar goed want de drie grote pannen
waren in een mum van tijd zo goed als leeg.
Na een moment van bezinning in de kerk vertrokken de wandelaars,
uitgeluid door de kerkklokken, weer naar de volgende bestemming.
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WIJ GEDENKEN IN MEI
In de viering van zondag 5 mei gedenken wij allen die
sinds mei 2018 zijn overleden: Nico de Pijper; Hans
Geers; René Zuidinga; Ria van 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;
Annie Heeman-Hoogervorst; Wim van Schaick; Piet van
Vliet; Wil Hameetman; Jan Buts; Mini Ankoné; Martien Boekhorst; Nel
Miltenburg-van Hulsen; Trudie Diederik-Wassink.

WIJ GEDENKEN IN MEI
Zo 05 Gonnie Stronkman; allen die sinds april vorig jaar zijn overleden.
Zo 12 Emeri van Laar en Alma van Laar-Erpelink; Ben Kooiman;
Cocky van Diest-van Blokland.
Zo 19 Frans Diederik; Frans Diederik.
Zo 26

Kees Vesseur; Guus van der Donk; Cocky va Diest-van
Blokland; Henk Zoeters; Lida Post.

WIJ GEDENKEN IN JUNI
In de viering van zondag 2 juni gedenken wij allen die
sinds juni 2018 zijn overleden: Nico de Pijper; Hans
Geers; René Zuidinga; Ria van 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;
Annie Heeman-Hoogervorst; Wim van Schaick; Piet van
Vliet; Wil Hameetman; Jan Buts; Mini Ankoné; Martien Boekhorst; Nel
Miltenburg-van Hulsen; Trudie Diederik-Wassink.

WIJ GEDENKEN IN JUNI
Wo 05 Maria Berdern-Camps; Fam. Wassink-Hesp; Ton Aerts en Vader
en Moeder Michielsen.
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Zo 09 Frans Diederik; Mia Meuwissen, Dick Bolsman; Lida Post; Fred
de Breij.
Zo 16 Emeri van Laar en Alma van Laar-Erpelink; Ouders Vesseur.
Zo 23 Henk Zoeters.
Zo 30 Guus van der Donk; overl. Ouders Verbeek-Erhart; Tiel Verbeek.

GOED OM TE WETEN
Welkom in ons midden
Wilt u een doop opgeven, wendt u zich dan tot ons
secretariaat: 281335 of
secretariaat@cosmasendamianus.nl

Autodienst
Al vele jaren kunt u om naar onze vieringen in de kerk te
komen gebruik maken van onze autodienst. In verband
met nieuwe regels, moeten wij de gang van zaken voor
de autodienst een beetje aanpassen.
Er komt nu een “coördinator van de maand” die u zelf moet bellen om
op zondag te worden opgehaald.
Elke maand is dat een andere persoon.
Coördinator voor de maand
Mei : ????
Juni : ????
Natuurlijk kunt u ook het secretariaat bellen, wanneer zij aanwezig zijn.
Zij kunnen u dan de naam en het telefoonnummer van de betreffende
coördinator geven. Het is wel de bedoeling dat u de coördinator zelf belt.
Willem Meijer.
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Attentiebloemetje:
Kent u iemand die om een of ander (blijde of
verdrietige) reden wat aandacht verdient, dan kunt u die
persoon aanmelden voor het attentiebloemetje. Stuur
een berichtje met de naam, adres en de reden per email naar het secretariaat of rechtstreeks aan Nel JapTjong via d.japtjong8@gmail.com
Gaat u verhuizen?
Vergeet niet uw nieuwe adres door te geven aan het
secretariaat.

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 2019 zullen de ONE en Bewogen in Beweging 8 keer verschijnen.
Nummer
Kopijstop ONE
Kopijstop BIB
Verschijningsdatum
4
11 juni
17 juni
28 juni
5
27 aug.
2 sept.
13 sept.
Kijk voor actuele berichten regelmatig op onze website
www.cosmasendamianus.nl Ook kunt u zich via de website aanmelden
voor berichten van de geloofsgemeenschap.

Bewogen in Beweging

5 Mei t/m 30 Juni 2019 pagina 12

LOCATIERAAD:
Edwin Reuling
Voorzitter
0294 284393

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 282878

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

