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BEWOGEN IN BEWEGING
TERUGBLIK
Het was fijn om weer te vieren in de kerk. Met ingang van juni mocht
het weer. Het liep nog geen storm. We keken met zijn allen nog
even de kat uit de boom. Maar nu met ingang van de maand juli
hoeven we ons niet meer ons aan te melden en kunnen we gewoon
naar de kerk komen. Het is duidelijk dat het aanmelden best wel een
drempeltje opwierp want nu waren er meteen meer mensen in de
kerk.
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Natuurlijk is het luisteren via “kerkdienstgemist” of via andere media
een hele mooie oplossing, maar elkaar weer zien, spreken en na de
viering ontmoeten met een kopje koffie is toch wel veel leuker.
Ik kijk er dus naar uit u de komende zondagen weer tegen te komen.
De vieringen op zondag beginnen bij ons in Abcoude om 10:30 uur,
omdat de pastores of de pastoraal werkers daaraan vooraf
voorgaan in een van de andere geloofsgemeenschappen.
Ook dit keer kan er elk moment weer informatie verschijnen over de
aanpassing van de coronamaatregelen in de kerk. Deze zullen
waarschijnlijk gaan over het zingen. Het is jammer dat het nu nog
niet beschikbaar is, want dan had ik al wat meer over de plannen
van het koor kunnen vertellen. Wel zullen we dankzij het
enthousiasme van dirigent Stephan van de Wijgert weer in augustus
starten met repetities en hopelijk kunnen we daarna ook weer snel
met meer dan 1 of 2 personen zingen in de kerk.
Gelukkig wordt het samenkomen weer iets gemakkelijker. Echter
we zijn er nog niet. Dus we zullen ons aan de regels zoals die nu
gelden moeten houden, voor onszelf en voor de mensen om ons
heen, zodat we elkaar kunnen blijven ontmoeten.
BEWOGEN:
Geliefde parochianen die ons ontvielen
Kees van der Hulst
tekst: Susan van Agten
Op 21 juni jl. is thuis in Driemond in het bijzijn van zijn
vrouw rustig overleden Cornelis Theodorus, Kees,
van der Hulst in de leeftijd van 77 jaar. Kees werd
geboren als middelste van een boerengezin van 13
kinderen, aan de Zwetskade in de lage Bijlmer. Van
jongs af aan kwam hij bij de familie Hesp over de
vloer op de boerderij waar nu het terrein van het AMC
ligt. Hij was met verschillende kinderen Hesp
bevriend, zo ook met Annie met wie hij later trouwde.
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Annie en Kees kregen vier kinderen en acht kleinkinderen.
Het gezin woonde eerst in Betondorp in Amsterdam en verhuisde
daarna naar Driemond.
Kees was praktisch zijn hele werkende leven kraanmachinist bij de
firma Saan. Daarnaast was hij veel op de boerderij van zijn ouders
in De Hoef, waar zij na zijn jeugd naar toe verhuisd waren. De
boerderij was zijn lust en zijn leven en ook zijn kinderen waren daar
graag en hielpen mee. Kees wordt door zijn vrouw, kinderen en
vrienden omschreven als een levensgenieter, altijd vol verhalen met
veel humor, een wijze, vriendelijke en betrokken man, die altijd voor
zijn kinderen, familie en vrienden klaar stond. In 2011 overleed hun
dochter Barbara en Kees en Annie ontfermden zich over haar twee
dochters. Het gaf hun leven betekenis en zo overleefden zij samen
dit grote verlies.
Nadat hij 1 ½ jaar geleden kanker kreeg, verslechterde zijn toestand
drastisch een jaar geleden. Kees moest steeds meer
zelfstandigheid inleveren en dat viel hem zwaar. Toch kon hij het
leven en zijn geliefden maar moeilijk loslaten. Hij ontving nog de
ziekenzegen in de laatste weken en uiteindelijk kon hij toch in rust
en vrede zijn ogen sluiten. Op 24 juni namen wij, vanwege de
voorschriften, in kleine kring afscheid van Kees in onze kerk,
waarna hij is gecremeerd in Amsterdam.
Moge hij zijn opgenomen in Gods eeuwige en tedere liefde,
herenigd met zijn geliefde dochter Barbara. Wij wensen zijn vrouw,
kinderen, kleinkinderen en ieder die hem lief had veel sterkte met
het verlies van hun lieve Kees.

IN BEWEGING
Pastor Theo Moorman
Deze uitgave verschijnt vlak voor het weekend van 19 juli. Op deze
zondag zal pastor Theo Moorman voor de laatste keer voorgaan in
onze geloofsgemeenschap. Pastor Moorman gaat per 1 augustus
verhuizen naar Alverna (vlak bij Nijmegen).
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Hoewel pastor Moorman in eerste instantie voornemens was om na
zijn verhuizing te blijven voorgaan in onze geloofsgemeenschap,
heeft hij bij nader inzien besloten om dit toch niet te doen.
Wij hebben er alle begrip voor dat hij deze beslissing heeft
genomen, want de reis van Alverna naar Abcoude is een stuk groter
en langer geworden.
Maar dat neemt niet weg dat we het bijzonder spijtig vinden dat wij
hier in Abcoude deze vertrouwde en aimabele pastor moeten
missen.
Uiteraard zullen wij in de viering van 19 juli pastor Moorman op een
gepaste manier uitzwaaien en wij hopen dat er veel kerkgangers
zijn die hem gedag komen zeggen.
Kerkopenstelling
Omdat de vieringen weer zijn hervat is de
kerk alleen nog open op maandag en
woensdag van 11:00 tot 12:00 uur.
Overigens wordt de openstelling op
maandag opgeluisterd door orgelmuziek.
Een Oostenrijkse organist, tijdelijk
neergestreken in Abcoude oefent dan op
het orgel.
Op zondag is de kerk
aansluitend aan de viering open van
11:30 – 12:00 uur.
Met een loopje naar de kerk bent u weer
in beweging 😊

Ziekenzondag
Op 13 september is het weer ziekenzondag. Daar zullen we ook dit
jaar aandacht aan geven. Hoe het precies gaat, is in verband met
de corona richtlijnen nog niet helemaal duidelijk, maar aan de
plannen wordt gewerkt. En, zoals gebruikelijk, krijgen de betrokken
personen een persoonlijke uitnodiging.
Loes Geerlings
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ROOSTER VAN VIERINGEN
Hieronder volgt het rooster van vieringen. Iedereen is weer
welkom voor de vieringen.
Uiteraard is er wel een protocol in verband met de corona
maatregelen. De belangrijkste punten daarvan zijn in het kort:
 Indien iemand ziek is, verkouden is, of zich niet lekker voelt,
blijft hij/zij thuis.
 Bij de ingang van de kerk graag uw handen desinfecteren
 Volg de looplijnen en houd 1,5 meter afstand
 Graag plaatsnemen achter de hartjes op de banken.
 Personen uit één huishouden mogen naast elkaar zitten.
 Eerst gaan de mensen gezeten in de rechter middenbeuk te
communie en daarna die van de linkerkant
 U ontvangt de communie via een pincet
 De voorganger gebruikt een hoestscherm
 Er is een cantor; het is niet toegestaan om mee te zingen
i.v.m. een verhoogde kans op verspreiding van een mogelijk
virus.
De vieringen zijn allemaal ook te volgen via “Kerkdienstgemist.nl”
Zondag 19 juli

Zondag 26 juli

Zondag 2 augustus
Woensdag 5 augustus

10:30 uur Eucharistieviering met Pastor
Th Moorman.
Laatste viering in onze
geloofsgemeenschap/ Afscheid van
pastor Moorman
10:30 Gebedsdienst met pastor Jos van
Os

10:30 uur Gebedsdienst Willem Meijer
en Susan van Agten.
10:00 uur Eucharistieviering in de kerk
met Father Dave Capucao
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10:30 uur Eucharistieviering met Father
Dave Capucao
10:30 uur Gebedsdienst Jan Berden en
Loes Geerlings
10:00 uur Gebedsdienst in ’t Trefpunt
met Hans Bieshaar
10:30 uur Gebedsdienst Max Verbeek
en Loes Bank
10:30 uur Gebedsdienst met Zr Monica

10:00 uur Eucharistieviering in de kerk
met Pastor F. Schyns.
10:0 uur Gebedsdienst met Margo
Birkhoff en Edwin Denekamp
10:30 uur Eucharistieviering met Mgr.
H. Woorts

WOENSDAG GEDICHT OF MEDITATIEF MOMENT
De eerste en de derde woensdag van de maand is er een viering
voor met name senioren, de tweede en de vierde (en soms de vijfde)
woensdag worden gevuld met een gedicht, gebed of meditatief
moment. U hoort beurtelings Edwin Denekamp, Els van der Wielen,
Max Verbeek, Willem Meijer en Loes Bank. Volgende week hoort u
Max Verbeek en de week erna Edwin Denekamp. Ieder vult het op
eigen wijze in en op die manier zijn het vaak verrassende
overwegingen, gebeden of meditatieve momenten. We bevelen het
van harte bij u aan. U kunt het volgen via kerkdienstgemist.nl
INSPIMENTJES
Ook een mooi initiatief. We ontvingen het bericht van Zr. Monica
met het verzoek om er aandacht aan te besteden en dat doen we
graag.
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Vorige week dinsdag zijn, als pilot, de eerste vier Inspimentjes in
IKO verband opgenomen in de Janskerk in Mijdrecht.
Door alle aanwezigen ervaren als waardevol.
Bijzonder dat we nadrukkelijk in Inter Kerkelijk verband De Ronde
Venen (IKO) invulling geven aan de Inspimentjes. Op termijn hopen
we dat ook andere collega's gaan meedoen.
Leuk om te zien dat iedereen dat weer op eigen wijze doet, vanuit
de persoonlijke spiritualiteit en de traditie van de

geloofsgemeenschap waarmee hij, of zij verbonden is. Wat de
aanwezigen van dinsdag betreft: een goede eerste stap, het smaakt
naar meer.
Vanaf 15 juli 2020 zal er tweemaal per maand (op de 1 e en de 15 e)
een nieuw Inspimentje worden geplaatst op het volgende YouTube
kanaal:
https://www.youtube.com/channel/UCOFpvmUeFz75u0AzseBVlGg/

U wordt van harte uitgenodigd dit ter inspiratie te bekijken en
beluisteren.
Het eerste Inspimentje start op: 15/07 Vakantie (Erick Versloot en
Elise Jansen PKN Mijdrecht), daarna 1/08 Oogst (Piet
Ravensbergen PKN Wilnis), 15/08 Augustinus (zr. Monica Raassen
RK kerk) en 1-09 Vrede (Erna Peijenburg Oud Katholieke Kerk).
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WIJ GEDENKEN IN JULI
Zo 19 Eduard de Jager; Henk Zoeters; Kees van der Hulst.
Zo 26 Guus van der Donk; Kees van der Hulst.

WIJ GEDENKEN IN AUGUSTUS
In de viering van zondag 2 augustus
gedenken wij allen die sinds augustus 2019
zijn overleden: Theo Gielissen; Ank
Schmitz; Agaath Meijer-Sorber; Elly
Oudejans-de Groot; Trees VinkenburgCreyghton; Kees Bison; An van Schaik-van
Blokland; Greet de Bruyn-van Essen; Wim
Bakkum;
Arjan
Schapers;
Agaath
Redegeld-Drubbel; Louki de Vries-Kok;
Annie Bulterijs–van der Vlugt; André
Delsing; Corry Meijer-Koopmanschap; Atie Koopmanschap; Nel
van der Weijden; Kees van der Hulst.
WIJ GEDENKEN IN AUGUSTUS
Zo 02 Voor de levende en overleden fam. Beers; Kees van der
Hulst; allen die sinds augustus vorig jaar zijn overleden.
Wo 05 Fam. Wassink-Hesp.
Zo 09 Emeri van Laar; Alma van Laar Erpelink; Trudie en Frans
Diederik.
Zo 23 Ouders Vesseur; Regina van der Kroef-de Kruijff; Boudewijn
van der Kroef; Henk Zoeters.

Bewogen in Beweging

18 juli t/m 13 sept. 2020

pagina 9

WIJ GEDENKEN IN SEPTEMBER
In de viering van zondag 6 september gedenken
wij allen die sinds september 2019 zijn overleden:
Elly Oudejans-de Groot; Trees VinkenburgCreyghton; Kees Bison; An van Schaik-van
Blokland; Greet de Bruyn-van Essen; Wim
Bakkum; Arjan Schapers; Agaath RedegeldDrubbel; Louki de Vries-Kok; Annie Bulterijs–van
der Vlugt; André Delsing; Corry Meijer-Koopmanschap; Atie
Koopmanschap; Nel van der Weijden; Kees van der Hulst.
WIJ GEDENKEN IN SEPTEMBER
Wo 02 Fam. Wassink-Hesp.
Zo 06 Trudie en Frans Diederik; allen die sinds september 2019
zijn overleden.
Zo 13 Guus van der Donk; Emeri van Laar en Alma van LaarErpelink.

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
Gaat u verhuizen?
Vergeet niet uw nieuwe adres door te geven aan het
secretariaat.
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COLLECTEOPBRENGSTEN
De collecteopbrengsten worden niet meer afgelezen in de kerk,
maar worden vermeld in de Bewogen in Beweging. Dat was al
afgesproken voor de coronacrisis.
Hierbij een overzicht van ontvangen
collectegelden.
Van GIVT B.V. ontvangen: € 187,95.
Ontvangen collectegelden: € 926,94.
Opbrengst collecte in de kerk op 14 juni 2020: € 140,96
In deze tijd van online vieren missen we natuurlijk onze collectes.
Het zou fijn zijn als u ons toch wilt steunen, want ook nu hebben
we kosten.
Rekeningnummer van onze geloofsgemeenschap:
NL 67 RABO 0300514743 t.n.v. St Jan de Doper Abcoude
U kunt bij kerkdienstgemist.nl ook klikken op het icoontje
rechtsonder GIVT. Het vraagt een eenmalige registratie, maar op
deze manier ontvangen wij ook uw gift in ons collectemandje.

HET ATTENTIEBLOEMETJE
Met veel enthousiasme zorgen Margo Birkhoff, Anja
Mol en Corry van Zijl het wekelijkse attentiebloemetje
voor mensen die om een of andere (blijde of
verdrietige)
reden
aandacht
van
onze
geloofsgemeenschap verdienen.
Kent u iemand, die om een of andere reden een bloemetje verdient,
dan kunt u die persoon aanmelden voor het attentiebloemetje. U
kunt dit melden via het secretariaat of rechtstreeks aan Margo 0644472306
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AUTODIENST
Met ingang van direct kunt u weer gebruik
maken van de “autodienst”.
Coördinator voor onderstaande maanden is:
Juli
: Max Verbeek, 0294 - 284903
Augustus : Willem Meijer, 020 - 6960263
September: John Tinnemans, 0294 - 283992

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 e-mail : dcr.abcoude@gmail.com

KOPIJ AANLEVEREN

secretariaat@cosmasendamianus.nl

In 2020 zullen de ONE en Bewogen in Beweging 7 keer verschijnen.
Nummer
Kopijstop ONE
Kopijstop BIB
Verschijningsdatum
5
25 aug.
31 aug.
11 sept.
6
13 okt.
19 okt.
30 okt.
U kunt zich via de website www.cosmasendamianus.nl aanmelden
voor berichten van de geloofsgemeenschap.
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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 51222190

Judith Houben
06 45744933
judyhouben@gmail.com

Kees van Kats
0294 282878
De locatieraad is te bereiken op
locatieraad@cosmasendamianus.nl

Het secretariaat is te bereiken op
secretariaat@cosmasendamianus.nl

website www.cosmasendamianus.nl
NOODNUMMER

0294 28 61 81

Adres Cosmas en Kerkstraat 23 1391 HB Abcoude
Damianuskerk: 0294 281335
Secretariaat open Maandag en vrijdag 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

