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BEWOGEN IN BEWEGING
TERUGBLIK
Sinds de vorige keer zijn er wel een paar nieuwe ontwikkelingen; er zijn
verruimingen in de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en …. we
kunnen na de viering weer koffie drinken met elkaar.
Mijn indruk is dat van deze verruimingen dankbaar gebruik worden
gemaakt en dat iedereen het fijn vindt om elkaar weer te ontmoeten.
Wij ontvingen van pastor Moorman een groet met Pinksteren. Hij wenste
ons allen “van harte een gezegende en goede Pinksteren en veel
geestkracht voor een zonnig leven en een vitaal geloof”.
Een paar weken geleden kwam ik pastor Moorman tegen terwijl hij
wandelde op de Koppeldijk. Hij zag er goed uit en vertelde dat hij het fijn
vond om nog steeds de ONE en de BiB te ontvangen en op die manier op
de hoogte en in contact te blijven.
Inmiddels hebben we veel formulieren ontvangen van vrijwilligers die
verschillende werkzaamheden voor, in of bij de kerk uitvoeren. Als je al die
dingen opeens bij elkaar ziet realiseer je je des te meer dat zonder de
vrijwilligers het niet mogelijk is om alles draaiende te houden. De
schoonmaak, de tuin, de bloemengroep, het rondbrengen van de
ONE/Bib, het secretariaat en al die andere werkzaamheden die worden
uitgevoerd door vrijwilligers: het is behoorlijk indrukwekkend om dit bij
elkaar te zien.
We hebben al heel veel formulieren ontvangen, maar nog niet van alle
vrijwilligers of voormalige vrijwilligers. Op de website, achterin de kerk of
op het secretariaat zijn formulieren beschikbaar om uw vrijwilligerstaken
op te geven. Alvast weer hartelijk dank voor de moeite.
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IN BEWEGING
De vakanties zijn begonnen. Dat betekent dat we hopelijk veel in beweging
zijn, maar de kerkelijke activiteiten zijn voorlopig even opgeschort.
We kijken tegelijk de ontwikkelingen even aan en we hopen natuurlijk na
de zomer weer meer dingen in de kerk op te starten. In de ONE heeft u al
kunnen lezen dat de voorbereiding voor de zieken en ouderen dag op 19
september al in gang zijn gezet.
Maar zover zijn we nog niet Voor nu wens ik u mooie zomermaanden en
dat u veel van het mooie weer en goede tijden kunt genieten.
Loes Geerlings
PROTOCOL BIJ VIERINGEN
Aanmelden voor vieringen is niet langer noodzakelijk
Met ingang van 26 juni zijn er nieuwe corona richtlijnen van kracht voor
vieringen in de kerk. De belangrijkste regels zijn:
 Het maximaal aantal aanwezigen bij een viering in de kerk (alle
vieringen dus ook huwelijksvieringen en uitvaarten) is afhankelijk van
de grootte van het kerkgebouw en het aantal zitplaatsen op 1,5 meter
afstand. Voor onze kerk is het aantal zitplaatsen voor mensen die
alleen zijn bijna 60, maar wanneer we ervan uitgaan dat veel mensen
tot 1 huishouden behoren dan is het aantal bezoekers ca 100
personen.
Gemakshalve gaan we daarom uit van ca 75 kerkbezoekers op een
zondag. Op dit moment halen wij dit aantal nog niet bij een zondagse
viering. Wanneer we zien dat het aantal bezoekers deze grens gaat
bereiken, zullen we kijken of aanvullende maatregelen noodzakelijk
zijn.
 Volkszang is nog steeds niet toegestaan. Het aantal koorzangers is
wel al uitgebreid tot 12, maar in de zomermaanden houden wij het
eerder vastgesteld rooster voor 4 zangers nog even aan. In augustus
gaat het koor weer repeteren. De dirigent zal dan kijken of hij meer
zangers voor de zondag zal uitnodigen
 Het dragen van een mondkapje is niet meer nodig.
De andere punten van ons corona protocol zijn nog steeds:
 Iemand die ziek is, verkouden is, of zich niet lekker voelt, blijft thuis.
 Bij de ingang van de kerk graag uw handen desinfecteren
 Volg de looplijnen (naar binnen gaan via middenpad, kerk verlaten
via zijpad.
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 Houd steeds minimaal 1,5 meter afstand; ook bij het verlaten van
de kerk
 Graag plaatsnemen achter de hartjes op de banken. R

ROOSTER VAN VIERINGEN
Hierna volgt het rooster van de vieringen voor de periode van 17 juli tot
en met 12 september.
DATUM

TIJD

VIERING

VOORGANGERS

Zo 18 juli

11:00

Communieviering

Zr. Monica

Wo 21 juli

10:00

Gebedsviering

Hans Bieshaar

Zo 25 juli

11:00

Gebedsviering

Zo 1 augustus

11:00

Gebedsviering

Willem Meijer en
Loes Bank
T. v.d. Meulen

Wo 4 augustus

10.00

Zo 8 augustus

11:00

Eucharistieviering
(voor m.n.
senioren)
Gebedsviering

Zo 15 augustus

11:00

Communieviering

Susan van Agten en
Els van der Wielen
Zr. Monica

Wo 18 august.

10:00

Gebedsviering

Hans Bieshaar

Zo 22 augustus

11:00

Gebedsviering

Zo 29 augustus

11:00

Taizé viering

Wo 1 september

10:00

Zo 5 september

11:00

Eucharistieviering
(voor m.n.
senioren)
Eucharistieviering

Margo Birkhoff en
Loes Bank
Edwin Denekamp en
Loes Geerlings
G. van Tillo

Zo 12 september

11:00

Gebedsviering

G. van Tillo

Mgr. Woorts
Willem Meijer en
Loes Geerlings

Van harte welkom en als het niet lukt de viering bij te wonen, dan kunt u
altijd (terug)kijken via kerkdienstgemist.nl
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BESTEDING OPBRENGST DIACONIE-COLLECTE
In de BIB no.1 hadden wij u al gemeld dat de opbrengst van deze collecte
geweldig was. nl. € 3.779,70.
Door onze eigen parochie-gemeenschap werd € 629,95 opgebracht en dit
bedrag werd door de PCI verzesvoudigd.
Zorgboerderij Den Haring was helemaal overweldigd en
na rijp beraad heeft men mooie spullen kunnen kopen.
VOOR BUITEN: 5 stevige rollators (voor binnen en op het erf) - Tuinbank
van 3 meter met bijbehorende kussens - Muurparasol - Salontafel.
VOOR BINNEN: dressoir - Magnetron - Quooker - knoflookpers en een
staafmixer.
Ze hebben inmiddels al veel gebruik
gemaakt van deze nieuwe aankopen. Met
heel veel plezier.
De dank van de medewerkers en de
bezoekers van Zorgboerderij Den Haring is
heel groot. Nogmaals heel hartelijk dank
voor uw gulle gaven.
DCR - Cosmas en Damianus kerk - Abcoude.

Een niet-alledaagse particuliere basisschool in Noord Benin!
Sinds november 2020 ben ik, Max Verbeek, penningmeester van de
Stichting BeninAmi. Naast mij zitten 2 protestante broeders en een
protestante zuster in het bestuur én Pater Augustin N'Dah. Hij komt uit
Noord Benin en is uitgezonden naar Amsterdam Zuidoost om mensen
zonder documenten wegwijs te maken in de Nederlandse regelgeving. Hij
ervaart daar hoe uitzichtloos de situatie voor vluchtelingen uit Afrika is.
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Met een aantal vrienden heeft hij al vele jaren een droom om een
particuliere school te stichten in Berecingou, Noord Benin. Deze school
moet leerlingen opleiden om hun eigen inkomen te verwerven, om
zelfstandig en ondernemend te zijn. Hierdoor kunnen ze na het halen van
hun diploma in de buurt van Berecingou blijven en gaan ze niet de heilloze
weg richting Europa. Pater N’Dah heeft ons geïnspireerd om hem te
helpen deze droom waar te maken!
De vrienden in Benin hebben een lokale organisatie opgericht: ONG EBEI.
Deze is verantwoordelijk voor de realisatie van het schoolgebouw en het
toezicht op de voortgang.
Het project bestaat uit vijf onderdelen, die er alle op gericht zijn om de
toekomst van kinderen, hun ouders en de rest van de dorpsbewoners te
verbeteren:
1. De bouw van een basisschool
2. Het installeren van een graanmolen. Hierdoor hoeven de vrouwen uit
het dorp uren minder ver te lopen naar de
dichtstbijzijnde graanmolen en krijgen ze
meer tijd voor andere belangrijke zaken.
Daarnaast levert dit inkomsten op die
gebruikt zullen worden voor de exploitatie
van de school.
3. Het slaan van een waterput voor schoon
drinkwater. Schoon drinkwater is super
belangrijk voor de lokale gemeenschap.
4. Het stimuleren van bedrijvigheid rondom
de school. De leerlingen zullen na hun opleiding worden gestimuleerd om
eigen bedrijfjes te starten. De school kan de vrije grond naast het gebouw
aan hen verhuren.
5. Het geven van voorlichting over hygiëne, milieu en opvoeding.
De school moet financieel zelfstandig kunnen draaien na de eerste 3
schooljaren. Daartoe worden naast de graanmolen initiatieven ontwikkeld
door onze lokale partner ONG EBEI. Ook kunnen stukjes grond naast de
school verhuurd worden voor de kleinschalige teelt van groenten en voor
startende bedrijfjes.
De totale kosten bedragen € 253.800, waarvan onze lokale partner ca €
43.000 inbrengt. Dit is inclusief de opstartkosten van de school gedurende
de eerste 3 jaar.
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In de brochure die u bij deze ‘Bewogen in Beweging’ aantreft, vindt u meer
informatie over het project. Ook kunt u onze website www.beninami.nl
bezoeken. Er is natuurlijk ook een uitgebreid projectplan beschikbaar, dat
ik u met alle plezier per mail of gewone post toezend.
Hopelijk bent u enthousiast geworden van dit verhaal. Het zou geweldig
zijn, wanneer u dit project financieel wilt ondersteunen. U kunt uw bijdrage
overmaken naar onze bankrekening:
NL29 TRIO 0788 818 260 ten name van Stichting Beninami onder
vermelding van: ‘Abcoude-Berecingou’. BeninAmi heeft de ANBI status.
Als u vragen heeft, kunt u mij altijd even aanspreken in de kerk of bellen
(06-15601859). Mailen kan ook naar info@beninami.nl
Hartelijk dank alvast!
Namens het bestuur van Stichting BeninAmi,
Max Verbeek.

KLEDINGBEURS 2021 in de DORPSKERK Save the date!!!!
Goed nieuws we gaan de kledingbeurs organiseren.
Iedereen kan meedoen bijvoorbeeld kleding inleveren, helpen sorteren,
verkopen en op zaterdag opruimen zodat zondag er een schone kerk is
voor de dienst.
U heeft dus nog ruim de gelegenheid om de kasten op te ruimen en de
spullen voor ons te verzamelen.
Kleding (ook baby- en kinderkleding!), schoenen, dekens, gordijnen enz.,
mogen ingeleverd worden op:
 vrijdag 15 oktober vanaf 13:00 tot 15:00 uur en op
 zaterdag 16 oktober vanaf 10:00 tot 12:00 uur.
Inleveren bij de hoofdingang van de Dorpskerk, (tegenover het
voormalige Reisbureau).
Het sorteren van de ingebrachte spullen vindt plaats op:
woensdag 20 oktober en donderdag 21 oktober.
(Beide dagen tussen 9:00 uur tot 15:00 uur.) Er wordt voor koffie en lunch
gezorgd!
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De verkoop vindt plaats op:

vrijdag 22 oktober van 17:30 tot 20:30 uur
&
zaterdag 23 oktober van 10:00 tot 14:00 uur
De opbrengst van de
kledingbeurs is in overleg
met het College van
Kerkrentmeesters
bepaald.
Dit jaar is een deel van de
opbrengst bestemd voor
de aanschaf van een duofiets die gebruikt gaat
worden bij de Angstelborg
in beheer van Tympaan
De Baat.
Wilt iemand ons enkele
uurtjes helpen bij het sorteren en/of met de verkoop?
Bel dan even naar Rika Donkervoort 06-15353399 of Marjo Dierx 281601
Ook voor andere vragen of informatie kunt bij hen terecht.

GOED OM TE WETEN
Adreswijziging Mevr. H(Heleen) Schrama Trier:
Het oude adres is:
Dotter 47
1391 SL Abcoude
Zij is verhuisd naar de Woon Zorg instelling S.e.T. De Residentie in
Mijdrecht.
Haar adres daar is (op haar naam dus): H. (Heleen)Schrama Thrier
Bozenhoven 233
3641 AE Mijdrecht.
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WIJ GEDENKEN IN JULI
Zo 18 Sophie Snelderwaard-de Bruijn; Eduard de Jager; Coby Steen.
Zo 25 Sophie Snelderwaard-de Bruijn; Guus van der Donk; Coby
Steen.

WIJ GEDENKEN IN AUGUSTUS
In de viering van zondag 1 augustus gedenken wij allen
die sinds augustus 2020 zijn overleden: Bettina Meijervan Grieken; Gerda Verbree-Koot; Mien Wouters-Bon;
Bram van Diest; Vera Kok-Sijm; Elly Fontijn-van Nes;
Mevrouw Doos; Rie Wassink; Janny Reuling-van
Empelen; Jos van den Heuvel; Johanna Soddeman gen.
Keute-Voorend; Kees van Vliet; Johan Baauw.

WIJ GEDENKEN IN AUGUSTUS
Zo 01 Coby Steen; Allen die sinds augustus vorig jaar zijn overleden.
Wo 04 Coby Steen; lev. en overl. Fam. Bieshaar-Beukeboom.
Zo 08 Frans en Trudie Diederik; Coby Steen; Rie Wassink.
Zo 15 Emeri van Laar en Alma van Laar-Erpelink; Coby Steen; Regina
van der Kroef-de Kruijff; Boudewijn van der Kroef.
Zo 22 Ouders Vesseur; Coby Steen.
Zo 29 Coby Steen.

WIJ GEDENKEN IN SEPTEMBER
In de viering van zondag 5 september gedenken wij allen
die sinds september 2020 zijn overleden: Bettina Meijervan Grieken; Gerda Verbree-Koot; Mien Wouters-Bon;
Bram van Diest; Vera Kok-Sijm; Elly Fontijn-van Nes;
Mevrouw Doos; Rie Wassink; Peter van Beusekom;
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Corry Vermeij; Janny Reuling-van Empelen; Jos van den Heuvel;
Johanna Soddeman genaamd Keute-Voorend; Kees van Vliet; Johan
Baauw.

WIJ GEDENKEN IN SEPTEMBER
Wo 01 Coby Steen.
Zo 05 Frans en Trudie Diederik; Coby Steen; Allen die sinds september
vorig jaar zijn overleden.
Zo 12 Emeri van Laar en Alma van Laar-Erpelink; Coby Steen; Rie
Wassink.

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.

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.
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
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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.
Hierbij een overzicht van ontvangen collectegelden*):
Mei: 2-05-2021
77,25
9-05-2021
274,25
16-05-2021
109,80 Bestemd voor week Nederlandse
Missionarissen
23-05-2021
196,75 1e Pinksterdag
30-05-2021
130,45
Woensdagen: 05-05-2021

20,50

Via GIVT
Via de Rabobank
Totaalbedrag

46,12
335,00
€ 1.190,12

*) Exclusief collecten bij uitvaarten.
Juni: 6-06-2021
13-06-2021
20-06-2021
27-06-2021

106,68
126,10
131,20
104,70

Woensdagen: 02-06-2021
16-06-2021

8,65
48,60 Inclusief kaarsengeld

Via GIVT
Via de Rabobank

65,32
187,50

Totaalbedrag

€

778,75

*) Exclusief collecten bij uitvaarten.
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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 06-44472306

AUTODIENST
Met ingang van direct kunt u weer gebruik maken
van de “autodienst”.
Coördinator voor onderstaande maand is:
Juli
: Max Verbeek 0294 – 284903
Augustus : Willem Meijer 020 - 6960263
September: Kees van Kats 0294 – 282878

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 2021 zullen de ONE en Bewogen in Beweging 7 keer verschijnen.
Nummer Kopijstop ONE Kopijstop BIB
Verschijningsdatum
5
31 aug.
8 sept.
18 sept.
6
12 okt.
20 sept.
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
jan.berden38@gmail.com

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

