
 

 
December 2021 

Welkom bij de HV 

Onze historische vereniging presenteert zich zeker de laatste twee jaar vooral via 

haar kwartaalblad De Proosdijkroniek. De beperkende maatregelen rond het 

coronavirus en alle varianten maken extra activiteiten als lezingen, excursies en 

tentoonstellingen bijna onmogelijk. Gelukkig hebben we in elk geval ons historisch 

magazine nog, dat, gehoord en gelezen de reacties hierop, alom gewaardeerd wordt. 

In 2021 zijn vele tientallen (ruim tachtig) nieuwe leden bij ons aangesloten.  

Van harte welkom! We wensen u toe dat u net zoveel plezier en genoegen heeft in 

het lezen van ons blad als de samenstellers hebben om het voor u te maken.  

Dank vrijwilligers 
Onze vereniging met ruim 1400 leden draait op vele tientallen vrijwilligers (in een 

hele reeks werkgroepen). Het bestuur stelt de inzet van al die vrijwilligers enorm op 

prijs en wil met nadruk grote dank uitspreken voor de tomeloze inzet van velen, die 

de bloei van de vereniging De Proosdijlanden mogelijk maken. Dank dank dank!!! 

Dagboek Erick Versloot  

Eind november verscheen het boek ‘Waar ben ik in hemels 

naam mee bezig’, dagboek van een predikant, geschreven 

door Erick Versloot. 

‘Waar ben ik in hemels naam mee bezig?’ Die vraag stel ik 

mijzelf regelmatig. ‘Help je me dichter bij God te leven?’, die 

vraag krijg ik onderweg. Dominee zijn. Dat is misschien wel 

het mooiste beroep dat er bestaat. In elk geval het meest 

afwisselende: van de wieg tot het graf, op alle belangrijke 

kruispunten van een leven mag ik met mensen oplopen.  

En waar is God in dat alles? Over die speurtocht gaat dit boek. Lees het als een 

dagboek van ‘een herdershond’. Een dominee, die schrijft over zijn belevenissen in 

de afgelopen 25 jaar. Tot Uw dienst, tot je dienst!  

Het boek kost € 9,95 en is o.a. verkrijgbaar bij boekhandel Mondria, De Lindeboom 

11, Mijdrecht. 

 

Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u met enige regelmaat een 
aanvulling geven op het nieuws in ons kwartaalblad De Proosdijkroniek.  
Voor nadere informatie kunt u altijd terecht op onze website 
www.proosdijlanden.nl 
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Gidswandelingen door Abcoude met Gilde De Ronde Venen  

Door heel Nederland organiseren regionale 

Gilde organisaties cultuurhistorische 

gidswandelingen. In Rotterdam, Amsterdam, 

Alphen aan de Rijn of Maarssen-Dorp.  

Sinds 2015 organiseert Gilde De Ronde 

Venen ook gidswandelingen in De Ronde 

Venen: namelijk een cultuurhistorische 

gidswandeling door Vinkeveen. 

Vanaf 2022 gaat Gilde De Ronde Venen het 

aanbod uitbreiden met een gidswandeling 

door Abcoude. “Abcoude kent veel historie, 

prachtige monumentale panden en 

pakkende verhalen”, aldus Leen 

Mulckhuyse, voorzitter van Gilde De Ronde Venen. “Tijdens de proefwandeling met 

gids Henk van Kessel werd direct duidelijk wat een aanwinst deze wandeling is. 

Deelnemers zullen hier heel enthousiast van worden.” 

Gilde De Ronde Venen zoekt vrijwilligers die willen helpen de gidswandeling te 

verrijken met waardevolle informatie en interessante verhalen en die bereid zijn in de 

zomer van 2022 een aantal gidswandelingen te leiden. Mensen van alle leeftijden en 

met verschillende achtergronden en ervaring, zolang ze maar een levende interesse 

in de geschiedenis en cultuur van Abcoude hebben en daar boeiend over kunnen 

vertellen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via https://gildedrv.nl/wandelen 

of mailen naar info@gildedrv.nl. 

 

IJspret op het Abcouder Meer in vervlogen tijden… (Collectie Ton Pepping) 
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Beeldbank 

Onze beeldbank  bevat regelmatig 
nieuwe aanvullingen. Bezoek onze website (proosdijlanden.nl) om onze collecties te 
bekijken. 

 
Belangrijke data  
Helaas kunnen we door alle omstandigheden rond het Covid-19 virus voorlopig weer 
even geen nieuwe aankondigingen doen. Zodra er verbeteringen optreden gaan we 
weer aan de slag. 
 

Nieuwjaarswens 

Het blijven vreemde tijden.  

We gaan hier niet al te diep in op alle 

zo onvoorspelbare corona-

ontwikkelingen. Zeker is wel, dat onze 

gemeenschap flink geraakt wordt.  

We moeten leren om te gaan met 

grote onzekerheden.  

Een grote groep bekenden krijgt direct 

te maken met ziekteverschijnselen of 

zelfs erger. We wensen, samen met u, 

dat 2022 betere omstandigheden 

brengt. 

De opdracht aan eenieder blijft: wees voorzichtig en blijf gezond.  

Het bestuur van de historische vereniging De Proosdijlanden wenst u ondanks alle 

bijkomstigheden een gemoedelijke decembermaand toe, een rustige jaarwisseling en 

vooral een coronavrij 2022. 

We zien en spreken elkaar hopelijk weer volop in het nieuwe jaar! Graag tot dan! 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lid worden van onze vereniging kan door uw gegevens in te vullen op onze website.  

Of door een e-mailbericht met vermelding van naam en adres te sturen 

naar administratie@proosdijlanden.nl.  

U kunt ook uw gegevens, voorzien van uw handtekening, opsturen naar:  

Historische Vereniging De Proosdijlanden, Antwoordnummer 55035, 

3640 VB Mijdrecht of u brengt het op het bezoekadres Croonstadtlaan 

4a, 3641 AL Mijdrecht. 

U ontvangt dan onder andere viermaal per jaar ons tijdschrift “De Proosdijkroniek”.  

De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 17,50 per jaar.  

 

(N.B. Bij verzending van De Proosdijkroniek per post vragen we een extra bijdrage van € 7,50). 
Wilt u reageren dan kunt u deze e-mail beantwoorden.  Wilt u zich afmelden dan kunt u dit eenvoudig doen via de hiertoe 

bedoelde button op de homepage van onze website: www.proosdijlanden.nl     
Uw e-mailadres zullen wij met privacy behandelen en uitsluitend gebruiken ten behoeve van de Historische Vereniging.  
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