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Bijdrage Schakel 
RK Verrijzenisgemeenschap - Maarssen 
NL47 INGB 0001 5841 54 

Opzegging, bezorging, vergaren en nieten  
secretariaat@verrijzenisgemeenschap.nl 
0346 – 57 11 11 

Het volgende Schakeltje verschijnt: 
In de week van 12 april 
Thema: Eucharistie & Eerste Communie 
 
Inleverdatum kopij uiterlijk 23 maart 
Redactievergadering 29 maart (dinsdag) 
schakel@verrijzenisgemeenschap.nl 
 

(NIET voor opzeggingen !) 

 

WITTE DONDERDAG MET CANTANOVA  

 
Voor de viering van Witte Donderdag nodigt Cantanova u uit om mee te 
vieren op deze speciale dag. 
 
In het verhaal dat we horen op Witte Donderdag zegt Jezus: “Ik bén jullie leraar. 
Juist ik heb jullie voeten gewassen, dan hebben ook jullie de plicht om elkaars voeten te wassen!”  
“Doet dit tot mijn gedachtenis”.  
Het breken van het brood en het wassen van de voeten zijn twee kanten van dezelfde medaille. 
Tweemaal hetzelfde bewijs van zijn liefde.  
 
 “Elkaar de voeten wassen”, door de knieën durven gaan en doen wat de ander nodig heeft. Waar 
vriendschap heerst en liefde, daar is God! Dat zingen we daarbij. 
 
Misschien is het voor u ongewoon om de voeten van een ander te wassen. 
Wellicht is het voor u ongemakkelijk om uw voeten te laten wassen. 
Toch nodigen we u uit om dat te doen, om elkaars voeten te wassen in het midden van de kring 
waar we op de avond van Pesach, Witte Donderdag vieren. 
 
U bent uiteraard van harte welkom in deze viering, ook als u niet zeker bent of u wel wilt meedoen 
aan de voetenwassing.  
Maar alsnog: van harte aanbevolen.  
 

HAD IK DAT MAAR GEWETEN!  

 
Op  zaterdag 12 maart om 20.15 uur geeft het koor CREDO, 
samen met twee andere koren van onze dirigent, een indruk-
wekkend Passieconcert in de grote kerk te Loenen. 
Er worden een aantal anthems en motetten gezongen maar 
ook wordt THE CRUCIFIXION van John Stainer ten gehore 
gebracht, afgewisseld met een orgelconcert van César Franck. 
 
Mis dit concert dus niet en bestel kaarten die in de voorverkoop    
€ 15,00 kosten bij een van de koorleden of via internet via 
bramvv01@hetnet.nl  
 
Kijk ook op de website www.credo-maarssen.nl of op  Facebook. 

mailto:schakel@verrijzenisgemeenschap.nl
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HONGERDOEK  

 
Dit jaar hangt dit hongerdoek achter het altaar. Het doek is gemaakt door een kunstenaar uit 
Kameroen in 1988. 

De kunstenaar heeft zich laten leiden door 
het Onze Vader met als centraal motief de 
bede “Geef ons heden ons dagelijks 
brood”. Rond dit motief wordt het rijke en 
veelkleurige Afrikaanse leven in beeld 
gebracht. 
 
Omdat in de Vastenactie het land Oeganda 
centraal staat, sluit dit doek aan bij het 
project van dit jaar. De vastenactie wil ons 
dit jaar bewust maken hoe wij met de 
Schepping omgaan.  

In de hal van het kerkcentrum kunt u een vastenboekje meenemen met inspiratieteksten en 
activiteiten tijdens de vastentijd in onze gemeenschap. Het hongerdoek is gebruikt als omslag voor 
dit boekje. 
 

BOEKAANKONDIGING ‘KOM EN ZIE!’  

 
Op 8 april a.s. zal Gied ten Berge, lid van de Verrijzenisgemeenschap, zijn nieuwe boek 'Kom en 
zie! Nieuwe pelgrims in het Heilige Land' aanbieden aan de voorzitter van de synode van de PKN, 
ds Karin van den Broeke, en aan bisschop Herman Woorts, bisschoppelijk referent voor de bede-
vaarten. Dit gebeurt in het Landelijk Dienstencentrum van de PKN aan de Haydnlaan in Utrecht. 
Aanvang 13.30 uur. 
Het boek is een antwoord op een vraag van Palestijnse christenen om pelgrimages en Bijbelse 
reizen naar het Heilige Land kritisch te bezien en mee te denken over een theologie van het pel-
grimeren die in die verscheurde en verscheurende context van het Land past. 
Gied heeft drie jaar aan zijn boek gewerkt. 
Het is een drieluik geworden, waarbij hij zijn beide disciplines, sociologie en religiewetenschappen 
(theologie), heeft benut: 
1. Een verkenning van de antropologische theorie van het pelgrimeren, die zich vooral is gaan 

bezighouden met de post-moderne pelgrim die al pelgrimerend de comfortzone van religie en 
levensbeschouwing opzoekt en pleit voor aandacht voor nog een ander type pelgrims. 

2. Een kwalitatief, 'praktisch-theologisch' onderzoek naar een groep pelgrims, die hij voor, na en 
tijdens hun reis, participerend, observerend en beschrijvend heeft onderzocht. Zij vormen de 
kern van zijn boek en 'de brug' tussen deel 1 en deel 3. "Het levert het beeld op van een 
christelijke pelgrim die meervoudig verbonden wil zijn, maar niet neutraal is. Die is geen 
partijganger maar wil wel grensganger zijn", zegt Gied. 

3. Deel 3 vormt een theologische (deels historiografische) 'uitleiding'. Hij laat zijn anker zakken bij 
Augustinus die de begrippen pelgrim en pelgrimage ongeveer 800 keer in zijn werken gebruikt, 
maar toch geen 'pelgrimstheologie' ontwikkelde in de specifieke zin van het woord. "Ik zoek wel 
uit, wat er aan de hand van Augustinus daarover niettemin gezegd kan worden. Op het eind 
van het boek bekijk ik een paar moderne theologen die zich over pelgrimeren hebben 
uitgelaten, bijvoorbeeld de lutherse Dorothee Sölle en de katholieke Mary Grey, maar ik kijk 
ook met een kritisch oog naar de eerste oefeningen van andere theologen die ook 
samenwerken met Kairos Palestine en Sabeel. Het boek vormt een opmaat voor nog verder 
onderzoek".  

Gied kon zijn boek publiceren met steun van Kerk in Actie, de assumptionisten, de augustijnen, de 
franciscanen, de jezuïeten, Kairos Palestina Nederland, PAX en de Vrienden van Sabeel. 
Hij zou het bijzonder op prijs stellen als ook uit Maarssen en zijn parochie mensen bij deze 
boekpresentatie aanwezig willen zijn. 
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Het programma van 8 april staat voor een deel nog in de steigers: 
De dagvoorzitter en presentatrice is dr. Janneke Stegeman. 
Zij interviewt Gied. Vervolgens wordt het boek aangeboden en reageren ds. Van den Broeke en 
bisschop Woorts.  

Daarna volgt een gesprek met Hans van de Waal, die als kunstenaar-
pelgrim deelnam aan de onderzochte pelgrimsgroep. Zijn panelen staan 
die dag opgesteld in het LDC en zijn opgenomen in het boek. Hans noemt 
ze ‘omkeerdoeken’, en niet alleen omdat ze aan twee kanten beschilderd 
zijn. "Hans vertelt hoe beelden je kunnen  transformeren, en hoe je ook 
zelf die beelden weer kunt transformeren. Hij is een typische 'pelgrim met 
een boodschap'", aldus Gied.  
Janneke Stegeman spreekt ook met de zoon van Gied, Fedde ten Berge, 
sonoloog en klankkunstenaar, over zijn elektronische compositie The Wall 
uit 2012. Fedde maakte die in Bethlehem op basis van omgevingsgelui-
den, op verzoek van Toine van Teeffelen. De compositie werd opgedra-
gen aan de Tent of Nations. Fedde zegt op zijn website dat hij zijn nieuwe 
kunstvorm wilde inzetten om jongeren in Bethlehem te laten zien hoe ze 
zelf de dreigende klanken die uit hun omgeving op hen afkomen, compo-
sitorisch kunnen transformeren. Gied: "Van beide kunstenaars kunnen 
pelgrims opsteken dat ze niet alleen aandacht moeten hebben voor hei-

lige plaatsen, maar ook voor de beelden van levende mensen en de klanken van de verscheurde 
wereld om hen heen." 
Hierna volgt een panel, met twee reisleiders (waaronder een van PAX, waarvoor Gied in 2004 en 
2006 zgn. 'solidariteitspelgrimages' organiseerde) en twee directeuren van reisorganisaties, die 
veel pelgrims of pelgrim-toeristen naar het Heilige land brengen. Gied: "Ik verwacht een interes-
sante discussie over hoe het in deze tijd met de programmering verder moet".  
De middag wordt besloten met een Skype gesprekje met Meta Floor en Toine van Teeffelen in 
Bethlehem. "Zij zijn bij uitstek twee pelgrimsgidsen met een boodschap aan wie ik het boek dus 
heb opgedragen", aldus Gied. 
  
Wie de boekpresentatie wil bijwonen kan Gied een mail sturen: giedtenberge@gmail.com 
Zie voor de boekaankondiging: 
http://valkhofpers.nl/kom-en-zie?osCsid=j9l2vl44g0fnfmtjv2va54jg10 
 

HELP VLUCHTELINGEN MET EEN UURTJE TIJD  

 
Van 3 tot 9 april a.s. gaan duizenden collectanten de huizen langs met 
een collectebus van ZOA. Een bus brengt gemiddeld vijftig euro op. Precies het bedrag om een 
Syrisch gezin een kachel en brandstof te geven in de koude Jordaanse winters. Nauwelijks voor te 
stellen wat de collectanten dus gezamenlijk kunnen betekenen voor de hulp aan slachtoffers van 
natuur- en oorlogsgeweld. Helpt u ook mee?  
Je wordt er koud van: te bedenken dat je door een ramp of oorlog alles kwijt zou raken: je huis, je 
kleren, je werk en misschien je ouders of je kind. De miljoenen vluchtelingen die in hun eigen land 
of regio proberen te overleven, hebben hulp nodig. 
Door een avond te collecteren helpt u mee deze vluchtelingen in Afrika, Azië en het Midden-
Oosten te helpen. De opbrengst van de jaarlijkse huis-aan-huiscollecte kan voor veel mensen een 
lichtstraal van hoop en een begin van herstel betekenen.  
 
Helpen? 
U kunt vluchtelingen steunen door als collectant mee te helpen. Een uurtje tijd maakt een wereld 
van verschil voor mensen die alles zijn kwijtgeraakt.  
 
Voor meer informatie of om u op te geven:  
Anke Sillars, 0346 - 820159, anke.sillars@gmail.com 
U kunt ook kijken op www.zoa.nl/collecte  

mailto:giedtenberge@gmail.com
http://valkhofpers.nl/kom-en-zie?osCsid=j9l2vl44g0fnfmtjv2va54jg10
http://www.zoa.nl/collecte
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ACTIVITEITEN OVERZICHT VASTENTIJD 2016  

 
Vastenproject: Water, bron van leven 
 
1. Vrijdag 4 maart, mediteren  in Maartensdijk. We vertrekken om 19.15 uur vanaf ons 

kerkcentrum in Reigerskamp naar Maartensdijk om mee te mediteren met de meditatie groep 
in de RK kerk in Maartensdijk. 
Opgave en informatie bij m.kaldenbach@planet.nl  

2. Zondag 6 maart, 4e zondag vasten. Vandaag hebben we een activiteit in het MEC in 
Reigerskamp. Na de viering van 10.00 uur drinken we koffie en lunchen we samen in ons 
kerkcentrum. Wilt  uzelf een lunchpakket mee nemen?  
Om 12.00 uur starten we in het MEC (naast de kinderboerderij) met een workshop rond de 
Waterkringloop. Informatie treft u aan in het vastenboekje en informatiestand in de kerk.  
S.v.p. opgeven op de lijst in de hal. 

3. Donderdag 10 maart, eenvoudige vastenmaaltijd in samenwerking met de diaconie van de 
Ark. Iedereen is van harte welkom.  
Dit jaar zal er door een groep mensen uit beide gemeenschappen een eenvoudige maaltijd 
bereid worden en nodigen we iedereen uit de maaltijd met ons te nuttigen.  
De maaltijd wordt gehouden in de Ark, Duivenkamp 644 in Maarssenbroek. 
Vanaf 18.00 uur bent u van harte welkom. We willen u vragen door te geven dat u komt en 
met hoe velen.  
Graag aanmelden via  of  Daan Weenk 0346 - 570192 of Jaap v.d. Vinne: vdvinne@wxs.nl  

4. Vrijdag 11 maart, mediteren in onze kerk, georganiseerd door de meditatie groep. De kerk is 
vanaf 19.45 uur open, meditatie van 20.00 – 21.30 uur in de kerkzaal.  
Opgave en info bij m.kaldenbach@planet.nl  

5. Zondag 13 maart, 5e zondag vasten. Vandaag organiseren 
we een high tea voor Oeganda aansluitend op de viering 
van 10.00 uur. Voor 2 euro 50 verkopen we een heerlijke 
huisgemaakte punt taart met een kopje thee/koffie voor het 
goede doel. De wereldwinkel heeft een verkooptafel met 
producten uit Afrika. Van harte uitgenodigd. 
Tijdens het thee/koffie drinken en het eten van de heerlijke 
taart worden alle foto’s getoond die gemaakt zijn op de edu-
catieve bijeenkomst van zondag 6 maart in het MEC. 

6. Vrijdag 18 maart, mediteren in Maartensdijk. We vertrekken om 19.15 uur vanaf ons 
kerkcentrum in Reigerskamp naar Maartensdijk om mee te mediteren met de meditatie groep 
in de RK kerk in Maartensdijk. 
Opgave en informatie bij m.kaldenbach@planet.nl  

7. Zondag 20 maart, palmzondag. Vandaag nodigen we speciaal gezinnen uit met een versierde 
palmpaasstok naar de viering van 10.00 uur te komen.  
Na ca. 15 minuten zullen de gezinnen de kerk verlaten om naar de Willem van Hoornhof te 
gaan in Zebraspoor. Daar drinken we samen met de bewoners koffie en limonade en luisteren 
we naar het paasverhaal. 

8. Vrijdag 25 maart, kruiswegstatie om 15.00 uur in zaal 4 van ons 
kerkcentrum 

9. Vrijdag 25 maart, bloemenhulde viering om 20.00 uur met 
voorganger Nico Bulter en koor MOEA.  
Aansluitend aan de viering is er tot 24.00 uur een wake bij het 
kruis.  
Aanwezig zijn om hem niet alleen te laten en ons bewust te 
worden van zijn sterven. U bent welkom om ieder moment 
binnen te lopen om mee te waken. Na de viering van 20.00 uur 
zullen we stil zijn, ieder half uur wordt er een tekst voorgedragen 
en luisteren we naar muziek. 

 

mailto:m.kaldenbach@planet.nl
mailto:vdvinne@wxs.nl
mailto:m.kaldenbach@planet.nl
mailto:m.kaldenbach@planet.nl
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“DE WATERKRINGLOOP”  

 
Zondag 6 maart a.s. organiseren we een activiteit in het Milieu Educatief Centrum in het park 
(naast de kinderboerderij) in Reigerskamp. 
 
We nodigen iedereen van oud tot jong uit om na de viering van 10.00 uur samen in ons kerk-
centrum koffie/thee/limonade te drinken en een broodje te eten. (Neemt u uw eigen lunch mee?) 
 
Om 12.00 uur starten we in het MEC en gaan we aan de slag met de Waterkringloop.  
Het probleem in Oeganda is dat er soms te weinig en soms te veel water is om op een goede 
manier de bodem te bewerken en voedsel te verbouwen.  
Hoe zit dat eigenlijk met de Waterkringloop? 
 
Water is de basis van het leven op aarde, zonder water zou er geen leven zijn. Bijna overal is wel 
water te vinden; in de grond, in de lucht, in mensen en in dieren. Het regent water uit de lucht, 
steeds maar weer. Hoe is dat mogelijk? Je ziet als je naar boven kijkt, niet echt water. Dat water 
zakt in de grond, raakt de grond nooit vol? Waar komt nieuw regenwater vandaan? Raakt het 
water op de wereld nooit op?  
Dit zijn de vragen die relevant zijn bij het onderwerp van dit programma rond Waterkringloop. Wat 
weet u eigenlijk als het gaat om Waterkringloop?  
 
In het eerste deel van het programma gaan we in groepjes een aantal praktische opdrachten doen. 
Daarna zullen we met elkaar een bordspel spelen om te ontdekken wat we deze middag geleerd 
hebben. 
Wat gaan we deze middag leren: 
 waar leidingwater vandaan komt en waar het voor gebruikt wordt;  
 waar vuil water naar toe gaat en hoe het weer schoon gemaakt wordt;  
 hoe wolken en regen ontstaan;  
 op welke verschillende manieren we het regenwater kunnen afvoeren;  
 wat er met de waterkringloop bedoeld wordt;  

en zo krijgen we meer inzicht in de waterkringloop.  
 
U kunt zich voor deze activiteit opgeven in de hal van het kerkcentrum. 
Als u komt lunchen horen we dat ook graag. 
 

VITRINE WERELDWINKEL  

 
In onze kerk staat in de hal een vitrine waarin producten van de 
Wereldwinkel te zien zijn.  
 

Als je wilt, kun je die kopen en afrekenen bij het buffet op zondag of door de 
week bij het parochiesecretariaat. 
 
De vitrine is wat aan de kleine kant. Er zijn regelmatig mooie, net iets te grote, 
producten die er niet in passen. 
 
Daarom de volgende vraag: wie heeft er een grotere vitrine over? 
Misschien ken je iemand die er één weg wil doen. 
Als dat zo is, neem dan contact op met het parochiesecretariaat (telefoon 
0346 - 571111) en we maken graag een afspraak met je. 
 
Alvast bedankt! 
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AGENDA  

 
DATUM TIJD ACTIVITEIT 
Maart 
 wo 9 20:00 Vrouwen uit de bijbel 
 vr 11 19:30 Meditatieavond 
ma 14 20:00 Vergadering Locatieraad 
 wo 16 10:00 Midweekviering 
 vr 18 19:00 K l a v e r j a s 
 wo 23 10:00 S o o s 
 do 24 09:00 Viering en rondleiding scholen 
 20:00 Witte Donderdag gebedsviering 
 vr 25 20:00 Goede Vrijdag gebedsviering 
 za 26 20:00 Paaswake 
 di 29 20:00 Vergadering locale redactie ONE 
 19:30 Vergadering VVE beheer Reigerskamp 
April 
 wo 6 07:00-21:00 Stembureau  Referendum EU  inzake Oekraïne 
 10:00 Themaochtend 
 do 7 19:30 MOEA repetitie ipv woensdag 6 april 
 vr 8 19:30 Meditatieavond 
 do 14 10:00 Vergadering senioren werkgroep 
 20:00 Vrouwen uit de bijbel 
 vr 15 09:30 Vergadering secretariaat 

 
Goed om te onthouden: 
Als u niet bijtijds ruimte reserveert 

 is er mogelijk geen ruimte beschikbaar, 

 kan de reservering niet op het rooster en in de agenda vermeld worden, 

 kan de thermostaat niet geprogrammeerd worden. 
Gelieve bij de reservering ook de begin- en eindtijd te vermelden in verband met de verwarming. 
Wilt u beamer en scherm gebruiken, laat dat het secretariaat dan bijtijds weten. 
 
Het secretariaat Verrijzenisgemeenschap 

REPETITIEDAGEN KOREN  

 
maandag 13.30 – 14.30 Gelegenheidskoor, iedere 2e maandag v.d. maand 
woensdag 19.30 – 21.30 MOEA 
donderdag 19.30 – 21.30 Cantanova, op de oneven weken 
 

VERSCHIJNINGSROOSTER 2016  

 

  Sluitingsdatum  Redactie Verschijnings- 
No. / thema Periode kopij vergadering datum 

3 / Eucharistie – 1e H.C.  16 apr - 4 jun wo 23 mrt di 29 mrt di 12 apr 

4 / Huwelijk 4 jun - 16 jul wo 11 mei di 17 mei di 31 mei 

5 / Wijding 16 jul - 17 sep wo 22 juni ma 27 juni di 12 juli 

6 /  17 sep - 29 okt wo 24 aug ma 29 aug di 13 sep 

7 /  29 okt - 3 dec wo 5 okt ma 10 okt di 25 okt 

8 /  3 dec - jan wo 9 nov ma 14 nov di 29 nov 

 


