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 Parochieblad van de  
 RK Verrijzenisgemeenschap 

Maarssenbroek 
www.verrijzenisgemeenschap.nl 

www.stjandedoper-vechtenvenen.nl 
 ________________________________________  
42e jaargang nummer 7, 2016 
Oplage 800 stuks     
Redactie  
schakel@verrijzenisgemeenschap.nl 
Henry van Raay - Redactieadres  
Duivenkamp 50 0346 - 57 37 69 
Hans Boot 0346 - 56 38 83  

Bijlage bij parochieblad ONE 
3e jaargang nummer 7, 2016   
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 13 december 
Thema: Kerstmis 
 
Inleverdatum kopij uiterlijk 23 november 
Redactievergadering 28 november (maandag) 
schakel@verrijzenisgemeenschap.nl 
 

(Uitsluitend voor kopij !) 

 

DIACONIEZONDAG 2016  
 
Dit jaar wordt in de Verrijzenisgemeenschap op 20 november de Diaconiezondag gehouden. 
Binnen onze grote parochie is er gekozen voor het thema 'Aandacht voor Ouderen'. 
De diverse locaties geven hier op eigen wijze vorm aan. Onze gemeenschap wil inzamelen voor 
een adequaat TV scherm, waar de ouderen in onze gemeenschap gebruik van kunnen maken 
tijdens hun bijeenkomsten. 
Met de huidige materialen is het behelpen. Het is beeld is voor hen slecht te zien en de bediening 
is ingewikkeld. 
Voor dit doel zal er op 20 november na de viering een deurcollecte gehouden worden. Daarna zal 
er nog tijdens de advent ingezameld worden met de bekende paarse bus in de hal. De opbrengst 
van deze collecte wordt na afloop door de Diaconie en Caritas Raad verdubbeld. 
 
Eugenie Weenink 
 

KERKTUIN  
 
Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Roos van Dijk en ik heb de kerktuin 
ontworpen in 2010. Ik werk daarin met een groepje vrijwilligers. Daar zit (zat) het 
probleem; we worden allemaal ouder en het onderhoud wordt teveel. Nieuwe 
vrijwilligers vind ik niet. 
 

Nu heb ik, na overleg met Ruud Agterberg, gezocht naar een oplossing. Die heb 
ik gevonden in een tuinploeg van de Werkspecht: zij zaten op een project te 
wachten toen ik hen benaderde vorige week. Wat een fijne oplossing. Gisteren 
hebben we één en ander besproken en zijn tot de afspraak gekomen dat er vanaf 
14 oktober onder begeleiding van Petra van Dongen of Sander Hoogendoorn van 
de Werkspecht op elke vrijdagochtend in de kerktuin gewerkt wordt vanaf circa 

10.00 uur tot 12.00 uur.  
De vergoeding hiervoor is slechts een donatie en enige wederkerigheid in belangstelling voor de 
Werkspecht. Deze activiteit zal het hele jaar door plaats vinden. 
 
Ik ben hier erg blij mee en zal samen met Bep van Dijk deze activiteit begeleiden. 
  
Roos van Dijk 
tel. 0644 - 944425 
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AGENDA   
 
DATUM TIJD ACTIVITEIT 
Oktober 
ma 31 19:30 Website-groep 
November 
 wo 2 10:00 Themaochtend door Henk Butink 
 vr 4 19:00 K l a v e r j a s s e n 
 wo 16 10:00 Midweekviering 
 do 17 13:00-14:15 Rondleiding Kameleon 
   16:30-20:30 Voorbereiding Vormsel 
 zo 20 15:00-16:00 St. Cecilia Concert 
 wo 23 10:00 S o o s 
 do 24 13:00-14:15 Rondleiding Kameleon 
 vr 25 19:30 Meditatie 
 zo 27 14:00 Katholieke Vietnamese Gemeenschap 
ma 28 19:30 De Zonnebloem 
 20:00 Vergadering locale redactie ONE 
December 
 vr 2 19:30 Meditatie 
 wo 7 10:00 Thema-ochtend met Jos van Os 
ma 12  KBO  jaarlijkse kerstviering 
 vr 16 19:00 K l a v e r j a s s e n 
 zo 17 14:30 Kerstconcert o.l.v. Yvonne Berben-vd Mark 

 
Gelieve bij de reservering van ruimte 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 (GEWIJZIGDE DATUMS !)  
 
  Sluitingsdatum  Redactie Verschijnings- 
No. / thema Periode kopij vergadering datum 
8 / Kerstmis 17 dec - 3 feb wo 23 nov ma 28 nov di 13 dec 

 
Locatieraad Coordinator zalen: 
Leny Hermans, 0346 - 56 66 78 Theo van Dijk, 0346 - 57 81 73 
E: leny.hermans@ziggo.nl E:coordinatiezalen@verrijzenisgemeenschap.nl 
Diaconie en Caritas raad: Kerkbijdrage: 
Henk van der Wal, 0346 - 56 43 45 Administratie kerkbijdragen RK Verrijzenisparochie 
E: henkvanderwal@hetnet.nl NL89 INGB 0003 5341 65 
Pastoraatgroep: 
Marlies de Meij, 0346 - 56 13 35 

Voor huwelijk, dopen, uitvaart, ziekenbezoek, 
vervoer: 

E:pastoraatsgroep@verrijzenisgemeenschap.nl Secretariaat Verrijzenisgemeenschap 
Meldpunt Seksueel misbruik in pastorale relaties Geopend op ma, di. wo, vr van 9.15 tot 11.15 uur. 
T: 0900 - 899 84 11  
 


