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(Uitsluitend voor kopij !) 

 

MOEA VIERING VAN WOORD EN LIED  
 
Op zondag 21 mei 2017 organiseert het koor Moea om 10.00 uur weer een 
viering van Woord en Lied. Voorganger is Hans Boerkamp.  
In deze vieringen staan persoonlijke verhalen van parochianen centraal. Daar-
bij kiest iemand uit onze gemeenschap een lied uit het Moea repertoire dat hem 
of haar geraakt of gesteund heeft in de afgelopen jaren en dat na het persoonlijk verhaal gezongen 
zal worden. Ook de andere liederen sluiten hierbij aan, waarbij wij hopen dat het een inspirerend 
geheel wordt. 
 
Zoals gebruikelijk wordt de kerkzaal omgebouwd in een kring en maken koor en voorganger op 
deze manier deel uit van de kring. Wij hopen dat veel mensen met ons mee willen vieren en 
nodigen je daarom van harte uit!  
 
Ken jij een Moea lied dat inspireert of dat steun geeft? En wil je je verhaal delen met onze 
gemeenschap? Meld je dan aan bij Rini Willemse via riniwillemse@ziggo.nl 
Zij kan je, indien gewenst, meer informatie geven. 
 

VIEREN MET JOUW VERHAAL  
 
Sinds Pasen is er het boek Vieren met jouw Verhaal te koop. In het boek staan de verhalen uit de 
vieringen van Woord en Lied van de afgelopen vijf jaar. Als u wel eens bij zo’n viering bent 
geweest, dan zult u ongetwijfeld ervaren hebben hoe uniek zo’n verhaal is, terwijl u tegelijkertijd 
hoogst waarschijnlijk veel punten herkende uit uw eigen leven.  
Twintig levens- en geloofsverhalen, waarin verteld wordt over vallen en opstaan, geloof en 
ongeloof, teleurstelling en vreugde, ja – eigenlijk alles wat je in een leven kunt ervaren. Elk verhaal 
is geschreven met eigen woorden… Ook het gekozen lied dat bij het verhaal hoort, is in het boek 
afgedrukt. Een voorwoord en een stukje over het ontstaan van de Woord- en Liedviering 
completeren het geheel. 
 
Het boek is te koop voor € 14,95. De opbrengst gaat naar onze eigen geloofsgemeenschap! 
Het boek is te koop bij het secretariaat van onze Verrijzenisgemeenschap.  
 
U kunt het ook bestellen bij Antoine Kaldenbach door € 14,95 (of veelvouden) over te maken naar 
NL25 INGB 0670 6314 77 t.n.v. A. Kaldenbach.  
Of u kunt hem even bellen: 0346-561714 of 0620 887744. Wat u het makkelijkst vindt! 

 

MOEA 
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SCHOLEN VIEREN PASEN IN MAARSSENBROEK  
 
Donderdag 13 april zijn de 3 katholieke scholen, KBS De Wilde Wingerd, KBS de Kameleon en 
KBS Franciscus uit Maarssenbroek weer naar het kerkcentrum gekomen om Pasen te vieren. In 
totaal 5 vieringen en een kleine 1.000 kinderen hebben uit volle borst gezongen, gebeden en 
geluisterd naar het verhaal van de Goede Week en Pasen. 
 
Petrus stond centraal. Jezus was een visser, een visser van mensen en heeft zijn leerlingen 
meegenomen om ze verhalen te laten beleven en door te laten vertellen. Alle scholen hadden 
vissen gemaakt. Vissen staan in dit geval voor leven, leven dat we niet altijd zien maar leven dat 
we moeten koesteren, leven waar we met elkaar voor moeten zorgen. Ook als het leven diep 
verscholen of onzichtbaar is, dan mogen we er in geloven en op vertrouwen dat het leven toch 
verder gaat. Pastor Hedwig Mensink heeft de kinderen weer geïnspireerd met mooie verhalen. 
 
Het slotlied werd ook weer uit volle borst gezongen: ’t is Pasen zei de Vink! 

 
 

IN MEMORIAM  
 
Op 1 mei 2017 is Paul Vehmeijer op 75 jarige leeftijd overleden, wonende op de 
Maarssenbroeksedijk Oost 34. 
Dat hij nu thuis mag zijn bij onze God en dat wij trouw mogen blijven aan het goede dat 
we van hem hebben ontvangen. 
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FRANCISCAANSE REISGIDS  
 
De reisgids Umbrië, in de voetsporen van Franciscus door Gerard Pieter 
Freeman is helemaal herzien en in een nieuw jasje gestoken. Alle plekken in 
Umbrië die een rol spelen in het leven van Franciscus van Assisi komen aan 
bod. De populaire reisgids over het land waarin de heilige leefde is nog beter 
en aantrekkelijker geworden. De reisgids is opnieuw onmisbaar voor hen die 
Umbrië in het voetspoor van Franciscus willen leren kennen. 
 
Reizen met diepgang 
Umbrië staat wereldwijd niet alleen bekend om zijn prachtige natuurschoon en voortreffelijke eten. Het 
‘groene hart’ van Italië is ook de plaats waar de heilige Franciscus van Assisi het grootste gedeelte van 
zijn leven doorbracht. De streek is daarmee een plek van rust en bezinning geworden, waar men overal 
bijzondere kloosters en kerkjes, bossen en steden tegenkomt. Bij veel van die plekken zijn verhalen 
over de populaire heilige te vertellen. 
  
Umbrië, in de voetsporen van Franciscus doet precies dat. De reisgids neemt je mee door het land van 
Franciscus en vertelt je niet alleen de praktische zaken die je van een reisgids verwacht, maar vertelt 
ook de bijzondere verhalen die zich op die plekken afgespeeld zouden hebben. Zo reis je én door het 
land én door het leven van Franciscus. 
 

Inhoud van het boek 
Het inleidende hoofdstuk is een kennismaking met Franciscus en zijn 
broederschap, toen en nu. In de hoofdstukken daarna wordt eerst 
Assisi beschreven. Er is uitgebreid aandacht voor de enorme grafkerk 
van Franciscus, maar ook onbekende plekjes in de stad van de vrede 
krijgen aandacht. 
 
Daarna komen plekken in de directe omgeving van de stad aan bod. 
Zoals de grote kathedraal van Santa Maria degli Angeli waar 
Franciscus’ sterfplek is, kluizenarij de Carceri en de kleine melaatsen-
kolonie Santa Maria Maddalena, allemaal ondersteund door de 
bijbehorende verhalen. 
 
In het laatste deel van de reisgids worden bijzondere franciscaanse 
plekken iets verder van de stad besproken. 
 
Het boek is onder andere te bestellen in de webshop van de 
Franciscaanse Beweging op www.franciscaansebeweging.nl en 

verkrijgbaar bij de boekhandel. 
Heeft u nog vragen? Mail of bel gerust. info@franciscaansebeweging.nl of 073-6131340 
 

MIJN EERSTE BIJBEL  
 

Alle bekende verhalen zijn opgenomen. De verhaalstijl is beschrijvend en 
eigentijds. De vertellingen variëren sterk in lengte: twee tot tien pagina's. 
Moeilijke begrippen worden in de tekst zelf uitgelegd op een manier die 
goed past bij de vlotte verhaalstijl.  
 
Deze kinderbijbel is bedoeld als een kennismaking met de bijbel. De verha-
len worden naverteld met een minimum aan uitleg. Boodschappen en bete-
kenissen voor deze tijd mag de lezer zelf uit de tekst afleiden. 
 
Maar liefst 383 pagina's. Deze kinderbijbel heeft een gouden rug en een 
goudkleurig lint om de bijbel dicht te strikken. 
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AGENDA   
 
DATUM TIJD ACTIVITEIT 
Mei 
ma 22 19:30 Vergadering van de Zonnebloem 
 wo 24 10:00 S o o s 
 do 25   H e m e l v a a r t 
 vr 26 09:30 Vergadering van het secretariaat 
   19:30 Meditatie 
 di 30 19:00 VvV Reigerskamp VT 2000 
Juni 
 vr 9 19:30 Meditatie 
 do 15  De hele dag schoolverlaterviering 
ma 19 20:00 Vergadering locale redactie ONE 
 wo 21 10:00 Midweekviering 
 do 22 10:00 Vergadering werkgroep senioren 
 vr 23 19:30 Meditatie 
 wo 28 10:00 S o o s 
Juli 
08 juli t/m 20 augustus  Zomervakantie 

 
Let op, mededelingen voor de donderdag 25 mei Hemelvaart en het weekeinde, kunnen uiterlijk 
opgeven worden vóór woensdag 24 mei ! 
 
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 2017  
 
  Sluitingsdatum  Redactie Verschijnings- 
No. / thema Periode kopij vergadering datum 
4 / 7 juli – 15 sep wo 14 juni ma 19 juni di 4 juli 
5 / 15 sep – 13 okt wo 23 aug ma 28 aug di 12 sep 
6 / 13 okt – 17 nov wo 20 sep ma 25 sep di 10 okt 
7 / 17 nov – 15 dec wo 25 okt ma 30 okt di 14 nov 
8 / Kerstmis 15 dec – jan wo 22 nov ma 27 nov di 12 dec 

 

 


