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Bijlage bij parochieblad ONE 
6e jaargang nummer 1, 2019 
Bijdrage Schakel 
RK Verrijzenisgemeenschap - Maarssen 
NL47 INGB 0001 5841 54 
Opzeggingen / aanmeldingen: 
secretariaat@verrijzenisgemeenschap.nl 
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Het volgende Schakeltje verschijnt: 
In de week van 12 maart 
Thema: Pasen 
 
Inleverdatum kopij uiterlijk 20 februari 
Redactievergadering 25 februari (maandag) 

 

VERZOEK  
 
Het is in onze geloofsgemeenschap een goede gewoonte om bij iedere viering een (of meerdere) 
artikel(en) mee te nemen voor de minderbedeelden onder ons en dit in de daarvoor bestemde 
mand voor de voedselbank te deponeren. 
 

Het verzoek bij deze is echter om geen los fruit en dergelijke in die mand te 
leggen, omdat deze artikelen door de voedselbank slechts 1x per maand 
worden afgehaald en dit kan gaan liggen rotten bij lang liggen. Dit met alle 
gevolgen van dien. 
 
Bij voorbaat onze dank voor de medewerking en natuurlijk voor het feit, dat 
u überhaupt producten voor deze mand wilt blijven meenemen. 

 
Namens de beheergroep,  
Anton Smit 
 

OPBRENGST ADVENT – KERSTMIS EN OUDJAAR  
 
De afgelopen periode is er weer een extra beroep op de portemonnee van u als 
kerkganger gedaan voor diverse collectes.  
 
De opbrengsten hiervan zijn als volgt: 

1. Diaconiezondag en de paarse Advent bus uit de hal van de kerk bestemd voor PCI 
(Parochiële Charitas Instelling) Sint Jan de Doper voor 3 kaptafels voor de vrouwen-
gevangenis in Nieuwersluis: een totaalbedrag van € 730,25  
 

2. De collecte op Kerstavond 24 december bestemd voor DCR (Diocesane Charitas Raad) in 
Maarssen/Maarssenbroek t.b.v. de minderbedeelden onder ons: een bedrag van € 932,46 

 
Uiteraard willen wij iedereen, die aan één of meerdere van deze collectes heeft bijgedragen, daar 
nogmaals hartelijk voor bedanken. 
 
Anton Smit 
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ACTIE KERKBALANS 2019 MET ALS THEMA “GEEF VOOR JE KERK“  
 
Beste parochianen, 
 
Zoals u bekend is, is deze actie bedoeld om onze eigen 
geloofsgemeenschap en de parochie financiële 
draagkracht te geven. Daarom doen wij in de periode 
van 19 januari tot en met 3 februari 2019, zoals ieder jaar 
weer, een beroep op u om ons financieel te steunen. Bij 
de Actie Kerkbalans gaan wij ervan uit dat niet alleen 
grote bedragen ons ondersteunen, maar dat ook kleine 
bedragen wezenlijk zijn voor de financiële solidariteit.  
 
In de loop der jaren hebben enkele parochianen te kennen gegeven niet meer te kunnen 
deelnemen aan de jaarlijkse Actie Kerkbalans. 
Zij krijgen, op hun verzoek, dan ook geen intekenformulier meer bezorgd. 
Mocht u één van hen zijn en bent u inmiddels van gedachten veranderd of is uw situatie zodanig 
gewijzigd dat u wel weer wilt deelnemen aan de Actie Kerkbalans, dan kunt u dat kenbaar maken 
bij mevrouw R. van der Mark van de Administratie Kerkbijdragen R.K. Verrijzenisgemeenschap. U 
kunt mevrouw Van der Mark bereiken op haar telefoonnummer 0346-562653 of via haar 
emailadres: r.vdmark@ziggo.nl.       
U krijgt dan alsnog van haar een intekenformulier toegezonden. 
U kunt ook gewoon een bijdrage storten op onze postgiro met het IBAN-rekening-nummer NL 89 
INGB 0003 5341 65 ten name van RK Par St Jan de Doper-Kerkbijdrage Verrijzenisgem. 
Maarssenbroek. Dit kan natuurlijk altijd en het hele jaar door! 
 
Tevens willen wij uw aandacht vestigen op de mogelijkheid van het geven van periodieke giften 
met een onderhandse akte van schenking aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Tot 
en met 2013 kon u dit enkel laten regelen met een “Notariële Lijfrente van Schenking” (=gift in de 
vorm van een lijfrente voor minimaal vijf jaar). Vanaf 2014 is het niet meer noodzakelijk. 
Om voor aftrek van uw gift in aanmerking te komen zonder dat aan de drempel van 1% van het 
zogenaamde drempelinkomen behoeft te worden voldaan, kunt u sinds 2014 zelf uw periodieke gift 
aan de Verrijzenisgemeenschap samen met de parochie vastleggen, in de onderhandse akte van 
schenking “Overeenkomst Periodieke gift in geld”. Nadere informatie hierover kunt u inwinnen bij 
ondergetekende. 
Het voordeel voor u is, dat op deze wijze de fiscale voordelen op eenvoudige wijze kunnen worden 
gerealiseerd. Voordeel voor onze geloofsgemeenschap is dat zij verzekerd is van een constante 
stroom van bijdragen en dat in de praktijk parochianen wellicht zelfs iets meer kunnen geven, 
omdat zij een fiscale subsidie krijgen.  Binnen onze geloofsgemeenschap maakt inmiddels ruim 
7% gebruik van deze wijze van financiële bijdrage leveren, waarvoor wij dan ook zeer dankbaar 
zijn. 
Deze vorm van geregistreerde periodieke schenking staat ook op het intekenformulier welke u 
aantreft in de envelop bij de Actie Kerkbalans 2019. 
 
Tenslotte danken wij u hartelijk voor uw hulp en steun in het voorgaande jaar.  
Ook in 2019 hopen wij weer op u te mogen rekenen. 
 
Namens de locatieraad, 
Ben Lenssinck (locatiepenningmeester), tel. 0346 560689.  
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VERSCHIJNINGSROOSTER 2019  
 
  Sluitingsdatum  Redactie Verschijnings- 
No. / thema Periode kopij vergadering datum 
2 - Pasen maart - april wo 20 feb ma 25 feb di 12 maart 
3 - Pinksteren mei - juni wo 10 april ma 15 april di 30 april 
4 - Zomervakantie juli – aug wo 5 juni di 11 juni di 25 juni 
5 -  sept – okt wo 7 aug ma 12 aug di 27 aug 
6 - nov – dec wo 9 okt ma 14 okt di 29 okt 
7 - Kerstmis / Kerkbalans dec – feb wo 27 nov ma 2 dec di 17 dec 
1 -  feb - april wo 22 jan ma 27 jan di 11 feb 

 

GELOOFSGESPREKKEN  
 
De geloofsgesprekken na de vieringen in de periode januari t/m juni 2019 zullen plaatsvinden op: 

 Zondag 3 februari  
 Zondag 7 april  
 Zondag 16 juni 

 

VIERING VAN WOORD EN LIED  
 
Op zondag 10 februari organiseert ons koor Moea om 10.00 uur weer een 
viering van Woord en Lied. Deze keer is de voorganger Bob Smits en vertelt 
Toos de Kroon ons haar verhaal. 
In de Viering van Woord en Lied vertelt een lid van onze geloofsgemeenschap 
uit zijn levens- en geloofsverhaal; daarbij kiest zij/hij een lied dat haar of hem geraakt heeft en met 
haar/hem meetrekt. 
Samen met de voorganger kiezen we een passende Bijbellezing; ook de andere liederen die we 
zingen tijdens deze viering raken het verhaal van de verteller. Zo wordt de Woord- en Liedviering 
een vaak ontroerend en inspirerend geheel. We hebben gekozen om tijdens deze vieringen in een 
cirkel te zitten zodat ook voorganger en koor deel uit maken van de kring, hetgeen een zekere 
intimiteit weergeeft. 
 
Wil jij -of u- je verhaal met ons delen? Vind je het mooi dat wij allen ‘jouw’ lied gaan zingen bij jouw 
verhaal? Meld je dan aan bij Jan Willem Verwaaijen (jwff@ziggo.nl) of Rini Willemse 
(riniwillemse@ziggo.nl) Zij kunnen je, indien gewenst, meer informatie geven. 
 

KLOOSTERWEEKEND: SCHEPPING  
 
Tijdens een kloosterweekend verblijf je in een franciscaans klooster en leef je mee op 
het ritme van de broeders en zusters. Tussen de gebeden en maaltijden door maak je 
kennis met, of verdiep je je verder in, het leven van Franciscus en Clara van Assisi. 
Daarnaast heb je samen met andere deelnemers een eigen verdiepingsprogramma. 
Dit weekend staat het Zonnelied (ook wel genoemd het Loflied van de schepselen) centraal. We 
kijken hoe hierin Franciscus verbondenheid met al wat is, zichtbaar en voelbaar wordt. Een loflied 
op de Allerhoogste! 
 
Meer info: www.franciscaansebeweging.nl/activiteiten/kloosterweekend-schepping 
Datum: Vrijdagmiddag 17.30 uur tot zondagmiddag uiterlijk 14.30 uur 
Locatie:  Clarissen Nijmegen, Waterstraat 141, 6541 TE Nijmegen 
Inschrijven:  info@kloosterweekend.nl  

MOEA 
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AGENDA   
 
Datum Tijd Activiteit Datum Tijd Activiteit 
Januari Rest van 2019 (voor zover bekend) 
Vr 18 20:00 Klaverjassen Wo 20 Mrt 07:00 Verkiezingen PS 
Wo 23 10:00 Soos    10:00 Soos 
Vr 25 19:45 Meditatie avond Vr 22 Mrt 20:00 Klaverjassen 
Februari Wo 27 Mrt 10:00 Midweek viering 
Vr 1 19:45 Meditatie avond Vr 29 Mrt 19:45 Meditatie avond 
Zo 3 11:30 Geloofsgesprek Ma 1 Apr 19:00 Eerste Communie 
Di 5 14:00 Inleveren Kerkbalans Vr 5 Apr 19:45 Meditatie avond 
  19:00 Inleveren Kerkbalans Zo 7 Apr 11:30 Geloofsgesprek 
Wo 6 10:00 Thema ochtend Di 9 Apr 19:45 Vrouwen uit de Bijbel 
Do 7 09:00 Rondleiding Kameleon Wo 10 Apr 12:00 Pianostemmer 
  19:00 Inleveren Kerkbalans Vr 12 Apr 20:00 Klaverjassen 
Zo 10 10:00 Woord- en liedviering Moea Ma 15 Apr 20:00 Redactievergadering 
Ma 11 19:30 Vergadering Zonnebloem Do 18 Apr 09:00 Schoolviering Pasen 
Di 12 19:45 Vrouwen uit de Bijbel Vr 10 Mei 19:45 Meditatie avond 
Vr 15 19:45 Meditatie avond Ma 13 Mei 19:30 Zonnebloem 
Ma 18 20:00 Buffetgroep Do 23 Mei 07:00 Verkiezingen Europa 
Di 19 19:30 Wijktafel Reigerskamp Vr 24 Mei 19:45 Meditatie avond 
Wo 20 10:00 Midweek viering Di 11 Jun 20:00 Redactievergadering 
Vr 22 20:00 Klaverjassen Vr 14 Jun 19:45 Meditatie avond 
Ma 25 20:00 Redactievergadering Zo 16 Jun 11:30 Geloofsgesprek 
Di 26 20:00 Werkgroepen overleg Vr 28 Jun 19:45 Meditatie avond 
Wo 27 11:00 Jaarlijkse senioren lunch Do 4 Jul 09:00 Schoolviering groep 8    

N.B. dus geen Soos! Vr 12 Jul 19:45 Meditatieavond 
Maart Ma 2 Sep 19:30 Zonnebloem 
Di 5 19:45 Vrouwen uit de Bijbel Ma 25 Nov 19:30 Zonnebloem 
  20:00 Verrijzenis team      
Wo 6 10:00 Midweek viering      
Vr 8 09:30 Vergadering secretariaat      
  19:45 Meditatie avond      

 
Het secretariaat is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9:15 – 11:15 met uitzondering van 
donderdag. Goed om te onthouden: Het reserveren van zalen kan alleen per mail via het 
secretariaat: secretariaat@verrijzenisgemeenschap.nl 
 
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 de datum, welke zaal, het aantal personen verwacht en de begin- en 
eindtijd te vermelden in verband met de verwarming.  
Wilt u laptop, beamer en scherm gebruiken, laat dat het secretariaat dan bijtijds weten. 
 

REPETITIEDAGEN KOREN  
 
 Gelegenheidskoor: Iedere 2e maandag van de maand (13:30 - 14:30) 
 MOEA: Iedere week op woensdag (19:45 - 21:45) 
 Cantanova Iedere oneven week op donderdag (19:45 - 21:45)  

 m.u.v. de schoolvakanties  


