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     Parochieblad van de   RK Verrijzenisgemeenschap 

Maarssenbroek 
www.verrijzenisgemeenschap.nl 

www.stjandedoper-vechtenvenen.nl 
 ________________________________________  
42e jaargang nummer 4, 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 4, 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 12 juli 
Thema: Wijding 
 
Inleverdatum kopij uiterlijk 22 juni 
Redactievergadering 27 juni (maandag) 
schakel@verrijzenisgemeenschap.nl 
 

(NIET voor opzeggingen !) 
 
OPBRENGST COLLECTE  
 De opbrengst van de collecte voor de Oekraïne was op 24 april j.l. maar liefst € 222,53. 
Hartelijk dank aan een ieder die aan dit succes heeft meegeholpen.  
Stefan van Dijk  
GEZOCHT….  
 
Kleine bloempotjes om een bloemetje van de week in op te maken. Heeft u nog potjes in de kelder of schuur staan? 
Wij kunnen ze goed gebruiken.  U kunt ze afgeven aan iemand van het secretariaat of de koster.  
Alvast  hartelijk dank namens de Bloemengroep  
IN MEMORIAM  
 Op 23-2-2016 is Peter Klarenbeek, wonende te Boomstede 37, overleden. Hij is 48 jaar geworden. 

Dat hij nu thuis mag zijn bij onze God en dat wij trouw mogen blijven aan het goede dat we van hem hebben ontvangen. 
 Wij wensen de familie en vrienden kracht, troost en Gods nabijheid toe voor de tijd die voor hen ligt. 
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AGENDA   
 
DATUM TIJD ACTIVITEIT Juni  za 4 10:30-14:30 Klankbordgroep met lunch 
 do 9 10:00 Vergadering Senioren   tot 16:00 Viering en rondleiding 3 scholen 
 vr 10 19:30 Meditatie avond  wo 15 10:30 Midweekviering met Gelegenheidskoor  speciaal Wim + Trees 60 jaar getrouwd 
 do 16 16:00 Catechetisch platform  vr 17 09:30 Vergadering secretariaat 
 wo 22 10:00 S o o s  vr 24 19:30 Meditatie avond ma 27 20:00 Vergadering locale redactie ONE 
Juli ma 4 20:00 Vergadering Locatieraad 
 wo 20 10:00 Midweekviering  wo 27 10:00 S o o s 9 juli t/m 21 augustus  Z O M E R V A K A  N T I E 

 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 
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 

 
 
 


