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     Parochieblad van de   RK Verrijzenisgemeenschap 

Maarssenbroek 
www.verrijzenisgemeenschap.nl 

www.stjandedoper-vechtenvenen.nl 
 ________________________________________  
42e jaargang nummer 5, 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 5, 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 september 
Thema: Start 
 
Inleverdatum kopij uiterlijk 24 augustus 
Redactievergadering 29 augustus (maandag) 
schakel@verrijzenisgemeenschap.nl 
 

(Uitsluitend voor kopij !) 
 
BEDANKT  
 Wij denken met heel veel dankbaarheid terug aan de dankviering die Marlies de Meij met ons heeft 
voorbereid voor ons 60 jarig huwelijk op 15 juni. Wij hebben bewondering voor alle inzet om de viering tot een groot feest te maken. Wij denken bijvoorbeeld aan alle extra repetities die het koor 
heeft gehouden om onze lievelingsmuziek te kunnen laten horen. Ook de bloemenversiering heeft ons verrast. En dan al die hulp bij het buffet en denk vooral ook aan het klaarmaken van de kerkzaal en de organisatie bij het koffie drinken en zo kunnen wij wel doorgaan. De opmerking 
“Maken jullie je maar niet ongerust, alles komt goed” hebben wij vele malen gehoord.  
 Wij zijn ook erg blij dat wij door o.a. jullie giften € 600,-- hebben kunnen over-maken aan de stichting KIKA. 
  
Het is heel fijn om deel te mogen zijn van deze gemeenschap. Dank, dank, dank.  Trees en Wim Verberne 
 
ONTZETTEND BEDANKT!!!  
 
In één woord geweldig!  Op zaterdag 28 mei j.l. hebben we weer onze jaarlijkse  
poetsochtend gehouden. We hebben met ons allen keihard 
gewerkt. Het is een groot succes geworden. We gingen trots naar 
huis, want het kerkgebouw zag er weer echt schoon en verzorgd uit. Wij zijn bijzonder tevreden en het was nog heel gezellig ook!  
Nogmaals bedankt en wie weet tot volgend jaar.  
Namens de Poetsploeg, Maria van Velzen 
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AGENDA   
 
DATUM TIJD ACTIVITEIT Juli 9 juli t/m 21 augustus Z o m e r v a k a n t i e 
 wo 20 10:00 Midweekviering  wo 27 10:00 S o o s 
Augustus  wo 17 10:00 Midweekviering  wo 24 10:00 S o o s 
 12:00 Piano wordt gestemd ma 29 20:00 Vergadering locale redactie ONE 
September ma 5 19:30 Vergadering van de Zonnebloem  vr 9 19:30-21:30 Meditatie  

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 
6 / Start 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 

 


