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Het volgende Schakeltje verschijnt:
In de week van 25 oktober
Thema:
Inleverdatum kopij uiterlijk 5 oktober
Redactievergadering 10 okober (maandag)
schakel@verrijzenisgemeenschap.nl
(Uitsluitend voor kopij !)

VRIJWILLIGE BIJDRAGE VOOR PAROCHIEBLAD ONE EN HET SCHAKELTJE
Ook dit jaar willen wij u vragen om een financiële bijdrage voor ons parochieblad ONE en het, voor
onze locale nieuwsvoorziening, bijgevoegde Schakeltje.
Beiden worden acht maal per jaar vervaardigd en verspreid. Ondanks het feit dat vele vrijwilligers
binnen de parochie en onze geloofsgemeenschap hiervoor actief bezig zijn, worden voor het
maken van zowel het parochieblad ONE als het Schakeltje, de nodige kosten gemaakt. Mede
daardoor is met name onze financiële bijdrage aan de parochie voor het vervaardigen van ONE
niet gering en wij vragen u, zoals ook in voorgaande jaren, om uw bijdrage in deze kosten.
De bijdrage voor dit jaar is wederom vastgesteld op 15 euro en dit bedrag wensen wij ook in de
komende jaren te kunnen handhaven. Dit is enkel mogelijk indien u allen voor het tot uitdrukking
brengen van uw waardering voor ons parochieblad en het Schakeltje, zowel voor de gedrukte vorm
als voor de digitale versie, uw financiële bijdrage blijft leveren.
De ontvangers van de gedrukte exemplaren kunnen dit doen door gebruik te maken van de bij
deze editie van ONE gevoegde acceptgiro.
Of via internetbankieren met gebruikmaking van het op de acceptgiro vermelde ING-banknummer
NL47 INGB 0001 5841 54 ten gunste van:
RK St Jan de Doper / Locatie: RK Verrijzenisgemeenschap.
Degenen die in het verleden hebben aangegeven de Schakel via te website te bekijken en dit
thans ook met ONE doen, krijgen, via de contactpersonen in hun wijk, dit schrijven in een
enveloppe met acceptgiro. Ook een bijdrage van uw kant is hard nodig om ons in de toekomst in
staat te stellen ONE en het Schakeltje te kunnen blijven vervaardigen.
Wel willen we duidelijk stellen dat deze bijdrage vrijwillig is. In geval wij uw bijdrage niet ontvangen
blijft u, indien u dat wenst, zelfs het gedrukte exemplaar van ONE en het Schakeltje gewoon
ontvangen, maar we rekenen er op dat velen van u hun blijk van waardering willen tonen door te
voldoen aan ons verzoek om betaling van voornoemde bijdrage!
Hartelijk dank namens de Locatieraad van de Verrijzenisgemeenschap-Maarsssenbroek,
Ben Lenssinck, penningmeester.
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AGENDA
DATUM TIJD
ACTIVITEIT
September
wo 21 10:00
Midweekviering
vr 23 19:30-21:30 Meditatie
di 27 20:00
Contactpersonen werkgroep / liturgischberaad / klankbord
wo 28 10:00
Soos
vr 30 19:30-21:30 Meditatie
Oktober
di 4 19:30
Wijktafel Reigerskamp
vr 7 19:00
Klaverjassen
Vergadering locale Redactie ONE
ma 10 20:00
17 t/m 23 oktober
Herfstvakantie
wo 19 10:00
Midweekviering
vr 21 19:30-21:30 Meditatie
wo 26 10:00
Soos
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
No. / thema
7/
8/

Periode
29 okt - 3 dec
3 dec - jan

Sluitingsdatum
kopij
wo 5 okt
wo 9 nov

Locatieraad
Leny Hermans, 0346 - 56 66 78
E: leny.hermans@ziggo.nl
Diaconie en Caritas raad:
Henk van der Wal, 0346 - 56 43 45
E: henkvanderwal@hetnet.nl
Pastoraatgroep:
Marlies de Meij, 0346 - 56 13 35
E:pastoraatsgroep@verrijzenisgemeenschap.nl
Meldpunt Seksueel misbruik in pastorale relaties
T: 0900 - 899 84 11
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Redactie
vergadering
ma 10 okt
ma 14 nov

Verschijningsdatum
di 25 okt
di 29 nov

Coordinator zalen:
Theo van Dijk, 0346 - 57 81 73
E:coordinatiezalen@verrijzenisgemeenschap.nl
Kerkbijdrage:
Administratie kerkbijdragen RK Verrijzenisparochie
NL89 INGB 0003 5341 65
Voor huwelijk, dopen, uitvaart, ziekenbezoek,
vervoer:
Secretariaat Verrijzenisgemeenschap
Geopend op ma, di. wo, vr van 9.15 tot 11.15 uur.

