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VERNIEUWDE WEBSITE

We hebben medio december 2016 de website http://www.verrijzenisgemeenschap.nl/ uitgebreid en
tevens uiterlijk doen lijken op dat van onze R.K. Parochie St Jan de Doper - Vecht en Venen.
Op de website vindt u onder andere actuele overzichten van Vieringen, van Activiteiten en van de
laatste mededelingen en andere wetenswaardigheden. We raden u aan een kijkje te nemen.
Het hoofdmenu bestaat uit:
 Home
 Over Ons
 Wat bieden wij
 Verdieping
 Hulp
 Contact
 U/jij
 Zoeken ( )
We danken de velen die aan deze vernieuwde website hun bijdrage hebben geleverd. We staan
open voor suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen, zoals op het gebied van sociale media.
Het website team:
Helena Handa, Ruud Agterberg, Corrie van Os, Mark Heijsman en Gerard Strijdveen

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
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MOEA VIERING VAN WOORD EN LIED

MOEA

Op zondag 19 februari 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. Daarbij
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 Jan Willem Verwaaijen (jwff@ziggo.nl) of Rini Willemse (riniwillemse@ziggo.nl)
Zij kunnen je, indien gewenst, meer informatie geven.

NIEUW INITIATIEF VOOR GODSDIENSTONDERWIJS
Vraagt u zich ook wel eens af hoe we ervoor kunnen zorgen dat jongeren zich gaan of
wellicht blijven interesseren voor de kerk of religie in het algemeen? De Franciscaanse
Beweging is een nieuw initiatief gestart om het godsdienst- en levensbeschouwelijk
onderwijs dichter bij de belevingswereld van de jeugd te brengen.
We ontwikkelen op dit moment een mobiele app met lespakket dat wij volgend jaar willen introduceren. In dat pakket staan de waarden van Franciscus van Assisi centraal, maar dan in een
modern jasje, afgestemd op de digitale belevingswereld van de jeugd. Dat Franciscus' waarden in
deze tijd nog aanspreken blijkt wel uit de populariteit van de Paus, ook onder jongeren. De kunst is
om die waarden te vertalen naar een taal die jongeren begrijpen. De app met onderwijsprogramma
is daar een goede poging toe. Ik nodig u van harte uit meer te lezen over deze app op de website
van Geloofinjeproject.
Om het project op een degelijke manier te realiseren is er een flink budget
nodig. Dat kan de Franciscaanse Beweging helaas niet helemaal zelf
opbrengen. Om het project toch te laten slagen hebben we ons gericht op
crowdfunding. Daarmee geven we veel mensen en organisaties de mogelijkheid
een beetje bij te dragen aan de financiering van dit project. Zo kunnen we toch
een behoorlijk bedrag bij elkaar verzamelen. Dat dit project meer mensen
bezighoudt blijkt wel uit het aantal donaties dat al binnen is. We hebben al ruim
20% van het bedrag binnen.
Graag attendeer ik u op dit bijzondere project en vraag ik u te overwegen of een financiële donatie,
groot of klein, binnen uw mogelijkheden ligt. Natuurlijk staat er tegenover iedere donatie een
tegenprestatie van onze kant. U leest alles over dit project op www.geloofinjeproject.nl.
Voor vragen of opmerking kunt u contact met mij opnemen middels onderstaande gegevens.
Met vriendelijke groet,
Thomas Hontelez
Franciscaanse Beweging
Van der Does de Willeboissingel 11
5211 CA 's-Hertogenbosch
tel. 073-6131340
www.franciscaansebeweging.nl
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WORD ZOA-COLLECTANT EN HELP VLUCHTELINGEN
ZOA start haar collecteweek met het thema ‘Vrede is niet te koop, een deken wel’, voor de
slachtoffers van natuur- en oorlogsgeweld. De collecte vindt plaats van 20 t/m 25 maart
2017. Help jij mee met collecteren?
Wereldwijd zijn er momenteel ruim 65 miljoen vluchtelingen en het worden er steeds meer. Denk
aan Noord-Uganda, waar elke dag 2000 tot 3000 vluchtelingen uit Zuid-Sudan aankomen uit angst
voor het geweld in hun thuisland. Of aan Jemen, waar een burgeroorlog al meer dan anderhalf jaar
duurt en zo’n 21 miljoen van de 25 miljoen inwoners direct afhankelijk is van humanitaire hulp.
Deze mensen zijn alles kwijt en hebben dringend hulp nodig.
In Maarssen zoeken we collectanten om deze mensen te helpen. Voor jou een uurtje inzet, voor
hen hoop op een betere toekomst!
ZOA helpt met de opbrengst van de collecteweek mensen die slachtoffer zijn van een oorlog of
natuurramp en daardoor alles zijn kwijtgeraakt. Dat doen ze door hen ter plekke of in een buurland
op te vangen en noodhulp te bieden. Denk hierbij aan voedsel, schoon drinkwater en (tijdelijk)
onderdak. Daarnaast helpen ze deze mensen ook om na een ramp hun leven weer op te bouwen.
Aanmelden
Ervaar dat jij een verschil kunt maken. Het collecteren kost eenmalig ongeveer een uur tijd.
Aanmelden kan bij Anke Sillars (0346-820159 of anke.sillars@gmail.com).
U kunt ook kijken op www.zoa.nl/collecte

DE TOREN
Het sneeuwde op die vroege wintermorgen
toen ik in ‘t schaars verlichte straatje liep
achter de Domkerk. De omgeving sliep
in metersdikke nevel weggeborgen.
Toen keek ik op. Achter de kerk verrees
de toren, als een tevergeefs bestreden
herinnering, een schim uit het verleden
stilstaande langs de weg van alle vlees.
De toren leek door nevel te verschijnen
als door carbon een wazige doorslag.
Ik staarde ver naar boven en ik zag
vanuit de ramen vage lichten schijnen.
Heel even dacht ik zelfs dat de contouren
die ik kon zien bewegen aan de ruit
een monnik toebehoorden die nog luid
vermanend sprak tot middeleeuwse boeren.
Kwam koppig terug wat eens werd uitgewist
of volgt de tijd in nevel dwaze sporen?
Misschien zag iemand boven in de toren
mij lopen, in de winter, in de mist.
Lennard van Rij
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AGENDA
DATUM TIJD
ACTIVITEIT
Februari
di 7 20:00-22:00 Vrouwen uit de Bijbel
do 9 14:10-14:40 Rondleiding KBS Franciscus
20:00
Hoquetus samenzijn
vr 10 19:30-21:30 Meditatie
wo 15 10:00
Midweekviering
do 16 10:00
Vergadering senioren werkgroep
14:10-14:40 Rondleiding KBS Franciscus
vr 17 19:00
Klaverjas
wo 22 10:00-14:30 Seniorenlunch
vr 24 19:30-21:30 Meditatie
ma 27 19:30
De Zonnebloem
zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart Voorjaarsvakantie
Maart
wo 1 10:00
Themaochtend
wo 8 20:00-22:00 Vrouwen uit de Bijbel
vr 10 19:30-21:30 Meditatie
wo 15 07:30-23:00 Stembureau
Vergadering locale redactie ONE
ma 20 20:00
wo 22 10:00
Midweekviering
vr 24 19:30-21:30 Meditatie
di 28 19:00
VT 2000
vr 31 19:00
Klaverjas
April
ma 3 19:30
Informatieavond voor ouders van communicanten
wo 5 10:00
Themaochtend
do 6 20:00-22:00 Vrouwen uit de Bijbel
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

VERSCHIJNINGSROOSTER 2017
No. / thema
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8 / Kerstmis
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Periode
7 apr – 19 mei
19 mei – 7 juli
7 juli – 15 sep
15 sep – 13 okt
13 okt – 17 nov
17 nov – 15 dec
15 dec – jan

Sluitingsdatum
kopij
wo 15 mrt
wo 26 apr
wo 14 juni
wo 23 aug
wo 20 sep
wo 25 okt
wo 22 nov

Redactie
vergadering
ma 20 mrt
ma 1 mei
ma 19 juni
ma 28 aug
ma 25 sep
ma 30 okt
ma 27 nov

Verschijningsdatum
di 4 apr
di 16 mei
di 4 juli
di 12 sep
di 10 okt
di 14 nov
di 12 dec

