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BEDANKT
Het heeft ons ontroerd dat er zoveel mensen hebben meegeleefd met het afscheid van mijn man,
onze vader, schoonvader en opa Antoon Franken.
Tijdens de viering is er prachtig gezongen door een groot koor en ook zagen wij vele bekende
gezichten.
Het woord DANK zijn maar vier letters, maar betekenen zoveel voor ons. Hartelijk dank,
Joke Franken, kinderen en kleinkinderen

GROTE SCHOONMAAK ZATERDAG 20 MEI 2017
Net als bij u thuis is het voorjaar dé uitgelezen gelegenheid om ook ons kerkcentrum weer eens een grote schoonmaakbeurt te geven.
Onze kerk is er na een jaar weer nodig aan toe.
De poetsploeg heeft de grote schoonmaak gepland op zaterdag 20 mei a.s.
tussen 9 en 12 uur ’s morgens.
Vele handen maken licht werk.
Dus als u 20 mei ‘s ochtends een uurtje over heeft, houden wij ons van harte aanbevolen.
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, maar ook des te sneller zijn wij weer klaar met ons allen.

Kunnen we op u rekenen?
Alvast bedankt.
Namens de schoonmaakploeg,
Maria van Velzen
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BESTE MEDEPAROCHIANEN
In het begin van dit jaar zijn weer vele vrijwilligers binnen onze geloofsgemeenschap actief geweest voor de Actie Kerkbalans, bedoeld om aan onze parochie en
onze geloofsgemeenschap financiële draagkracht te geven.
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Wij kunnen u melden dat het totaal van de schriftelijk toegezegde bedragen thans bijna € 38.500
bedraagt.
Dit betekent dat wij daarmee, ongeveer € 1.500 van het nagestreefde bedrag van € 40.000
verwijderd zijn. Hoewel dit in vergelijking met voorgaande jaren wederom een daling in de jaarlijkse
bijdrage betekent, is de Financiële Commissie niet ontevreden en hoopt uiteindelijk toch in de
buurt van het beoogde bedrag uit te komen. Het verleden heeft namelijk bewezen dat niet alle
parochianen een toezegging doen, maar wel degelijk hun bijdrage aan de Actie Kerkbalans
overmaken.
Bemoedigend was dit jaar wederom het nieuwe aantal parochianen
die hun bijdrage voor de komende 5 jaren gaan leveren middels
een periodieke gift met een onderhandse acte van schenking
aan de parochie. De brochure “Cadeaubon van de Belastingdienst” heeft daarmee bewezen dat zij aan deze fiscaal
aantrekkelijke mogelijkheid van schenken heeft bijgedragen.
Mocht u uw bijdrage alsnog op deze wijze willen doen
(of uw toezegging willen wijzigen), dan kunt u dit kenbaar maken bij mevrouw Ria van der Mark van de
Administratie Kerkbijdragen RK Verrijzenisgemeenschap.
U kunt mevrouw Ria van der Mark daarvoor bereiken op
haar telefoonnummer 0346- 562653 of via haar mailadres
r.vdmark@ziggo.nl
Uiteraard willen wij langs deze weg al diegenen die hun toezegging en bijdrage voor 2017 gedaan
hebben of dit in de komende maanden nog gaan doen, heel hartelijk danken! Mede dankzij uw
financiële steun kunnen wij als geloofsgemeenschap onze toekomst binnen de parochie blijven
zekerstellen.
Onze dank gaat ook uit naar al die mensen die deze actie mogelijk hebben gemaakt. Het is altijd
een hele organisatie waarbij veel mensen betrokken zijn. Veel werk is ook dit jaar weer verricht
door mensen die bijvoorbeeld de enveloppen vulden met de folders, vrijwilligers die de enveloppen
rondbrachten en ook weer in de diverse wijken ophaalden en vaak, ondanks ongunstige weersomstandigheden, meerdere keren teruggingen omdat mensen niet thuis waren of de envelop nog
niet gereed hadden. Ook de mensen die deze vrijwilligers aanstuurden, de wijken hebben uitgezet,
de gegevens hebben verwerkt e.d., allemaal uitermate bedankt voor jullie geweldige inzet!
En tot besluit hebben wij nog het volgende advies. Ingeval de envelop niet bij u werd opgehaald of u heeft onverhoopt geen envelop ontvangen of u zou nog een extra bijdrage willen
geven, uw kerkbijdragen zijn uiteraard altijd zeer welkom! U kunt uw bijdrage blijven storten op
bankrekeningnummer NL89INGB0003534165
ten name van Administratie Kerkbijdragen RK Verrijzenisparochie, Maarssen.
Nogmaals met dank namens de Financiële Commissie van de Actie Kerkbalans,
Ben Lenssinck.
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ROOSTER 1E HELFT 2017 MOEA

Dag
Goede Vrijdag
Zaterdagavond
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

Datum
14-apr
15-apr
23-apr
7-mei
21-mei
4-jun
11-jun

uitgave 23 jan 2017
Bijzonderheden
Gebedsviering Lied en Gebd
Paaswake Lied en Gebed
WoCo ( zonder Felix )
Oecumenische viering
Woord en Lied viering
Pinksteren Eucharistieviering
Woord en Communieviering

Aanvangstijd
20.00 uur
20.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

IN MEMORIAM
Op 19 januari 2017 is Antoon Franken op 81 jarige leeftijd overleden, wonende op
Bisonspoor 215, laatste periode verzorgd in de Merenhoef.
Dat hij nu thuis mag zijn bij onze God en dat wij trouw mogen blijven aan het goede dat
we van hem hebben ontvangen.
Op 2 februari is Toos de Bruin - Spelbos op 73 jarige leeftijd overleden
Dat zij nu thuis mag zijn bij onze God en dat wij trouw mogen blijven aan het goede dat
we van haar hebben ontvangen.
Wij wensen de familie en vrienden kracht, troost en Gods nabijheid toe voor de tijd die voor hen
ligt.

ECONOMISCHE VERSIE VAN HET ONZE VADER
Pieter Derks schreef een prachtige ‘vertaling’ van het Onze Vader dat laat zien wat we onszelf
aandoen met onze gulzigheid.
Onze waarde?
Die in de markt zijt?
Uw groei worde geheiligd?
Uw rendement kome?
Uw wil geschiede?
Gelijk in de winkel alsook op ons aanrecht?
Geef ons heden onze dagelijkse koopkracht?
En verhoog onze schulden?
Zoals wij ook anderen hun schulden verhogen?
En leid ons niet in recessie?
Maar verlos ons van inflatie?
Want van u is de overheid en de beurs en de markt?
Tot in de eeuwigheid?
Amen
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AGENDA
DATUM TIJD
ACTIVITEIT
April
do 6 20:00-22:00 Vrouwen uit de Bijbel
do 13 10:00-12:00 Vergadering van de werkgroep senioren
hele dag
paasviering voor scholen
20:00
Viering met Jos van Os lied en gebed met Cantanova
vr 14 15:00
Het tonen van een kruiswegstatie met beeld en teksten
20:00
Viering met Hans Boerkamp lied en gebed met MOEA
tot 24:00 Paaswaken
za 15 20:00
Viering met Nico Bulter lied en gebed met MOEA
wo 19 10:00
Midweekviering
do 20 13:30-14:40 Rondleiding Wilde Wingerd groep 2+4
Mei vakantie
ma 24 tot zo 30
wo 26 10:00
Soos
vr 28 19:30
Meditatie
zo 30 14:00
Vietnamese Katholieke Gemeenschap
Mei
Vergadering locale redactie ONE
ma 1 20:00
wo 3 10:00
Themaochtend
wo 8 20:00-22:00 Vrouwen uit de bijbel
ma 8 tot vr 12
Kerkzaal bezet i.v.m. het leggen van nieuw tapijt
vr 12 19:30-21:30 Meditatie
ma 15 tot vr 19
Praethuys bezet i.v.m. het leggen van nieuw tapijt
wo 17 10:00
Midweekviering
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.
Het secretariaat Verrijzenisgemeenschap

REPETITIEDAGEN KOREN
maandag 13.30 – 14.30 Gelegenheidskoor, iedere 2e maandag v.d. maand
woensdag 19.45 – 21.45 MOEA
donderdag 19.30 – 21.30 Cantanova, op de oneven weken

VERSCHIJNINGSROOSTER 2017
No. / thema
3/
4/
5/
6/
7/
8 / Kerstmis
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Periode
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 26 apr
wo 14 juni
wo 23 aug
wo 20 sep
wo 25 okt
wo 22 nov

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

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

