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Bijlage bij parochieblad ONE 
4e jaargang nummer 5, 2017   
Bijdrage Schakel 
RK Verrijzenisgemeenschap - Maarssen 
NL47 INGB 0001 5841 54 
secretariaat@verrijzenisgemeenschap.nl 
0346 – 57 11 11 
Het volgende Schakeltje verschijnt: 
In de week van 10 oktober 
Thema:  
 
Inleverdatum kopij uiterlijk 20 september 
Redactievergadering 25 september (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 parochie-
blad 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 de 
financiële bijdrage van onze geloofsgemeenschap aan de parochie voor het 
vervaardigen van de 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 de 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 de 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 de 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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IN MEMORIAM  
 

Op 23 augustus 2017 is Theo van Dijk op 77 jarige leeftijd overleden. 
Hij woonde in Boomstede 146 in Maarssenbroek. Theo heeft zich jaren ingezet voor 
onze gemeenschap. Hij was coördinator van het secretariaat, beheerder van de zalen en 
actief voor de seniorengroep. 
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. 
 

VIERING VAN WOORD EN LIED  
 
Op zondag 29 oktober 2017 organiseert ons koor Moea om 10.00 uur weer een viering van Woord 
en Lied. Deze keer is de voorganger Hans Boerkamp en vertelt Anton Smit ons zijn verhaal. 
In de Viering van Woord en Lied vertelt een lid van onze geloofsgemeenschap uit haar/zijn levens- 
en geloofsverhaal; daarbij kiest zij/hij een lied dat haar of hem geraakt heeft en met haar/hem 
meetrekt. 
Samen met de voorganger kiezen we een passende Bijbellezing; ook de andere liederen die we 
zingen tijdens deze viering raken het verhaal van de verteller. Zo wordt de Woord- en Liedviering 
een vaak ontroerend en inspirerend geheel. We hebben gekozen om tijdens deze vieringen in een 
cirkel te zitten zodat ook voorganger en koor deel uit maken van de kring, hetgeen een zekere 
intimiteit weergeeft. 
 
Wil jij -of u- jouw verhaal met ons delen? Vind je het mooi dat wij allen ‘jouw’ lied gaan zingen bij 
jouw verhaal? Meld je dan aan bij Jan Willem Verwaaijen (jwff@ziggo.nl) of Rini Willemse 
(riniwillemse@ziggo.nl) Zij kunnen, indien gewenst, meer informatie geven. 
 

BESTE KLAVERJASSER(S)  
 
Ook dit winter-seizoen worden er weer de maande-
lijkse kaartavonden gehouden. Het zijn gezellige 
ongedwongen avonden. Iedereen die zin heeft in 
klaverjassen is van harte welkom. U bent niet verplicht 
alle avonden te komen.  
 
We nodigen u bij deze uit om te komen kaarten op de 
volgende vrijdagen:  
2017: 13 oktober, 10 november, 15 december en 
2018: 19 januari, 16 februari, 18 maart. 
 
U bent welkom vanaf 19:30 uur.  
Spelaanvang is om 20:00 uur, in de Verrijzeniskerk, 
Reigerskamp 611, Maarssenbroek.  
 
Als entree vragen we € 2,--.  
 
We hopen dat het weer als vanouds gezellige kaart-
avonden zullen worden. 
 
Vriendelijke groeten van de klaverjascommissie:  
Ad van Velzen, Addy Strijdveen 0346 574824,  
Ria van Rooijen, Anton en Anneke Smit 0346 566380. 

Per kaartavond en per seizoen worden 
prijzen ter beschikking gesteld. 
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TUINWEEK IN EMMAUSKLOOSTER VELP  
Met je handen in de aarde, krijgt je ziel rust en kan je lichaam verwerken 
 
In 2017 organiseert de leefgroep in samenwerking met de tuincoördinator van het 
Emmausklooster zes tuinweken. 
 
Tuinweken hebben een win-win formule voor alle partijen: de kloostertuin wordt weer up-to-date 
gemaakt, zodat er het hele jaar door van gegeten kan worden door communiteit en de gasten, en 
de deelnemers aan de tuinweek beleven een mooie tuinretraite. 
 
Er wordt zoveel mogelijk gewerkt in stilte, in het ritme van het klooster. Je werkt precies aan dat 
werk wat op dat moment gedaan moet worden. Natuurlijk doe je dat werk dat ook past bij jou.  
 
Voor wie? 
Iedereen is welkom bij een tuinweek. De werkzaamheden worden aangepast aan het werk dat jij 
op dat moment aankunt. 
 
Ze ontvangen je graag op zondagavond, zodat je op maandagochtend rustig kunt starten. 
 
Dagritme 
De dagorde ziet er ongeveer als volgt uit  
• 07:30 uur morgengebed  
• 08:00 uur ontbijt  
• 09:00 uur kort werkoverleg, daarna aan de slag  
• 10:30 uur koffie/thee pauze, waarna verder werken tot 12.00 
• 12:15 uur middaggebed, waarna warme maaltijd, afwas en rusttijd  
• 15.00 uur vervolg tuinwerk  
• 17.00 uur rust  
• 18:00 uur avondgebed  
• 18:30 uur broodmaaltijd  
• 20:00 uur koffie/thee, waarna gezamenlijke recreatie  
• 22:30 uur stilte, naar je eigen kamer 
 
Kosten 
€ 106,00 voor mensen met de lagere inkomens € 159,00 voor mensen met hogere inkomens.  
Je slaapt op een eenvoudige eenpersoonskamer. Neem zelf beddengoed en handdoeken mee.  
 

 
Aanmelden 
Aanmelden voor een tuinweek kan via de website: www.avantspirit/werkretraites, of door een mail 
te sturen naar secretariaat@avantspirit.nl 
 
Data tuinweken 
De volgende tuinweken staat gepland op 1 - 6 oktober (inclusief Franciscusfeest op 4 oktober!) 
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AGENDA   
 
DATUM TIJD ACTIVITEIT 
September 
 wo 20 10:00 Midweekviering 
 vr 22 09:30 Vergadering secretariaat 
 19:30-21:30 Meditatie 
ma 25 20:00 Vergadering locale redactie ONE 
 di 26 20:00 Werkgroep-overleg 
 wo 27 10:00 S o o s 
Oktober 
 wo 4 10:00 Thema ochtend 
 vr 6 19:30-21:30 Meditatie 
 vr 13 19:00 K l a v e r j a s s e n 
ma 16 t/m  zo 23 H e r f s t 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 
 

MEDEDELING I.V.M.  HET  RESERVEREN VAN ZALEN IN ONS KERKCENTRUM  
 
Wilt u uw verzoek voor het reserveren van zalen vanaf heden alleen sturen naar het secretariaat. 
Email: secretariaat@verrijzenisgemeenschap.nl 
 
Door het wegvallen van de vrijwilliger die het zalenbeheer deed, vragen wij om nieuwe instroom 
voor deze taken en voor het secretariaat. 
Bent u geïnteresseerd om mee te doen, kunt u zich melden via het secretariaat. 
 
 

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 2017  
 
  Sluitingsdatum  Redactie Verschijnings- 
No. / thema Periode kopij vergadering datum 
6 / 13 okt – 17 nov wo 20 sep ma 25 sep di 10 okt 
7 / 17 nov – 15 dec wo 25 okt ma 30 okt di 14 nov 
8 / Kerstmis 15 dec – jan wo 22 nov ma 27 nov di 12 dec 

 


