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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 levensen 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.

PROJECTKOOR HOQUETUS

HOQUETUS

Vaste prik…. in de maand september klinken er al weer Kerstliederen in onze
Verrijzeniskerk….
De enthousiaste zangers van het Projectkoor Hoquetus o.l.v. Yvonne Berbenvd Mark stonden ook dit jaar te popelen om te gaan zingen! Inmiddels zijn we
begonnen met de repetities voor de Kerstperiode. We werken toe naar een aantal uitvoeringen.
Die zetten we vast voor u op een rijtje zodat u ze in uw agenda kunt schrijven:
Cecilia-concert:
Zondagmiddag 19-11 om 15.00 uur
Feestelijke muziek die past in de maanden november en december.
Lichtjesavond:
Vrijdagavond 15-12 vanaf 19.00 uur
Maarssen-Dorp gehuld in sprookjesachtige sfeer met winterse gezelligheid en kerstmuziek
Kerstconcert:
Zondagmiddag 17-12 om 14.30 uur
Dit jaar met midwinterhoorns en harp.
Kerstviering:
Zondagavond 24-12, Verrijzeniskerk
Oudjaars-viering: Zondagochtend 31-12 om 10.00 uur, Verrijzeniskerk
Neemt u voor aanvullende informatie contact op met:
Ria van der Mark
- r.vdmark@ziggo.nl
0346-562653
Yvonne Berben-vd Mark - yjberben@gmail.com 0346-564104
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AGENDA
DATUM TIJD
Oktober
vr 13 20:00
ma 16 t/m 23
wo 18 10:00
di 24 19:30
wo 25 10:00
zo 29 14:30
ma 30 20:00
November
wo 1 20:00
do 2 19:30
di 7 19:30
vr 10 20:00

ACTIVITEIT
Klaverjassen
Herfstvakantie
Midweekviering
Meditatieavond
Soos
Dag van de Stilte
Vergadering locale redactie ONE
Thema ochtend
Allerzielen
Meditatieavond
Klaverjas sen

Goed om te onthouden: Het reserveren van zalen kan alleen per mail via het secretariaat:
secretariaat@verrijzenisgemeenschap.nl
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 de datum, welke zaal, het aantal personen verwacht en de begin- en
eindtijd te vermelden in verband met de verwarming.
Wilt u laptop, 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 19.45 – 21.45 MOEA
donderdag 19.30 – 21.30 Cantanova, op de oneven weken

VERSCHIJNINGSROOSTER 2017
No. / thema
7/
8 / Kerstmis
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Periode
17 nov – 15 dec
15 dec – jan

Sluitingsdatum
kopij
wo 25 okt
wo 22 nov

Redactie
vergadering
ma 30 okt
ma 27 nov

Verschijningsdatum
di 14 nov
di 12 dec

