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HERDENKING VOOR VERDRONKEN VLUCHTELINGEN
Jouw naam blijft geschreven in de palm van Mijn handen, onuitwisbaar…… Jesaja 49, 16
Op zondag 10 december 2017 herdenken wij de omgekomen vluchtelingen op weg naar Europa,
gestorven aan de hoop. Dagelijks verdrinken mensen in zee die op zoek zijn naar een veilig en
beter leven, of komen op andere manieren onderweg om, meestal naamloos, in stilte.
Voorprogramma om 15.00 uur in de Open Hof, Kerkweg 60 te Maarssen. Vanaf de Open Hof
lopen we over het water naar de Amnestree om 16.30 uur. We herdenken om 17.00 uur bij de
Amnestree op het Stationsplein/Safariweg, Maarssenbroek, m.m.v. ds.Jochem Stuiver
info: wake2017StichtseVechtVerbindt@gmail.com
Gideonsbende Maarssen, Verrijzenisgemeenschap
Heilig Hartkerk, wijkgemeente de Ark/Ontmoetingskerk
Vluchtelingenwerk Midden Nederland

VIERING VAN WOORD EN LIED

MOEA

Op zondag 10 december 2017 organiseert ons koor Moea om 10.00 uur weer
een viering van Woord en Lied. Deze keer is de voorganger Nico Bulter en
vertelt Bart Essink 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 hem/haar 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- je 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 je, indien gewenst, meer informatie geven.
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AGENDA
DATUM TIJD
November
wo 15 10:00
zo 19 15:00
di 21 19:30
wo 22 10:00
ma 27 10:00
20:00
December
wo 6 10:00
ma 11
vr 15 20:00
zo 17 14:30

ACTIVITEIT
Midweekviering
St. Cecillia concert / Hoquetus
Meditatieavond
Soos
Vergadering Lokatieraad
Vergadering locale redactie ONE
Thema ochtend
KBO Kerst
Klaverjassen
Kerstviering Hoquetus

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
8 / Kerstmis
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Periode
15 dec – jan

Sluitingsdatum
kopij
wo 22 nov

Redactie
vergadering
ma 27 nov

Verschijningsdatum
di 12 dec

