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Bijlage bij parochieblad ONE 
4e jaargang nummer 8, 2017   
Bijdrage Schakel 
RK Verrijzenisgemeenschap - Maarssen 
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secretariaat@verrijzenisgemeenschap.nl 
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Het volgende Schakeltje verschijnt: 
In de week van 30 januari 
Thema:  
 
Inleverdatum kopij uiterlijk 10  januari 
Redactievergadering 15 januari (maandag) 
schakel@verrijzenisgemeenschap.nl 
 

(Uitsluitend voor kopij !) 

 

LIEVERLEDE 2018  
 
De Franciscaanse Beweging biedt onder de naam ‘Lieverlede’ in 2018 een 
bezinningsperiode van vijf weekenden aan. Voor mensen die pas op de plaats 
willen maken om hun levensweg tot nu toe te overzien en bewust naar de 
toekomst willen kijken. Deze bezinningsperiode wordt verbonden met je zoektocht naar God. Van 
januari tot en met juni verblijf je een weekend per maand onder begeleiding bij de broeders 
franciscanen in Megen. Thuis verdiep je je verder in wat je tijdens die weekenden aangereikt krijgt. 
Lieverlede is een jaar ‘in gelovig perspectief’. Het biedt je de mogelijk te reflecteren op jouw relatie 
met God en de manier waarop die de afgelopen jaren vorm heeft gekregen. Tegelijkertijd kijk je 
vooruit, naar wat de toekomst je te brengen heeft, of naar welke keuzes je nog te wachten staan. 
Elk weekend is een aanzet om wat je ontdekt en ervaren hebt, te verwerken in jouw persoonlijk 
levensverhaal. Die aanzet wordt gegeven door middel van creatieve werkvormen, wijsheden uit het 
christendom, de psychosynthese en de franciscaanse spiritualiteit. 
Thema’s tijdens de cyclus zijn: ‘geraakt worden’, ‘verlangen’, ‘verzoening’, ‘thuiskomen’ en ‘op 
nieuw op weg’. 
De eerstvolgende cyclus van vijf weekenden start in januari 2018 en eindigt in juni van dat jaar. 
De weekenden worden gehouden in het gastvrije klooster van de franciscanen in Megen. 
Data: 12 – 14 januari, 16 – 18 februari, 23 – 25 maart, 27 – 29 april en 1 – 3 juni 2018. 
 

IN MEMORIAM  
 
Op 18 oktober is Rik Beeker op 67 jarige leeftijd overleden, wonende op Fazantenkamp 
849 te Maarssen. 
 
 

Op 13 november is Alex de Korte op 71 jarige leeftijd overleden, wonende op Zebraspoor 
447 te Maarssen. 

 
Op 19 november is Ria Bosman - Bunnik op 63 jarige leeftijd overleden, 
wonende op Valkenkamp 439 te Maarssen. 
 
 

Dat zij nu thuis mogen zijn bij onze God en dat wij trouw mogen blijven aan het goede dat we van 
hen hebben ontvangen. Wij wensen de familie en vrienden kracht, troost en Gods nabijheid toe 
voor de tijd die voor hen ligt. 
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AGENDA   
 
DATUM TIJD ACTIVITEIT 
December 2017 
 vr 15 20:00 Klaverjassen 
 zo 17 14:30 Kerstconcert Hoquetus 
 wo 20 10:00 Midweekviering 
 wo 27 10:00 S o o s 
 zo 31 11:15 Receptie Theo de Wit 
Januari 2018 
 zo 7 11:15 Nieuwjaarsreceptie 
 vr 12 19:30 Meditatie-avond 
ma 15 20:00 Vergadering locale redactie ONE 
 wo 17 10:00 Midweekviering 
 vr 19 20:00 Klaverjassen 
ma 22 19:30 Zonnebloem 
 wo 24 10:00 S o o s 
 vr 26 19:30 Meditatie-avond 

 
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 2018  
 
  Sluitingsdatum  Redactie Verschijnings- 
No. / thema Periode kopij vergadering datum 
1 /  feb – mrt wo 10 jan ma 15 jan di 30 jan 
2 / Pasen mrt - apr wo 21 feb ma 26 feb di 13 mrt 
3 / Pinksteren mei – jun wo 11 apr ma 16 apr di 1 mei 
4 / Zomer jul – aug wo 6 jun ma 11 jun di 26 jun 
5 / sep – okt wo 8 aug ma 13 aug di 28 aug 
6 / okt - nov wo 26 sep ma 1 okt di 16 okt 
7 / Kerstmis dec – jan wo 7 nov ma 12 nov di 27 nov 
1 / Kerkbalans jan – feb do 27 dec wo 2 jan di 15 jan 
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 gaat op 20 januari 2018 van start met als thema: 
           “Geef voor je kerk”. 

Beste parochianen, 
 
Zoals u bekend is deze actie bedoeld om onze eigen geloofsgemeenschap en de parochie 
financiële draagkracht te geven. Daarom doen wij in de periode van 20 januari tot en met 4 februari 
2018, zoals ieder jaar, weer een beroep op u om ons financieel te steunen. Bij de Actie Kerkbalans 
gaan wij ervan uit dat niet alleen grote bedragen ons ondersteunen, maar dat ook kleine bedragen 
wezenlijk zijn voor de financiële solidariteit.  
 
In de loop der jaren hebben enkele parochianen te kennen gegeven niet meer te kunnen 
deelnemen aan de jaarlijkse Actie Kerkbalans. 
Zij krijgen, op hun verzoek, dan ook geen intekenformulier meer bezorgd. 
Mocht u één van hen zijn en bent u inmiddels van gedachten veranderd of is uw situatie zodanig 
gewijzigd dat u wel weer wilt deelnemen aan de Actie Kerkbalans, dan kunt u dat kenbaar maken 
bij mevrouw R. van der Mark van de Administratie Kerkbijdragen R.K. Verrijzenisgemeenschap. U 
kunt mevrouw Van der Mark bereiken op: 

haar telefoonnummer: 0346-562653 of via 
haar emailadres:   r.vdmark@ziggo.nl.       

U krijgt dan alsnog van haar een intekenformulier toegezonden. 
U kunt ook gewoon een bijdrage storten op onze postgiro met het IBAN-rekening-nummer  
NL 89 INGB 0003 5341 65 ten name van RK Par St Jan de Doper-Kerkbijdrage Verrijzenisgem. 
Maarssenbroek. Dit kan natuurlijk altijd en het hele jaar door ! 
 
Tevens willen wij uw aandacht vestigen op de mogelijkheid van het geven van periodieke giften 
met een onderhandse akte van schenking aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Tot 
en met 2013 kon u dit enkel laten regelen met een “Notariële Lijfrente van Schenking” (=gift in de 
vorm van een lijfrente voor minimaal vijf jaar). Vanaf 2014 is het niet meer noodzakelijk. 
Om voor aftrek van uw gift in aanmerking te komen zonder dat aan de drempel van 1% van het 
zogenaamde drempelinkomen behoeft te worden voldaan, kunt u sinds 2014 zelf uw periodieke gift 
aan de Verrijzenisgemeenschap samen met de parochie vastleggen, in de onderhandse akte van 
schenking “Overeenkomst Periodieke gift in geld”. Nadere informatie hierover kunt u inwinnen bij 
ondergetekende. 
Het voordeel voor u is, dat op deze wijze de fiscale voordelen op eenvoudige wijze kunnen worden 
gerealiseerd. Voordeel voor onze geloofsgemeenschap is dat zij verzekerd is van een constante 
stroom van bijdragen en dat in de praktijk parochianen wellicht zelfs iets meer kunnen geven, 
omdat zij een fiscale subsidie krijgen.  
Deze vorm van geregistreerde periodieke schenking staat ook op het intekenformulier welke u 
aantreft in de envelop bij de Actie Kerkbalans 2018. 
 
Tenslotte danken wij u hartelijk voor uw hulp en steun in het voorgaande jaar.  
Ook in 2018 hopen wij weer op u te mogen rekenen. 
 
Namens de locatieraad, 
 
Ben Lenssinck (locatiepenningmeester) , tel. 0346 560689.  
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