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Het volgende Schakeltje verschijnt:
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DE BLOEMENGROEP ZOEKT VERSTERKING VAN HUN TEAM
Je werkt altijd in een team van twee mensen op vrijdagmiddag of zaterdagmorgen.
Jullie maken dan de bloemstukken en het bloemetje van de week.
Dit kost je hoogstens 1½ uur per drie weken!
Wie oh, wie komt ons team versterken?
Addy, Bep, Mien, Ria en Sophie
Voor aanmelden of vragen kun je terecht bij Bep van Dijk
Telefoon 0346-579695 of mail naar bep.v.dijk@planet.nl

INSPIRATIEJAAR 2018: PELGRIMAGE ‘VERBINDING’
Van harte nodigen we je uit om deel te nemen aan de 3-daagse Pelgrimage met als thema
‘Verbinding’.
We zijn deze dagen te gast bij de zusters van het Heilig Hart in hun klooster in het kloosterdorp
Steyl - Limburg. Vanuit dit klooster maken we enkele – niet te zware – wandelingen die ons in
verbinding brengen met andere mensen en hun activiteiten. In de momenten van ontmoeting is het
centrale thema eveneens ‘verbinding’.
Programma:
10 mei – 7.00 uur:

traditioneel dauwtrappen, waarna ontbijt in de pastorie van de Heilig Hart
kerk.
10 mei – 10.00 uur: viering Hemelvaart – Pelgrimszegen, waarna vertrek naar Steyl.
11 en 12 mei:
we sluiten aan bij het dagritme van het klooster bij aanvang en afsluiten van
de dag: er is veel ruimte voor onze eigen spiritualiteit.
12 mei – 15.00 uur: afscheid – vertrek huiswaarts.
Kosten: € 150,- incl. vervoer, maaltijden en verblijf
Mocht dit een probleem zijn, neem dan contact met ons op, geld mag geen belemmering zijn om
mee te gaan.
Uitgebreider informatie ontvang je ruim voor vertrek.
Info en aanmelden: inspiratiedag2018@hhart-maarssen.nl of 0612 74 50 31
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PRIJSVERHOGING CONSUMPTIES!!!!
Per 1 maart worden alle consumpties met € 0,10 verhoogd.
Groetjes, barcommissie

UIT DE PASTORAATGROEP
We zijn onderweg naar Pasen. Een tocht die begon op Aswoensdag. Die dag heeft ons weer
duidelijk gemaakt dat we sterfelijke, onvolmaakte mensen zijn. We zijn opgeroepen ons te
bezinnen op wie we zijn. De eerste zondag van de veertigdagentijd heeft ons de woestijn
ingestuurd, de stilte in. Om veertig dagen de strijd aan te gaan met onze demonen en “wilde
dieren”. Veertig dagen van bezinning op ons eigen leven naast het leven, lijden en sterven van
Jezus van Nazareth, die bijzondere mens die ons heeft voorgeleefd hoe het is om zoon/dochter
van God te zijn.
Tijdens die bezinning worden we uitgedaagd om mede-mens te zijn van mensen
in een heel ander deel van onze wereld: de inwoners van het stadje Mbala in
het noordoosten van Zambia, Afrika. HIV en Aids hebben daar een enorme
impact op de bevolking en de zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria
willen daar verandering in brengen. Met de “Veertigdagen Challenge” willen we
een poging wagen hen daarin een stukje geldelijke ondersteuning te bieden. Ik
hoop dat we een mooi bedrag over kunnen maken aan de zusters.
Vanaf zondag 25 maart

Woensdag 28 maart

Donderdagochtend 29 maart

Donderdagavond

Vrijdagmiddag 30 maart

Vrijdagavond

Zaterdag 31 maart

Zondag 1 april

begint de Goede Week. Kinderen juichen Jezus toe met hun
zelfgemaakte Palmpaasstokken, die ze weg gaan brengen naar
senioren o.a. in de Willem van Hoornhof. Wij horen in de viering
voor het eerst die week het verhaal van Jezus’ lijden en dood.
is de midweekviering van 10:00 uur een Boeteviering met
pastor Jos van Os als voorganger, waarin we ons willen
bezinnen op wat we gedaan hebben.
komen de kinderen van alle katholieke scholen in Maarssenbroek naar ons kerkcentrum om er samen stil te worden rond
het Paasverhaal.
om 20:00 uur vieren we Witte Donderdag. Pastor Jos van Os
neemt ons mee naar de avond waar Jezus met zijn leerlingen
het Pascha vierde: de Uittocht uit Egypte.
om 15:00 uur komen we samen om de Kruisweg te bidden in de
Pastor Theo de Wit zaal: met beelden van de kruisweg uit de
Heilig Hartkerk willen we vol overgave de weg van Jezus gaan.
om 20:00 uur komen we samen rond het lijden en de kruisdood
van Jezus. We leggen bloemen bij zijn kruis en waken tot 22:00
uur in stilte bij hem. Nico Bulter neemt ons mee.
om 20:00 uur komen we samen om bij zijn graf te gedenken
hoe alles begonnen is, om uiteindelijk te ervaren dat het graf
leeg is…. Hans Boerkamp is die avond onze voorganger.
“weten” we: Hij is verrezen! Opgestaan uit dodend bestaan! Met
zijn licht in ons midden vieren we om 10:00 uur: Pasen! Pastor
Tejo van der Meulen deelt met ons onze vreugde over de
Verrijzenis van Jezus.

Ik wens ons allen een goede voorbereiding op dit feest.
Marlies de Meij
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WORD COLLECTANT EN HELP VLUCHTELINGEN WERELDWIJD
Van 26 t/m 31 maart vindt de jaarlijkse ZOA-Collecteweek plaats voor
slachtoffers van natuur- en oorlogsgeweld. Om de collecte zo goed
mogelijk uit te voeren en tot een succes te maken, zoekt ZOA vrijwilligers. Helpt u mee met collecteren?
Wereldwijd zijn er momenteel ruim 65 miljoen vluchtelingen en het worden er steeds meer. Denk
aan de Rohingya in Myanmar die huis en haard achter hebben gelaten. Of aan Jemen, waar een
burgeroorlog al meer dan anderhalf jaar duurt en zo’n 21 miljoen van de 25 miljoen inwoners direct
afhankelijk is van humanitaire hulp. Deze mensen zijn alles kwijt en hebben dringend hulp nodig.
We zoeken nog collectanten om deze mensen te helpen. Voor u een uurtje inzet, voor hen hoop
op een betere toekomst!
ZOA helpt met de opbrengst van de collecteweek mensen die slachtoffer zijn van een oorlog of
natuurramp en daardoor alles zijn kwijtgeraakt. Dat doen ze door hen ter plekke of in een buurland
op te vangen en noodhulp te bieden. Denk hierbij aan voedsel, schoon drinkwater en (tijdelijk)
onderdak. Daarnaast helpen ze deze mensen ook om na een ramp hun leven weer op te bouwen.
Helpt u mee?
Ervaar dat u het verschil kunt maken. Het collecteren kost ongeveer een uur tijd. Meld u aan bij
Anke Sillars (Telefoon 820159 / anke.sillars@gmail.com).

IN MEMORIAM
Op 13 januari is Tony Bleumink op 87 jarige leeftijd overleden, wonende op Bisonspoor 191
te Maarssen.

Op 19 januari is Rien Scholten – van der Gun op 92 jarige leeftijd overleden, wonende op
Pauwenkamp 382 te Maarssen.

Op 26 januari is Thomas Huisman op 29 jarige leeftijd overleden, wonende op Antilopespoor
281 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
Maart
di 20 19:30
wo 21 10:00
gehele dag
vr 23 19:30
za 24
wo 28 10:00
do 29 9:00
vr 30 15:00
21:00
April
wo 4 10:00
zo 8 11:00
vr 13 19:30
ma 16 13:30
20:00
di 17 20:00
wo 18 10:00
di 24 19:30
wo 25 10:00

ACTIVITEIT
VvE Reigerskamp
Soos
Gemeenteraadsverkiezingen
Meditatie-avond
Meewandelen Vastenactie (zie folder)
Midweekviering
Paasviering scholen
Kruiswegstatie
Waken bij het kruis
Thema ochtend
Geloofsgesprek
Meditatie-avond
Repetitie gelegenheidskoor
Vergadering locale redactie ONE
Vrouwen uit de Bijbel
Midweekviering
Meditatie-avond
Soos

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 19.45 – 21.45 Cantanova, op de oneven weken

VERSCHIJNINGSROOSTER 2018

No. / thema
3 / Pinksteren
4 / Zomer
5/
6/
7 / Kerstmis
1 / Kerkbalans
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Periode
mei – jun
jul – aug
sep – okt
okt - nov
dec – jan
jan – feb

Sluitingsdatum
kopij
wo 11 apr
wo 6 jun
wo 8 aug
wo 26 sep
wo 7 nov
do 27 dec

Redactie
vergadering
ma 16 apr
ma 11 jun
ma 13 aug
ma 1 okt
ma 12 nov
wo 2 jan

Verschijningsdatum
di 1 mei
di 26 jun
di 28 aug
di 16 okt
di 27 nov
di 15 jan

