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Het volgende Schakeltje verschijnt:
In de week van 26 juni
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schakel@verrijzenisgemeenschap.nl
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VRIJWILLIGERS KOFFIESCHENKEN GEVRAAGD!!!
Op woensdag en donderdagavond repeteren onze kerkkoren. Tijdens de pauze wordt er koffie en
thee gedronken. De repetities zijn van 19:45 tot 21:45 uur.
U wordt 1x per maand gevraagd koffie en thee te schenken.
Is er iemand die dit leuk vindt om te doen, dan kunt u zich opgeven bij
Anneke Smit: telefoon 0346-566380 of mailen ah.smit@ziggo.nl.

IN MEMORIAM
Op 14 maart is Dirk Terlou op 71 jarige leeftijd overleden, wonende op Boomstede 484 te
Maarssen. 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

MOEA

Op zondag 27 mei organiseert ons koor Moea om 10.00 uur weer een viering
van Woord en Lied. Deze keer is de voorganger Hans Boerkamp en vertelt
Louisa Visee ons haar 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- 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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BESTE MEDEPAROCHIANEN
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In het begin van dit jaar zijn weer vele vrijwilligers binnen onze geloofsgemeenschap actief geweest voor de Actie Kerkbalans, bedoeld om aan onze parochie en
onze geloofsgemeenschap financiële draagkracht te geven.
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Wij kunnen u melden dat het totaal van de schriftelijk toegezegde bedragen thans iets meer dan
€ 36.000 bedraagt. Dit betekent dat wij daarmee, ongeveer € 4.000 van het nagestreefde bedrag
van € 40.000 verwijderd zijn.
Ten opzichte van vorig jaar, toen het bedrag aan toezeggingen € 38.500,00 bedroeg en we met
een eindbedrag van € 39.650,00 bijna het geplande bedrag € 40.000,00 hebben binnengekregen,
is thans het totaal aan toezeggingen wel € 2.500,00 minder en bestaat de vrees dat er nu wel echt
sprake is een dalende tendens in de jaarlijkse bijdrage bij onze geloofsgemeenschap.
Helaas was er dit jaar ook een daling van het aantal parochianen die hun bijdrage voor de
komende 5 jaren gaan leveren middels een periodieke gift met een onderhandse acte van
schenking. Mocht u uw bijdrage alsnog op deze wijze willen doen (of uw toezegging willen
wijzigen), dan kunt u dit kenbaar maken bij mevrouw Ria van der Mark, die de Administratie
Kerkbijdragen RK Verrijzenisgemeenschap verzorgt. U kunt haar daarvoor bereiken op haar
telefoonnummer 0346-562653 of via haar mailadres r.vdmark@ziggo.nl
Uiteraard willen wij langs deze weg al diegenen die hun toezegging en bijdrage voor 2018 gedaan
hebben of dit in de komende maanden nog gaan doen, heel hartelijk danken! Mede dankzij uw
financiële steun kunnen wij als geloofsgemeenschap onze toekomst binnen de parochie blijven
zekerstellen.
Onze dank gaat ook uit naar al die mensen die deze actie mogelijk hebben gemaakt. Het is altijd
een hele organisatie waarbij veel mensen betrokken zijn. Veel werk is ook dit jaar weer verricht
door mensen die bijvoorbeeld de enveloppen vulden met de folders, vrijwilligers die de enveloppen
rondbrachten en ook weer in de diverse wijken ophaalden en vaak, ondanks ongunstige weersomstandigheden, meerdere keren teruggingen omdat mensen niet thuis waren of de envelop nog
niet gereed hadden. Ook de mensen die deze vrijwilligers aanstuurden, de wijken hebben uitgezet,
de gegevens hebben verwerkt e.d., allemaal uitermate bedankt voor jullie geweldige inzet!
En tot besluit hebben wij nog het volgende advies. Ingeval de envelop niet bij u werd opgehaald of
u heeft onverhoopt geen envelop ontvangen of u zou nog een extra bijdrage willen geven, uw
kerkbijdragen zijn, gezien de terugloop in het bedrag van de jaarlijkse bijdrage, nu wel zeer
welkom!
U kunt uw bijdrage blijven storten op bankrekeningnummer: NL89 INGB 0003 5341 65
t.n.v. RK Par. St Jan de Doper-Kerkbijdragen Verrijzenisgem. Maarssenbroek.
Nogmaals, dank namens de Financiële Commissie van de Actie Kerkbalans,
Ben Lenssinck
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PINKSTERVOETTOCHT VRIJDAG 18 MEI 2018
De 49e Pinkstervoettocht is dit jaar in Oisterwijk. We logeren in Natuurvriendenhuis
‘Morgenrood’ en kamperen op een gedeelte van het natuurkampeerterrein. De locatie
bevindt zich op een bosterrein dat behoort tot beschermd ‘Europees Natura 2000’gebied. Het groene complex verbindt de Kampina (bos, heide en beekdalen) met de
vennen en het bosgebied.
Het natuurvriendenhuis heeft 35 tweepersoonskamers en 3 slaapkamers met 3 en een kamer met
4 bedden. Op elke verdieping zijn voldoende sanitaire voorzieningen voor gezamenlijk gebruik. De
kamers zelf hebben een wastafel met warm en koud water, een tafel en twee stoelen en een kast.
Gebruik van bedlinnen is verplicht. Lakens, slopen en handdoeken moeten deelnemers zelf
meenemen.
Daarnaast heeft de Franciscaanse Beweging een gedeelte van een natuurkampeerterrein ‘Hulst’
gereserveerd voor enkele kampeerders met tent of kleine caravan of camper.
Het Zonnelied leeft in mij!
Het Zonnelied staat centraal tijdens het gehele weekend. Franciscus
van Assisi schreef deze tekst op het einde van zijn leven. In deze
lofzang bezingt hij de gehele schepping.
Dagelijks zien en horen we in onze eigen omgeving over de
aantasting van de aarde, over de uitputting van grondstoffen en over
de verontreiniging van de lucht die we inademen, van het water dat
we als drinkwater nodig hebben en van de bodem waarop ons
voedsel groeit.
Tegelijkertijd is er in toenemende mate aandacht voor de aarde en
voor wat zij ons biedt. Er is oog en oor voor de schoonheid van de
schepping. Sterker nog: de schepping zit ook in ons, leeft in ons.
Genoeg reden om ons via de verhalen van Franciscus te laten raken
en ons te verwonderen over het mooie en goede van onze moeder
aarde, zuster water, broeder vuur en broeder lucht.
Tijdens de gesprekken onderweg, in de ontmoetingen, bezinningsmomenten en workshops komt
op allerlei manieren het mooie en wonderlijke van de schepping aan bod.
Tarieven
- Volwassenen (geen lid van de FB): € 125,- Leden FB en minima: € 100,- Jongvolwassenen en studenten (18 – 30 jaar): € 75,- Jongeren (13-17 jaar): € 75,- Kinderen 0-12 jaar: € 45,* Deelnemers kunnen alleen aan het gehele weekend deelnemen.
* Een aanmelding is pas definitief als de betaling is ontvangen.
* Annuleringskosten: € 60,-.
Voor kampeerders is er een reductie van € 10,00.
Er is plek voor 105 personen in totaal. Voor binnenslapers en kampeerders is van toepassing
toezegging van plaats/plek op volgorde van aanmelding en betaling.
Tijd: Vrijdagavond 18:00 uur tot maandag 15:30 uur
Locatie: Natuurvriendenhuis Morgenrood, Scheibaan 15, 5062 TM Oisterwijk
Inschrijven: info@franciscaansebeweging.nl
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AGENDA
DATUM TIJD
Mei
di 1 20:00
wo 2 10:00
ma 7 10:00
di 8 19:30
ma 14 13:30
19:30
wo 16 10:00
di 22 19:00
wo 23 10:00
vr 25 19:30
Juni
ma 4 19:30
do 7 20:00
ma 11 13:30
20:00
zo 17 11:15
wo 20 10:00
do 21 10:00
ma 25 10:00
wo 27 10:00

ACTIVITEIT
Brainstorm groep
Thema ochtend
Locatieraad
Meditatie-avond
Repetitie gelegenheidskoor
Zonnebloem
Midweekviering
Workshop gemeente
Soos
Meditatie-avond
Wijktafel Reigerskamp
Brainstorm groep
Repetitie gelegenheidskoor
Vergadering locale redactie ONE
Geloofsgesprek
Midweekviering
Schoolverlatersviering
Locatieraad
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
4 / Zomer
5/
6/
7 / Kerstmis
1 / Kerkbalans
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Periode
jul – aug
sep – okt
okt - nov
dec – jan
jan – feb

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

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

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

