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Het volgende Schakeltje verschijnt:
In de week van 16 oktober
Thema:
Inleverdatum kopij uiterlijk 26 september
Redactievergadering 1 oktober (maandag)
schakel@verrijzenisgemeenschap.nl
(Uitsluitend voor kopij !)

VIEREN MET JOUW VERHAAL
Sinds april 2017 is het boek “Vieren met jouw Verhaal” te koop. In het boek staan de verhalen uit
de vieringen van Woord en Lied van de afgelopen vijf jaar. Als u wel eens bij zo’n viering bent
geweest, dan zult u ongetwijfeld ervaren hebben hoe uniek zo’n verhaal is, terwijl u tegelijkertijd
hoogst waarschijnlijk veel punten herkende uit uw eigen leven.
Twintig levens- en geloofsverhalen, waarin verteld wordt over vallen en opstaan, geloof en
ongeloof, teleurstelling en vreugde, ja, eigenlijk alles wat je in een leven kunt ervaren. Elk verhaal
is geschreven met eigen woorden… Ook het gekozen lied dat bij het verhaal hoort, is in het boek
afgedrukt. Een voorwoord en een stukje over het ontstaan van de Woord- en Liedviering
completeren het geheel.
Het boek is te koop voor € 14,95. De opbrengst gaat naar onze eigen geloofsgemeenschap!
Het boek is te koop bij het secretariaat van onze Verrijzenisgemeenschap.
Ook kunt u voor aanschaf van het boek onze kosterij bij de vieringen benaderen. Na contante
betaling van € 14,95 zullen zij u het boek overhandigen.

MARLIES STOPT! HOE VERDER?
Zoals u misschien weet zit Marlies de Mey al bijna 8 jaar in de pastoraatsgroep, waarvan de
laatste vier jaar alleen. In die 8 jaar is ze als het ware de spin in het web van onze geloofsgemeenschap geworden.
Marlies heeft te kennen gegeven dat ze aan het eind van dit jaar stopt. Velen vroegen zich af: ‘Hoe
moet het nu verder?’ Een groepje parochianen heeft de handschoen opgepakt.
De projectgroep ‘opvolging Marlies’ heeft de afgelopen maanden met bijna alle groepen contact
gehad. De leden waren diep onder de indruk van de hoeveelheid groepen en de vitaliteit die
daarvan afstraalt. Allemaal betrokken mensen die omzien naar elkaar en elkaar inspireren.
“We zijn een vitale gemeenschap” was de conclusie. Vitaal wil zeggen: er zit leven in, ook al
worden we samen ouder en is er weinig jonge aanwas.
Wanneer je inventariseert hoeveel nieuwe initiatieven de afgelopen jaren zijn opgestart, dan kom
je tot een indrukwekkende lijst.
Naast het inventariseren van wat er gedaan wordt en hoe we er voor staan heeft de projectgroep
ook nagedacht over de kernwaarden van onze geloofsgemeenschap.
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De projectgroep heeft daarvoor gekeken naar de kernwaarden die een aantal jaren geleden op
schrift zijn gesteld. De kernwaarden werden toen als volgt geformuleerd:
We willen zijn: een gemeenschap in geloof, een gemeenschap met elkaar en dienstbaar aan de
samenleving.
We kwamen tot de conclusie dat de kernwaarden nog steeds gelden. Sterker nog: de vitaliteit van
onze geloofsgemeenschap wordt gevoeld en beleefd als de drie kernwaarden in elkaar overlopen
en elkaar versterken.
Een viering wordt als waardevol ervaren als er een lijn naar God is, als we gemeenschap ervaren
en als de deuren gastvrij open staan en de nood van de wereld voelbaar aanwezig is.
Een groep is een vitale geloofsgroep als we naast de taak die we doen, aandacht hebben voor
elkaar, als de deuren naar buiten open staan en als er een bezinnend woord is dat met ons
meetrekt.
Vitaliteit is een drieslag, was de ervaring.
De projectgroep heeft haar bevindingen vastgelegd in een brochure met de Titel:
“Marlies stopt! Hoe verder?”. U kunt een exemplaar uit de kerk meenemen. Ook kunt u kijken op
de website www.verrijzenisgemeenschap.nl
Graag wil de projectgroep haar bevindingen met u delen.
De projectgroep nodigt u daarom van harte uit op een
‘Open Avond’ op 4 september in de Verrijzeniskerk.
Om half 8 bent u welkom, om 8 uur beginnen we.
De avond sluiten we om 22.00 uur af met een drankje.
Bezinning, ontmoeting en kijken naar de toekomst zijn de drie centrale thema’s van de avond. Op
een speelse en verdiepende manier willen we daar vorm aan geven. U bent van harte uitgenodigd.
Op zondag 2 september om 10 uur openen we het nieuwe seizoen met een krachtige en
prachtige viering waarin de koren Cantanova en Moea samen zullen zingen.
Wees welkom!!
Namens de projectgroep: Hans Boerkamp

THEMAVIERING OP ZONDAG 14 OKTOBER
Deze viering staat in het teken van opa’s, oma’s en kleinkinderen. Het is voor
het eerst dat er viering is rondom dit thema.
Dus opa’s en oma’s neem je kleinkinderen mee! Opa’s en oma’s hebben vaak
een speciale band met hun kleinkinderen. En andersom ook natuurlijk.
Daar willen we in deze viering aandacht aan besteden. En wat staat er in de
Bijbel over geschreven?
Pastor Jos van Os gaat ons dan voor.
Eén uitspraak wil ik je alvast niet onthouden: vroeger
hadden opa’s en oma’s veel kleinkinderen.
Tegenwoordig hebben kleinkinderen veel opa’s en
oma’s.
Graag tot 14 oktober!
Silvester van der Vliet
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KLAVERJASAVONDEN SEIZOEN 2018 – 2019
Beste klaverjasser(s), ook dit winterseizoen worden er weer de maandelijkse kaartavonden
gehouden. Het zijn gezellige, ongedwongen avonden. Iedereen die zin heeft in klaverjassen is van
harte welkom. U bent niet verplicht alle avonden te komen.
We nodigen u bij deze uit om te komen kaarten op de volgende vrijdagen:
vrijdag 19 oktober 2018
vrijdag 30 november 2018
vrijdag 18 januari 2019
vrijdag 22 februari 2019
vrijdag 22 maart 2019
vrijdag 12 april 2019.
U bent welkom vanaf 19.30 uur.
Spelaanvang is om 20.00 uur in de Verrijzeniskerk,
Reigerskamp 611, Maarssenbroek.
Als entree vragen we € 2,50
We hopen dat het weer als vanouds gezellige kaartavonden
zullen worden.
Vriendelijke groeten van de klaverjascommissie:
Ria van Rooijen,
Addy Strijdveen 0346 574824,
Anton en Anneke Smit 0346 566380
Per kaartavond en per seizoen worden prijzen ter beschikking gesteld.

MEDEDELING
De geloofsgesprekken na de vieringen in de periode september t/m december 2018 zullen
plaatsvinden op:




Zondag 30 september
Zondag 11 november
Zondag 9 december

VERSCHIJNINGSROOSTER 2018
No. / thema
6/
7 / Kerstmis
1 / Kerkbalans

Periode
okt - nov
dec – jan
jan – feb

Sluitingsdatum
kopij
wo 26 sep
wo 7 nov
do 27 dec

Redactie
vergadering
ma 1 okt
ma 12 nov
wo 2 jan

Verschijningsdatum
di 16 okt
di 27 nov
di 15 jan
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AGENDA
DATUM TIJD
September
Ma 3
20:00
Di
4
20:00
Wo 5
10:00
Vr
7
19:45
Ma 10 13:30
Wo 19 10:00
Vr
21 19:45
Di
25 20:00
Wo 26 10:00
Zo
30 11:30

Vergadering Zonnebloem
Parochie avond
Thema ochtend
Meditatie avond
Gelegenheidskoor
Midweek viering
Meditatie avond
Werkgroepen overleg
Soos
Geloofsgesprek

Oktober
Ma 1
Wo 3
Vr
5
Zo
7
Ma 8
Di
16
Wo 17
Vr
19
Zo
21
Wo 24
Zo
28

Redactievergadering
Thema ochtend
Meditatie avond
Koor Moea 40 jaar
Gelegenheidskoor
Meditatie avond
Midweek viering
Klaverjassen
Woord- en Liedviering
Soos
Meditatie middag

20:00
10:00
19:45
10:00
13:30
19:45
10:00
20:00
10:00
10:00
14:00

ACTIVITEIT

DATUM
TIJD
Rest van het jaar
Wo 7
Nov. 10:00
Vr
9
Nov. 19:45
Zo 11 Nov. 11:30
Ma 12 Nov. 20:00
Zo 18 Nov. 14:00
Di
20 Nov. 19:45
Wo 21 Nov. 10:00
Zo 25 Nov. 14:00
Ma 26 Nov. 20:00
20:00
Wo 28 Nov. 10:00
Vr
30 Nov. 20:00
Zo 2
Dec. 10:00
Wo 5
Dec. 10:00
Zo 9
Dec. 11:30
Vr
14 Dec. 19:45
Zo 16 Dec. 14:00
Ma 17 Dec. 12:00
Wo 19 Dec. 10:00

ACTIVITEIT
Thema ochtend
Meditatie avond
Geloofsgesprek
Redactie vergadering
Cecilia concert Hoquetus
Meditatie avond
Midweek viering
Vietnamese Viering
Vergadering Zonnebloem
Overleg Kosterij
Soos
Klaverjassen
Woord en Liedviering
Thema ochtend
Geloofsgesprek
Meditatie avond
Kerstconcert Hoquetus
KBO Kerstviering
Kerst midweekviering

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
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Gelegenheidskoor: Iedere 2e maandag van de maand (13:30 - 14:30)
MOEA:
Iedere week op woensdag (19:45 - 21:45)
Cantanova
Iedere oneven week op donderdag (19:45 - 21:45)
m.u.v. de schoolvakanties
Hoquetus
Vanaf 6 september: iedere even week op donderdag en op de volgende
vrijdagen: 12 okt., 26 okt., 23 nov., 7 dec. en 21 dec. (19:45 – 22:00)

