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UIT DE PASTORAATGROEP  
 
Dit nummer is alweer het laatste van 2018. We gaan op weg naar het Kerst-
feest. De langste nacht zal voorzichtig ingehaald worden door het licht, en dat 
Licht vieren we met de komst van het Kerstkind. Iets kleins, een pasgeboren 
kind, gekomen op een onherbergzame plaats. Licht en warmte waar je het 
nooit verwacht zou hebben. En toch…  
Bij alle wereldse gezelligheid rond kerstmis worden wij uitgedaagd om na te denken over de 
betekenis van dit feest. Om ons voor te bereiden is er woensdag 19 december onze Midweek-
viering, waarin pastoor Griffioen voor zal gaan. En zondag 23 december zal Nico Bulter ons samen 
met de meditatiegroep inspireren in de viering van de vierde zondag van de Advent. We zullen in 
de kerstnacht luisteren naar het aloude verhaal uit het Lukas evangelie en op kerstmorgen naar 
woorden uit het Johannes evangelie.  
Op kerstavond zal er weer voor de kinderen en hun (groot)ouders vanuit de kerk een wandeling 
gemaakt worden op zoek naar het Kerstkind. Dit jaar samen met de Arkgemeenschap. Aanvang 
19.00 uur. 
Op kerstavond zal er maar één viering zijn: om 21.00 uur!!!!!  
Bob Smits zal ons voorgaan en Moea zal ons zingend begeleiden in deze feestelijke viering. 25 
december zal Tejo van der Meulen de schriftwoorden voor ons duiden. Cantanova zingt! 
 
Dit jaar zal er op 31 december geen Oudejaarsviering zijn. 
Zondag 6 januari vieren we Drie Koningen. Pastor Jos van Os gaat voor en Hoquetus zingt. Deze 
viering zal ook in het teken staan van de installatie van de nieuwe pastoraatgroep en van mijn 
afscheid. Na afloop zullen we elkaar onder het genot van een hapje en een drankje een goed 2019 
wensen. 
Nieuw initiatief 
In ons “zitje” is, zoals jullie misschien al gezien hebben, een nieuwe boekenkast gekomen. Het is 
een kast van ons allemaal voor ons allemaal. Het is een ruilboekenkast. Als je een boek hebt dat je 
mooi vindt, en waarvan je vindt dat anderen dat ook zouden moeten lezen: zet dat in de boeken-
kast! Laat het mij even weten, dan maken we plaats in de kast. Iedereen mag die boeken 
meenemen/ruilen/lenen. Je mag ook in ons zitje in de boeken bladeren of een boek lezen. Je bent 
van harte welkom om er gebruik van te maken, elke dag dat ons kerkcentrum open is. En wie 
weet: misschien wordt het een ontmoetingsplaats. 
Afscheid 
Dit is trouwens mijn laatste stukje als lid van de pastoraatgroep. Ik heb er acht jaar met heel veel 
plezier deel van uitgemaakt. Dank jullie wel voor het vertrouwen dat jullie mij hebben gegeven. Het 
is nu tijd om het stokje door te geven. Ik ben blij dat er inmiddels zeven mensen hun schouders 
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onder gaan zetten. Ik wens ze heel veel succes en Gods zegen over hun inspanningen voor onze 
Verrijzenisgemeenschap. 
Ik blijf echt nog wel actief in verschillende werkgroepen: stilzitten kan altijd nog, maar nu nog niet. 
Ik hoop dat we elkaar regelmatig zullen ontmoeten in de vieringen en daarbuiten. 
Ik wens ons allemaal een goede voorbereidingstijd op het Kerstfeest en een zo goed en gezond 
mogelijk 2019. 
 
Namens de pastoraatgroep, Marlies de Meij. 
 

NIEUWS VAN DE MEDITATIEGROEP MAARSSENBROEK  

Stilte is de basis voor een leven met aandacht 
In de kerk van de Verrijzenisgemeenschap wordt regelmatig gemediteerd. Momenten van stilte 
tussen alle drukke werkzaamheden door; een moment van verinnerlijking en contact maken met 
dat waar het in wezen om gaat. Twintig minuten meditatie, daarna lopen we in stilte, dan weer 20 
minuten mediteren en we sluiten af met een kopje thee (in stilte).  
 
De avonden zijn van 20.00 tot ca. 21.15 uur, de deur is vanaf 19.45 uur open. Het verzoek is om 
ruim voor 20.00 uur aanwezig te zijn. Iedereen is van harte welkom. Wel is het fijn als je gelegen-
heid hebt om je op te geven. Je kunt mediteren op een stoel, op een kussen en er zijn meditatie-
bankjes aanwezig. We hopen je een keer op genoemde avonden ‘in stilte’ te mogen begroeten.  
Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht bij: 
Monique Kaldenbach, mail: m.kaldenbach@planet.nl,  tel.nr.: 06-30587173 
 

Rooster mediteren tot en met juli 2019 
op vrijdagavond: 
11 en 25 januari,  
1 en 15 februari,  
8 en 29 maart,  
5 april,  
Goede Vrijdag na de viering van 19.30 uur, 
10 en 24 mei,  
14 en 28 juni  
en 12 juli. 
 
Meditatiegroep Maarssenbroek 
Eugenie, Angela, Ineke, Daniëlle, Anton en 
Monique  
 

MARLIES STOPT…WE GAAN VERDER!  
 
Op 6 januari nemen we afscheid van Marlies de Meij als enig overgebleven lid 
van de pastoraatsgroep. Acht jaar lang is Marlies de spil geweest van onze 
geloofsgemeenschap waarvan de laatste vier jaar alleen. Op 6 januari willen 
we haar na de viering van 10 uur huldigen en danken. 
Gelukkig valt er geen gat na het vertrek van Marlies. Zes mensen hebben zich 
tot nu toe bereid verklaard om de coördinatie van onze geloofsgemeenschap op zich te nemen en 
één persoon heeft het in beraad. We willen eigenlijk nog twee mensen erbij, dan zitten we wat 
ruimer in de jas. We concluderen echter: Marlies stopt... we gaan verder! 
 
Het afgelopen jaar heeft de werkgroep ‘Opvolging Marlies’ aan alle werkgroepen gevraagd wat er 
gebeurt als Marlies stopt. Bijna alle werkgroepen gaven te kennen dat ze gewoon doorgaan. Als 
werkgroep waren we blij verrast over de vitaliteit en creativiteit van de groepen. We gaan dus 
gewoon door met waar we mee bezig zijn. 
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De vraag die zich vervolgens aandiende was: Marlies stopt, ze laat gaten vallen hoe lossen we dat 
op en hoe gaan we verder? We zijn tot de volgende opzet gekomen. 
 
Allereerst de naam van de coördinatiegroep.  
We zijn tot een voorlopige naam gekomen: ‘Verrijzenisteam’.   
Het Verrijzenisteam is als geheel verantwoordelijk voor de gang van zaken op pastoraal gebied. 
De groep komt 4 keer per jaar bij elkaar. Het eerste uur voor bezinning rond het verhaal van 
Mozes. De bezinningsvraag is: welke lessen trekken we uit de levensloop van Mozes die het volk 
door de woestijn naar het beloofde land heeft geleid.  
Het tweede uur kijken we wat ons te doen staat op organisatorisch gebied. 
 
Voor wat betreft de taakverdeling willen we als volgt te werk gaan: alle vragen, behalve de vragen 
van strikt persoonlijke aard, gaan in eerste instantie naar het secretariaat.  
De leden van het secretariaat kijken naar wie de vraag doorgespeeld kan worden. In de afgelopen 
jaren heeft het secretariaat veel kennis en kunde opgebouwd om alle vragen bij de juiste groep of 
persoon te krijgen. Vragen van strikt persoonlijke aard vinden hun weg via één op één gesprekken 
waar geheimhoudingsplicht aan vast zit. 
  
Vervolgens: het Verrijzenisteam werkt met een roulatiesysteem. Dat wil zeggen dat iemand uit de 
groep gedurende drie maanden eerst aanpreekbare is voor alle vragen die vanuit het secretariaat, 
het pastorale team of de locatieraad naar hem of haar toekomt. De eerst aanspreekbare heeft een 
maatje en samen met het maatje lossen ze de vraag op. Komen ze er niet uit dan kunnen ze een 
beroep doen op het gehele Verrijzenisteam. Dit kan via de mail of via een klein overleg. 
Na drie maanden treedt de eerst aanspreekbare af en wordt het maatje eerst aanspreekbare en 
kiest vervolgens een maatje uit de groep van zeven.  
 
Het spannende van dit model is de vraag of het ons lukt om spiritualiteit, leiderschap en 
organisatie met elkaar te verbinden. ‘Managen met Mozes’ is de werktitel. Als groep prijzen we ons 
gelukkig dat Hans Boerkamp ons hierin zal begeleiden.  
In principe staan de vier jaarlijkse bijeenkomsten open voor iedereen, dus ook voor mensen die 
geen lid zijn van het Verrijzenisteam maar wel nieuwsgierig zijn naar wat Mozes ons te zeggen 
heeft.  
Ook is het spannend om te kijken of we in staat zijn om inhoud te geven aan het roulatiesysteem. 
Werkt dit model niet alleen organisatorisch maar ook inhoudelijk? Tijdens het bezinningsproces 
kwamen we erachter dat de eerst aanspreekbare niet de eerstverantwoordelijke is. De 
verantwoordelijkheid ligt bij de gehele groep. We prijzen ons gelukkig dat Bob Smits zich bereid 
heeft verklaard ons op dit gebied te ondersteunen. 
 
Als Verrijzenisteam werken we met de handen op de rug. Het is niet de bedoeling dat we het werk 
dat in de werkgroepen gedaan wordt naar ons toetrekken of overnemen. Ook zal het team karig 
zijn met het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. De ervaring leert dat bijna alle vernieuwende 
initiatieven uit de werkgroepen zelf komen of uit een persoonlijke drive van mensen. 
 
Op 6 januari, de eerste zondag in het nieuwe jaar, stopt Marlies en wordt het stokje 
overgedragen aan het Verrijzenisteam. We zijn benieuwd. 
Van harte welkom. 
 
Wees welkom op de volgende data in het nieuwe jaar waarop we in 2019 bijeenkomen: 
15 januari, 5 maart, 4 juni, 8 oktober. Alle avonden om 20.00 uur in de kerk. 
Mocht u belangstelling hebben om lid te worden van het Verrijzenisteam, neem dan even contact 
op met een van de onderstaande personen. 
 
Hans Boerkamp, Silvester van der Vliet, Rini Willemse, Eugenie Weenink, Bob Smits,  
Peter Onstenk, Jos van Os (namens het pastorale team) 
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INTERNATIONALE KERSTSTALLENEXPOSITIE 2018 AMERSFOORT  
 
Alweer voor de 34e keer organiseren wij de Internationale Kerststallenexpositie in de Sint Ansfri-
duskerk aan de Jacob Catslaan 28, 3818 WK  te Amersfoort. 
Deze kerk is 103 jaar oud en gebouwd in neogotische stijl en geeft daarom de tentoonstelling een 
bijzondere sfeer. We mogen ons verheugen op een jaarlijks grote belangstelling van bezoekers uit 
het gehele land. 
De expositie wordt gehouden van vrijdag 7 t/m zondag 16 december 2018 
 
De openingstijden zijn: 

Zaterdagen: 9.30 - 17.00 uur 
Zondagen: 12.30 - 17.00 uur 
Overige dagen: 9.30 - 21.00 uur 

 
Ook dit jaar hebben we een nieuwe collectie van bijna 250 kerstgroepen uit Afrika, Azië, Zuid-
Amerika en Europa, waaronder uit de Provence in Frankrijk een kerstgroep van meer dan 45 
Santons, geplaatst in een miniatuur dorpje. 
Voor de kinderen is er een kerststallen speelhoek en voor de inwendige mens het Petit restaurant 
de Herberg. 
Tijdens de avonduren en op zaterdag en zondag zullen 28 zangkoren uit de wijde omgeving van 
Amersfoort zorgen voor een gevarieerde vocale omlijsting van deze expositie. 
Op vrijdag 14 december is er van 19.30 - 20.15 uur een Kerst sing-along in de Sint Ansfridus kerk. 
Er worden Nederlandstalige kerstliederen gezongen, ondersteund door een gelegenheidskoor. 
Kinderen zijn van harte welkom.  
Op zaterdag 15 december is er van 19.45 - 21.30 uur een Kerstconcert. De kerk is open vanaf 
19.15 uur. De entreeprijs bedraagt € 10,- incl. 
toegang tot de Kerststallen expositie en koffie/thee.  
 
Toegangsprijzen Expositie: 

Volwassenen: € 2,00 
Kinderen 4 - 12 jaar: € 0,50 
Kinderen jonger dan 4 jaar hebben gratis toegang. 

 
De organisatie is in handen van een groep vrijwilli-
gers en de gehele opbrengst komt ten goede aan de 
Stichting Happy Holiday om in 2019 vakantieweken 
te organiseren voor ernstig zieke kinderen en hun 
gezin.  
 
Meer informatie vindt u op: 
www.sintansfridus.nl/kerststallen 
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VIERING VAN WOORD EN LIED  
 
Op zondag 2 december organiseert ons koor Moea om 10.00 uur weer een 
viering van Woord en Lied. Deze keer is de voorganger Hans Boerkamp en 
vertelt Joop van Weenen ons zijn verhaal. 
In de Viering van Woord en Lied vertelt een lid van onze geloofsgemeenschap 
uit 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. 
 

 VERSCHIJNINGSROOSTER 2019  
 
  Sluitingsdatum  Redactie Verschijnings- 
No. / thema Periode kopij vergadering datum 
1 - Kerkbalans jan – maart do 27 dec wo 2 jan di 15 jan 
2 - Pasen maart - april wo 20 feb ma 25 feb di 12 maart 
3 - Pinksteren mei - juni wo 10 april ma 15 april di 30 april 
4 - Zomervakantie juli – aug wo 5 juni di 11 juni di 25 juni 
5 -  sept – okt wo 7 aug ma 12 aug di 27 aug 
6 - nov – dec wo 9 okt ma 14 okt di 29 okt 
7 - Kerstmis / Kerkbalans dec – feb wo 27 nov ma 2 dec di 17 dec 
1 -  feb - april wo 22 jan ma 27 jan di 11 feb 

 
 

MOEA 
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AGENDA   
 
DATUM TIJD ACTIVITEIT DATUM TIJD ACTIVITEIT 
November Januari 2019 
Wo 28 10:00 S o o s Wo 2 20:00 Redactievergadering 
Vr  30 20:00 Klaverjassen Zo  6 10:00 Driekoningen 
December   Afscheid van Marlies de 
Zo  2 10:00 Woord en Liedviering   Meij, Pastoraatgroep 
Wo 5 10:00 Thema ochtend Di     8 20:00 Voorbereiding Vasten 
Zo  9 11:30 Geloofsgesprek Vr   11 19:45 Meditatie avond 
Ma 10 10:00 Locatieraad Ma 14 19:45 Vrouwen uit de Bijbel 
Vr   14 19:45 Meditatie avond Wo 16 10:00 Midweekviering 
Zo  16 14:00 Kerstconcert Hoquetus Vr   18 20:00 Klaverjassen 
Ma  17 12:00 KBO Kerstviering Wo 23 10:00 S o o s 
Wo 19 10:00 Kerst midweekviering Vr  25  19:45 Meditatie avond 
Do  20 09:00 Schoolvieringen Kerst    
Zo  23 10:00 Themaviering Februari 2019 
  Meditatie groep Wo   6 10:00 Thema-ochtend 
Ma 24 18:30 Peuter-kleuter viering Do  7 09:00 Rondleiding Kameleon 
Ma 24 21:00 Kerstavond viering Ma 11 19:45 Vrouwen uit de Bijbel 
Di  25 10:00 1e Kerstdag viering Ma 18 20:00 Buffetgroep 
Wo 26 10:00 S o o s Wo 20 10:00 Midweekviering 
Vr  28 19:45 Meditatie avond Vr  22 20:00 Klaverjassen 
   Di  26 20:00 Werkgroepen overleg 
   Wo 27 10:00 S o o s 
      
   Wo 20 Maart Verkiezingen P.S. 
   Do  23 Mei Verkiezingen Eur. 

 
Het secretariaat is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9:15 – 11:15 met uitzondering van 
donderdag.  
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  
 
 Gelegenheidskoor: Iedere 2de 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) 


