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 Parochieblad van de  
 RK Verrijzenisgemeenschap 

Maarssenbroek 
www.verrijzenisgemeenschap.nl 

www.stjandedoper-vechtenvenen.nl 
 ________________________________________  
45e jaargang nummer 2, 2019 
Oplage 800 stuks     
Redactie (uitsluitend voor kopij !) 
schakel@verrijzenisgemeenschap.nl 
Henry van Raay 0346 - 57 37 69 (kopij) 
Hans Boot 0346 - 56 38 83 (kopij) 

 
 
 
Bijlage bij parochieblad ONE 
6e jaargang nummer 2, 2019 
Bijdrage Schakel 
RK Verrijzenisgemeenschap - Maarssen 
NL47 INGB 0001 5841 54 
Opzeggingen / aanmeldingen: 
secretariaat@verrijzenisgemeenschap.nl 
0346 – 57 11 11 
Het volgende Schakeltje verschijnt: 
In de week van 30 april 
Thema: Pinksteren 
Inleverdatum kopij uiterlijk 10 april 
Redactievergadering 15 april (maandag) 

 

BESTE MEDE-PAROCHIANEN  
 
Het zal niemand ontgaan zijn dat heel Europa bezig is met regelgeving ten behoeve 
van bescherming persoonsgegevens en bescherming van kwetsbare personen. Ook 
onze parochie en onze eigen locatie ontkomen er niet aan. Er zijn hele procedures en protocollen 
voor ontwikkeld, waaraan voldaan moet worden. Aan mij de taak om dit tot zodanige proporties 
terug te brengen, dat er alleen die zaken overblijven, die voor u relevant zijn. Dat het in feite gaat 
om twee dingen.  
 
Wij moeten controleren of mensen, die werken met geld, mensen aan wie de zorg van kinderen is 
toevertrouwd, bestuursleden en mensen die werken met gevoelige persoonsgegevens, van 
onbesproken gedrag zijn. Wij hebben geïnventariseerd om welke vrijwilligers het gaat en voor deze 
mensen is een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd en verleend. De meeste personen op 
deze posten hadden al een VOG, maar door de aangescherpte regelgeving is er voor een paar 
anderen ook nog een VOG aangevraagd. De betrokkenen zagen dit niet als een gebrek in 
vertrouwen, maar ze hadden begrip voor het feit dat het slechts gaat om het naleven van de wet.  
 
Daarnaast zijn er binnen onze gemeenschap 41 werkgroepen. Al deze vrijwilligers zijn geatten-
deerd op veilig omgaan met e-mailverkeer. Voor het maken van foto's of opnamen moet toestem-
ming worden verleend. Sommige werkgroepen hebben hier meer mee te maken dan anderen. Te 
denken valt aan de werkgroep website en secretariaat. Met deze mensen is het gesprek aange-
gaan en gekeken op welke manier ze nog veiliger kunnen werken. Deze groepen waren allang met 
de tijd meegegaan, ze hebben geen echt wezenlijke zaken moeten veranderen. Ze zijn goed op de 
hoogte en werken al volop met de nieuwe regelgeving.  
 
Hoofdzakelijk gaat het hier om bewustwording. Wij moeten allemaal bewust met gegevens 
omgaan, zowel binnen als buiten de kerk en zowel met eigen als andermans gegevens. Daar wil 
de Verrijzenisgemeenschap ook graag zorgvuldig mee omgaan.  
 
Voor vragen kunt u terecht bij Eugenie Weenink van het Verrijzenisteam. 
Namens Werkgroep AVG, Locatieraad en Verrijzenisteam: Eugenie Weenink 

VERSCHIJNINGSROOSTER 2019  
 
  Sluitingsdatum  Redactie Verschijnings- 
No. / thema Periode kopij vergadering datum 
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 
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BESTE MEDEPAROCHIANEN  
 
In het begin van dit jaar zijn weer vele vrijwilligers binnen onze geloofsgemeen-
schap actief geweest voor de Actie Kerkbalans, bedoeld om aan onze parochie en 
onze geloofsgemeenschap financiële draagkracht te geven. 
 
Wij kunnen u melden dat het totaal van de schriftelijk toegezegde bedragen thans iets meer dan  
€ 35.000 bedraagt. Dit betekent dat wij daarmee ongeveer € 5.000 van het nagestreefde bedrag 
van € 40.000 verwijderd zijn.   
Ten opzichte van vorig jaar, toen het bedrag aan toezeggingen iets meer dan € 36.000 was, 
hebben we met dank aan degenen die in de loop van vorig jaar een extra bijdrage hebben geven, 
met een mooi eindbedrag van € 40.718 het geplande bedrag van € 40.000 ruim overschreden.  
Uiteraard onze hartelijke dank daarvoor en wij hopen wederom op dezelfde wijze als vorig jaar de 
nu nog mankerende € 5000 te kunnen overbruggen.  
 
Het aantal parochianen die hun bijdrage voor de komende jaren gaan leveren middels een perio-
dieke gift met een onderhandse acte van schenking is succesvol gebleken.  Mocht ook u uw 
bijdrage 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 Verrijzenisgemeen-
schap 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 2019 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 weersom-
standigheden, 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 en giften zijn altijd 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 
 

IN MEMORIAM   
 
Op 25 januari is Gerda Leenders – Kerkhoven op 93-jarige leeftijd overleden. Zij woonde 
op Snavelenburg en daarvoor op Bisonspoor. 
Dat zij nu thuis mag zijn bij onze God en dat wij trouw mogen blijven aan het goede dat 
we van haar 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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IN MEMORIAM: RUUD AGTERBERG  
 
In de vroege morgen van donderdag 10 januari is 
onze beheerder Ruud Agterberg overleden. Hij was al 
een tijdje ziek, maar zijn overlijden kwam nog onver-
wacht snel. 
Ruud was onze gepassioneerde beheerder vanaf 1 
september 2008. In zijn werkkloffie was hij zeer regel-
matig in ons kerkgebouw aanwezig voor kleine 
karweitjes: een lekkende kraan, een toilet dat door-
liep, een stopcontact. Je vond hem soms op zijn rug 
liggend met zijn hoofd in het gootsteenkastje om een 
loszittende kraan vast te draaien, of in de stookruimte 
om het verwarmingsapparaat na te kijken. Je kunt het 
zo gek niet bedenken of Ruud was er, bezig om ons 
gebouw zo goed mogelijk te onderhouden. 
Onder zijn bezielende leiding werden grote projecten aangepakt zoals de renovatie van de 
kerktuin, de verbouwing van de toiletgroep, het plafond in het Praethuis. Zaal 5 werd verbouwd 
zodat we de ruimte konden verhuren. Een groot deel van het dak werd lekvrij gemaakt. De Theo 
de Witzaal werd een prachtige ruimte. En we kregen nieuwe vloerbedekking in een groot deel van 
ons gebouw. 
En wat Ruud zelf niet kon, daarvoor regelde hij altijd vakkundige mensen om de klus te klaren. 
Soms moesten we wel een tijdje wachten voor er aan een klus werd begonnen, maar met zijn  
“no-nonsense” humor en zijn aanstekelijke, gulle lach wist hij er altijd mee weg te komen. 
Vorig jaar moest Ruud door zijn ziekte gas terugnemen, maar hij bleef boordevol nieuwe ideeën en 
plannen. Zijn grootste wens: zonnepanelen op ons kerkdak en muur- en dakisolatie! Als dat nou 
toch eens zou kunnen lukken … 
Woensdag 16 januari hebben we in een mooie, warme viering afscheid van hem genomen, waarna 
zijn gezin hem heeft neergelegd bij zijn zoon op het kerkhof aan de Straatweg. 
We missen Ruud nu al, maar denken vooral aan zijn vrouw Magda en zijn dochters Daniëlle en 
Annemieke, hun partners en de kleinkinderen: we wensen hen heel veel troost en moed voor het 
leven zonder Ruud. Dat hij moge rusten in vrede en dat zijn naam geschreven staat in de palm van 
Gods hand. 
 
De Locatieraad 
 

VIERING VAN WOORD EN LIED  
 
Op zondag 12 mei organiseert ons koor Moea om 10.00 uur weer een viering 
van Woord en Lied. Deze keer is de voorganger Nico Bulter en vertelt Dick 
Zandbergen 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. 
 

MOEA 
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UITNODIGING PALMPASEN 14 APRIL  
 

Dit jaar op palmzondag willen we alle 
opa’s en oma’s, vaders en moeders en 
hun (klein)kinderen uitnodigen naar de 
kerk te komen. De viering begint om  
10 uur. Je mag komen met je mooi 
versierde Palmpaasstok.  
We hopen dat opa en oma de kleinkinderen kunnen vertellen over 
de Palmpasen processies die vroeger werden gehouden in alle 
dorpen en steden in ons land. Het is een mooie traditie die ouders 
aan hun kinderen doorgeven.  
Het is gezellig om samen de stokken te versieren, naar de viering 
te komen om te horen over het paasverhaal en daarna de stok 
aan je opa en/of oma te geven. Na de viering drinken we samen 
koffie/thee en limonade. 

 
De Palmpaasstok is niet zomaar een stok. Het staat symbool voor het paasverhaal: 
 Kruis: herinnert aan het lijden en sterven van Jezus; 
 Palmtakjes: werd Jezus mee toegezwaaid toen hij in Jeruzalem kwam. Teken van hoop 

geworden, een ereteken van Jezus zijn overwinning, geen dood maar leven (verrijzenis); 
 Haan op de palmpaasstok: Kraaide toen Petrus Jezus tot drie keer toe verloochende; 
 Sinaasappels: duiden de sponzen aan met water en azijn, die Jezus kreeg aangereikt toen hij 

dorst had en wilde drinken; 
 12 ongepelde pinda’s: herinneren aan de 12 apostelen; 
 30 rozijnen: staan voor de 30 zilverstukken die Judas kreeg uitbetaald voor het verraden van 

Jezus; 
 Eieren: uit een ei komt nieuw leven. Met Pasen vieren we dat de dood niet onze bestemming 

is maar het leven. 
 
We hopen jullie te ontmoeten op zondag 14 april! 
(als je wilt kun je een stok in de kerk komen halen op zondag 7 april tussen 11.00 en 11.30 uur) 
 
 

WATER  
 
Tijdens de vastentijd heeft de werkgroep flesjes water gekocht die verkocht worden voor het goede 
doel. 
Water verandert alles en is voor ons natuurlijk ook heel gezond! 
De flesjes kosten € 2,-- waarvan 1 euro bestemd is voor het goede doel. 
  
Bij aankoop van 10 flesjes, krijgt u er een 
waterbespaarder bij. 
Hiermee kunt u water besparen tijdens 
het douchen. Want ook wij moeten zuinig 
zijn met water. 
  
De flesjes treft u aan in de hal van het 
kerkcentrum, de bijdrage voor de flesjes 
kunt u in de paarse bus doen. 
  
(Schoon) water verandert alles! 
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COLLECTEWEEK ZOA VLUCHTELINGENZORG  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collecteweek ZOA vluchtelingenzorg: dringend collectanten gezocht! 
In de week van 25 tot en met 30 maart vindt de collecte plaats voor ZOA vluchtelingenzorg. 
De opbrengst van de collecte wordt gebruikt om mensen die op de vlucht zijn voor 
oorlogen, natuurgeweld of onderdrukking te ondersteunen met noodhulp en hen te helpen 
een nieuwe start te maken.  
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 68 miljoen vluchtelingen en het worden er steeds meer. Denk 
aan de Rohingya in Myanmar die huis en haard achter hebben gelaten. Of aan Jemen, waarvan de 
beelden van extreme honger onze woonkamers binnenkomen. Veel inwoners zijn direct afhankelijk 
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 of een avondje 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 één tot twee uurtjes.  
Voor opgave en informatie: 
 
Anke Sillars 
anke.sillars@gmail.com / 0346-820159 
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AGENDA   
 
Datum Tijd Activiteit Datum Tijd Activiteit 
Maart Rest van 2019 (voor zover bekend) 
Do 14 15:15 Platform Kath. Scholen Ma 13 Mei 10:00 Locatieraad 
Wo 20 07:00 Verkiezingen PS    19:30 Zonnebloem 
  10:00 Soos Vr 17 Mei 19:45 Repetitie Hoquetus 
Vr 22 20:00 Klaverjassen Do 23 Mei 07:00 Verkiezingen EP 
Ma 25 10:00 Locatieraad Vr 24 Mei 19:45 Meditatie avond 
Wo 27 10:00 Midweek viering Za 25 Mei 09:00 Grote Schoonmaak 
Vr 29 19:45 Meditatie avond Zo 26 Mei 10:00 Terugkomviering EHC 
April Di 4 Jun 20:00 Verrijzenisteam 
Ma 1 19:30 Ouderavond 1e Communie Vr 7 Jun 19:45 Repetitie Hoquetus 
Wo 3 10:00 Themaochtend Di 11 Jun 20:00 Redactievergadering 
Do 4 20:00 Avond Hoquetus Vr 14 Jun 19:45 Meditatie avond 
Vr 5 19:45 Meditatie avond Zo 16 Jun 11:30 Geloofsgesprek 
Zo 7 10:00 Voorstellen communicanten Vr 28 Jun 19:45 Meditatie avond   

11:30 Geloofsgesprek Do 4 Jul 09:00 Schoolviering groep 8 
Di 9 19:45 Vrouwen uit de Bijbel Ma 8 Jul 10:00 Locatieraad 
Wo 10 12:00 Pianostemmer Vr 12 Jul 09:30 Secretariaat 
Vr 12 20:00 Klaverjassen    19:45 Meditatie avond 
Ma 15 20:00 Redactievergadering Ma 12 Aug 19:30 Redactievergadering 
Wo 17 10:00 Midweek viering Ma 2 Sep 19:30 Zonnebloem   

20:00 VVE Fazantenkamp Zo 6 Okt 10:00 Woord- en liedviering 
Do 18 09:00 Schoolviering Pasen Di  8 Okt 20:00 Verrijzenisteam 
Di 23 19:30 VVE Reigerskamp Vr  11 Okt 20:00 Klaverjassen 
Wo 24 10:00 Soos Ma  14 Okt 20:00 Redactievergadering 
Mei Vr 8 Nov 20:00 Klaverjassen 
Wo 1 10:00 Themaochtend Zo 17 Nov  Markt Fair Trade 
Vr 10 19:45 Meditatie avond Di 19 Nov  Tafel van Hoop 
Zo 12 10:00 Woord- en liedviering Ma 25 Nov 19:30 Zonnebloem 

 
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 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) 


