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NATIONALE ZIEKENDAG 2019
Begin augustus krijgen alle parochianen van de Verrijzenisgemeenschap ouder dan 75 jaar,
mensen waarvan bekend is dat zij (chronisch) ziek zijn en alle in Maarssenbroek wonende gasten
van De Zonnebloem een uitnodiging om deel te nemen aan de viering van Nationale Ziekendag
2019.
De Verrijzenisgemeenschap en De Zonnebloem organiseren deze dag. Onderstaand vindt u
informatie over deze dag.
Op zondag 8 september is het Nationale Ziekendag, een initiatief dat de Zonnebloem in 1974
gestart is om mensen bewust te maken van de zieken en mensen met een lichamelijke beperking
in hun eigen leefomgeving. En om contact en integratie tussen zieken/ mensen met een lichamelijke beperking en hun ‘gezonde’ omgeving te bevorderen.
Namens de Verrijzenisgemeenschap en De Zonnebloem willen we u van harte uitnodigen om deze
dag met ons te vieren in de Verrijzeniskerk, Reigerskamp 611.
De dag bestaat uit drie onderdelen. U kunt aan alle onderdelen meedoen of aan één of twee, net
zoals u wilt of binnen uw mogelijkheden en belangstelling ligt.
De dagindeling is als volgt:
1. 10.00 uur Eucharistieviering
met mogelijkheid om de ziekenzalving te ontvangen. Voorganger is pastoor G. Griffioen.
Aansluitend aan de viering wordt er gezamenlijk koffiegedronken.
2. 12.30 uur Lunch
Er wordt gezorgd voor lekkere broodjes en natuurlijk kunt u daarbij dan koffie, thee, melk of
iets anders drinken.
3. 13.30 uur Gezellige middag
Voor de liefhebbers nog weer koffie of thee met
iets lekkers, een drankje en een hapje en een
optreden van Wout Nijland en co. De middag
duurt tot ca. 15.30 uur.
Wanneer u één of meer onderdelen van deze dag wilt
bijwonen, dan verzoeken we u vriendelijk om u
telefonisch aan te melden bij Corrie van Os, Alie
Bisschop of Afra Rijkes en daarbij aan te geven bij
welke onderdelen u aanwezig wilt zijn.
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Mocht vervoer naar de kerk voor u een probleem zijn, dan is er de mogelijkheid dat u opgehaald
en thuisgebracht wordt.
Wilt u meer informatie over de ziekenzalving, dan kunt u contact opnemen met Marlies de Meij,
telefoon 561335.
Er is een video over de ziekenzalving op het internet te vinden. Het filmpje gaat in op de vraag wat
iemand kan verwachten van de Kerk bij ziekte: wat de ziekenzalving is en wanneer iemand het
sacrament kan ontvangen. De video staat op YouTube: https://youtu.be/FY8mGGA8QuU en u kunt
het vinden op de website http://www.bewustkatholiek.nl/sacramenten.
Wij hopen op een goede en ook gezellige dag.
Met vriendelijke groeten
Namens de Verrijzenisgemeenschap en De Zonnebloem,
Afra Rijkes, Corrie van Os, Alie Bisschop en Noortje Pakkert
Vragen of aanmelden:
Corrie van Os
Tel. 0346-241 014

Afra Rijkes
Tel. 06-121 835 83

Alie Bisschop
Tel. 0346-555 886
06-428 123 03

JOBHULPMAATJES GEZOCHT VOOR NIEUW DIACONAAL PROJECT
Er zijn steeds meer mensen die het helaas overkomt: het verliezen van je baan. Vaak gebeurt er
meer met je dan je zou verwachten. Je verliest niet alleen je collega’s, dagritme en een stuk
inkomen, maar vaak heeft het ook effect op je (verlies aan) zelfvertrouwen, sociale contacten,
zingeving en identiteit. In deze moeilijke tijd lukt het lang niet iedereen om op eigen kracht een
nieuwe baan te vinden. Het is dan een enorme steun om iemand naast je te hebben staan die je
motiveert, aanmoedigt met raad en daad: een JobHulpMaatje!
Dit voorjaar is in Utrecht een nieuw diaconaal initiatief geboren waarin werkzoekers elkaar
ondersteunen bij het sollicitatieproces. Door het organiseren van JobGroups (7 bijeenkomsten voor
werkzoekenden) bieden we sinds een jaar ook individuele begeleiding aan werkzoekenden d.m.v.
een JobHulpMaatje. Een JobHulpMaatje is een bevlogen en getrainde vrijwilliger met hart voor
werkzoekenden.
Door de grote belangstelling van werkzoekenden, zijn we nu op
zoek naar nieuwe vrijwilligers om ons team te versterken. Als
JobHulpMaatje krijg je een 2daagse training, deelname aan
vrijwilligers-/ intervisiebijeenkomsten, werkbegeleiding en werk je
mee aan een heel mooi doel: werkzoekenden begeleiden naar die
baan die bij hem/ haar past!
JobHulpMaatje Wim vertelt over zijn ervaringen: ‘Als maatje
probeer ik met een betrokken houding en oprechte belangstelling
iemand te ondersteunen en te adviseren in het werkzoekproces. Ik
krijg op mijn beurt weer veel terug in de vorm van goede
gesprekken en mooie ontmoetingen.’
Een werkzoekende mevrouw (45 jaar) vult aan: “Na de JobGroups-cursus was er voor mij de
mogelijkheid om me als werkzoekende aan te melden voor JobHulpMaatje. Ik hoefde er niet over
na te denken. Want het klinkt gewoon geweldig dat er iemand is, een maatje, die mij kan en wil
steunen bij mijn sollicitatieproces. Inmiddels hebben we al een aantal gesprekken gehad en ik
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ervaar dat ik er sterker door wordt en gemotiveerd wordt om vol te houden. Ik krijg o.a. goede
sollicitatietips en zij helpt mij om me bewust te worden wie ik ben en wat ik kan. Ik heb heel veel
steun aan mijn maatje!’
Heb je hart voor werkzoekenden, kun je goed luisteren, heb je tijd beschikbaar en vind je het een
leuke uitdaging om iemand in zijn/ haar proces te begeleiden: dan kun je je aanmelden via
info@jobhulpmaatje030.nl of via de website www.jobhulpmaatje.nl. Samen werkt ‘t!

IN MEMORIAM
Op 6 juni is Rob Hofschreuder op 89-jarige leeftijd overleden, wonende op Boomstede 31
te Maarssenbroek.
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.

VERSCHIJNINGSROOSTER 2019
No. / thema
5 – Nieuwe start
67 - Kerstmis / Kerkbalans
1-

Periode
sept – okt
nov – dec
dec – feb
feb - april

Sluitingsdatum
kopij
wo 21 aug
wo 9 okt
wo 27 nov
wo 22 jan

Redactie
vergadering
ma 26 aug
ma 14 okt
ma 2 dec
ma 27 jan

Verschijningsdatum
di 10 sep
di 29 okt
di 17 dec
di 11 feb

KEERDAGEN MET FRANCISCUS VAN ASSISI – 2019
De 'Keerdagen' (denk aan omkering, inkering, bekering) zijn bedoeld als een bezinning
op ons leven geïnspireerd door Franciscus van Assisi.
De leidraad tijdens deze dagen wordt gevormd door de ontdekkingen van Franciscus
die, op weg naar de vervulling van zijn gedroomde idealen, juist de richting naar zijn
werkelijke bestemming ontdekt. We willen stilstaan bij zijn bekeringsproces, maar wel uitdrukkelijk
gekoppeld aan ons eigen leven en onze eigen ervaringen.
Deze weekenden hebben een zodanige samenhang, dat het programma enkel in zijn totaliteit tot
zijn recht kan komen. Het geheel is ingebed in de dagorde en het leefritme van de broeders.
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich openstellen voor het door ons aangeboden
programma en dat zij actief aan het gehele programma kunnen deelnemen. Van de donderdagmiddag tot en met de zondagmiddag.
Benodigde literatuur
We verzoeken u vriendelijk om zo mogelijk 'De Geschriften van Franciscus van Assisi', - Gottmer
Haarlem - (ISBN 90 257 3903 2) ter beschikking én bij de hand te hebben
Data
Donderdag 10 oktober, 15.30 uur t/m zondag 13 oktober, 14.00 uur
Kosten
De kosten die aan deze dagen verbonden zijn (inclusief overnachting, lakenpakket, maaltijden,
koffie/thee en uitgebreide schriftelijke informatie), bedragen € 125,00 per persoon.
De kosten zijn hiermee zo laag mogelijk gehouden, doch mocht de hoogte van het bedrag alsnog
een belemmering voor deelname vormen, gelieve dit dan bij inschrijving te bespreken.
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AGENDA
Datum
Juni
Wo 26
Vr
28
Juli
Do 4
Ma 8
Vr
12
Ma
Wo
Wo

15
17
24

Tijd

Activiteit

10:00
19:45

Soos
Meditatie avond

09:00
10:00
09:30
19:45
19:15
10:00
10:00

Schoolviering groep 8
Locatieraad
Vergadering Secretariaat
Meditatieavond
Lectoren
Midweek viering
Soos

Datum
Tijd
Activiteit
Rest van 2019 (voor zover bekend)
Vr
Wo

13 Sep 19:45
27 Sep 19:45

Meditatieavond
Meditatieavond

Zo
Di
Wo
Vr
Ma
Vr

6
8
9
11
14
18

Okt
Okt
Okt
Okt
Okt
Okt

10:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00

Woord en Liedviering
Verrijzenisteam
Groep Aandacht
Meditatieavond
Redactievergadering
Klaverjassen

Vr
Vr
Vr
Zo

1
8
15
17

Nov
Nov
Nov
Nov

09:30
19:45
20:00
14:00
14:00

Augustus
Wo 21 10:00
Ma 26 20:00
20:00
Wo 28 10:00
12:00

Midweek viering
Redactievergadering
Beheergroep
Soos
Pianostemmer

Di
Ma

19 Nov
25 Nov 19:30

Secretariaatsverg.
Meditatieavond
Klaverjassen
Cecilia concert
Markt Fair Trade
Tafel van Hoop
Zonnebloem

September
Ma 2
19:30
Wo 4
10:00
Ma 9
20:00

Zonnebloem
Thema ochtend
Buffetgroep

Ma
Vr
Zo
Vr

2
13
15
20

Redactievergadering
Meditatieavond
Kerstconcert Hoquetus
Klaverjassen

Dec
Dec
Dec
Dec

20:00
19:45
14:00
20:00

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
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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 5 september: iedere even week op donderdag (20:00 – 22:00),
plus de vrijdagen 25 okt., 1 nov., 22 nov., 6 dec. en 20 dec.

