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 Parochieblad van de  
 RK Verrijzenisgemeenschap 

Maarssenbroek 
www.verrijzenisgemeenschap.nl 

www.stjandedoper-vechtenvenen.nl 
 ________________________________________  
45e jaargang nummer 6, 2019 
Oplage 690 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 6, 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 17 december 
Thema: Kerstmis / Kerkbalans 
Inleverdatum kopij uiterlijk 27 november 
Redactievergadering 2 december 

 

STILTE IS DE BASIS VOOR EEN LEVEN MET AANDACHT  
 
Locatie: het kerkcentrum van de Verrijzenisgemeenschap, Reigerskamp 611  
Tijd: 20.00 - 21.15 uur (deur is open om 19.45 uur). 
 
Wat biedt deze meditatie en hoe werkt het? 
- Momenten van stilte tussen alle drukke werkzaamheden door; een moment van verinnerlijking 

en contact maken met dat waar het in wezen om gaat; 
- We mediteren in de kerk zelf. 
- We mediteren 20 minuten in stilte, daarna lopen we in stilte, we mediteren weer 20 minuten in 

stilte en sluiten de meditatie-avond af met thee in stilte; 
- De avonden zijn van 20.00 tot 21.15 uur; de deur is vanaf 19.45 uur open. Het verzoek is om 

ruim voor 20.00 uur te komen.  
- De avonden zullen worden begeleid door verschillende mensen. 
- De avonden zijn vrij: eenieder is vrij om te komen. Wel is het fijn als je gelegenheid hebt om je 

op te geven. 
- Neem warme kleding, extra dikke sokken/ sloffen mee. Mocht je het prettig vinden om op een 

stoel te mediteren, is dat geen probleem. Mocht je op een meditatiekussen willen mediteren, 
verzoeken we je deze zelf mee te nemen. Er zijn meditatiebankjes aanwezig om te gebruiken. 

- De avonden zijn gratis en eenieder is vrij om een vrijwillige bijdrage te geven. 
- Als je op de hoogte wilt worden gehouden kun je je 06- nummer doorgeven en word je 

opgenomen in de meditatie whatsapp van onze groep.  
 
De data voor dit seizoen zijn: 
vrijdag 8 november, dinsdag 19 november, vrijdag 13 december 
 
1e helft 2020: 
Vrijdag 10 en 24 januari, 14 en 28 februari, 13 en 27 maart 
Vrijdag 10 april = Goede Vrijdag viering en daarna mediteren  
Vrijdag 24 april, 8 en 29 mei, 12 en 26 juni, 10 juli 
 
We hopen je een keer op genoemde avonden ‘in stilte’ te mogen begroeten.  
 
Voor meer informatie kun je terecht bij: 
Monique Kaldenbach, mail: m.kaldenbach@planet.nl,  tel.nr.: 06-30587173 
  
Meditatiegroep Maarssenbroek 
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VRIJWILLIGE BIJDRAGE VOOR PAROCHIEBLAD ONE EN HET SCHAKELTJE  
 
Zoals in voorgaande jaren gebruikelijk, vragen wij 
ook dit jaar weer om een financiële bijdrage voor 
ons parochieblad ONE en het, voor onze lokale 
nieuwsvoorziening, bijgevoegde Schakeltje. 
Beiden worden zevenmaal per jaar vervaardigd en 
verspreid. Ondanks het feit dat vele vrijwilligers 
binnen de parochie en onze geloofsgemeenschap 
hiervoor actief bezig zijn, worden voor het maken 
van zowel het parochieblad ONE als het 
Schakeltje de nodige kosten gemaakt.  

Mede daardoor is met name de financiële bijdrage van onze geloofsgemeenschap aan de parochie 
voor het vervaardigen van ONE niet gering en wij vragen u, zoals ook in voorgaande jaren, om uw 
bijdrage in deze kosten. 
 
Omdat het aantal contribuanten aan deze overigens vrijwillige bijdrage in de voorgaande jaren 
behoorlijk was teruggelopen en de kosten min of meer gelijk waren gebleven, moest de jaarlijkse 
bijdrage verhoogd worden naar 16 euro.  
Omdat wij blijven hopen dat u allen voor het tot uitdrukking brengen van uw waardering voor ons 
parochieblad en het Schakeltje, zowel voor de gedrukte vorm als voor de digitale versie, uw 
financiële bijdrage in de toekomst blijft leveren, zullen wij er naar streven de jaarlijkse bijdrage 
voor de komende jaren op 16 euro te handhaven. 
 
De ontvangers van de gedrukte exemplaren kunnen dit doen door gebruik te maken van de bij 
deze editie van ONE gevoegde acceptgiro.  
Of via internetbankieren met gebruikmaking van het op de acceptgiro vermelde ING-banknummer 
NL47 INGB 0001 5841 54 ten gunste van:  
RK St Jan de Doper / Locatie: RK Verrijzenisgemeenschap.  
 
Degenen die hebben aangegeven de ONE en het Schakeltje via te website te bekijken, krijgen, via 
de contactpersonen in hun wijk, dit schrijven in een enveloppe met acceptgiro. Ook een bijdrage 
van uw kant is hard nodig om ons in de toekomst in staat te stellen ONE en het Schakeltje te 
kunnen blijven vervaardigen. 
 
Wel willen we duidelijk stellen dat deze bijdrage vrijwillig is. In geval wij uw bijdrage niet ontvangen 
blijft u, indien u dat wenst, zelfs het gedrukte exemplaar van ONE en het Schakeltje gewoon 
ontvangen, maar we rekenen erop dat velen van u hun blijk van waardering willen tonen door te 
voldoen aan ons verzoek om betaling van voornoemde bijdrage! 
 
Hartelijk dank namens de Locatieraad van de Verrijzenisgemeenschap-Maarsssenbroek, 
Ben Lenssinck, penningmeester. 
 

IN MEMORIAM  
 

Op 1 oktober is mevrouw Fiet Maas - Beemer op 88-jarige leeftijd overleden. Zij woonde 
op Achter Maria Dommer 30 te Maarssen en was de weduwe van Henk Maas.  
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 kinderen, kleinkinderen, overige familie en vrienden kracht, troost en Gods nabijheid 
toe voor de tijd die voor hen ligt.  
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AED  
 
Na een training die ik volgde, raakte ik doordrongen van het feit dat het, zeker gezien 
het feit dat wij veel oudere mensen binnen ons kerkgebouw mogen begroeten, 
belangrijk is om na te gaan of we tot aanschaf en bediening van een AED (hartvibra-
tie apparaat) in ons gebouw kunnen overgaan. 
Het is daarbij ook van belang, dat er mensen komen, die een training kunnen volgen 
om zo’n apparaat te bedienen. 
Mochten er verder mensen onder u zijn, die ervaring in deze richting hebben en zich binnen ons 
kerkcentrum hiervoor willen inzetten, dan hoor ik dat ook graag. 
 
Opgave voor de training of inzet van uw diensten in dit verband kan gedaan worden via mijn 
mailadres: ah.smit@ziggo.nl of telefonisch (0346)-566 380 of 06-12 418 399. 
Ook voor verdere informatie hieromtrent kunt u bij mij terecht. 
 
Anton Smit 

 

GELOOFSGESPREKKEN 2019  
 
De geloofsgesprekken na de vieringen in de periode november t/m december 2019 zullen plaats-
vinden op: 
 
Zondag 10 november en zondag 8 december 
 

MOEA VIERING VAN WOORD EN LIED  
 
Op zondag 17 november organiseert ons koor Moea om 10.00 uur weer een 
viering van Woord en Lied. Deze keer is de voorganger Nico Bulter en vertelt 
Marja van Gaalen 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 hem/haar 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 - 2020  
 
  Sluitingsdatum  Redactie Verschijnings- 
No. / thema Periode kopij vergadering datum 
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 
2 - Pasen april - mei wo 11 maart ma 16 maart di 31 maart 
3 - Pinksteren juni - juli wo 6 mei ma 11 mei di 26 mei 
4 - Zomervakantie juli - sept wo 24 juni ma 29 juni di 14 juli 

MOEA 



 
 

 4 

AGENDA   
 
Datum Tijd Activiteit Datum Tijd Activiteit 
November 2020 (voor zover bekend) 
Wo 06 10:00 Thema ochtend Vr 10 Jan 19:45 Meditatie avond 
Vr 08 19:45 Meditatieavond Ma 13 Jan 19:45 Vrouwen uit de Bijbel 
Zo 10 11:30 Geloofsgesprek Vr 17 Jan 20:00 Klaverjassen 
Do 14 14:00 Pianostemmer Vr 24 Jan 19:45 Meditatie avond 
Vr 15 20:00 Klaverjassen Ma 27 Jan 20:00 Redactievergadering 
Zo 17 14:00 Cecilia concert      
   Fairtrade markt Di 4 Feb 19:45 Vrouwen uit de Bijbel 
Di 19 20:00 Meditatieavond Vr 14 Feb 19:45 Meditatie avond 
Wo 20 10:00 Midweekviering Vr 21 Feb 20:00 Klaverjassen 
Ma 25 19:30 Zonnebloem      
Wo 27 10:00 Soos Vr 13 Mrt 19:45 Meditatie avond 
    Ma 16 Mrt 19:45 Vrouwen uit de Bijbel 
December    20:00 Redactievergadering 
Ma 2 10:00 Redactievergadering Vr 20 Mrt 20:00 Klaverjassen 
Wo 4 10:00 Thema ochtend Vr 27 Mrt 19:45 Meditatie avond 
Zo 8 11:30 Geloofsgesprek      
Ma 9 10:00 Locatieraad Do 9 Apr 09:00 Paasviering scholen 
Vr 13 19:45 Meditatieavond Vr 10 Apr  Meditatie avond 
Zo 15 14:00 Kerstconcert Hoquetus Di 14 Apr 19:45 Vrouwen uit de Bijbel 
Ma 16 10:00 KBO Kerstviering Vr 17 Apr 19:45 Meditatie avond 
Wo 18 10:00 Kerst Midweekviering      
  11:00 Kerstsamenzijn Senioren      
Do 19 09:00 Scholen Kerstviering      

 
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. 
 

REPETITIEDAGEN KOREN  
 
 Gelegenheidskoor: Iedere 2e maandag van de maand (13:30 - 14:30) 

NIET op maandag 9 december. 
 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 extra dagen 1 nov., 22 nov., 6 dec. en 20 dec. 
 


