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OPBRENGST ADVENT – KERSTMIS EN OUDJAAR
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De afgelopen periode is er weer een extra beroep op de portemonnee van u als
kerkganger gedaan voor diverse collectes.
De opbrengsten hiervan zijn als volgt:
1) Diaconiezondag en de paarse Advent bus uit de hal van de kerk bestemd voor PCI (Parochiële
Charitas Instelling) Sint Jan de Doper voor een leuk ontspanningsmomentje voor de
mantelzorgers: een totaalbedrag van € 460,60
2) De collecte op Kerstavond 24 december bestemd voor DCR (Diocesane Charitas Raad) in
Maarssen- Maarssenbroek t.b.v. de minderbedeelden onder ons: een bedrag van € 654,29
3) Familiekerstfeest met wandeling in het duister t.b.v. daklozen: een bedrag van € 118,70
Uiteraard willen wij iedereen, die aan 1 of meerdere van deze collectes heeft bijgedragen daar
nogmaals hartelijk voor bedanken.
Anton Smit
Namens locatieraad R.K. Verrijzenisgemeenschap

MOEA VIERING VAN WOORD EN LIED

MOEA

Op zondag 9 februari organiseert ons koor Moea om 10.00 uur weer een viering
van Woord en Lied. Deze keer is de voorganger Hans Boerkamp en vertelt
Marian van Bennekom ons haar verhaal.
In de Viering van Woord en Lied vertelt een lid van onze geloofsgemeenschap uit haar/zijn levensen 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.
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IN MEMORIAM
Op 3 december 2019 is Trees Vermeesch op 78-jarige leeftijd overleden. Zij woonde op
Antilopespoor 670. Dat zij nu thuis mag zijn bij onze God en dat wij trouw mogen blijven
aan het goede dat we van haar hebben ontvangen.

Op 12 december 2019 is Bep Oosterwijk - van der Neut op 85-jarige leeftijd overleden.
Zij woonde op Bisonspoor 293. Dat zij nu thuis mag zijn bij onze God en dat wij trouw
mogen blijven aan het goede dat we van haar hebben ontvangen.

Op 17 januari jl. is op 78-jarige leeftijd na een ziekbed overleden de heer Pieter Meijer.
Hij woonde samen met zijn vrouw in Reigerskamp. De viering ten afscheid is gehouden
op vrijdag 24 januari, waarna Pieter in besloten kring bijgezet is in het familiegraf in
Damwoude – Friesland. 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.

FINISH
De atleet stond op het veld
en rekte zijn oude benen
toen de dood langskwam en wenkte:
Dag jongen, loop je even mee?
Een korte steek in de zij,
dat was alles. Hij bukte zich
om zijn veters aan te trekken,
maar de schoenen waren al leeg en
hij rende de lucht in.
Gewichtloos en zonder
ooit buiten adem te raken
zwom hij door een sterrenzee,
fietste de melkweg rond
en liep ten slotte
in de witte tunnel van de zon,
als vuur door wind gedragen.
En bij de finish waren vele gezichten
die hem aankeken met zachte ogen,
en die zich verheugden,
want hij was er.
Van: Alexis de Roode
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WERKEN AAN JE TOEKOMST
Vanuit het hongerdoek “Mens, waar ben je?” en het thema
“Werken aan je toekomst” van de vastenactie gaan we in Maarssenbroek weer samen op weg
naar Pasen. In de vastenactiecampagne wordt onderwijs en ondernemerschap verbonden met
toekomst. Wij kijken samen naar de toekomst vanuit het verleden. Wij kijken samen naar de
toekomst door samen te vieren, te eten, te bezinnen.
Naast activiteiten na elke viering op zondag bieden we een excursie aan naar de molen in Oud
Zuylen en krijgen we een rondleiding op RK basisschool Franciscus om te kijken hoe het onderwijs
anno 2020 in Nederland is georganiseerd. We gaan film kijken, we hebben weer high tea en we
gaan wandelen door de stad Utrecht, want ook projecten dichtbij onze leefwereld willen we
aandacht geven. We nodigen iedereen uit mee te wandelen met de Vastenactie pelgrimage in
Drachten en op tweede paasdag met de Bonifatiustocht van Breukelen naar Woerden.
Voor een volledig overzicht en data verwijzen we naar onze website
www.verrijzenisgemeenschap.nl
PASEN is het feest van de toekomst

GEZOCHT: KOORLEDEN VOOR EEN TAIZÉVIERING
Op zondag 22 maart wordt er een Taizéviering gehouden.
Hiervoor worden nog mensen gezocht die in het koor willen meezingen.
Iedereen is welkom, zangervaring is niet persé noodzakelijk. Taizéliederen zijn
heel toegankelijk.
De repetities zijn op 3 donderdagavonden. Je krijgt de bladmuziek
digitaal via de e-mail thuisgestuurd.
En als je wilt, kun je thuis oefenen met luisterbestandjes.
Op de volgende dagen wordt er gerepeteerd;
1e repetitie: donderdag 13 februari van 20.00-21.00 uur.
2e repetitie: donderdag 20 februari van 20.00-21.00 uur.
3e repetitie: donderdag 12 maart van 19.45-21.45 uur. (Generale
repetitie met instrumentalisten erbij)
Aanmelden via yvonnevdmark@ziggo.nl

VERSCHIJNINGSROOSTER 2020
No. / thema
2 - Pasen
3 - Pinksteren
4 - Zomervakantie
5 - Herstart
6 - Allerheiligen/-zielen
7 - Kerstmis/Kerkbalans

Periode
april - mei
juni - juli
juli - sept
sept - okt
nov - dec
dec - feb

Sluitingsdatum
kopij
wo 11 maart
wo 6 mei
wo 24 juni
wo 19 aug
wo 7 okt
wo 25 nov

Redactie
vergadering
ma 16 maart
ma 11 mei
ma 29 juni
ma 24 aug
ma 12 okt
ma 30 nov

Verschijningsdatum
di 31 maart
di 26 mei
di 14 juli
di 8 sept
di 27 okt
di 15 dec
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AGENDA
Datum
Februari
Vr
14
Di
18
Di
18
Wo 19
Vr
21
Wo 26
Vr
28

Tijd

Activiteit

19:45
19:00
20:00
10:00
20:00
10:00
19:45

Meditatie avond
VvE Reigerskamp
Vergadering Bargroep
Senioren lunch
Klaverjassen
Midweekviering
Meditatie avond

Maart
Di
3
Wo 4
Vr
13
Ma 16
Ma 16
Wo 18
Vr
20
Zo 22
Wo 25
Vr
27
Zo 29

20:00
10:00
19:45
19:45
20:00
10:00
20:00
10:00
10:00
19:45
11:30

Werkgroepenvergadering
Thema ochtend
Meditatie avond
Vrouwen uit de Bijbel
Redactievergadering
Midweek viering
Klaverjassen
Taizé viering
Soos
Meditatie avond
Geloofsgesprek

April
Wo 1
Wo 1
Do 9
Vr
10

10:00
12:00
09:00
21:00

Thema ochtend
Pianostemmer
Paasviering scholen
Meditatie avond

Datum
Tijd
Activiteit
Rest van het jaar (voor zover bekend)
Vr
17 Apr 20:00 Klaverjassen
Di
21 Apr 19:45 Vrouwen uit de Bijbel
Vr
24 Apr 19:45 Meditatie avond
Vr
8 Mei 19:45 Meditatie avond
Ma 11 Mei 19:30 De Zonnebloem
Ma 11 Mei 20:00 Redactievergadering
Di
12 Mei 11:30 Zonnebloem workshop
Zo 17 Mei 11:30 Geloofsgesprek
Za 23 Mei 09:00 Grote schoonmaak
Vr
29 Mei 19:45 Meditatie avond
Vr
12 Jun 19:45 Meditatie avond
Vr
26 Jun 19:45 Meditatie avond
Ma 29 Jun 20:00 Redactievergadering
Vr
10 Jul 19:45 Meditatie avond
Vr
24 Jul 19:45 Meditatie avond
Ma 24 Aug 20:00 Redactievergadering
Ma 31 Aug 19:30 De Zonnebloem
Vr
11 Sep 19:45 Meditatie avond
Vr
25 Sep 19:45 Meditatie avond
Vr
9 Okt 19:45 Meditatie avond
Vr
23 Okt 19:45 Meditatie avond
Vr
13 Nov 19:45 Meditatie avond
Zo 15 Nov 14:00 Cecilia concert
Vr
27 Nov 19:45 Meditatie avond
Vr
11 Dec 19:45 Meditatie avond
Ma 14 Dec 12:00 KBO 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
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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

