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BESTE MEDEPAROCHIANEN
In het begin van dit jaar zijn weer vele vrijwilligers binnen onze geloofsgemeenschap 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 bijna € 34.000
bedraagt. Dit betekent dat wij daarmee ongeveer € 5.000 van het nagestreefde bedrag van
€ 39.000 verwijderd zijn.
Wederom is het aantal parochianen dat hun bijdrage voor de komende jaren gaan leveren middels
een periodieke gift met een onderhandse acte van schenking 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 Verrijzenisgemeenschap 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 2020 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 weersomstandigheden, 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
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CANTANOVA

CANTANOVA

Het is stil in CantaNova.
We repeteren niet, we zien elkaar nauwelijks. We komen elkaar hoogstens
toevallig ergens in Maarssenbroek tegen.
Maar helemaal stil is het niet.
De secretaris heeft een digitale kaart
rondgestuurd, zie links en rechts.
Dat leverde een druk verkeer aan
Paaswensen op.
Het schilderij is van Vincent van Gogh
(1853-1890): Amandelbloesem (1890)
- Van Gogh Museum, Amsterdam
(Vincent van Gogh Stichting).
In de vensterbank staat een gedicht van Guido Gezelle:
Mij spreekt de blomme een tale,
mij is het kruid beleefd,
mij groet het altemale,
dat God geschapen heeft!
Onze dirigente heeft tussen het lesgeven door aan haar klas een lied gecomponeerd voor na de
coronacrisis. Het lied staat al op YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=WPAqBzxxpvc&feature=youtu.be
Het koor bekijkt de mogelijkheden om op afstand te repeteren en/of te zingen.
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Nu alle vieringen sinds medio maart jl. voorlopig niet kunnen plaatsvinden zijn
10
daarmee ook de bijdragen van collectes voor het mede in stand houden van
onze eigen geloofsgemeenschap weggevallen. De locatieraad doet een beroep
op alle parochianen dit te compenseren met het doen van uw giften door
middel van bankoverschrijvingen.
Voor uw donaties hebben wij voorlopig het volgende bankrekeningnummer ter beschikking gesteld:
NL47INGB0001584154 t.n.v. RK St. Jan de Doper – Maarssenbroek, met daarbij gaarne de
vermelding: Collecte.
Tevens vragen wij uw financiële ondersteuning voor de volgende door de Nederlandse Bisschoppenconferentie vastgestelde collectes, waarvoor tijdens onze reguliere vieringen in de maand mei
een tweede collecte zou worden houden.
Het betreft collectes voor de volgende goede doelen:
Roepingenzondag
waarvoor u uw bijdrage kunt overmaken op het rekeningnummer:
IBAN NL64 ABNA 0810 4964 88 t.n.v. het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht
Pinksteractie / Week Nederlandse Missionaris
waarvoor u uw bijdrage kunt overmaken op het rekeningnummer:
IBAN NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. Week Nederlandse Missionaris, Den Haag.
Mede namens de locatieraad van de Verrijzenisgemeenschap-Maarssenbroek, zeg ik u hartelijk
dank voor uw donaties in deze vorm.
Ben Lenssinck (locatiepenningmeester)
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CORONA-CRISIS VOOR EEN DIRIGENT
Mijn leven heeft het laatste jaar behoorlijk op z'n kop gestaan. Een jaar vol verdriet en wanhoop
waarin ik uiteindelijk (om mezelf te sparen) moest kiezen om mijn baan als muziek-juf op een
basisschool los te laten en op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. Ik was twee weken aan de
slag in mijn nieuwe functie als groepsleerkracht toen de Corona-crisis volgde.
Mijn pottenbakkerij moest ik sluiten en de repetities van Cantanova en Hoquetus, waar ik dirigente
van ben, zijn afgeblazen.
Stilte volgde… stilte waarin ik….
... tijd kreeg om te laten bezinken wat er dit jaar allemaal gebeurde…
… moest gaan voelen wat in mij leeft en wat ik mocht gaan loslaten…
… vol verbazing volgde wat er in de wereld gebeurt…
… mocht ontdekken wat en vooral wie écht belangrijk zijn in mijn leven…
… waardering heb voor al die moedige mensen en meeleef met verdriet van velen...
… alwéér op zoek moest gaan naar nieuwe wegen…
Op een ochtend werd ik wakker met muziek in mijn hoofd…. een vaag idee was het nog...
De melodie was er, maar de woorden lieten nog even op zich wachten.
Ik probeerde te ontdekken waar de sfeer in de melodie vandaan kwam en ik hoorde mijn strijd van
het laatste jaar waar deze Corona-crisis voor mijn gevoel een ellendige samenvatting van is.
Ik beleefde in mijn melodie het gevecht dat wij voeren in duisternis en hoorde een muzikaal motief
dat uiteindelijk leidt naar verlichting.
Ik heb gebruik gemaakt van een stukje muziektheorie waarin de vijfde toon van de toonladder (de
dominant) een dwingeland is die spanning brengt… in mijn beeld is dit het virus.
Volgens de muziektheorie leidt die dominante toon uiteindelijk terug naar de basis. Dat is de eerste
toon van de toonladder (de grondtoon) die de rust, stabiliteit en veiligheid geeft waar wij nu zó naar
verlangen.
Ik hoop dat mijn lied veel beluisterd en gezongen zal worden. Nu is het nog een digitale versie
waarin ik de koorzangers mis. Hoelang het nog zal duren voor we werkelijk weer met de koren
zullen zingen, weet ik niet. Maar in de tussentijd ga ik zeker proberen of onze koorzangers langs
digitale weg wellicht de tonen tot leven kunnen brengen.
Luister via deze link naar het lied:
https://www.youtube.com/watch?v=WPAqBzxxpvc
Yvonne vd Mark

CORONA-MOE
Corona-moe, duren de dagen te lang, slaat de verveling toe?
Kom helpen met kleine klusjes! Zowel binnen als
buiten ons kerkgebouw.
Uiteraard houden we rekening met de regels welke
ervoor staan, maar in kleine groepjes
kunnen we toch iets doen aan het achterstallig
onderhoud van ons mooie gebouw.
Voor info of aanmelden:
Silvester van der Vliet
silvestervdvliet@gmail.com
0622-46 09 61
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LECTOREN
Het is leeg geworden in de kerk. Door de week komen mensen schoonmaken. 's Ochtends zitten
er vrijwilligers op het secretariaat.
En even dreigde het ook op de zondagen leeg te blijven.
Gelukkig is dat niet gebeurd.
Daniëlle Smit heeft gekeken hoe we als gemeenschap toch vieringen kunnen volgen. Dat resulteerde in 'facebookvieringen'. Al snel werd ons gevraagd lectoren te leveren voor die vieringen.
Dat is gelukt. Tot en met Pinksteren is er behalve de voorganger, Daniëlle en Mark (die voor de
technische ondersteuning zorgt) nu ook een lector.
We zijn blij, dat we op deze manier toch kunnen blijven bijdragen aan onze gemeenschap.
We hopen wel, dat we elkaar na Pinksteren weer kunnen ontmoeten, al is het dan op 1,5 meter
afstand. Lezen voor een lege kerk is toch wel 'unheimisch'.

NIEUWSBRIEF VANUIT DE VERRIJZENISKERK
Sinds de Verrijzeniskerk zijn deuren moest sluiten voor de vieringen in verband
met Corona is er veel gebeurd.
Het Verrijzenisteam kon nog net bij elkaar komen op 17 maart en één van de
eerste vragen die opkwam was “hoe houden we contact met de gemeenschap?”. We besloten om wekelijks een nieuwsbrief te verspreiden. Dit zouden
we dan eens per week doen op vrijdag.
Op vrijdag maakte het secretariaat altijd de mededelingen voor de viering op zondag. Deze werden
dan genoemd tijdens de viering en tevens op het scherm gezet.
Vanaf vrijdag 20 maart is deze nieuwsbrief verschenen. Zij wordt aan alle leden van de werkgroepen per mail verstuurd.
We proberen vanaf dat moment ook kerkgangers, die niet in een werkgroep zitten, te vragen of zij
de nieuwsbrief willen hebben. Als ze hun mailadres opgeven, krijgen ze de brief.
Tot nu toe krijgen 150 mensen de nieuwsbrief.
In de nieuwsbrief kun je o.a. iedere week lezen:
 Welke viering er de komende zondag is
 Hoe je de viering kunt bijwonen: de verbinding vanuit de Verrijzeniskerk gaat via Facebook
(als je geen facebook hebt, geen nood: in diezelfde brief staan aanwijzingen hoe je toch kunt
meekijken)
 Dat je van die viering de liedteksten kunt krijgen via verrijzenisonline@gmail.com
 Op welk kanaal je naar de Heilig Hartkerk van Maarssen kunt kijken
 Waar je je intenties kunt opgeven
 Wie een bloemetje heeft gekregen
(ken jij iemand die wel een bloemetje mag krijgen, geef het dan door aan het secretariaat)
 Voor welk doel de collecte is
 Een bemoedigend verhaal of stukje tekst
We weten dat er veel mensen zijn die de One en het Schakeltje krijgen.
Wil je ook wekelijks de nieuwsbrief krijgen, geef dan je mailadres op bij het secretariaat van de
Verrijzenisgemeenschap: secretariaat@verrijzenisgemeenschap.nl
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MEDEDELINGEN
Zo lang er geen vieringen zijn in onze kerk onderstaand een aantal mogelijkheden:
 De vieringen van Maarssendorp (Heilig Hartkerk) zijn te volgen op RTV Stichtse Vecht. Bij
Ziggo op kanaal 44. Bij KPN is dat kanaal 1332.
 Er zijn levensbeschouwelijke programma’s bijv.: geloofsgesprek op NPO2 om 9.45 uur.
 En om 10.00 uur op NPO 2 Eucharistieviering uit Breda.
Via facebook is te bekijken:
 Elke zondag om 10.00 uur is er een viering vanuit onze gemeenschap.
Via de facebookgroep "Moea + Verr.Gem"
U kunt e-mailen naar verrijzenisonline@gmail.com als u de liedteksten voorafgaand aan de
viering wil ontvangen. Graag niet later dan de vrijdag ervoor. Heeft u zich eenmaal aangemeld,
dan ontvangt u deze steeds.
U kunt e-mailen naar daniellesmit15021986@outlook.com als:
 u een intentie wil laten voorlezen. Graag niet later dan de dag voor de viering.
 u geen Facebook heeft en de viering na afloop wilt terugkijken.

HTTPS://STJANDEDOPER-VECHTENVENEN.NL/VERRIJZENISGEMEENSCHAP/

Het is stil geworden in en rondom de kerk. Maar er zijn nog wel degelijk activiteiten.
Vlak na de lockdown hebben we berichten op de website gezet over het niet meer doorgaan van
de vieringen, bemoedigingen van onze pastores en, gelukkig ook, het ontstaan van nieuwe
vieringen zoals de facebookvieringen.
We zijn daarbij onze collega-gemeenschappen niet vergeten. We hebben op de website ook
gemeld hoe u vieringen kunt volgen van de Heilig Hart Kerk in Maarssenbroek en van
Wilnis/Mijdrecht.
VGM Werkgroep website

IN MEMORIAM
Op 10 mei jl. is mevrouw Denise Marie Sharpe op 75-jarige leeftijd overleden.
Zij verbleef haar laatste levensjaren in verzorgingshuis Zuylenstede in Utrecht,
alwaar ze ook is overleden. Denise heeft in het verleden nog een tijd deel
uitgemaakt van het toenmalige pastoraatsteam van onze parochie.
Dat zij nu thuis mag zijn bij onze God en dat wij trouw mogen blijven aan het goede dat we
van haar hebben mogen ontvangen.
Wij wensen haar naasten en vrienden kracht, troost en Gods nabijheid toe voor de tijd die
voor hen ligt.
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HET GASTENHUIS
Dit menszijn is een soort herberg:
elke dag weer nieuw bezoek.
Een vreugde, een depressie,
een benauwdheid;
een flits van inzicht komt als een
onverwachte gast.
Verwelkom ze,
ontvang ze allemaal gastvrij!
Zelfs als er een menigte
verdrietigheden binnenkomt
die met geweld je hele huisraad kort en
klein slaat.
Behandel dan elke gast toch met eerbied.
Misschien komt hij de hele boel
ontruimen om plaats te maken
voor een nieuwe mogelijkheid.
Wees blij met iedereen die langskomt.
Zij zijn je stuk voor stuk gestuurd
van gene zijde
om jou als raadgevers te dienen.
Mowlana Jalaluddin Rumi (1207 – 1273)
VERSCHIJNINGSROOSTER 2020
No. / thema
5 - Herstart
6 - Allerheiligen/-zielen
7 - Kerstmis/Kerkbalans
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Periode
sept - okt
nov - dec
dec - feb

Sluitingsdatum
kopij
wo 19 aug
wo 7 okt
wo 25 nov

Redactie
vergadering
ma 24 aug
ma 12 okt
ma 30 nov

Verschijningsdatum
di 8 sept
di 27 okt
di 15 dec

