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ACTIE KERKBALANS “GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN”  

 
Beste parochianen, 
 
In onze geloofsgemeenschap vindt de jaarlijkse Actie Kerkbalans dit 
jaar plaats in de periode van 13 februari tot en met 28 februari 2021. 
Zoals u bekend is deze actie bedoeld om onze eigen geloofsgemeen-
schap en de parochie financiële draagkracht te geven. Daarom doen 
wij in die periode, zoals ieder jaar, weer een beroep op u om ons 
financieel te steunen. Bij de Actie Kerkbalans gaan wij ervan uit dat 
niet alleen grote bedragen ons ondersteunen, maar dat ook kleine bedragen wezenlijk zijn voor de 
financiële solidariteit. 
 
In de afgelopen jaren hebben enkele parochianen te kennen gegeven niet meer te kunnen deel-
nemen aan de jaarlijkse Actie Kerkbalans. 
Op hun verzoek kregen zij ook dit jaar geen intekenformulier meer bezorgd. 
Mocht u één van hen zijn en bent u inmiddels van gedachten veranderd of is uw situatie zodanig 
gewijzigd dat u wel weer wilt deelnemen aan de Actie Kerkbalans, dan kunt u dat kenbaar maken 
bij mevrouw R. van der Mark van de Administratie Kerkbijdragen R.K. Verrijzenisgemeenschap. U 
kunt mevrouw Van der Mark bereiken op haar telefoonnummer 0346-562653 of via haar 
emailadres: r.vdmark@ziggo.nl. U krijgt dan alsnog van haar een intekenformulier toegezonden. 
U kunt ook gewoon een bijdrage storten op onze postgiro met het IBAN-rekening-nummer NL 89 
INGB 0003 5341 65 ten name van RK Par St Jan de Doper-Kerkbijdrage Verrijzenisgem. 
Maarssenbroek. Dit kan natuurlijk altijd en het hele jaar door! 
 
Tevens willen wij uw aandacht vestigen op de mogelijkheid van het geven van periodieke giften 
met een onderhandse akte van schenking aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Tot 
en met 2013 kon u dit enkel laten regelen met een “Notariële Lijfrente van Schenking” (=gift in de 
vorm van een lijfrente voor minimaal vijf jaar). Vanaf 2014 is dat niet meer noodzakelijk. 
Om voor aftrek van uw gift in aanmerking te komen zonder dat aan de drempel van 1% van het 
zogenaamde drempelinkomen behoeft te worden voldaan, kunt u sinds 2014 zelf uw periodieke gift 
aan de Verrijzenisgemeenschap samen met de parochie vastleggen, in de onderhandse akte van 
schenking “Overeenkomst Periodieke gift in geld”. Nadere informatie hierover kunt u inwinnen bij 
ondergetekende. 
Het voordeel voor u is, dat op deze wijze de fiscale voordelen op eenvoudige wijze kunnen worden 
gerealiseerd. Voordeel voor onze geloofsgemeenschap is dat zij verzekerd is van een constante 
stroom van bijdragen en dat in de praktijk parochianen wellicht zelfs iets meer kunnen geven, 
omdat zij een fiscale subsidie krijgen. Binnen onze geloofsgemeenschap maakt inmiddels ruim 7% 
gebruik van deze wijze van financiële bijdrage leveren, waarvoor wij dan ook zeer dankbaar zijn. 
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Deze vorm van geregistreerde periodieke schenking staat ook op het intekenformulier voor het 
doen van uw toezegging aan de Actie Kerkbalans 2021. 
 
Wij hopen dat velen uit onze geloofsgemeenschap financieel zullen bijgedragen voor uw kerk waar u 
altijd welkom bent.  
Wij danken u hartelijk voor uw hulp en steun.  
 
Namens de locatieraad, 
 
Ben Lenssinck (locatiepenningmeester) tel. 0346 560689 
 

IN MEMORIAM TILLY LUCASSEN 1933 – 2020  
 
Tilly Lucassen was een markante, onafhankelijke vrouw, met een heldere 
geest en scherpe blik. Met verwondering en bewondering, jong van geest, 
keek ze naar de wereld, en er was weinig dat aan haar waarneming ontging.  
Met veel gevoel voor humor en understatement, kon ze mensen of situaties 
typeren, zonder ooit kwetsend te worden.  
Respect en ruimte; iedereen in zijn waarde laten - dat was haar motto.  
Tilly had ook iets 'koninklijks' over zich, niet alleen door haar rijzige gestalte, 
maar ook in haar manier van 'zijn' en haar houding tegenover andere 
mensen.  
 

Tilly werd op 21 oktober 1933 geboren, in Naarden maar groeide op in een woning pal naast de St 
Nicolaaskerk in Amsterdam. Haar Vader was er cargadoor, oftewel scheepsmakelaar, en had 
zitting in het bestuur van de naastgelegen kerk.  
Ze groeide op, samen met een hele schare broers en zussen; het was een familie die opviel, niet 
alleen omdat ze dagelijks de kerk bezochten, maar ook omdat meer dan de helft van de kinderen 
rood haar had, iets wat ze beschrijft in haar geloofsverhaal dat ze in de Verrijzeniskerk met ons 
deelde. Samen met haar Moeder verzorgde ze de bloemen in de kerk. Al jong werd Tilly gegrepen 
door het idee om 'missiezuster' te worden. Geregeld hield ze in de grote kerk stil voor het beeld 
van de Heilige Theresia, waarbij ze haar eenvoudigweg vroeg om voor haar te bidden.  
 
Tilly's gebed werd verhoord: nadat ze een opleiding tot verpleegkundige had gevolgd, werd ze 
samen met 11 andere jonge vrouwen op 22 maart 1959 officieel door Monseigneur Bekkers tot 
lekenmissionaris benoemd, en uitgezonden naar Uganda.  
Eerst voor vier jaar, en na een verlof van 2 jaar, nóg eens voor vier jaar.  
 
Tilly werkte daar zelfstandig in een klein hospitaal en bezocht ook regelmatig een buitenpost. De 
voorzieningen waren minimaal, dus moest ze regelmatig putten uit haar eigen kennis en 
inventiviteit om situaties het hoofd te bieden. Maar dat lukte haar wonderwel. Ze raakte verknocht 
aan het land en de mensen, en onderhield ook na haar terugkeer naar Nederland zeer warme 
contacten met mensen in Afrika, evenals met de mensen die net als zij in Uganda hadden gewerkt.  
 
Eenmaal definitief terug in Nederland ging Til op zoek naar vergelijkbaar werk, en na een korte 
periode als doktersassistent in Tuitjehorn vond zij een nieuwe baan en een nieuwe roeping bij de 
wijkverpleging in Maarssendorp.  
 
Vanwege haar kritische blik én geest zocht en vond Tilly aansluiting bij de Verrijzeniskerk in 
Maarssenbroek. Zij nam er actief deel aan de vieringen, en sloot zich ook aan bij diverse geloofs- 
en gespreksgroepen. Daar leerden wij Tilly kennen als een markante en onafhankelijke vrouw, met 
een heldere blik en een analytische geest – en veel gevoel voor humor (!)  
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Hoewel Til lange tijd zelfstandig en ongetrouwd bleef, ontbrak het 
haar allerminst aan gezelschap: zo verhuurde zij een kamer aan 
een jonge onderwijzeres, met wie ze dolle avonturen beleefde, en 
natuurlijk waren er haar vriendinnen en haar familie waarmee ze 
intensief contact onderhield.  
Op enig moment leerde ze Henk Timmermans kennen, een we-
duwnaar van middelbare leeftijd met een gouden hart en gouden 
handen, en vanaf die tijd waren ze onafscheidelijk. 
Henk was een kunstenaar met glas in lood, en maakte onder an-
dere voor de Verrijzeniskerk een prachtig glas-in-loodraam met het 
logo...  
 
“Geloven is een daad”, was Tilly's motto en dat motto bracht zij zelf 
ook zelf in praktijk.  
Het meest zichtbaar werd dat, toen een jong Vietnamees echtpaar 
met 2 kleine kinderen op straat dreigde te komen, en Henk en Til 
hen zonder aarzelen opnamen in hun bescheiden appartement aan de Piet Heinstraat.  
 
Nadat Henk was overleden, verhuisde Tilly van de Piet Heinstraat naar de Plesmanlaan, en toen 
zij moeite kreeg met lopen, en aan een rolstoel gekluisterd raakte, van de Plesmanlaan naar een 
aanleunwoning bij Maria Dommer: nu was het haar beurt om zich door anderen te laten verzorgen.  
 
Ook al liet haar lichaam het afweten, zij behield volop de regie over haar eigen leven en bleef 
actief. Wat ze zelf niet meer kon, vroeg ze aan anderen, en je kon haar geen groter plezier doen 
dan met haar een wandeling te gaan maken in haar geliefde Doornburg.   
Tilly's grote gave was dat zij oprecht, en met bewondering én verwondering naar de wereld om 
haar heen kon kijken, en daar ook anderen deelgenoot van wist te maken.  
Dat maakte een bezoekje aan Tilly altijd tot een feest.   
 
Tot op het laatst bleef zij helder van geest, totdat zij tenslotte, in het bijzijn van haar goede vriendin 
Hilly, ook een 'Uganda-ganger', op 16 december 2020 aan haar laatste reis begon. 
 
Om duidelijk te maken over welke geloofskracht Tilly beschikte, besluit ik dit 'in memoriam' graag 
met het Aramese Onze Vader, dat haar bijzonder dierbaar was en dat ook gelezen is bij haar 
uitvaart. Lieve Til, het ga je goed! 
 
Marja van Gaalen 
 
Onze Vader (Aramees). We bidden samen: 

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert, 
Ik geef u een naam opdat ik u een vaste plaats kan geven in mijn leven. 
Bundel uw licht in mij - maak het nuttig. 
Vestig uw rijk van eenheid nu, 
uw enige verlangen handelt dan samen met het onze. 
Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht. 
Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden, 
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven. 
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden. 
Uit u wordt geboren: 
de alwerkzame wil,  
de levende kracht om te handelen,  
en het lied dat alles verfraait en zich  
van eeuw tot eeuw vernieuwt. Amen. 
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VERSCHIJNINGSROOSTER 2021  
 
  Sluitingsdatum  Redactie Verschijnings- 
No. / thema Periode kopij vergadering datum 
2 - Pasen / Pinksteren apr - mei wo 10 mrt ma 15 mrt di 30 mrt 
3 -  juni - juli wo 28 apr ma 3 mei di 25 mei 
4 - Zomervakantie juli - sep wo 23 juni ma 28 juni di 13 juli 
5 - Herstart sep - okt wo 25 aug ma 30 aug di 14 sep 
6 - Allerheiligen / Allerzielen nov - dec wo 6 okt ma 11 okt di 26 okt 
7 - Kerstmis dec - jan wo 24 nov ma 29 nov di 14 dec 
1 - feb - mrt wo 12 jan ma 17 jan di 1 feb 

 
 

AGENDA   
 
Datum Tijd Activiteit Datum Tijd Activiteit 
Februari 2021 (voor zover nu bekend) 
Ma 15 19:45 Meditatie avond Ma 12 Apr 19:45 Meditatie avond 
Wo 17 10:00 Midweekviering Ma 26 Apr 19:45 Meditatie avond 
Ma 22 19:45 Meditatie avond      
Di 23 19:00 VvE Reigerskamp Ma 10 Mei 19:45 Meditatie avond 
    Ma 24 Mei 19:45 Meditatie avond 
      
    Ma 14 Jun 19:45 Meditatie avond 
    Ma 21 Jun 19:45 Meditatie avond 

 
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. 
 
 


