
 

Wij willen mensen met alle liefde 

bijstaan en begeleiden om hun weg te 

vinden naar de kerk.  

Wij willen in alle vrijheid met u praten 

om uw wensen te horen en om te 

vertellen hoe de kerk in elkaar zit en om 

zo nodig met u mee te lopen, om samen 

een paar vieringen mee te maken! De 

weg wijzen binnen de 

geloofsgemeenschap.  

Één telefoontje of een mailtje  is genoeg 

om ons bij elkaar te brengen. 

Je kunt ook de website bezoeken 

www.lichtvanchristus.nl  

Denk niet zo lang na en bel ons:  
06 – 22 09 72 36 of stuur ons een mailtje 
naar: ParochieSupportGroep@ziggo.nl  
 

Eucharistieviering 

De Meern: Mariakerk Zat. 18:45uur 

zondag 10:00uur 

Vleuten: Willibrordkerk Zat. 19:00uur 

Zondag 10:00uur 

Soms loop je rond met de vraag: 

“Ik ben hier pas komen wonen en 

ken de omgeving en de mensen 

niet zo goed.    

Ik had graag meer over de kerk 

willen weten!”  

 “Ik had graag willen weten of ik mij 

thuis voel bij een 

geloofsgemeenschap. Maar ik durf 

niet zo maar naar de kerk te gaan”.  

“Ik had graag willen kijken of  ik 

mijn geloof handen en voeten kan 

geven/tot uiting kan brengen.” 

 

“Zou ik wat gelukkiger zijn als ik 

actief om zou gaan met mijn 

geloof?  

 

 

 

 

 

 

 

“Hoe zou het zijn om bij een kerk te 

horen?” 
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We zijn druk met werk, studie 

of school. 

Er is aandacht voor familie, 

vrienden en buren. 

We halen voldoening uit 

hobby’s, sporten en vakantie. 

Maar toch mist er iets. Een 

behoefte aan geloofsverdieping 

of verbinding. 

De deur van de RK-kerk staat 

altijd open, maar de drempel 

kan erg hoog zijn om eens langs 

te komen. 

“Hoe moet ik me gedragen? 

Wat kan wel en niet? Ik ken er 

eigenlijk niemand.” 

 

De RK-kerk kent allemaal 

rituelen en dat kan 

overweldigend overkomen. 

Ook als je als kind naar de kerk 

ging, is niet altijd alles blijven 

hangen.  

 

Toch komen katholieken vooral 

bij elkaar om samen te bidden, 

genieten en beleven hoe het is 

om samen te geloven.  

Door bij elkaar te komen deel 

je dit gevoel van saamhorigheid 

en ergens samen voor staan.  

Het is goed om geluk en 

tegenslag samen te delen.  

En toch blijft het lastig om die 

eerste stap te zetten. 

 

We begrijpen dit gevoel en 

daarom willen we je uitnodigen 

om eens vrijblijvend langs te 

komen. Onze Buddygroep 

fungeert als een wegwijzer 

binnen de parochie en we 

helpen graag om jou op weg te 

helpen.  

 


