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Begin van het nieuwe seizoen! 

De stilte voor de storm, zo voelt het altijd een beetje, de laatste week in augustus. Tot die 

tijd is er een dikke maand meer dan normaal tijd en gelegenheid om vertrouwde en 

nieuwe pastorale activiteiten voor te bereiden, en dan openen de deuren van de zaak 

weer.  

Het is natuurlijk niet te vergelijken met de Drie Dwaze Dagen van de Bijenkorf, waar de 

klanten begerig tegen de glazen deuren drukken om als eerste binnen te dringen. Toch 

merken we als pastoraal team zeker dat er weer een ruimer beroep op ons gedaan wordt. 

Veel parochianen zijn teruggekeerd van vakantie dichtbij of ver weg, maar vooral: de 

scholen en studies zijn begonnen.  

Vanaf september gaan daarom de activiteiten voor gezinnen, kinderen, tieners en 

jongeren weer van start. Sommige activiteiten keren terug, zoals de wekelijkse opvang 

en kleine kindernevendienst in de Willibrordkerk, de grote kindernevendienst in de 

Mariakerk, de tienergroep en jongerengroep RKJU. 

Er is dit jaar echter ook iets nieuws: de familieviering. Een type Eucharistieviering die jullie 

al eerder hebben meegemaakt, bijvoorbeeld op 1e kerstdag, waarbij op een subtiele wijze 

geprobeerd wordt ouders en kinderen meer bij de liturgie te betrekken en directer aan te 

spreken. Deze sporadische vieringen door het jaar beviel het pastoraal team en 

parochianen, en daarom gaan we deze nu met een grotere regelmaat inplannen. 

Verderop in de nieuwsbrief lezen jullie meer over de familieviering en andere activiteiten. 

Het pastoraal team wenst jullie een leuke, leerzame en inspirerende tijd toe in onze 

parochie!  

- Pastoraal werker Yuri Saris 
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----- 

Vanaf zondag 10 september is er elke 
zondag om 11:00 uur opvang en 
kindernevendienst in de Willibrordkerk 
(met uitzondering van zondagen met 
een familieviering). 
 
----- 

Het kinderkoor repeteert elke 
donderdag (behalve als er 
schoolvakantie is) van 15:30-16:45 uur 
in de Willibrordkerk te Vleuten. Ingang 
via Kerkestein achter de kerk. 
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Dit seizoen zal met regelmaat in onze 
parochie een familieviering 
plaatsvinden; een Eucharistieviering op 
zondag, in één van beide kerken, die 
meer gericht is op gezinnen en kinderen. 

Aanleiding en invulling 

De afgelopen jaren hebben we als 
gemeenschap een aantal keer een mis 
gevierd waarbij op een eenvoudige en 
intuïtieve manier meer aandacht was 
voor aanwezige gezinnen en kinderen; 
denk o.a. aan de viering van 1e Kerstdag 
en enkele jubileumvieringen. De reacties 
na afloop van deze missen waren 
opgewekt en positief, niet alleen bij 
jongere ouders, maar bij veel 
parochianen. Het is inspirerend om met 
zo’n diverse groep kinderen en 
volwassenen, jongeren en ouderen, 
samen de eucharistie te vieren. 

Het idee is ontstaan om met meer 
regelmaat een familieviering te hebben 
op de gewone zondagochtend. De 
afgelopen maanden hebben we dit idee 
besproken met vrijwilligers die 
betrokken zijn bij het jeugdpastoraat van 
de parochie en geïnteresseerde ouders.  
 
Door enkele kleine en verantwoorde 
aanpassingen in de liturgie, door 
rekening te houden met de 
spanningsboog van kinderen, en door 
hen op een aantal momenten direct te 
betrekken bij het bidden en vieren, 
proberen we de Eucharistie 
toegankelijker te maken voor gezinnen.  

 
Denk hierbij aan de keuze voor twee 
Schriftlezingen i.p.v. drie, wat kortere 
gebeden, een project familiekoor met  

 

 

 
kinderen, ouders, grootouders, ooms en 
tantes, het uitnodigen van een gezin om 
samen voorbeden te schrijven en te 
lezen, het richten van de verkondiging 
tot de kinderen of tijdens de 
verkondiging even met de aanwezige 
kinderen in een bijruimte een eigen 
catechetisch moment te hebben, de 
kinderen uitnodigen om op het altaar het 
Onze Vader te bidden en daarna de 
vredeswens naar de mensen in de kerk 
brengen en meer. Allemaal kleine, 
intuïtieve aanpassingen, die eenvoudig 
verweeft kunnen worden in de normale 
liturgie, waardoor gezinnen en kinderen 
net wat anders en directer betrokken 
worden. 

 
De naam ‘familieviering’ 

We noemen deze missen echter geen 
‘gezinsvieringen’, omdat deze naam een 
andere verwachting oproept dan wat het 
pastoraal team beoogt.  Met de keuze 
voor ‘familieviering’ wil het pastoraal 
team enerzijds een brede uitnodiging 
doen uitgaan van de naam aan alle 
parochianen, anderzijds de ruimte 
creëren om meer aandacht te hebben in 
de taal en toon van de viering voor de 
jongere generatie. Hieronder verstaan 
we niet alleen de kinderen, ook de ouders 
zelf. 

Het pastoraal team beschouwt dit 
kerkelijke seizoen als een jaar om uit te 
proberen wat werkt voor de 
familievieringen qua planning en 
invulling, dus feedback is welkom en wij 
zullen hier ook naar vragen. 

 

 
 

 
Planning van de vieringen 

Dit jaar zal in ieder geval op de volgende 
zondagen een familieviering 
plaatsvinden, afwisselend in de 
Mariakerk en Willibrordkerk, zodat de 
betrokken gezinnen in onze parochie 
elkaar meer gaan zien en ontmoeten en 
zo samen tot het vieren van geloof 
komen:   

- 3 september: begin kerkelijk seizoen 

in de Mariakerk (try-out met enkele 

elementen) 

- 1 oktober in de Willibrordkerk (eerste 

volledige familieviering) 

- 3 december: 1e zondag Advent in de 

Willibrordkerk 

- 25 december: 1e Kerstdag in de 

Mariakerk 

- 18 februari: 1e zondag 

Veertigdagentijd in de Mariakerk 

- Paaszondag: 1 april in de 

Willibrordkerk 

Natuurlijk zijn er naast de 
familievieringen ook nog 
kindernevendiensten en vieringen voor 
kinderen (Sint Maarten,  
Kinderkerstvieringen, Kinderkruisweg) 
die hier niet apart genoemd worden. Dit 
plan gaat over de zondagsvieringen, 
waarbij de kinderen de kerk niet verlaten 
maar juist de hele viering aanwezig 
blijven en meedoen. 

Wij hopen op jullie betrokkenheid en 
enthousiasme, 

Pastoor Martin Los  
en pastoraal werker Yuri Saris 

 

START FAMILIEVIERINGEN 

Dit seizoen zullen er 6 
familievieringen plaatsvinden.  
Om en om in de Mariakerk en 

Willibrordkerk,  zodat de 
betrokken gezinnen in onze 
parochie elkaar meer gaan zien en 
ontmoeten en zo samen tot het 
vieren van geloof komen. 

Start familievieringen 
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Kinderkoor Licht van Christus 

 
 

Zing samen met jouw (klein)kind! 
 
In de aankondiging van de familievieringen is al even kort het 
project familiekoor genoemd. Hier volgt een ruimere uitleg en 
uitnodiging aan kinderen, ouders en grootouders om mee te 
zingen.  

Een koor voor (groot)ouders en kinderen 

Het idee is ontstaan om bij sommige 
familievieringen een projectfamiliekoor te 
organiseren. Kinderen en (groot)ouders oefenen 
3 keer (kinderen apart met de overige kinderen 
van het kinderkoor, de volwassenen apart 
samen) ter voorbereiding op de familieviering. 

Op deze manier kunnen gezinnen en kinderen ook door de 
muziek en zang anders en extra betrokken worden bij de mis, ook 
al hebben ze geen gelegenheid om elke week met het kinderkoor 
te repeteren.   

Het lijkt ons een leuk en vormend aanbod voor ouders en 
kinderen samen in de geloofsopvoeding. 

 
 
 

Wanneer zijn de repetities? 

Voor de familieviering op 1 oktober wordt op de volgende data 
gerepeteerd:  

Kinderen kunnen elke donderdagmiddag van 15:30-16:45 uur 
komen repeteren in Kerkestein achter de Willibrordkerk te 
Vleuten (Pastoor Ohllaan 34-A).  

In bijzonder de laatste drie repetities op 14   
september, 21 september en 28 september zijn 
gericht op de familieviering van 1 oktober. 

De volwassenen repeteren ook op 14 
september, 21 september en 28 september in 
Kerkestein, maar dan in de avond  van 20:00-
21:30 uur. 

Aanmelding en vragen 

Voor aanmelding en vragen kunt u mailen naar coördinator 
Arleen Oomes [dijkhuis56@zonnet.nl], of mailen of bellen naar 
dirigente Miranda Spies-Simonis [miranda.spies@hotmail.com] 
/ 06-15861007. 

 

 

Wekelijks repetitie en zangles 

Kinderen die vaker willen repeteren en zingen, kunnen natuurlijk ook aansluiten bij 

het kinderkoor van de parochie! 

Vanaf de Eerste H. Communie tot het Vormsel (ongeveer 6-12 jaar) kunnen 

kinderen meezingen (maar elk kind is welkom natuurlijk). Het kinderkoor oefent 

elke donderdag van 15:30-16:45 uur in de Willibrordkerk te Vleuten. Ingang via 

Kerkestein achter de kerk.  

Als kinderen wat eerder uit school komen, dan worden ze door ons opgevangen. Wij 

zorgen dan voor iets te drinken en een gezonde snack. 

Het kinderkoor zingt tijdens familievieringen en bijzondere vieringen zoals de 

kinderkerstviering en de Eerste H. Communie. Eén keer per jaar wordt een minimusical 

geoefend en gespeeld over een mooi Bijbels verhaal met nieuwe liedjes. Leuk om elkaar te leren 

kennen, zowel voor de kinderen als de ouders. 

Natuurlijk hebben we aan het eind van het seizoen een kooruitje samen! 

Voor vragen of aanmelding kunt u mailen met Miranda Simonis-Spies 

[miranda.spies@hotmail.com] of Arleen Oomes-Dijkhuis [dijkhuis56@zonnet.nl]. 

PROJECT FAMILIEKOOR 

Een leuk en vormend 
aanbod voor (groot)ouders 
en kinderen samen in de 
geloofsopvoeding. 

Project familiekoor 
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Wekelijkse opvang in de Willibrordkerk 

 

 

Al vele jaren heeft de Mariakerk in de Advent en Veertigdagentijd, en op 

bijzondere feestdagen, een grote kindernevendienst die goed bezocht 

wordt. De kinderen leren luisterend, knutselend en spelenderwijs over de 

mooie verhalen in de Bijbel. 

Het moment is aangebroken dat enkele ouders het stokje wil doorgeven 
aan de volgende generatie ouders. Doen uw kinderen met plezier mee 
aan de kindernevendienst, of hebben ze nu de leeftijd om mee te gaan 
doen? Dan is het misschien leuk en zinvol om als begeleider mee te helpen. 

Voor vragen of aanmelding kunt u mailen met Marie-Louise van Doorn 
[magr_van_doorn@hotmail.com]  

Wekelijkse opvang in de Mariakerk 

Naast de grote kindernevendienst wil de parochie graag een wekelijkse opvang organiseren in de Mariakerk. Dit biedt gezinnen de 
gelegenheid om spontaan en samen naar de kerk te komen. De wekelijkse opvang zal plaatsvinden in de bijsacristie van de Mariakerk, 
die binnenkort wordt opgeknapt, dus gewoon in de kerk. 
Wilt u misschien een zondag per één of twee maanden meehelpen? Op deze manier helpt u om de parochie meer en meer zichtbaar te 
maken en deelname aan de Eucharistie mogelijk te maken voor nieuwe gezinnen.  

Voor vragen of aanmelding kunt u mailen naar pastoraal werker Yuri Saris  [saris@lichtvanchristus.nl].  

 

  
 

Vanaf 10 september is er elke zondagochtend (met uitzondering van de zondagen waarop de familievieringen plaatsvinden) in de 

Willibrordkerk opvang voor de allerkleinsten en een kindernevendienst voor de iets oudere kinderen.  

Na het voorwoord gaan we gezamenlijk (zowel de kinderen voor de opvang, als voor de 
kindernevendienst) met het lantaarntje naar Kerkenstein. Voor de allerkleintjes is er 
speelgoed, zijn er boekjes etc. en voor de kindernevendienst hebben we een kort 
programma. We gebruiken daarvoor het tijdschrift ‘Kind op Zondag’, waarbij een leuk 
lesprogramma wordt aangeboden dat uitgaat van de Bijbellezingen die op dat moment 
ook in de kerk tijdens de Eucharistieviering gelezen worden. 

Na het verhaal uit de Kinderbijbel hebben we een kort gesprekje met de kinderen. 
Daarna zingen we gezamenlijk een lied en gaan we aan de slag met een spelletje en/of 
knutselwerkje.  

Tot slot gaan we gezamenlijk weer de kerk in en voegen wij ons samen met de 
koorleden die op dat moment ter communie gaan. De kinderen die de Eerste Heilige Communie hebben gedaan kunnen dan ook de H. 
Communie ontvangen. De kinderen die nog niet hun Eerste Heilige Communie hebben gedaan, kunnen dan de zegen ontvangen. Je kunt 
jouw zoon of dochter dan bij ons ophalen om zo de mis verder samen te vervolgen. Uiteraard kan je er op dat moment ook voor kiezen 
om samen met jouw kind ter communie te gaan. Dit gaat allemaal vanzelf. 

We vinden het erg leuk en waardevol om op deze manier een bijdrage te leveren aan de activiteiten voor kinderen binnen de parochie. 
Dit kunnen we uiteraard niet zonder hulp! Lijkt het je leuk om ons team te verstreken, dan kan je een e-mail sturen naar Elizabeth van 
Veen [e_van_veen@hotmail.com]. 
        - Willeke, Patricia, Iwona, Merlien, Fresia, Marion & Elizabeth 

 

Grote kindernevendienst in de Mariakerk  
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Tienergroep 

 

   

 

Op zondag 8 oktober gaat de tienergroep weer van start. Elke maand komen we een keertje samen of gaan we er met z’n allen op uit. 

Elke bijeenkomst is een beetje anders. We beginnen met een kletskwartiertje, om even samen de week door te nemen. Daarna lezen 

we bijvoorbeeld een verhaal uit de Bijbel en praten daar over, of we doen een creatieve opdracht, of we kijken een film (daarvoor gaan 

we natuurlijk eerst samen koken!).  

Dit jaar gaan we o.a. meedoen met de Hemelvaartfietstocht en gaan we 

nadenken over een goed doel dat we gaan ondersteunen. We gaan natuurlijk 

weer live naar The Passion kijken, of deze zelfs bezoeken als het dichtbij is. 

 

Wil je meedoen met de groep of een keertje komen kijken? Stuur dan een 

mailtje naar Yuri: saris@lichtvanchristus.nl  

 

Voor wie? Jongens en meisjes van ongeveer 11-15 jaar. 

Wanneer? Elke tweede zondag van de maand, behalve als we een uitje hebben.  

Eerstvolgende keer: zondag 8 oktober 

Hoe laat? Van 19:30-21:00 uur 

Waar? In onze eigen tienerruimte. Het adres is Pastoor Ohllaan 36 in Vleuten. 

 

 

 
 

 

Een misdienaar ziet álles tijdens de mis! 

Misdienaar zijn is heel leuk, belangrijk én bijzonder, want je helpt mee om 
de mis mooi te vieren. Je ziet alles wat er voor en achter het altaar gebeurt. 

Je mag zelf aangeven hoe vaak je wil misdienen, in ieder geval 1 keer per 
maand, maar dat kan ook vaker.  

De misdienaars vormen samen een vriendengroepje en doen ook leuke 
dingen naast het misdienen. Eén keer per jaar gaan ze varen, als het 
bisdom een speciale Tarcisiusdag voor alle misdienaars organiseert doen ze 
mee, en om de maand hebben de misdienaars een spelletjesavond samen.  

Als je dit linkje volgt, dan kan je een mooi filmpje over onze misdienaars 
bekijken: 

 

>> https://goo.gl/photos/j4HYFTW7tB3pZYz27 << 

Aanmelden als misdienaar 
 
We vinden het leuk als je mee komt doen. Wil je leren om misdienaar te 
worden? Neem dan contact op met Janine de Bruin en zr. Lúcia 
[parochiesupportgroep@ziggo.nl] 

 
 

Misdienaarsclubje 

 

https://goo.gl/photos/j4HYFTW7tB3pZYz27


NIEUWSBRIEF VOOR GEZIN, JEUGD EN JONGEREN | 2017-2018 # 1  6 

 

 

 

 
 

Afgelopen jaar hebben in beide kerken samen ongeveer 60 kinderen de Eerste H. Communie 
ontvangen in onze parochie. Ook dit jaar worden alle kinderen die in groep 4 zitten, of die 7-8 jaar 
oud zijn, uitgenodigd om mee te doen.  

In vier bijeenkomsten op zondagochtend tijdens de mis, worden de kinderen voorbereid op dit 
mooie en feestelijke Sacrament. Daarnaast maken de communicanten een Doop mee, bezoeken ze 
een bakker, krijgen ze een rondleiding door de kerk, vieren ze Psalmzondag samen, en oefenen ze 
met het kinderkoor. In totaal zijn er 10 leerzame en leuke bijeenkomsten voor de kinderen. Er wordt 
gebruik gemaakt van de kleurrijke en creatieve methode ‘Blijf dit doen’. 

Enkele belangrijke data 

De voorbereiding begint met een informatieavond op 10 januari in De Meern om 20:00 uur in De 
Schalm (Oranjelaan 10) of op 11 januari in Vleuten om 20:00 uur in Kerkestein (Pastoor Ohllaan 
34a). U kunt zelf kiezen in welke kerk uw zoon of dochter de Eerste H. Communie zal ontvangen.  
 
Indien uw kind nog niet het Doopsel heeft ontvangen, dan is dit natuurlijk ook mogelijk. Dit kunt u aangeven bij de aanmelding.  
 
De Eerste H Communieviering in de Mariakerk te De Meern zal plaatsvinden op zondag 27 mei. De viering in de Willibrordkerk te Vleuten 
zal plaatsvinden op zondag 3 juni. Naar gelang het aantal communicanten zullen per locatie 1 of 2 vieringen plaatsvinden. 
 
Voor vragen of aanmelding kunt u een mail sturen naar [1ecommunie@lichtvanchristus.nl] 

Met vriendelijke groet, 
Coördinator Julia Schevers 

 

 

 

 
De voorbereiding op het Vormsel vindt plaats op een bijzonder moment in het leven van tieners: ze 
gaan de grote stap maken naar de middelbare school en hun volwassenheid ontluikt. We nodigen alle 
tieners die in groep 8 zitten uit om komend jaar mee te doen met de voorbereiding op het Vormsel.  

In zes bijeenkomsten, die op donderdagavond om 19:30 uur in Kerkestein te Vleuten plaatsvinden, 
gaan we samen nadenken en praten over thema’s als volwassen worden, relaties en vriendschappen, 
talenten ontwikkelen en levenskeuzes. We ontdekken hoe Gods Heilige Geest ons hierbij helpt. 
Daarnaast zal er ook een bijzondere boeteviering plaatsvinden en nemen we deel aan ‘Spirit!’, de 
vormelingendag van het bisdom. 

Het is belangrijk om in de voorbereiding de tieners aan te spreken op hun eigen ideeën en geloof. In 
die zin betekent deelname niet dat zij automatisch ook het H. Vormsel moeten ontvangen: er is 
ruimte om dit persoonlijk te onderzoeken en alle vragen te stellen die opkomen. 

Enkele belangrijke data 

Op donderdag 18 januari vindt om 19:30 uur in Kerkestein (Pastoor Ohllaan 34a) een informatie- en kennismakingsavond plaats 
voor ouders en tieners samen. De bijeenkomsten beginnen op donderdag 8 februari. De Vormselviering zal plaatsvinden op zondag 10 
juni om 9:30 uur in de Mariakerk te De Meern. De Vormheer is Mgr. T. Hoogenboom. 

Voor vragen of aanmelding kunt u een mail sturen naar [vormsel@lichtvanchristus.nl] 

Met vriendelijke groet, 
Coördinator Julia Schevers 

Eerste H. Communie 

H. Vormsel 
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Voor catechumenen en geïnteresseerden – start in november 

Wil je graag katholiek worden, maar weet je niet welke stappen daarvoor genomen moeten worden? Of heb je zin om je opnieuw te 
verdiepen in jouw geloof en traditie? Misschien wil je jezelf enkel voorzichtig oriënteren op de katholieke kerk? Of vind je het moeilijk 
om jouw geloof te verwoorden?  

Heel verschillende vragen, voor heel verschillende mensen die wij allemaal uitnodigen om deel te nemen aan de nieuwe geloofscursus. 
  

 

 
Van november tot en met maart zal een catechesegroep van start gaan voor catechumenen (mensen die katholiek willen worden) en 
geïnteresseerden, voor mensen die nieuw zijn in de parochie en mensen die hier al vertrouwd zijn. Juist deze verscheidenheid is 
vruchtbare bodem voor gezamenlijk gesprek en een persoonlijke geloofsverdieping. 

Aan het einde van de geloofscursus zullen enkele deelnemers door Doop en Vormsel opgenomen worden in de katholieke 
gemeenschap.  

 

   Onderwerp      Datum  Inleider    
    
   Kennismaking en inleiding    7 november pastoraal werker Y. Saris 
   Bijbel – Oude Testament    21 november pastoraal werker Y. Saris 
   Bijbel – Nieuwe Testament    12 december pastoraal werker Y. Saris 
   Kerk – Ontstaan, betekenis en structuur  2 januari pastoor M. Los 
   Drie Eenheid – De Vader    16 januari pastoraal werker Y. Saris 
   Drie Eenheid – De Zoon en de H. Geest  30 januari pastoraal werker Y. Saris 
   De Sacramenten – Algemeen   20 februari pastoraal werker Y. Saris 
   De Sacramenten – Eucharistie   6 maart pastoor M. Los 
   Heiligen en onze hemelse verwachting  20 maart pastoraal werker Y. Saris 
   Het liturgisch jaar     3 april  pastoor M. Los 

 

De avonden worden ingeleid en begeleid door pastoor Martin Los en pastoraal werker Yuri Saris. Deze vinden gewoonlijk tweewekelijks 
plaats op dinsdagavond van 20:00-21:45 uur in het parochiecentrum te Vleuten. 

Voor vragen en aanmelding kunt u een mail sturen naar het secretariaat [pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl]  

 

 

Aankondiging Geloofscursus 

mailto:pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl
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Voor jongeren van 16-30 jaar 

De RKJ Utrecht is een katholieke jongerengroep die al sinds 1980 bestaat. De grondgedachte voor de oprichting was ‘Geloven doe je niet 
alleen.’ In het begin kwamen de jongeren samen in een woonkamer. Sinds 2000 heeft de groep een ruimere betrekking in het Thomas a 
Kempisleerhuis naast de Gerardus Majellakerk in Utrecht-West.  

Sinds vorig jaar organiseert de groep ook avonden in onze 
parochie te Kerkestein. Motivatie hiervoor is om juist 
plaatselijk zichtbaar te maken dat de RKJU gericht is op alle 
geïnteresseerde jongeren van 16-30 jaar in de gemeente 
Utrecht.  

De thema’s van de avonden zijn heel verscheiden en worden 
samengesteld op basis van vragen die de jongerengroep 
aanreikt. Afgelopen jaar zijn o.a. de volgende onderwerpen 
behandeld: 

Zegt de Koran niet hetzelfde als de Bijbel? Hoe vind je geluk in 
een wereld vol met lijden? Waarom zouden we naar de kerk 
moeten gaan? Waarom komt Jezus maar niet terug? 

Het programma van dit jaar wordt binnenkort bekendgemaakt. De eerste bijeenkomst in Vleuten vindt plaats op vrijdag 20 oktober van 
20:00-22:00 uur. Na afloop kletsen we altijd nog wat na met een drankje en versnapering. 

Voor informatie of aanmelding kan je een email sturen naar Joke van Ede [info@rkjutrecht.nl]  

 

 

 

Voor diepzinnige dertigers en vrome veertigers 

Een heel diverse en enthousiaste groep dertigers en veertigers stapt één keer in de 

maand een avondje uit het drukke (gezins)leven om dieper in te gaan op de 

(hedendaagse) betekenis van een alinea Bijbelse tekst of passage uit een boek. 

 

We wisselen, onder het genot van een kopje koffie/thee, perspectieven uit en delen 

persoonlijke ervaringen en vertalingen van deze tekst. Door de verschillende culturele 

achtergronden, geloofsvragen en levenssituaties van de deelnemers, ontstaan dikwijls 

verrassende nieuwe inzichten en praktische toepassingen. Er wordt veel gelachen en 

veel gedeeld met elkaar.  

Wees welkom, gewoonlijk elke 2e woensdag van de maand van 20:00-22:00 uur. De start is op 13 
september. Wij komen samen in het parochiecentrum te Vleuten of bij één van de deelnemers thuis. 

Als je mee wilt doen of vragen hebt, mail dan naar pastoraal werker Yuri Saris 
[saris@lichtvanchristus.nl] 

 

GELOVEN NU 30+ 

“Een heel open en 
verscheiden groep jonge 
parochianen, zo divers qua 
samenstelling als de hele 
parochie, die geloof en 
twijfel met elkaar delen.” 

RKJ Utrecht  

Geloven Nu 30+ 

mailto:saris@lichtvanchristus.nl

