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Christus het Licht
Het kerkelijk jaar begint binnenkort met de eerste zondag van advent. 
Tijdens de donkere dagen voor kerst wordt iedere zondag een kaars extra 
aangestoken totdat alle vier de kaarsen van de krans branden. De kaarsen 
staan symbool voor het komende Licht. Op 25 december vieren wij dan 
uiteindelijk de geboorte van Jezus Christus, de komst van het Licht op 
aarde.

Waarom Kerstmis op 25 december wordt gevierd is niet met zekerheid 
te zeggen. In de Bijbel staat deze datum niet vermeld. Al vanaf het einde 
van de derde eeuw werd in de oosterse kerken een doop- en geboorte-
feest van de Heer gevierd; de Epifanie, de openbaring van de Heer. Deze 
werd op 6 januari ingesteld. De kerken in het westen namen het feest 

in de vierde eeuw over maar 
maakten er later vooral het 
feest van de Aanbidding der 
Wijzen van, ook wel Drieko-
ningen genoemd. 
De viering van de geboorte-
dag van Christus vond plaats 
vanaf ongeveer halverwege 
de vierde eeuw. De eerste 
duidelijke sporen van het 
kerstfeest zijn te vinden in 
een roomse feestdagenka-

lender waarin 25 december staat vermeld als geboortedag van Christus. 
Er zijn verschillende theorieën waarom het feest op deze dag is bepaald. 
Een daarvan is dat Kerstmis de plaats innam van een ouder heidens win-
terfeest. Dit werd rond de zonnewende gevierd als feest van het zonlicht 
dat in de strijd tegen de duisternis zegevierend zal doorbreken. 

Met Kerstmis vieren we het feest van de heilige nacht waarin Christus 
geboren is als eeuwig Licht in de duisternis van deze wereld. En door de 
naam van onze parochie worden wij daar steeds aan herinnerd.

Redactie Drieluik, Jeroen Ploeg

Rembrandt Harmensz van Rijn (1606-
1669), De Emmaüsgangers (Les pèlerins 
d’Emmaüs), 1648, Parijs, Musée du Lou-
vre, foto: RMN-Grand Palais (musée du 
Louvre) / Adrien Didierjean

Er wordt de mogelijkheid geboden om een plaats 
op de stoelen te reserveren  vóór  de  banken  aan  
beide  zijden.

Reserveren is uitsluitend bestemd voor personen 
vanaf 65 jaar, of mensen die hulpbehoevend zijn, 
eventueel met een begeleider.
Andere personen kunnen niet reserveren .

Wilt u bij de reservering doorgeven of u gebruik 
maakt van een rolstoel/scootmobiel . Rolstoelgebrui-
kers  dienen  vergezeld  te  worden  door  een  bege-
leider. 

Als u meent hiervoor in aanmerking te komen kunt u  
telefonisch reserveren, alleen op:
Woensdag 11 december tussen 14.00 uur en 16.00 

uur 's middags of  tussen 19.00 uur en 20.00 uur 's 
avonds, en op donderdag 12 december tussen 14.00 
uur en 15.00 uur via tel. 030-6664065 ten name van 
de heer Glissenaar.
A.u.b. geen voicemail inspreken. Bij verhindering 
graag even afbellen!

Let op: 1e nachtmis aanvang 20.00 uur - koor Singhet 
die Mare. 
2e nachtmis aanvang 22.15 uur - koor Uriël.

U wordt verzocht zich uiterlijk 15 minuten vóór 
aanvang van de viering voor in de kerk te melden, 
en ga niet zelf vast op een plaats zitten! Omdat er 
zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met uw 
persoonlijke wensen krijgt u een plaats toegewe-
zen. 

Aandacht voor de reserveringsmogelijkheden
tijdens de kerstvieringen 2019  in de Mariakerk De Meern
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LICHT VAN CHRISTUS

Eucharistievieringen
in het weekend en op feestdagen

           Mariakerk  Willibrordkerk

LICHT VAN CHRISTUS

Gelegenheid voor koffi  edrinken na de viering

          Wat                                 Wanneer    Datum           Tijd              Waar

Activiteitenrooster Parochie Licht van Christus 16 november t/m 20 december 2019

33e zondag door het jaar
zaterdag 16 november 18.45 uur  pastor J. Wissink zie Mariakerk
  Schola
zondag 17 november 09.30 uur  pastor J. Wissink 11.00 uur  pastor J. Wissink
  Singhet die Mare  Willibrord- en Caeciliakoor
  kindernevendienst  kindernevendienst

Christus Koning van het heelal
zaterdag 23 november zie Willibrordkerk 19.00 uur  pastoor M. Los
    Willibrordkoor
zondag 24 november 09.30 uur  pastoor M. Los 11.00 uur  pastoor M. Los
  Groep Michaël  Caeciliakoor
  kindernevendienst  kindernevendienst

Eerste zondag van Advent
zaterdag 30 november 18.45 uur  pastoor M. Los zie Mariakerk
  samenzang
zondag 1 december 09.30 uur  pastoor M. Los 11.00 uur  pastoor M. Los
  Singhet die Mare  Willibrord- en Caeciliakoor
    Kindernevendienst 
    Adventsproject

Tweede zondag van Advent
zaterdag 7 december zie Willibrordkerk 19.00 uur  pastoor M. Los
    Willibrordkoor
zondag 8 december *09.30 uur  pastoor M. Los *11.00 uur  pastoor M. Los
  Uriël  Caeciliakoor
    kindernevendienst 
    Adventsproject

Derde zondag van Advent
zaterdag 14 december geen viering geen viering
Zondag 15 december 09.30 uur  pastor J. Wissink 11.00 uur  pastor J. Wissink
  Schola  Willibrord- en Caeciliakoor
    kindernevendienst 
    Adventsproject

Tienergroep zondag 10 november 19.00 uur Tienerkamer Pastoraal Centrum
Geloven Nu 30+ woensdag 13 november 20.00 uur Pastoraal Centrum
Geloven Nu senioren vrijdag 15 november 10.00 uur Pastoraal Centrum
Kindernevendienst en –opvang zondag 17 en 24 november 9.30 uur Mariakerk
         11.00 uur Willibrordkerk
Pastoraatsgroep dinsdag 19 november 20.00 uur Pastoraal Centrum
Voedselinzameling zaterdag 30 november  Mariakerk
 zondag 1 december  Mariakerk en Willibrordkerk
Geloofscursus zondag 24 november 11.00 uur Willibrordkerk/Pastoraal Centrum
Parochiebestuur dinsdag 26 november 20.00 uur Pastoraal Centrum
Kindernevendienst Adventsproject zondag 1 t/m 22 december 11.00 uur Willibrordkerk
Lichtjesroute zaterdag 14 december 15.30 uur De Meern
Kerstconcert Zingen Houdt Jong zaterdag 21 december 15.00 uur Willibrordkerk
Doopvoorbereiding zondag 22 december 12.00 uur Willibrordkerk/Kerkestein
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misintenties

MARIAKERK 

WILLIBRORDKERK 

zaterdag 16 november Wim Geelen, Gerda en An-
toon van Schaik en hun overleden kinderen, 
zondag 17 november Wim Geelen, Jeanette en Cor 
Schrama-Timmer, Piet Besemer, Roger van Sand, 
Gerard Goes, Adrie Stavast-Veen, Els Comes-de 
Groot, Overleden ouders Bouman-van Kats,  overle-
den familie Oostveen 
maandag 18 november voor het welzijn van de 
parochie 
dinsdag 19 november tot zekere intentie 
donderdag 21 november voor het welzijn van de 
parochie 
zaterdag 23 november  geen viering
zondag 24 november Overleden familie Verheul-de 
Rijk, Jeanette en Cor Schrama-Timmer, Co en Riek 
Kurver-van den Engel, Piet Besemer, Herman Wes-
sels, Martin Ham, Cilia Christiaans-van Zandbrink, 
Ries van Dijk, Cor Zegers, Marcel de Wit, Gerrit Jan 
van den Berkhof, Tonny Gulitz-van Breukelen, Gea 
Brehm
maandag 25 november tot zekere intentie 
dinsdag 26 november voor het welzijn van de 
parochie 
donderdag 28 november tot zekere intentie 
zaterdag 30 november  Charles en Bep Beniest-
Miltenburg 
zondag 1 december  Antoon en Stien Oude 
Wansink-Brinkhof, Jeanette en Cor Schrama-Tim-
mer, Toos Schoenmakers-Senne, Pastoor Hubertus 
Vaessen, Wim Geelen, zegen in ons gezin 
maandag 2 december   voor het welzijn van de 
parochie 
dinsdag 3 december  tot zekere intentie 
donderdag 5 december  voor het welzijn van de 
parochie 
zaterdag 7 december  geen viering
zondag 8 december  Bep Delput (1e jaargedachte-
nis), Jeanette en Cor Schrama-Timmer, Ap Terpstra, 
Michael van Breukelen, Tom Vianen, Joke Mathôt, 
Henk Brinkhof, Hein en Bep Wendel-Verheul, An 
Dernison, Tonny Gulitz-van Breukelenm Maria 
Nguyen Thi Mui, overl. familieleden Boot-Kraan 
maandag 9 december  tot zekere intentie 
dinsdag 10 december  voor het welzijn van de 
parochie 
donderdag 12 december  tot zekere intentie 
zaterdag 14 december  geen viering 
zondag 15 december  Ap Terpstra (1e jaargedachte-
nis), Jeanette en Cor Schrama-Timmer, Overleden 
ouders Peelen-Koster, Overleden Ouders Ko en Jo 
Vermeulen-Oostveen en overleden broers Ton en 

Ben Vermeulen, Rogér van Sand, Martin Ham, Ge-
rard Goes, Adrie Stavast-Veen, Leo van Zwieten, Els 
Comes-de Groot, Piet Stal, Fred Augusteijn 
maandag 16 december tot zekere intentie  
dinsdag 17 december  Overleden familie Straver-
Deiman,  
donderdag 19 december voor het welzijn van de 
parochie  

zaterdag 16 november geen viering
zondag 17 november Wim de Goeij, Kees Vernooij, 
Overleden ouders Miltenburg-Verkerk, Overleden 
ouders Verhoef-Versteeg en hun zoon Martin en hun 
dochter Marthie van der Neut-Verhoef,  Overleden 
familie Siemonsma-Rost, Annie Rokven-Bakker, Ans 
de Groot-van Schip, Dirk Schevers, Gerrit Visser, Jo 
Miltenburg-van Kleinwee
zaterdag 23 november  Fam. Bouhuijsen-Goes, Paul 
de Rooij, Co Baars
zondag 24 november Gerard van Munster (1e jaar-
gedachtenis), overleden leden van het Caeciliakoor,  
Herman Goes, Beb Schoote-van Zuijlen, Ria Smits-
Slaats, Paul en Ciska de Haan-Jansen, Ria de Graaff -
Schalkwijk, Ria Spaan, Emmy van der Louw-Vianen, 
Adri Oorschot, Luc Hoogstraten, Riek de Wit-Pot, 
Theo de Groot, Dirk Verhoef, Wim de Goeij, Joop van 
Kooten 
zaterdag 30 november  geen viering
zondag 1 december Melvin Miltenburg (1e jaarge-
dachtenis), Johan en Gerben Verhoef, Johannes 
Ording, Kees Vernooij, Mies van Oostwaard-Korrel, 
Pastor Jan Kouijzer, Nel Nieuwenhuizen-van Kloos-
ter, Toon de Groot, Ans Blom-Steenbeek, ouders 
Scholman-van Kats, Ralph Sturkenboom, Giel de 
Groot, Bep Oostrom-Korrel, Gerrit Visser 
zaterdag 7 december Johan en Gerben Verhoef, Paul 
de Rooij 
zondag 8 december  Kees Vernooij, Gert en Marie 
Versteeg-van den Berg, Bep Steenbrink-Verhoef, 
Herman Goes (jaargedachtenis), Ben Kosterman, Jos 
Buijl, Janny van Rossum-van Kleef, Cor Jong, 
zaterdag 14 december  geen viering
zondag 15 december Antoinette Smit, Kees Vernooij, 
overleden ouders Miltenburg-Verkerk, Ben Koster-
man, Ria de Graaff -Schalkwijk, Overleden familie 
Siemonsma-Rost, Annie Rokven-Bakker, Ans de 
Groot-van Schip, Dirk Schevers, Gerrit Visser, Jo 
Miltenburg-van Kleinwee, Riet Servaas-Appel 
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Preek van de maand

door pastoor Martin Los

Oefenen in verwachting
Vanaf vandaag gaan we het feest 
van de geboorte van Jezus Chris-
tus tegemoet. We oefenen ons in 
verwachting. Want zoals Hij eens 
in de wereld kwam als het kind 
geboren in de stal van Bethlehem, 
zo zal eens heel zijn persoon en 
invloed door heel de geschiedenis 
oplichten in macht en majesteit. 
En in de tussentijd, de tijd waarin 
wij leven, is hij bij ons door zijn 
woord, de blijde boodschap, en 
door zijn kerk waarin hijzelf tegen-
woordig is, en in de naaste in nood. 
Om dat te zien is geloof nodig.  

Investeren
We moeten onszelf investeren. 
Daarom zegt de apostel Paulus zo-
als we hoorden: “Bekleedt u met 
de Heer Jezus Christus”. Geloven 
is een manier van leven. Blijf je 
aan de kant staan om de kat uit te 
boom te kijken, dan kun je wach-
ten tot je een ons weegt. Denk niet: 
“morgen is vroeg genoeg” want 
van uitstel komt afstel. Geloven is 
openstaan voor God in ons leven. 
Dat voelt altijd als “nu of nooit”. 

Daarom zegt Jezus: “Weest waak-
zaam want je weet niet op welke 
dag uw Heer komt”. 
Dat ‘komen van de Heer’ betrek-
ken wij meestal op het uur van 
onze dood. Daarvan weten we ook 
de dag en uur niet. Maar “de komst 
van de Heer” is niet beperkt tot het 
ultieme uur van onze dood. Ieder 
betekenisvol moment in ons leven 
is een moment waarop de Heer tot 
ons komt. Die betekenisvolle mo-
menten kun je niet van te voren 
plannen in een rooster. Vaak besef 
je pas achteraf hoe betekenisvol 

een bepaalde gebeurtenis in je le-
ven was. Een keuze waar je plotse-
ling voor kwam te staan.

Welke waarden wegen het zwaarst  
Deze week vertelde een man die 
vrijwilligerswerk deed dat een 
moeder van in de tachtig plotse-
ling naar het ziekenhuis gebracht 
moest worden. Ze had drie kinde-
ren. Geen van drieën zag kans om 
hun moeder te helpen. Wanneer 
je op zo’n moment andere din-
gen belangrijk vindt, zegt dat dan 
niet iets over jezelf? Over de waar-
den die jezelf belangrijk vindt? 

Elke ontmoeting met een mede-
mens kan een betekenisvol mo-
ment zijn. De man of die vrouw die 
als is het maar voor even je leven 
binnenkomt, kan een boodschap 
van God zijn. De vriendelijke groet 
van een vreemde in de super-
markt. Je kunt die negeren omdat 
je in een negatieve bui bent. Maar 
je kunt er ook door ontwaken en 
de dag met andere ogen gaan zien. 

God komt steeds tot ons, niet alleen 
definitief aan het einde, maar elk 

moment, in beslissingen waar je 
voor komt te staan, ontmoetingen 
die plaatsvinden, gebeurtenissen. 
Ze vormen steeds een kruispunt 
of een tweesprong. Geloven in de 
komst van de Heer is ons oefenen 
in ons bewust openstellen.

Mindfulness?
Tegenwoordig doen veel mensen 
aan Mindfulness. Training in be-
wustzijn. Attent leven. Dat is ze-
ker belangrijk om als een verant-
woordelijk mens te leven. Maar 
het kan erg op jezelf gericht blij-
ven. Je komt jezelf telkens tegen. 

Attent zijn op God in ons leven, 
gaat uit van de ontmoeting. Je 
staat er niet alleen voor. De Heer 
komt je tegemoet in je beslissin-
gen, ontmoetingen gebeurtenis-
sen, in alles. En er staat en hele 
geloofsgemeenschap om je heen. 
Die geloofsgemeenschap bestaat 
uit al die mensen die net als jij pro-
beren open te staan voor Chris-
tus, en zijn komst in je leven en 
in de wereld.Het vertrouwen in de 
komst van de Heer verbindt ons 
met elkaar. We trekken ons aan el-
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          Andere vieringen en gebedsmomenten 

In het Parochiecentrum 
‘Kerkestein’ vinden verschil-

lende activiteiten plaats. 

De bezoekers worden tijdens 
condoleances, het kaarten, 

vergaderingen etc. verzorgd 
door vrijwilligers. 

kaar op. We inspireren elkaar. We 
vieren met elkaar de komst van de 
Heer in de eucharistie waarin we 
Hem mogen ontmoeten.

Lichtpuntjes
Laten we dus niet een afwach-
tende houding aannemen, zo 
van: laat de Heer nou maar eens 
voor de dag komen, ik wacht al 
zo lang. Nee, we moeten actief en 
attent hem tegemoet gaan in ons 
eigen leven daar de goede keuzes 
te maken, door de ontmoetingen 
die we meemaken, en door de ge-
beurtenissen in ons leven. Vooral 
belangrijk is dat we Gods barm-
hartigheid aan anderen in praktijk 
brengen. Dat we anderen mensen 
in nood zien staan en hen steu-
nen. Advent, oefenen in verwach-
ting, is ook daadwerkelijk iets voor 
anderen over hebben. Dat is een 
aloude traditie in de kerk. Als we 
het licht tegemoet leven, dan mo-
gen we dat licht weerspiegelen als 
lichtpuntjes voor elkaar.

Schriftlezingen voor de 1e Ad-
ventszondag volgens het univer-
sele r.k. leesrooster voor zon- en 
feestdagen. 1e lezing: Jesaja 2:1-
5; 2e lezing: Romeinen 13:11-14. 
Evangelie: Mattheus 24:37-44

Wie komt ons leuke team als 
vrijwilliger versterken?

Elke dinsdag- en vrijdagoch-
tend bent u van harte welkom 

als u meer wilt weten over 
het Parochiecentrum en het 

Vrijwilligerschap.

Wilt u vooraf bellen met 
Cornelíe Kleijne, beheerder

030-677 5234 of 06-4701 3036

1e zondag van de maand geleide aanbidding 19.00 uur Mariakerk
1 december 
maandagavond eucharistieviering 19.00 uur Mariakerk
Dinsdagavond (behalve 3e dinsdag) eucharistieviering 19.00 uur De Roef De Meern
3e dinsdagavond
17 december                                   Oecumenisch 
 avondgebed 19.00 uur De Roef De Meern
1e woensdag van de maand
6 november                                            Oecumenische 
 viering 15.00 uur De Pijler De Meern
3e woensdag van de maand
18 december                                 Eucharistieviering 
 Kerstmis 10.00 uur Kerkestein Vleuten
donderdagmorgen   eucharistieviering 09.00 uur Mariakerk
donderdagavond viering 19.00 uur Parkhof Vleuten
iedere vrijdag stille aanbidding 12.00 uur Mariakerk
iedere zaterdagmorgen rozenkransgebed 09.30 uur Mariakerk
iedere zaterdag voor de mis biechtgelegenheid    ½ uur 
  voor de mis Mariakerk/Willibrordkerk
iedere zondag oecumenische viering 10.00 uur Audit. Antonius ZH 
     Leidsche Rijn

        koffi  edrinken na de viering
De actuele agenda (ook met uitvaarten en doopvieringen) kunt u vinden op de website: www.lichtvanchristus.nl



8

LICHT VAN CHRISTUS

Aandacht voor elkaar
Als een 
lopend vuurtje

GEBOREN

4 oktober
Christian

zoon van Frank en Wenneke van 
Wijchen-Bosshardt

GEDOOPT

12 oktober
Matthias

zoon van Vincent Dersjant en 
Laurien Heussen

OVERLEDEN

7 oktober
Joannes Nicolaas Gijsbertus

 Fredericus van Leeuwen (Johan)
op de leeftijd van 80 jaar

echtgenoot van 
Hennie van Velsen

De crematieplechtigheid was op 
11 oktober

9 oktober
Gerarda Henriette Maria Gemma 

Brehm (Gea)
op de leeftijd van 72 jaar

De uitvaartdienst was op 
15 oktober in de Mariakerk met 

aansluitend begrafenis

14 oktober
Gerard Joseph Arnold Tummers 

(Arnold)
op de leeftijd van 84 jaar

echtgenoot van Anneke Holwerda

De eucharistie ten afscheid was 
op 21 oktober in de Mariakerk met 

aansluitend crematie

24 oktober
Wilhelmus Adrianus Maria

 de Goeij (Wim)
op de leeftijd van 68 jaar

De uitvaartdienst was op 
31 oktober in de Willibrordkerk 

met aansluitend begrafenis

25 oktober
Willem Hendrikus Geelen (Wim)

op de leeftijd van 77 jaar
echtgenoot van Stien de Rijk

De eucharistie ten afscheid was 
op 31 oktober in de Mariakerk met 

aansluitend begrafenis

24 oktober
Albert Dirk van Nes (Ab)
op de leeftijd van 91 jaar

Partner van 
Corry van der Kamp-Versteeg

De crematieplechtigheid was op 
30 oktober

28 oktober
Elisabeth Helena 

Huijden-Mommersteeg (Els)
op de leeftijd van 83 jaar

echtgenote van Herman Huijden

De crematieplechtigheid was op 
4 november

31 oktober
Maria Le Maitre-Manshanden

(Riet)
op de leeftijd van 99 jaar

weduwe van Nico Le Maitre

De uitvaartdienst met begrafenis 
was op 7 november op de 

RK Begraafplaats St.Barbara
te Utrecht

Beste trouwe lezers,

Dit keer een zin die die ons allen 
zeer bekend voorkomt:
“Wees blij met wie zich verblijdt, 
heb verdriet met wie verdriet 
heeft.”
Romeinen 12, 15
“Om als christen lief te hebben 
moeten we onszelf “één maken” 
met iedere broer of zuster. Dat 
wil zeggen: ons in de ander in-
leven; zijn of haar problemen 
en behoefte werkelijk begrijpen; 
onszelf in zekere zin in zijn plaats 
stellen. Dat is christendom”
...
“Om de liefde met deze dimensie 
te kunnen beleven, zonder vol te 
zijn van eigen zorgen, eigen be-
langen, ons eigen wereldje, is er 
een geheim: de eenheid met God 
versterken. Hij is zelf de bron van 
de liefde.”

Citaat uit het Woord van leven.
Voor de volledige tekst zie: www.
focolare.org/nederland/

Bewust groeten
Met een groep vrienden hadden 
we afgesproken om meer bewust 
mensen te gaan groeten die we 
op straat tegen komen. 

Op een ochtend ga ik op de fi ets 
naar mijn werk. Bij het stoplicht 
moet ik wachten. Er staat een 
moeder met een kind. Er komt 
een bus aan en zodra de bus bijna 
bij ons is begint het jongetje naar 
de bus te zwaaien. De buschauf-
feur zwaait blij terug. 

“Van hem kunnen we het leren” 
zeg ik tegen de moeder. Zij ant-
woord: hij doet dit al vanaf dat hij 
klein was en hij wordt er zelf ook 
zo blij van. 
Ria

Martin Oorthuizen
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Nieuws van 
het parochiebestuur

Lezingen 
van de 
maand

           

               

Doopvieringen

Willibrordkerk Mariakerk gezamenlijke 
Vleuten De Meern voorbereiding

30 november 21 december  in overleg
11 januari 25 januari  22 december
8 februari 22 februari  12 januari
7 maart 21 maart  9 februari

De doopvieringen zijn op de zaterdagmiddag 
om 16.00 uur 
Meer informatie over dopen in onze parochie en het totale overzicht 
van de doopvieringen kunt u lezen op onze website. 

Voor opgave en informatie kunt u zich wenden tot het pastoraal 
centrum: telefonisch op werkdagen van 9.00-12.30 uur of per email 
dopen@lichtvanchristus.nl    

Op zondag 1 december begint de advent, de periode waarin wij ons 
voorbereiden op de Kerst. In de kerk wordt de advent symbolisch 
zichtbaar gemaakt door een adventskrans waarop vier kaarsen staan. 
Elke zondag wordt een extra kaars aangestoken. Op de laatste zon-
dag voor kerst branden dan alle kaarsen. Licht in onze parochie Licht 
van Christus. 

Dit jaar luidt het begin van de advent ook het begin van het Jaar van 
de Eucharistie in dat loopt t/m Christus, Koning van het Heelal (22 
november 2020). In de aanloop naar dit bijzondere jaar heeft kar-
dinaal Eijk een pastorale brief geschreven, getiteld: ‘De Eucharistie 
(weer) beleven als het kloppend hart van het geloofsleven’. Hierin 
kondigt hij aan dat we in ons bisdom het komende jaar extra aan-
dacht besteden aan het sacrament van de Eucharistie als centrale 
plek in het hart van ons geloofsleven. 
U kunt meer informatie over de brief en een link naar de pastorale 
brief vinden op de website van onze parochie, www.lichtvanchris-
tus.nl. 

Ook in Drieluik zullen we hier aandacht aan besteden. De foto op de 
omslag zal vanaf nu een jaar lang betrekking hebben op het Jaar van 
de Eucharistie. Het pastoraal team zal in elk nummer een toelichting 
geven op de betreff ende foto en u zo meenemen in de beleving van 
dit jaar.

Op 31 oktober heeft de jaarlijkse bijeenkomst van parochiebestuur, 
pastoraal team en de coördinatoren van de vrijwilligerswerkgroepen 
plaats gevonden. Hierover hoort u verder van mij in de volgende uit-
gave van Drieluik.
Ik wens u, namens het bestuur, een mooie adventstijd toe. 

Monique Becking

33e zondag door het jaar
Zondag 17 november 2019
1e lezing  Mal 3:19-20a 
2e lezing  2 Tes 3:7-12
Evangelie Lc 21:5-19

Christus, Koning van het 
Heelal
Zondag 24 november 2019
1e lezing  2 Sam 5:1-3 
2e lezing  Kol 1:12-20
Evangelie Lc 23:35-43

Eerste zondag van Advent
Zondag 1 december 2019
1e lezing  Jes. 2, 1-5
2e lezing Rom. 13, 11-14
Evangelie Mt. 24, 37-44

Tweede zondag van Advent
Zondag 8 december 2019
1e lezing Jes. 11, 1-10
2e lezing Rom. 15, 4-9
Evangelie Mt. 3, 1-12

Derde zondag van Advent
Zondag 15 december 2019
1e lezing Jes. 35, 1-6a. 10
2e lezing Jak. 5, 7-10
Evangelie Mt. 11, 2-11

Biecht-
gelegenheid in 

beide kerken

Elke zaterdag een half uur 
voor de mis

Wees welkom!  

Geen afspraak nodig
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LICHT VAN CHRISTUS

Zo luidt de titel van de Pastorale 
Brief die de aartsbisschop kardinaal 
Eijk aan de gelovigen in het aarts-
bisdom heeft geschreven aan het 
begin van het Jaar van de Eucha-
ristie. De staf van het aartsbisdom 
heeft het nieuwe kerkelijke jaar dat 
binnenkort begint met de Eerste 
zondag van de Advent 2019 uitge-
roepen tot Jaar van de Eucharistie.  

De bisschop vraagt de parochies en 
de gelovigen in het bisdom om een 
jaar lang extra aandacht te schen-
ken aan de Eucharistie als “Bron en 
hoogtepunt van christelijke leven”.  
 
Het meest intensieve sacramentele 
contact met God
Het gaat de bisschop aan het hart 
dat niet meer dan 5 procent van 
alle katholieken in het aartsbis-
dom met tamelijk grote regelmaat 
de Eucharistie viert. Dat moet ons 
allemaal aan het hart gaan “om-
dat we in dit Sacrament het meest 
intensieve sacramentele con-
tact met God krijgen” (Brief blz.8). 
Als we ons daar weer meer van be-
wust worden en dit met meer pas-
sie gaan beleven sterkt dat onszelf 
als deelnemers, maar we zullen 
ook mogelijk anderen kunnen op-
wekken om hun geloof weer meer 
te gaan beleven door de Eucha-
ristie te herontdekken. Het zal ons 
ook aanzetten tot daden van lief-
de, vooral voor mensen in nood.  
 
Vuur van de liefde aanwakkeren 
Als parochie licht van Christus be-
vinden wij ons in de bijzondere en 
bevoorrechte positie dat we bijna 
elke zondag (en zaterdagavond), 
de Dag van de Heer, de eucharistie 
kunnen vieren in onze beide kerken. 
Des te meer reden om niet zelfge-
noegzaam te zijn maar actief te zijn 
en blij te zijn dat wij door deelname 
aan de viering van het liefdesoffer 
van Christus nieuwe mensen wor-
den. Telkens mogen we in geloof 
als nieuwe mensen het dagelijks 
leven in gaan, getransformeerd tot 
Lichaam en Bloed van Christus in 
de communie als vrucht van de eu-
charistie. Daardoor wordt ook onze 
liefde tot Jezus Christus steeds op-

De eucharistie (weer) beleven als kloppend hart van het 
geloofsleven

nieuw versterkt en bezield. We 
ervaren de wekelijkse gang naar de 
kerk dan niet als verplichting maar 
als antwoord op de liefde van Jezus. 
Laten we allemaal samen door ons 
weer meer bewust te worden van de 
betekenis van de eucharistie, en door 
bijzondere momenten van aandacht 
voor het Jaar van de eucharistie, het 
vuur van de liefde aanwakkeren. 
 
Concreet
Ieder van ons kan haar of zijn steen-
tje bijdragen aan de bedoeling van 
het Jaar van de Eucharistie. Het 

pastoraal team zal er ook extra aan-
dacht aan besteden. Ideeën van uw 
kant zijn intussen heel welkom. 
Concreet kunnen we nu al zeggen 
dat gedurende dit hele jaar de voor-
kant van elk nummer van Drieluik 
een afbeelding zal tonen die betrek-
king heeft op een onderdeel van 
de Eucharistie met verderop in het 
blad een korte uitleg of informatie. 
Dit adventsnummer toont de afbeel-
ding die op de pastorale brief van de 
bisschop staat: de Emmaüsgangers 
door Rembrandt Harmensz van Rijn 
1648 (Museum het Louvre in Parijs).

Speciaal lied voor het Jaar van de Eucharistie dat we regelmatig zullen 
zingen.

1. Die nacht dat Hij verraden werd,
brak Hij het brood en zei:
“Eet allen van dit brood, het is
mijn lichaam voor uw heil”. 
 

Refrein

2. Ik ben het brood dat leven geeft,
aan wie in Mij gelooft;
Ik doe hem opstaan uit de dood,
wanneer ik wederkeer”. 
 

Refrein

3. Wij delen thans hetzelfde brood 
tot opbouw van de kerk.
’t Geloof dat ons tot eenheid brengt
in de verrezen Heer.
 
Het pastorale team
Marin Los, pastoor

Persbericht over 
komst 
opperrabbijn

Opperrabbijn Binyomin Jacobs 
komt naar Vleuten om daar te 
spreken over de basis van het 
Joodse denken. 

Op maan-
dag 18 
november 
om 20.00 
uur Bij de 
Haard (ach-
ter de To-
renplein-
kerk). Wees 
welkom!
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LICHT VAN CHRISTUS

De voorbereiding op het Vorm-
sel vindt plaats op een bijzonder 
moment in het leven van tieners: 
ze gaan de grote stap maken naar 
de middelbare school en hun vol-
wassenheid ontluikt. 

We nodigen alle tieners uit die in 
groep 8 zitten, of tussen 11-14 jaar 
oud zijn, om komend jaar mee te 
doen met de voorbereiding op het 
Vormsel.

In zes bijeenkomsten, die op don-
derdagavond van 19:00-20:30 uur 
in Kerkestein te Vleuten plaatsvin-
den, gaan we samen nadenken en 
praten over thema’s als volwassen 
worden, relaties en vriendschap-
pen, talenten ontwikkelen en le-
venskeuzes. We ontdekken hoe 
Gods Heilige Geest ons hierbij 
helpt.

Daarnaast zal er ook een bijzon-
dere boeteviering plaatsvinden, 
ontmoeten wij de Vormheer, en 
nemen we deel aan ‘Spirit!’, de vor-
melingendag van het bisdom. In 
totaal zo’n 10 bijeenkomsten.

Wij vinden het belangrijk om in 
de voorbereiding de deelnemen-
de tieners aan te spreken op hun 

Uitnodiging voor het H. Vormsel 2020

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 opko-
men.

Enkele belangrijke data
Op donderdag 16 januari vindt om 
19:30 uur in Kerkestein (Pastoor 
Ohllaan 34a) een informatie- en 
kennismakingsavond plaats voor 
ouders en tieners samen.

De Vormselviering zal plaatsvin-
den op zondag 14 juni om 10:00 
uur in de Mariakerk te De Meern. 
De vormheer is hulpbisschop Mgr. 
T. Hoogenboom.

Voor vragen en aanmelding 
kunt u een mail sturen naar: 
vormsel@lichtvanchristus.nl

Met vriendelijke groet, 
Coördinator Julia Schevers

Uitnodiging deelname Eerste H. Communie 2020
Vanaf januari gaat de voorbereiding op de 1e H. Communie weer van start! Ook dit jaar worden alle kinde-
ren die in groep 4 zitten, of die 7-8 jaar oud zijn, uitgenodigd om mee te doen.

In vier bijeenkomsten op zondag-
ochtend tijdens de mis, worden de 
kinderen voorbereid op dit mooie 
en feestelijke Sacrament. 
Daarnaast maken de communi-
canten een Doop mee, bezoeken 
ze een bakker, krijgen ze een 
rondleiding door de kerk, vieren 
ze Psalmzondag samen, en oefe-
nen ze met het kinderkoor.

Enkele belangrijke data
De voorbereiding op de 1e H. 
Communie begint met een in-
formatieavond op 8 januari in De 
Meern om 20:00 uur in De Schalm 
(Oranjelaan 10) of op 9 januari 
in Vleuten om 20:00 uur in Ker-
kestein (Pastoor Ohllaan 34a). 

U kunt zelf kiezen in welke kerk 
uw zoon of dochter de 1e H. Com-
munie zal ontvangen, op deze 

locatie worden ook de lessen 
gevolgd.

Indien uw kind nog niet het 
Doopsel heeft ontvangen, dan is 
dit natuurlijk ook mogelijk. Dit 
kunt u aangeven bij de aanmel-
ding.

De 1e H. Communieviering in de 
Mariakerk te De Meern zal plaats-
vinden op zondag 17 mei om 
10:00 uur. De viering in de Willi-
brordkerk te Vleuten zal plaatsvin-
den op zondag 24 mei om 11:00 
uur.  

Voor vragen en aanmelding kunt 
u een mail sturen naar: 
1ecommunie@lichtvanchristus.nl

Met vriendelijke groet, 
Coördinator Julia Schevers
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Dat kan ook door ons attent 
te maken op medemensen in 

nood of door zelf hulp te vragen. 
Neem voor hulp of vragen 

gerust contact op met PCI Licht 
van Christus. 

Mail: pci@lichtvanchristus.nl 
Tel. 06-83342037  

Kasper Driehuijs, Han Eerkens 
en Hans van Dijk

Giften zijn altijd welkom op : 
NL71RABO 0140.8316.22  t.n.v. 

PCI Licht van Christus

Helpt u 
de PCI 
helpen?

PCI
Beste medeparochianen,
In een wereld zo vol van ‘hebben’ 
is het een verademing om te kun-
nen geven en delen. Daarover is 
ook een spreuk in de Bijbel ‘Het is 
zaliger te geven dan te ontvangen’ 
(Handelingen van de apostelen 
hoofdstuk 20, vers 35). De decem-
bermaand biedt ons daartoe een 
mooie kans met het Sinterklaas-
feest en het Kerstfeest. Deze fees-
ten vieren we vaak in familie- en 
vriendenkring, maar denkt u ook 
eens aan de vreemdeling (‘t is een 
vreemde zeker, die verdwaald is 
zeker) of aan mensen ‘voor wie 
geen plaats is in de herberg’.

Speelgoed
Het hele jaar door spaart ‘Het 
Speelkwartier’ (www.speelgoed-
bankdemeern.nl) nieuw speelgoed 
om in de decembermaand te kun-
nen geven aan kinderen uit gezin-
nen die het minder breed hebben. 
Misschien heeft u met uw gezin 
hier al wel eens aan gedacht, om 
één van de speelgoedcadeautjes 
van het Sinterklaasfeest hiervoor te 
bestemmen. Dat zou heel fi jn zijn!

Kerstpakketten
Ontvangt u een kerstpakket, of 
misschien wel meerdere? Fijn dat 
er mensen aan u denken. Mogelijk 
heeft u het extra pakket niet nodig, 
of wilt u uw kerstpakket bestem-
men voor mensen die het har-
der nodig hebben dan uzelf. Daar 
maakt u iemand heel blij mee!

Nieuw speelgoed en/of 
Kerstpakketten inzameling
Dit jaar zamelt de PCI kerstpakket-
ten en nieuw speelgoed in. Over-
dag op maandag 16 december, 
dinsdag 17 december en woens-
dag 18 december tussen 9.00u 
en 15.00u, en dinsdagavond 17 
december 19.30u-21.00u kunt u 
nieuw speelgoed en ongeopende 
kerstpakketten brengen bij het 
Pastoraal Centrum. Een paar dagen 
voor kerstmis brengt de PCI het 
nieuwe speelgoed naar de speel-
goedbank, en de kerstpakketten 
naar mensen die wel een steuntje 
in de rug kunnen gebruiken. 

Dankbaar en blij zijn
Zo delen wij ons geluk met ande-
ren. Omdat ook zij het verdienen 
om gelukkig te zijn. Wat fi jn om te 

kunnen geven, en daardoor ande-
ren blij en gelukkig te maken met 
een verrassing. Wat heerlijk om 
dankbaar en blij te zijn, dat we dat 
kúnnen doen.
DANK U WEL!

Hebben en zijn 
Op school stonden ze op het bord geschreven.
 Het werkwoord hebben en ‘t werkwoord zijn;
 Hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven,

 De ene werklijkheid, de andre schijn. 
Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven.
 Is van de wereld en haar goden zijn.
 Zijn is, boven die dingen uitgeheven,
 Vervuld worden van goddelijke pijn. 

Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten.
 Is naar de aarde hongeren en dorsten.

 Is enkel zinnen, enkel botte plicht. 
Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,

 Is kind worden en naar de sterren kijken,
 En daarheen langzaam worden opgelicht. 

Ed Hoornik 
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Ed Hoornik 

Geslaagde middag 
voor zieken en 
ouderen in De Meern

Op donderdag 3 oktober 2019 
werd de middag voor zieken en 
ouderen gehouden in De Meern.

Het was mooi weer en de middag 
begon met een eucharistieviering 
waarbij 79 mensen de ziekenzal-
ving hebben ontvangen. 
De priesters Martin Los en Oscar 
Swijnenberg werden geassisteerd 
door Pater Oostveen. Het was voor 
veel ouderen weer eens een gele-
genheid om de mis in de kerk bij 
te wonen.  Na deze mooie viering 
was er een gezellig samenzijn in 
De Schalm, waarbij ongeveer 120 
personen aanwezig waren. 

Onze grote dank gaat uit naar de 
vele vrijwilligers die met elkaar 
hebben gezorgd voor deze fi jne 
middag.
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Geloofscursus voor catechumenen en 
geïnteresseerden
Wil je graag katholiek worden, maar weet je niet welke stappen daar-
voor genomen moeten worden? Of heb je zin om je opnieuw te ver-
diepen in jouw geloof en traditie? Misschien wil je jezelf enkel voor-
zichtig oriënteren op de katholieke kerk? Of vind je het moeilijk om 
jouw geloof te verwoorden? 

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

Van november tot en met april zal een catechesegroep van start gaan 
voor catechumenen (mensen die katholiek willen worden) en geïnteres-
seerden, 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.

De bijeenkomsten vinden gewoonlijk tweewekelijks plaats op zondag-
middag na afloop van de Eucharistieviering in de Willibrordkerk:

11:00 uur Mis
12:00 uur Koffie en thee
12:30 uur Geloofscursus

Inhoud en data van de bijeenkomsten
Kennismaking en inleiding 24 november pastoor M. Los 
Bijbel - Oude Testament 8 december pastoraal werker Y. Saris 
Bijbel - Nieuwe Testament 22 december pastoraal werker Y. Saris 
Kerk - Ontstaan, betekenis en 
structuur 5 januari pastoor M. Los 
Drie Eenheid - De Vader 9 januari pastoraal werker Y. Saris 
Drie Eenheid - De Zoon en de 
H. Geest 2 februari pastoraal werker Y. Saris 
De Sacramenten - Algemeen 16 februari pastoraal werker Y. Saris 
De Sacramenten - Eucharistie 1 maart pastoor M. Los 
Heiligen en onze hemelse 
verwachting 22 maart pastoraal werker Y. Saris 
Het liturgisch jaar 5 april pastoor M. Los

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

Start toerusting van 
vrijwilligers om voor 
te gaan in kerkelijke 
uitvaarten
Onze parochie kent al zeer vele ja-
ren vrijwilligers die in een Avond-
wake voorgaan, maar er zijn tot 
nu toe nog geen uitvaarten o.l.v. 
vrijwilligers geweest. Eén van de 
zeven werken van Barmhartigheid 
is de doden begraven. Een mooie 
en rijke bijdrage aan de nagedach-
tenis van onze medeparochia-
nen, en het welzijn van familie en 
vrienden. Daarom zet de parochie 
in op het toerusten van vrijwilli-
gers die bij een kerkelijke uitvaart 
kunnen voorgaan vanuit hun ge-
loofs- en levenservaring, en van-
uit hun bekendheid met de liturgie 
en de geloofsgemeenschap.
In januari 2020 begint een achttal 
toerustingsbijeenkomsten rond-
om uitvaarten. Het pastorale team 
en ondergetekende zijn daarom 
op zoek naar mensen die dat zou-
den willen doen. We denken aan 
mensen die bekend zijn met litur-
gie en daar misschien zelfs een rol 
in hebben (gehad). 
Tijdens deze toerustingsbijeen-
komsten delen en leren we samen 
welke aspecten en vaardigheden 
rondom uitvaarten wenselijk en 
nodig zijn. Hoe je een viering sa-
menstelt, welke keuzes er gemaakt 
moeten en kunnen worden, welke 
afspraken er mogelijk zijn met be-
trekking tot inhoud en muziek, 
enz. We raken vertrouwd met de 
werkwijze rondom uitvaarten in 
onze parochie, en oefenen met el-
kaar aan de hand van voorbeelden.
We beginnen op de eerste zater-
dagochtend na de kerstvakantie 11 
januari 2020 van 9.45u – 12.00u in 
het Pastoraal Centrum, Past. Ohl-
laan 36 in Vleuten. De verder plan-
ning is in overleg met de deelne-
mers.

Mocht bovenstaande uw interesse 
hebben gewekt, dan kunt u dat 
aangeven bij het secretariaat van 
de parochie of bij het pastorale 
team of bij ondergetekende, en 
wordt er contact met u opgeno-
men.                                Han Eerkens

Mail: h_eerkens@hotmail.com
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In de huid van de ander

“Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft” 
(Romeinen 12,15)

 

In de huid van de ander

 

Paulus uit Tarsis heeft de liefde van Jezus leren kennen. Hij 
nodigt alle christenen uit te leven zoals Jezus door iedereen lief 
te hebben. 
 

We kunnen als het ware "in de huid van de ander kruipen" en 
blij zijn met hen die gelukkig zijn en diegenen troosten die 
verdrietig zijn. 

 

Dan kan de liefde wederzijds worden en ook zullen ook wij liefde 
terug ontvangen. 

 

Stefany en Claire spelen buiten, terwijl moeder op het balkon 
is. Er komt een oude vrouw aan die uitglijdt en op de grond 
valt. Twee elegante dames komen voorbij, maar helpen haar  
niet: de oude vrouw is niet erg schoon. 

 

“Maar het is Jezus!” - zegt Stefany – “laten we haar gaan 
helpen!” "Nee, ik kom niet", zegt Claire. Stefany rent naar de 
oude vrouw. Met al haar kracht probeert ze de vrouw omhoog 
te trekken, maar het lukt niet. Uiteindelijk besluit Claire haar 
toch te helpen, maar ... het lukt niet! 

Een politieagent komt voorbij. Hij helpt de oude vrouw weer 
op te staan. Dan vraagt hij wat er is gebeurd. Stefany legt 
alles uit. De politieman is onder de indruk en bedankt de 
kinderen. 

 

“Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft” (Romeinen 12,15). 
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Kinderen, jongeren en volwasse-
nen zijn allen van harte uitgeno-
digd om te zingen in de Kerst fa-
milieviering. 

Deze viering vindt plaats op 
woensdag 25 december om 9.30 

uur in de Mariakerk in De Meern.
Muziek is vooraf beschikbaar om 
thuis alvast samen te oefenen.

We zijn ook op zoek naar bijv. een 
fl uitist of violist om de Kerst fami-
lieviering extra feestelijk te maken.

We oefenen twee keer na de mis in 
de Willibrordkerk te Vleuten:
Zondag 15 december om 12.00 uur
Zondag 22 december om 12.00 uur

Voor informatie of aanmelding:
Stuur voor 1 december een be-
richtje via Whatsapp naar 
Karin van der Helm: 06 29 24 49 81
Of een mailtje: Karin.vanderhelm@
planet.nl

Op zondag 1 december start alweer de Adventspe-
riode. Vanaf deze week gaan we elke zondag samen 
met de kinderen uit de Parochie Licht van Christus 
op weg naar Kerst. 

Tijdens de Advent is er steeds één kindernevendienst 
in de Willibrordkerk in Vleuten. Dit betekent dat er 
géén kindernevendienst in De Meern is in deze pe-
riode. 
Tijdens de kindernevendienst luisteren we naar een 
verhaal, bidden samen, zingen een lied en gaan sa-
men knutselen. We werken elke week aan hetzelfde 
knutselproject en op Eerste Kerstdag, tijdens de fami-

lieviering op 1e kerstdag in De Mariakerk, mag je aan 
de parochie laten zien wat je gemaakt hebt! 
Je bent van harte welkom op de onderstaande zon-
dagen:

Belangrijke data
Zondag 1 december 2019: 
kindernevendienst om 11.00 uur in de Willibrordkerk

Zondag 8 december 2019: 
kindernevendienst om 11.00 uur in de Willibrordkerk

Zondag 15 december 2019: 
kindernevendienst om 11.00 uur in de Willibrordkerk

Zondag 22 december 2019: 
kindernevendienst om 11.00 uur in de Willibrordkerk

Woensdag 25 december 2019: 
familieviering om 9.30 uur in de Mariakerk, tevens 
afsluiting van het Adventsproject. 

Voor vragen kunt u bellen en/of mailen met: 
Margreet Dankerlui, tel. 06-50247266, 
info@margreetanches.nl

Elizabeth Pappot, tel. 06-49370895, 
elizabeth.pappot@outlook.com

We zijn op zoek naar enthousiaste parochianen die 
ons willen helpen bij de wekelijkse kinderneven-
diensten. Meer weten? Bel, mail of spreek ons gerust 
aan. 

Kindernevendienst en Adventsproject

Zing je mee met het projectkoor op 1e kerstdag?

Zing j e mee met het  PROJECTKOOR op 1e Kerstdag?

Voor informatie of aanmelding:

Stuur voor 1 december een berichtje via
Whatsapp naar Karin van der Helm: 06-29244981
Of een mailtje: karin.vanderhelm@planet.nl

We  oefenen twee keer na de mis in de 
Willibrordkerk te Vleuten:

Zing j e mee met het  PROJECTKOOR op 1e Kerstdag?

Voor informatie of aanmelding:

Stuur voor 1 december een berichtje via
Whatsapp naar Karin van der Helm: 06-29244981
Of een mailtje: karin.vanderhelm@planet.nl

We  oefenen twee keer na de mis in de 
Willibrordkerk te Vleuten:
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Doe mee met de 
Kinderkerstspellen in 
Vleuten of De Meern!

De parochie “Licht van Christus” 
organiseert elk jaar op kerst-
avond in beide kerken een prach-
tig Kinderkerstspel.

Alle bekende Bijbelse rollen uit het 
kerstverhaal worden door kinde-
ren uit de omgeving gespeeld, en 
samen zingen we de bekende en 
nieuwe kerstliedjes.
Kinderen vanaf groep 1 mogen 
meedoen met de kinderkerstspel-
len …… ze kunnen een stille of ge-
sproken rol spelen, of meezingen.

Oefenen en meedoen in 
Vleuten:
14 december 15.30 – 16.30 uur
23 december 15.00 – 16.15 uur
Kinderkerstspel Vleuten:
24 december om 18.30 uur

Mail voor 1 december naar:
kinderkerstviering@hotmail.com

Oefenen en meedoen in 
De Meern: 
13 december 16.30 – 17.30 uur
20 december 16.30 – 17.30 uur
Kinderkerstspel De Meern:
24 december om 18.30 uur

Mail voor 24 november naar:
kinderkerstvieringmariakerk@
hotmail.com

Samen adventskrans maken in de zaal van parochiecentrum Vleuten!  

Op zaterdag 30 november om 13.00 uur organiseren wij een gezellige 
knutselmiddag in de  koffi  ezaal van de Willibrordkerk Pastoor Ohllaan 
34a Vleuten. Iedereen is van harte welkom!! 

Op deze middag gaan wij een adventskrans maken om thuis op tafel te 
leggen of aan iemand te geven.  NB: De kransen laten we zegenen door 
de pastoor op 1 december (1e adventszondag) om 11.00 uur in de Wil-
librordkerk Vleuten. Na afl oop van de mis kunnen de kransen door de 
makers worden opgehaald. 

Wij zullen er een aantal extra maken, zodat we deze ook kunnen uitdelen 
aan mensen die dat graag willen.  NB: U kunt ook uw eigen krans van 
huis mee brengen om te laten zegenen.

Wij zorgen voor materiaal/spullen om uw krans te maken. Heeft u een 
tuinschaar en misschien ook een onderbord of Rode dinerkaarsen? 
Brengt u deze dan alstublieft mee. 

Om de onkosten te dekken zullen wij een potje neerzetten voor een vrij-
willige bijdrage.  Wij zorgen voor een kopje koffi  e/ thee met iets lekkers 
erbij. Leny en Gerda zijn de accordeonisten van deze middag. 

Aanmelding hiervoor s.v.p. per mail naar zuster Lúcia: 
zuster.lucia@gmail.com  Of stuur een WhatsApp naar 06-22097236 of 
pastoraalcentrum 030-6774571

Gezellige knutselmiddag 
30 november 2019

De parochie ‘Licht van Christus’ organiseert elk jaar op 
kerstavond in beide kerken een prachtig 
Kinderkerstspel. 

Alle bekende Bijbelse rollen uit het kerstverhaal worden 
door kinderen uit de omgeving gespeeld, en samen zingen 
we de bekende en nieuwe kerstliedjes.

...ze kunnen een stille of gesproken rol 
spelen, of meezingen.

Kinderen vanaf groep 1 mogen 
meedoen met de kinderkerstspellen...

Oefenen en meedoen in De Meern:
- 13 december 16:30-17:30 uur
- 20 december 16:30-17:30 uur
Kinderkerstspel De Meern:  
24 december om 18:30 uur

Mail voor 24 november naar:
kinderkerstvieringmariakerk@hotmail.com

Oefenen en meedoen in Vleuten:
- 14 december 15:30-16:30 uur
- 23 december 15:00-16:15 uur
Kinderkerstspel Vleuten:  
24 december om 18:30 uur

Mail voor 1 december naar:
kinderkerstviering@hotmail.com
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- 23 december 15:00-16:15 uur
Kinderkerstspel Vleuten:  
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Doe mee met de Kinderkerstspellen in Vleuten of De Meern!
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Advent en kou
Ik ben vandaag zo akelig koud van binnen

Mijn ziel en lichaam worden maar niet warm
Ik probeer in deze kou een lied te zingen 

Een lied van uitzien, hoop waar ik op wacht
O kom, o kom, begint in mij te klinken

O kom, o kom -  daal af Immanuel
Terwijl ik neurie komt het lied omringen 

Middenin mijn kou krijg ik weer stem
Nog even en een Kind wordt ons geboren

Nog even en er zingen Engelenkoren
Ik ben nog koud maar zie nu uit naar Hem

Henny, Adventstijd 2019

Mijn ziel en lichaam worden maar niet warm

Er waren eens drie meneertjes. De 
eerste heette Subiet. De tweede 
heette Vanplan. De derde heette Ad-
vent. Ze woonden naast elkaar in 
een gezellige straat. Meneer Subiet 
was buschauff eur, meneer Vanplan 
was verzekeringsagent en meneer 
Advent was tuinman.
's Morgens, als ze naar hun werk 
gingen, groetten ze elkaar. 's Avonds 
dronken ze een kopje thee om de 
beurt bij een van hen thuis.

Op een koude avond zei meneer Su-
biet: "De mensen in de bus waren zo 
somber vandaag. Volgens mij voe-
len ze dat de winter eraan komt."

"Gouden tijden voor mij!" zei meneer 
Vanplan handenwrijvend. "Ik ver-
koop de laatste tijd extra veel verze-
keringen. Mensen dekken zich in te-
gen vorst en kou, inbraak en ziekte."

"In mijn vak is het opruimtijd," zei 
meneer Advent. "Ik veeg bladeren, 
haal dode planten weg en ik stop 
bollen onder de grond. Dan klagen 
de mensen over hun kale tuin."

"Maar wij zijn toch niet somber?" 
zeiden ze. "Nee, wij niet. Wij komen 
samen gezellig de winter door." Ze 
namen nog een koekje.
Ineens zei meneer Subiet: "Laten we 
een feest houden. Een winterfeest 
voor alle mensen tegen de somber-
heid!" Dat was een prachtidee.
Meneer Subiet stelde voor posters op 

te hangen met: "Komt Allen naar het 
Winterfeest Aanstaande Zaterdag 
om 8 uur in het Busstation. Iedereen 
Welkom!"
"En hoe wou je dat dan voor elkaar 
krijgen, Subiet?" zei meneer Vanplan. 
"Je moet toch eten en drinken ko-
pen, versiering aanbrengen, muziek 
regelen voor de jongeren en vervoer 
voor de ouderen en niet te vergeten 
een verzekering tegen brand en on-
geluk. Zo'n feest moet je plannen, 
dat kan op zijn vroegst vólgend jaar." 
De meneertjes werden ineens zelf 

Adventsverhaal: Drie meneertjes in de winter

somber. Zo lang wachten.
Toen zei meneer Advent: "Vrienden, 
wat helpt tegen de somberheid? Niet 
zomaar een feest, maar de voorpret, 
de verwachting. Ik zeg: het feest 
is over vier weken. Iedereen moet 
meehelpen!" En zo gebeurde het. 

Meneer Subiet maakte posters. Me-
neer Vanplan ging mensen regelen 
die mee wilden helpen. En meneer 
Advent? Die maakte een grote groe-
ne krans met vier kaarsen. Voor elke 
week een.
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Impressie van een lezing door 
drs. Trees van Montfoort over 
Groene Theologie maandag 14 
oktober 2019 op de jaarlijkse ont-
moetingsdag voor emeriti van 
het Aartsbisdom Utrecht.

Ecologische crisis
Mevrouw van Montfoort heeft het 
boek ‘Groene Theologie’ geschre-
ven. 

Er is een ecologische crisis gaande, 
zoals u weet. Gemiddeld 60% min-
der dieren en planten, 83% minder 
zoet water. Wij mensen maken deel 
uit van de vervuiling. Van veel van 
onze consumpties en goederen 
vindt de vervuiling buiten Neder-
land plaats. Er zijn kerken, synago-
gen, moskeeën die duurzamer wil-
len functioneren en Groene Kerk, 
-Synagoge of –Moskee worden. 
Zij vieren een oogstfeest, leggen 
zonnepanelen, maken kerktuinen, 
roepen op tot sober leven, enzo-
voort. Bij de Raad van Kerken is 
onlangs een brochure in de reeks 
Oecumenische Bezinning uitge-
bracht met als titel ‘Van God is de 
aarde en al wat daar leeft’. De ency-
cliek ‘Laudato Si’ is natuurlijk al in 
2015 uitgebracht en gaat o.a. over 
de uitbuiting van de aarde en de 
uitbuiting van de armen, dat staat 
niet los van elkaar! Vaak zien men-
sen de techniek en de economie 
(nieuwe verdienmodellen bijv.) als 
redding uit de huidige crisis. 

We moeten echter naar een inclu-
siever wereldbeeld toe. Het Wes-
terse wereldbeeld is/was, net als 
bij het Christendom, antropocen-
trisch: de mens staat centraal. En 
dan is er het dualisme: geest ‹-› 
lichaam; mens ‹-›  natuur; God ‹-› 
schepping. En de theologie is ge-
richt op mensen, op ethiek. Niet op 
de héle schepping. Theologie mag 
en moet niet meegaan met het 
moderne denken. Het Christen-
dom heeft iets bevrijdends te zeg-
gen over hoe we nu verder kun-
nen.

Ervaring is belangrijk in de ge-
schiedenis van God en mensen. 
We stonden tijdens de lezing even 

stil bij onze eigen ervaringen. 
Hoe was het toen wij opgroei-
den? Had de natuur een plaats in 
onze opvoeding? Of waren dieren 
en natuur ten dienste van men-
sen? Konden we ook genieten en 
opademen in de natuur? Voelden 
we een harmonie, voelden we ons 
verbonden? Met huisdieren, met 
dieren voor de slacht? Interessant 
hoe verschillend wij dit ervaren 
hebben in onze jeugd.

Naar de Bijbel
Er is een bijbeluitgave die alle tek-
sten over natuur, dieren, mensen 
en natuur, God en natuur, enz. in 
de kleur groen heeft afgedrukt. 
Mooi dat het er is, maar let op dat 
God en de mensen niet buiten de 
natuur worden geplaatst. God en 
Schepping staan in relatie, en ver-
volgens: wat is de plaats van men-
sen daarin? God staat centraal. 
Niet de mens, niet het dier, niet de 
aarde.

Er zijn diverse scheppingsverhalen 
doorheen de Bijbel. Scheppings-
theologie en scheppingsteksten 
gaan vaak over redding, Gods aan-
wezigheid in heel de schepping. 
God schept, maar het is geen com-
mando. Er is verbondenheid. De 
aarde brengt voort, zij leeft in Gods 
Adem. Het is Gods werkzaamheid 
in de hele wereld.
In Genesis 1 wordt gelezen dat de 

mens moet heersen, in Genesis 2 
staat dan weer behoeden, bewa-
ren. In Genesis 9 de zondvloed: 
Gods verbond met de héle aarde, 
niet alleen de mensen.

Spreuken 8: Vrouwe wijsheid is 
de wijsheid van God, die van het 
begin af aan bij/van/in God was. 
In het boek Job en enkele deute-
rocanonieke boeken (zoals Jezus 
Sirach) wordt zij genoemd. In een 
brief van Paulus aan de Korintiërs 
wordt wijsheid toegepast op Chris-
tus. En ‘Logos’ in Johannes 1 kan 
ook ‘wijsheid’ betekenen. 

Tot zover mijn aantekeningen van 
een lezing van 5 kwartier. Ik heb 
soms ademloos geluisterd en ver-
gat te schrijven. 

Het onderwerp ‘groene theologie’ 
is hiermee uiteraard niet klaar en 
behoeft verdere bestudering. De 
nieuwe mogelijkheden om bij te 
dragen aan een betere bewoning 
van onze aarde, een kleinere voe-
tafdruk zeg maar, stemmen mij in 
elk geval hoopvol. 

Zouden wij ons in de parochie 
daarmee bezig kunnen houden? 
Bijvoorbeeld de brochure lezen? Of 
zelfs het boek? Wie durft?

Han Eerkens
h_eerkens@hotmail.com

Groene theologie
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Wijziging in de vieringen in De Roef op 
dinsdagavond
 
Tot nu tot vierden we elke dinsdagavond in De Roef de eucharistie. Bij 
de leden  van de PKN wijkgemeente Marekerk bestond al langer het ver-
langen om eens per maand een gebedsviering te houden in De Roef. Ze-
ker omdat de oecumenische aandachten op de zaterdagavond een paar 
jaar geleden gestopt zijn door een tekort aan lekenvoorgangers. Vanwege 
de volle agenda van dit buurtcentrum bleek er geen ruimte te zijn voor een 
maandelijks gebedsviering. Van de kant van onze parochie hebben we aan 
ds. Bal en pastoraal medewerkster Lenny van Oostrom (Marekerk) aange-
boden dat wij eenmaal per maand op dinsdagavond plaats maken voor 
de leden van de wijkgemeente. Zij kiezen voor een eenvoudige gebeds-
dienst in de vorm van een Avondgebed om 19.00 elke derde dinsdag van 
de maand. Uiteraard met koffie na afloop. Dit gaat in op 17 december 2019. 
Zowel bij de r.k. vieringen als de PKN gebedsdienst is iedereen welkom.

pastoor Martin Los

Bij de Ster, de reclame van de tv, 
is een boodschap van een uit-
vaartonderneming. Mensen van 
verschillende leeftijden maken 
complimenten of zeggen tegen 
iemand dat ze van diegene hou-
den. Het advies daarbij is het uit-
spreken van woorden van waar-
dering of een uiting van liefde niet 
uit te stellen of pas te zeggen na 
het overlijden van die personen. 
Bij het ouder worden of oud-zijn 
komen herinneringen van jeugd-
jaren en van het gezin waaruit 
wij komen vaak in onze gedach-
ten. Vol dankbaarheid denk ik te-
rug aan de zorg en de liefde die 
wij, mijn twee broers en een zus, 
van onze ouders ontvingen. Bij de 
aandacht  van 75 jaar bevrijding 
waarop alleen het zuiden van Ne-
derland bevrijd was moest ik den-
ken aan de hongerwinter waarin 
wij nog moesten zien te overleven. 
Door de crisis van de twintiger en 
dertiger jaren hadden mijn ouders 
financiële zorgen. In de oorlog  
vanzelfsprekend door de proble-
men van de Duitse bezetting. Met 
de beperkte middelen waarover 
zij beschikten hebben zij ons daar 
doorheen geholpen.
Wij zijn gedoopt, gevormd, heb-
ben feestelijk onze 1e commu-
nie gevierd en waren leerlingen 
van de parochiële scholen. Ik was 
vanaf de kleuterschool tot de ULO 
bij de zusters Franciscanessen van 
Heithuyzen. Daar heb ik gedegen 
godsdienstlessen gehad. Als 4-ja-
rige klaagde ik over het vele bid-
den op school maar veel heb ik 
geleerd over de sacramenten, de 
rituelen van de mis en zelfs de eer-
ste Latijnse woorden van de gebe-
den voor en na de consecratie. Het 
kerkelijk jaar volgden wij met de 
feestdagen van diverse heiligen. 
Op sacramentsdag was er een pro-
cessie van schoolkinderen door de 
tuin van het klooster. Veel meisjes 
waren dan bruidje zolang het jurk-
je paste.
Zondags gingen wij naar de kerk. 
De eerste jaren naar de kindermis 
en later naar de gewone- of   hoog-
mis.  Gedwongen zijn wij nooit, 
ook niet naar de dagelijkse school-
mis. De rozenkrans werd niet da-

gelijks gebeden en in mei-of okto-
ber gingen wij soms naar het lof. 
Mijn moeder hield een novene bij 
moeilijke gebeurtenissen. Wij zijn 
nooit bang gemaakt voor God, 
want God is liefde. Zij geloofden 
in een hemel. Mijn vader is 56 jaar 
geworden en mijn moeder stierf 
10 jaar later. Zij was 65 jaar. Zowel 
bij het ziek zijn van mijn vader als 
van mijn moeder wist ik dat zij on-
geneeslijk ziek waren.  De longarts 
van mijn vader adviseerde mij het 
hem niet te zeggen. En 10 jaar later 
gaf de gynaecoloog van mijn moe-

Gemiste kans

der hetzelfde advies. Ook dat heb 
ik opgevolgd. Wij hebben verstop-
pertje gespeeld bij ieder bezoek in 
het ziekenhuis. Na hun overlijden 
hoorden wij van medepatiënten 
zowel van mijn vader als van mijn 
moeder dat zij het zelf ook wisten 
en waarschijnlijk om ons verdriet 
te besparen alles in eenzaamheid 
hebben verwerkt. Heel graag zou 
ik hun hierover mijn spijt uitspre-
ken en ze zeggen hoe veel ik van 
ze houd. Maar ja….mijn gemiste 
kansen.

Joke Eijzenbach-van Eck
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Op zaterdag 14 december  vindt 
voor het 3e jaar op rij de Lichtjes-
route Leidsche Rijn plaats. De rou-
te wordt gemarkeerd door bijna 
2000 waxinelichtjes in glazen pot-
jes. Deze kerstwandeling is voor 
jong en oud en onderweg wordt 
op verrassende wijze het kerst-
evangelie verteld. Vorig jaar zijn er 
die avond bijna 3000 bezoekers in 
de Mariakerk geweest!

U kunt starten tussen 17:30u en 
19:30u bij Castellum Hoge Woerd, 
voor een wandeling van een klei-
ne 2 km door de Woerd, via de Ma-
riakerk naar de Marekerk en het 
Castellumplein. 
In de Mariakerk kunnen weer 
kaarsjes aangestoken worden en is 
de grote kerststal te bewonderen.

Vrijwilligers gevraagd!
Dit bijzondere evenement is alleen 
mogelijk door donaties en inzet 
van honderden vrijwilligers. Om 
als parochie mee te kunnen doen 
hebben wij uw hulp dus heel hard 

Uitnodiging 
Lichtjesroute Leidsche Rijn 2019

nodig! 
We zoeken:
-gastheren en -vrouwen in de Ma-
riakerk.
-verkeersregelaars langs de route.
-toneelspelers/verhalenvertellers.
-zangers (m/v) gelegenheidskoor.
-vrijwilligers met EHBO ervaring.
-nog veel meer grotere en kleinere 
taken…

U kunt zich opgeven via het secre-
tariaat; pastoraalcentrum@licht-
vanchristus.nl of via Marianne 

Vlaar; 06-80091264 of marianne.
vlaar@casema.nl.

Glazen conservenpotten sparen!
Achterin beide kerken kunt u weer 
schone glazen potten brengen. Er 
zijn er 2000 nodig!
Het liefst de 350 gr potten of groter 
zodat de potten op de zijkant kun-
nen liggen bij regen of sneeuw.

Meer informatie of vrijwilligers 
aanmeldingen ook via contact op 
www.lichtjesrouteleidscherijn.nl
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 Pastoraal team

DRIELUIK

Martin Los, pastoor 
pastoor@lichtvanchristus.nl 
Taakveld sacramentsbediening, 
bestuurszaken en liturgie

Yuri Saris, pastoraal werker
Taakveld catechese, jongeren en jonge 
gezinnen,  saris@lichtvanchristus.nl
  
Secretariaat
Pastoraal Centrum
Pastoor Ohllaan 36, 3451 CC Vleuten
Maandag t/m vrijdag van 
9.00 tot 12.30 uur, t: 030 6774571
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Marja van Overveld en
Monique Donga secretaresses

Pastoraatsgroep voor ideeën en 
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Parochie 
Misintenties
Liefst schriftelijk aan pastoraal
centrum, met precieze vermelding van 
de te noemen naam of intentie, datum, 
tijdstip, en kerk € 10,00 per intentie
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Ledenadministratie
Iedere donderdag van 10-12 uur 
in het  pastoraal centrum, 
t: 6774571 - ledenadministratie@licht-
vanchristus.nl
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NL73RABO 0367503417 
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Algemene info 
Mariakerk
Pastoor Boelenslaan 11
3454 AB De Meern

Misintenties en overige bijdrage
Mariakerk
Raborekening 
NL58RABO 0140800719  
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Mariakerk
Secretariaat, tel. 6774571

Algemene info
Willibrordkerk 
Pastoor Ohllaan 34
3451 CC Vleuten

Misintenties en overige bijdragen 
Willibrordkerk
Raborekening 
NL79RABO 0367500787 
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Willibrordkerk
Dhr. N. de Rijk, t: 6771509

Mortuarium Vleuten
Mevr. Jeanette Tersteeg
t: 06-48610017

INLEVEREN KOPIJ VOLGENDE DRIELUIK
Nummer Periode Inleverdatum
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1 25 januari t/m 23 februari 2020 6 januari

Kopij mailen naar drieluik@lichtvanchristus.nl, op de inleverdatum
uiterlijk tot 14.00 uur.
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Den Hamstraat 9
3451 BM Vleuten
tel. 030-6772421
www.oostborg.nl

Openingstijden showroom:
ma. t/m don. 09.00-17.00 uur
vrijdag 09.00-15.00 uur
of buiten deze tijden op afspraak.

Skledar en Brandwijk B.V.
STEENHOUWERIJ / NATUURSTEENHANDEL

 Voor al uw
 Grafmonumenten / Bouwwerken
 Showroom/werkplaats/kantoor: Nijverheidsstraat 1 - 4231 AC Meerkerk
 Tel. 0183-352056 - Fax 0183-352255

          LEVERING VAN ALLE NATUURSTEENSOORTEN

HERSTELLEN VAN KLEDING
MAKEN EN VERMAKEN VAN GORDIJNEN
MACHINAAL BORDUREN EN BEDRUKKEN

M.ART
Mooie, gedrukte kaartjes 

voor de baby

www.martgeboortekaartjes.nl

Heeft accommodatie voor:

* Vergaderingen
* Condoleances
* Cursussen
* Lezingen

Kerkestein is gelegen achter de R.K. Kerk Past. Ohllaan 34a te 
Vleuten. 
Voor nadere informatie kunt u bellen met tel. 030-677 52 34 of 
email: kerkestein@lichtvanchristus.nl

Beschikt o.a. over de 
volgende faciliteiten:

* Grote zaal     (ca. 60 pers.)
* Kleine zaal    (ca. 40 pers.)
* Vergaderzaal (ca. 20 pers.)
* Spreekkamer (ca.  5 pers.)

Pastoor Ohllaan 21 
3451 CB Vleuten

Tel. 030 - 6771307
    janbosuwgroenteman

LOON- EN VERHUURBEDRIJF
AANN. VAN GRONDWERKEN

VLEUTEN TEL. 030-6772614

Eikslaan 2, 3455 SL Haarzuilens
Telefoon 030 6775627 of 030 6774540 ('s avonds ook bereikbaar)

ina@atelierheteikeblad.nl cora@atelierheteikeblad.nl
www.atelierheteikeblad.com

vermey | uitvaartzorg

vermeyuitvaartzorg.nl | 030 2232022  vermeyuitvaartzorg.nl

Binnenkort geheel vernieuwde winkel!

Met nog meer dagverse producten,

zoals salades, maaltijden en natuurlijk

ons vertrouwde assortiment.

Binnenkort geheel vernieuwde winkel!
Met nog meer dagverse producten,

zoals salades, maaltijden en natuurlijk
ons vertrouwde assortiment.

Stichting Parochieel Sociaal 
Cultureel Centrum

Hét buurtcenrum voor vergaderen, ontmoeten, recreëren en 
ontspanning voor alle bewoners van De Meern

Oranjelaan 10, De Meern, 030-6662609, www.schalmdemeern.nl

Odenveltlaan 3 Vleuten  |  vanrooijengrafisch.nl  |  030-6772730

PMS 541 PMS 151 PMS 7466

CREATIEVE MEEDENKERS IN DRUK | PRINT | ONTWERP
amentiuitvaartverzorging.nl

De Meern e.o:
030 - 666 22 44

Woerden e.o.:
0348 - 200 005
dag en nacht

persoonlijk
betrokken 
betrouwbaar 

professioneel 
kleinschalig 
onafhankelijk

eerlijke tarieven

Nabestaanden beoordelen 
ons met een 

9,7 

Veldzigt 53
3454 PW De Meern 

Telefoon: 030-246 80 50
Boy Miltenburg: 06-53 76 15 11

info@miltenburg-groen.nl
www.miltenburg-groen.nl

ONTWERP • AANLEG • ONDERHOUDONTWERP • AANLEG • ONDERHOUDONTWERP • AANLEG • ONDERHOUD
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www.matexdeuren.nl  | 030 662 90 29

Overheaddeuren
Schuifdeuren
Rol- en hefdeuren
Vouwdeuren
Snelroldeuren
Branddeuren
Kraanbaandeuren

Winkelcentrum Vleuterweide   Voor de Burchten 278   Vleuten

TWIJFELT U AAN  UW GEHOOR?
Stap bij ons binnen voor een vrijblijvend advies 

 of bel voor een afspraak: 030-666 44 44

Indien gewenst, kunt u ook aan huis bezocht worden. 

www.dehoorzaak.nl

Mereveldplein 030-6664667
Vleuterweide  030-7115667 www.bakkerverkerk.nl

Vertrouwen op een 
zorgeloos afscheid.

Sinds 1955 maakt Barbara Uitvaartverzorging 
iedere uitvaart even uniek, als de persoon zelf. 
Barbara. Altijd dicht bij U.

 Barbara Uitvaartverzorging | (030) 296 66 66 | www.barbarauitvaart.nl  

Nieuweweg 8 3621 AZ Breukelen
Nabij “De Strook” Tienhoven

0346-264480

Verhuur van
motorboten 
en sloepen

GROENTE - FRUIT - STREEKPRODUCTEN

THEMATERWEG 8  HAARZUILENS  06-54 33 84 22  WWW.DEHAARSEGAARD.NL

uitvaartverzorgingleidscherijn.nl
Boerderij De Hoef  Leidsche Rijn

uitvaartverzorging

030 - 666 75 77 
Angélique en Karel van Dommelen


