
 

 

 

 

 

 

 

 

Samen van betekenis voor Licht van Christus! 

 

Vleuten, januari 2020 

 

 

 

Als kerk zijn we van betekenis in de samenleving. Als gemeenschap in Leidsche Rijn zien we 

naar elkaar om en delen ons geloof in God met elkaar. Gedurende het afgelopen jaar bouwden 

we gestaag verder aan een gemeenschap die omziet naar elkaar en daarmee van belang is 

voor de verbinding tussen mensen in dit nieuwe stadsdeel. Met ruim 11.000 parochianen is 

Licht van Christus met recht ‘de grootste familie van Leidsche Rijn’. Geworteld in de 

kernen Vleuten-De Meern en Haarzuilens dragen wij bij aan de verbinding met onze nieuwe 

medebewoners in dit dynamische stadsdeel.  

 

Martin Los (pastoor) en Yuri Saris (pastoraal werker) aan het woord: 
 

“Kent u het gevoel dat u in het buitenland een katholieke kerk binnenloopt, een kaarsje brandt, 

en u even geborgen en thuis weet? Of dat u tijdens een verre 

vakantie in een andere taal de mis viert, maar zoveel klanken, 

gebeden en rituelen herkent dat u zich toch deel van de 

biddende gemeenschap voelt? 
 

De Rooms-Katholieke Kerk is een aparte kerk, wereldwijd en 

eeuwenoud, met ruimte voor lokale culturele invloeden, maar 

tegelijkertijd zo actueel, één en herkenbaar.  
 

Ook onze parochie probeert levendig in deze dynamiek te 

staan van enerzijds een eeuwenoude wereldkerk en 

anderzijds een lokale geloofsgemeenschap in het hier en nu. 

Dit wordt bijzonder zichtbaar als we naar de gezichten in 

onze gemeenschap kijken. Er zijn de ouderen die al decennialang trouw de parochie dragen 

met hun inzet, geloof en gebed, die nog herinneren hoe de oude dorpen waren. Er zijn de 

jongere gezinnen, studenten en professionals die zijn komen wonen in de nieuwe wijken, die 

kiezen voor een kerk in een seculiere tijd. Er zijn parochianen met wortels in verre landen, die 

door de liefde, werk of studie in Nederland zijn gaan wonen en zo onze parochie verrijkt 

hebben.  
 

Er zijn de mensen die meer sporadisch op bijzondere of ingrijpende momenten 

in hun leven ons vinden en een beroep op ons doen, denk aan een huwelijk, het 

dopen van kinderen, maar natuurlijk ook aan momenten van ziekte en crisis, of 

als afscheid genomen wordt van een dierbare die is overleden.  

 

 



 

 

Velen weten ons te vinden en iedereen is op zijn of haar eigen wijze welkom bij ons. 

Wij nodigen u daarom ten eerste uit om deel te zijn van onze geloofsgemeenschap. Steek een 

kaarsje aan in één van de twee kapellen die altijd open zijn, vier met ons mee, neem deel aan 

één van de catechesegroepen, zing mee in een koor, zet uw talenten en interesses in voor de 

goede zorg die wij voor elkaar en voor de omgeving hebben.  

Wij willen u ten tweede vragen om ons ook met een gift te ondersteunen. Alle pastorale zorg die 

wij bieden, alle activiteiten die wij organiseren, zijn enkel mogelijk omdat wij door u gedragen 

en gesteund worden. Daarvoor willen wij onze grote dank uitspreken!” 

 

Mogen wij rekenen op een bijdrage van u?  

 

Met vriendelijke groet, 

 
Sonja Abrahams-Martopawiro, penningmeester 

Namens het bestuur van de parochie Licht van Christus 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S.: Zorg dat het belangrijke werk van onze parochie door kan gaan.  

Maak vandaag uw bijdrage voor 2020 nog over!  

 

Rekeningnummer NL73 RABO 0367 5034 17 t.n.v. parochie Licht van Christus te Vleuten. 

Voor uw gemak is een acceptgiro bijgevoegd. 

 

Ook kunt u uw bijdrage middels iDEAL voldoen. Gaat u hiervoor naar onze website  

en druk op de banner Kerkbalans 2020.  Daar vindt u de link voor de iDEAL-betaling.  

 


