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Tijd
Toen de kerstversiering voor dit jaar weer uit het kruiphok werd gehaald 
was het of wij de spullen vorige week pas opruimden. Zo snel was het 
jaar 2019 voor ons gevoel verstreken. Als  hoogbejaarden die op hun ver-
jaardag de wens horen “nog vele jaren” denken we: laten we het voorlo-
pig op één houden.

In 2020 krijgen we 366 dagen van 24 uur die we kunnen vullen met ac-
tiviteiten. Maar hoe hebben we dat in 2019 gedaan? Natuurlijk uitgaande 
van onze fysieke mogelijkheden. Zijn we er ons bewust van hoeveel tijd 
wij hebben besteed aan b.v. ergernis, boosheid en plagerij? Voor klagen 
over pijn en ongemak? Aan liefhebben en liefkozen? Voor complimen-
ten uitdelen en roddelen? Voor wachten voor de kassa in de supermarkt, 
bij de dokter, de tandarts, de pedicure en de kapper, bij de school van 
onze kinderen of kleinkinderen? Voor koken, het vullen van de vaatwas-
ser, het schoonmaken van de kattenbak en het uitlaten van de hond? 
Voor brieven schrijven en verzenden van e-mail? Voor een kaartspel of 
sjoelen? Voor sporten of naar sport kijken? Voor zingen en dansen?
Voor het bezoeken van zieken of eenzamen? Voor televisie kijken, naar 
muziek luisteren en lezen? Voor vakantie houden, zwemmen en zon-
nen?  Voor het schikken van bloemen en werken in de tuin? Voor het 
verschonen van bedden en het vullen van de wasmachine? Voor het bij-
wonen van kerkelijke vieringen? Voor bidden?

Joke Eijzenbach-van Eck

21 februari  2020

Nieuwjaarsreceptie 2020
Tijdens de nieuwjaarsreceptie in Vleuten ontvingen Sjaan Verhoef-
Poelwijk en Truus Teunissen-Poelen een bisschoppelijke onderschei-
ding, de Willibrordpenning. De dames hebben jarenlang het zilver en 
koper gepoetst in de Willibrordkerk, maar moesten hier vanwege hun 
gezondheid mee stoppen. 

Op pagina 17 van deze Drieluik leest u de nieuwjaarstoespraak van 
Jan Oomes, vicevoorzitter van het parochiebestuur.

Foto: Jos Becking
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Eucharistievieringen
in het weekend en op feestdagen

           Mariakerk  Willibrordkerk

LICHT VAN CHRISTUS

Gelegenheid voor koffi  edrinken na de viering

Derde zondag door het jaar
zaterdag 25 januari 18.45 uur  pastoor M. Los zie Mariakerk
  samenzang
zondag 26 januari 09.30 uur  pastoor M. Los 11.00 uur  pastoor M. Los
  Singhet die Mare  Willibrord- en Caeciliakoor
  kindernevendienst  kindernevendienst

Opdracht van de Heer
zaterdag 1 februari zie Willibrordkerk 19.00 uur  pastoor M. Los  en diaken 
    W. van den Dool (preek) 
    Willibrordkoor
zondag 2 februari 09.30 uur  pastoor M. Los en diaken  11.00 uur  pastoor M. Los en diaken
  W. van den Dool (preek)  W. van den Dool (preek)
  Groep Michaël  Caeciliakoor
  kindernevendienst  kindernevendienst

Vijfde zondag door het jaar
zaterdag 8 februari 18.45 uur  pastoor M. Los en  zie Mariakerk
  diaken W. v.d. Dool
  Schola
zondag 9 februari 09.30 uur  pastoor M. Los en  11.00 uur  pastoor M. Los en
  diaken W. v.d. Dool  diaken W. v.d. Dool
  Uriël  Willibrord- en Caeciliakoor
  kindernevendienst  kindernevendienst

Zesde zondag door het jaar
zaterdag 15 februari zie Willibrordkerk 19.00 uur  pastor J. Wissink
    Willibrordkoor
zondag 16 februari 09.30 uur  pastor J. Wissink 11.00 uur  pastor J. Wissink
  Singhet die Mare  Caeciliakoor
  kindernevendienst  kindernevendienst

          Andere vieringen en gebedsmomenten 

1e zondag van de maand 
2 februari geleide aanbidding 19.00 uur Mariakerk
maandagavond eucharistieviering 19.00 uur Mariakerk
dinsdagavond 
(behalve de 3e dinsdag) eucharistieviering 19.00 uur De Roef De Meern
3e dinsdagavond 18 februari Oecumenisch avondgebed 19.00 uur De Roef De Meern
1e woensdag van de maand
5 februari oecumenische viering 15.00 uur De Pijler De Meern
3e woensdag van de maand
19 februari eucharistieviering 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 Ziekenhuis 
   Leidsche Rijn
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misintenties
MARIAKERK 

WILLIBRORDKERK 

zaterdag 25 januari  Annie Delput-Kooijman 
zondag 26 januari  Gerard Goes (1e jaargedachte-
nis), Ton Gulitz-van Breukelen (1e jaargedachtenis), 
Annie Delput-Kooijman, Overleden ouders Balk-van 
Lint, Cilia Christiaans-van Zandbrink, Ries van Dijk, 
Cor Zegers, Marcel de Wit, Gerrit Jan van den Berkhof,
Gea Brehm, Wim Swart, Co en Riek Kurver-van Engelen,
Co en  Riet van Doorn-van Rooijen, Herman Wessels,
Piet Besemer 
maandag 27 januari tot zekere intentie  
dinsdag 28 januari voor het welzijn van de parochie
donderdag 30 januari tot zekere intentie  
zaterdag 1 februari   geen viering
zondag 2 februari  Antoon en Stien Oude Wansink-
Brinkhof, Pastoor Hubertus Vaessen, Henk van 
Doorn, Wim Geelen, Tonny van Oostrom-van 
Oostrum, Alessandro Mariani, overleden ouders Ko 
en Jo Verrmeulen-Oostveen en overleden broers 
Ton en Ben Vermeulen, 4e jaargetijde Kees van 
Heiningen, Elie Sonsma, uit dankbaarheid voor het 
bereiken van de 50-jarige leeftijd 
maandag 3 februari 
voor het welzijn van de parochie  
dinsdag 4 februari tot zekere intentie  
donderdag 6 februari
voor het welzijn van de parochie  
zaterdag 8 februari tot zekere intentie  
zondag 9 februari  Tom Vianen, Joke Mathôt, Hein 
en Bep Wendel-Verheul, Co Janssen-Flantua, Maria 
Nguyen Thi Mui, Corry van den Berg-Moerings, Rie 
van Engelen-van den Tempel, overleden familiele-
den Boot-Kraan  
maandag 10 februari
voor het welzijn van de parochie  
dinsdag 11 februari tot zekere intentie  
donderdag 13 februari
voor het welzijn van de parochie 

zaterdag 25 januari  geen viering
zondag 26 januari  Annie Reukers-Kerste, Kitty Hel-
sloot-Awick, Gerard van Munster, Ria Spaan, Emmy 
van der Louw-Vianen, Adri Oorschot, Luc Hoogstra-
ten, Riek de Wit-Pot, Wim de Goeij, Johan en Gerben 
Verhoef, Herman Goes, Beb Schoote-van Zuijlen, 
Jack Schoote, Anny van Zuijlen, Paul en Ciska de 
Haan-Jansen, Ria Smits-Slaats 

zaterdag 1 februari  Annie Reukers-Kerste, Paul de 
Rooij, Theodora Bouwhuijsen-Goes 
zondag 2 februari  Annie Reukers-Kerste, Jos Buijl (1e 
jaargedachtenis), Kees Vernooij, Nel Nieuwenhuizen-
van Klooster, Ans Blom-Steenbeek, Giel de Groot, Bep 
Oostrom-Korrel, Gerrit Visser, Ans de Rooij-Romeijn-
ders, Cor van Breukelen, Toon de Groot 

zaterdag 8 februari  geen viering
zondag 9 februari Janny van Rossum-van Kleef (1e 
jaargedachtenis), Annie Miltenburg-Schuurmans 
(1e jaargedachtenis), Kees Vernooij, Sien Lindeman-
Veldkamp, Gert en Marie Versteeg-van den Berg, Jos 
Buijl, Cor Jong, Bep Steenbrink-Verhoef, Riek van 
Zijl-van Schaik, Kitty Helsloot-Awick

zaterdag 15 februari tot zekere intentie  
zondag 16 februari  Kees Vernooij, Overleden ouders 
Miltenburg-Verkerk, Annie Rokven-Bakker, Ans de 
Groot-van Schip, Dirk Schevers, Jo Miltenburg-van 
Kleinwee, Piet van Rossum, Gerard en Hans Verhoef 

zaterdag 15 februari geen viering  
zondag 16 februari  Overleden ouders Balk-van Lint,
Gerard Goes, Adrie Stavast-Veen, Els Comes-de Groot,
Bep van Schaik-Oostveen, Arnold Tummers, Marian 
Hazelaar-Winkel 
maandag 17 februari tot zekere intentie  
donderdag 20 februari
voor het welzijn van de parochie  

          Wat                                  Wanneer    Datum Tijd Waar

Activiteitenrooster Parochie Licht van Christus 25 januari t/m 21 februari 2020

Eerste Communie les 1 zondag 26 januari 09.30 uur Mariakerk
   11.00 uur Willibrordkerk
Parochiebestuur dinsdag 28 januari 20.00 uur Pastoraal Centrum
Voedselinzameling zaterdag 1 februari  Willibrordkerk
 zondag 2 februari  Mariakerk en Willibrordkerk
Geloofscursus  zondag 2 februari
(na de mis in Vleuten)  16 februari 12.30 uur Pastoraal Centrum
Pastoraatsgroep dinsdag 4 februari 20.00 uur Pastoraal Centrum
Doopvoorbereiding zondag 9 februari 12.00 uur Willibrordkerk / Pastoraal Centrum
 Eerste Communie les 2 zondag 9 februari 09.30 uur Mariakerk
   11.00 uur Willibrordkerk
Tienergroep zondag 9 februari 19.00 uur Tienerkamer Pastoraal Centrum
Geloven Nu 30+ woensdag 12 februari 20.00 uur Pastoraal Centrum
Vormselbijeenkomst 1 donderdag 20 februari 19.00 uur Kerkestein
Geloven Nu Vrijdag 21 februari 10.00 uur Pastoraal Centrum
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Preek van de maand

door pastoraal werker
Yuri Saris

Overweging door 
pastoraal werker Yuri Saris  
gehouden op 3e zondag door het 
jaar 2013 te Veenendaal 
Lezingen: 
Neh. 8:2-4a, 5-6, 8-10 + 1 Kor. 
12:12-30 + Lc. 1:1-4; 4:14-21 

 
Beste parochianen, beste vrien-
den,

1) Wij krijgen vandaag inzage in 
een eeuwenoude Joodse sabbat-
viering: de priester Ezra opent de 
Thora en toont deze aan de men-
sen, aan het volk, dat ‘Amen, amen’ 
spreekt. Zij buigen het hoofd en 
aanbidden de Heer die ze door de 
Schrift aanwezig weten. De oude 
woorden worden vervolgens gele-
zen en uitgelegd. 
Deze tekst is ongeveer 2500 jaar 
oud, maar de beschreven liturgie 
en onderliggende theologie zijn 
voor ons herkenbaar. Nog altijd le-
zen en duiden wij de H. Schrift op 
een vergelijkbare wijze en wordt 
dit gekaderd door een aantal sa-
crale handelingen en woorden. In 
een Eucharistieviering doen we 
het als volgt:
Wij zingen het Alleluia als de Bijbel 
in kleine processie gehaald en ge-
dragen wordt.
De plechtige aanhef klinkt, en on-
dertussen kunt u drie kruistekens 
maken, op uw hoofd, uw lippen 
en uw hart. Dit betekent zoveel 
als: dat we in Christus de woorden 
goed en waarachtig mogen ver-
staan, dat deze woorden ons hart 
mogen vullen met geloof, hoop en 
liefde, en dat wij hiervan oprecht 
mogen getuigen.

Vervolgens wordt de Bijbel bewie-
rookt, als teken van Christus’ aan-
wezigheid: net zoals het altaar, de 
gaven, de priester en de gelovigen 
bewierookt worden; niet om ons-
zelf, maar omwille van Christus. 
Want door deze tekens, en door de 
taal, door het herderschap en door 
het gebed en werk van de mensen 
komt de Verrezen Heer bijzonder 
in ons midden. 
Als de Schrift gelezen is wordt deze 
omhoog gehouden en geprezen 
middels een acclamatie.
Dit is in het kort het ritueel rond-
om het lezen en uitleggen van de 
Bijbel, en dit is nauw verwant aan 
hoe Nehemia het lezen van de 
Thora omschrijft – 2500 jaar gele-
den. 

2) Deze eerbied voor de Bijbel en 
voor de Thora ontspringt vanuit 
het geloof dat God Zichzelf door 
de tekst, door het boek openbaart. 
Als een persoonlijke en liefheb-
bende God wil Hij zich aan ons 
kenbaar maken, o.a. door taal en 
neergeschreven getuigenissen, 
want deze kunnen gedeeld en 
overdacht worden. Zo komt Hij 
in ons leven en in onze gemeen-
schap. Maar als we belijden dat 
Christus door de Schrift en in de 
Schrift aanwezig is, of dat de Bijbel 
het Woord van God is, wat bedoe-
len we dan eigenlijk? Want we zien 
dat dit op verschillende wijzen 
verstaan kan worden: van funda-
mentalistisch tot poëtisch, van let-
terlijk en wettisch Gods woord, tot 
enkel een dichterlijk en beeldend 
menselijk woord.
Om te beginnen moeten we 
voorbij de gedachte komen dat 
de Bijbel als het ware van kaft tot 
kaft, helemaal af, uit de hemel op 
de aarde is neergevallen. Of dat 
deze letter voor letter, woord voor 
woord door God zelf gedicteerd is 
en door de auteurs slaafs is neer-
geschreven. Dit idee is niet een 
vruchtbare basis voor een reële en 
fijnzinnige overdenking van hoe 
God Zich door de H. Schrift aan 
ons openbaart; want dat doet Hij 
wél, dat is ons geloof.

3) Maar waar is God dan als de 
auteur, hoe openbaart Hij zich dan 
door de H. Schrift? Laten we op 
zoek naar een antwoord eerst stil-
staan bij de rol van de mens in de 
schepping.
Onze relatie met God wordt uit-
gelegd als een liefdesrelatie. Maar 
er kan enkel sprake van liefde zijn 
als deze wortelt in vrijheid. Dit be-
tekent dat God Zich op zo’n wijze 
aan ons openbaart, dat wij Hem 
kunnen kennen en ervaren – an-
ders zou de openbaring zinloos 
zijn – maar dat Hij ons niet over-
spoelt of dwingt. Het is een hele 
fijne balans. Dat is zo mooi aan de 
Incarnatie, aan de Menswording 
van God: niets komt ons zo nabij 
als een medemens, maar tevens is 
niets zo vreemd en anders als een 
medemens. In Jezus is God hoor-
baar, tastbaar en zichtbaar aan-
wezig, maar Hij blijft tegelijkertijd 
verborgen. 
Vergelijkbaar openbaart God zich 
door de H. Schrift op zo’n wijze dat 
de mens hierin betrokken maar 
niet gedwongen wordt. Nogmaals, 
de Bijbel is niet kant-en-klaar uit de 
hemel neergevallen, en de auteurs 
zijn geen slaafse schrijvers. Nee, 
God laat zich kennen doorheen 
de levens van de getuigen, door 
de ervaringen, overdenkingen, de 
gebeden en teksten van profeten 
en evangelisten. In hun leven, in 
hun gemeenschap, in hun tijd en 
cultuur hebben zij een waarach-
tige godsontmoeting, zien zij de 
hand van God werkzaam, en daar 
proberen zij woorden aan te ge-
ven, en beelden aan te geven, en 
daarvoor kunnen ze niet anders 
dan putten uit de woorden en 
beelden van hun tijd.
Woorden en beelden die soms 
heel ver van ons af kunnen staan. 
Dat maakt de Bijbel een soort reli-
gieus en historisch speurboek: ook 
al lees je een gedateerde, onbegrij-
pelijke of zelfs onwenselijke pas-
sage, ergens in die zinnen kan je 
op z’n minst een glimp opvangen 
van God. We belijden op basis van 
Jezus’ belofte, dat de H. Geest ons 
blijft onderwijzen en leiden. We 
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mogen daarom erop vertrouwen 
dat Hij in dat complexe proces 
van schrijven en selecteren, van 
discussiëren en kiezen, en zo het 
ontstaan van de canon, van de Bij-
bel, werkzaam is. Dat Gods Geest 
de mensen hiertoe begaafd maakt 
en inspireert, maar niet dwingt. 
Dit betekent dat ook menselijke 
motivaties en overdenkingen ten 
grondslag liggen aan de inhoud 
van de Bijbel. 

4) Voelt u aan hoe weerbarstig 
en uitdagend, maar tegelijkertijd 
hoe levendig de H. Schrift hier-
door wordt? Het voorkomt dat we 
tot een simpel en veilig antwoord 
vervallen, namelijk fundamen-
talisme of relativisme. Beide zijn 
onvruchtbare leeswijzers: funda-
mentalisme vaagt de mens in zijn 
verscheidenheid weg, relativisme 
dringt God in Zijn nabijheid weg, 
fundamentalisme stelt dat er maar 
één uitleg mogelijk is, relativisme 
stelt dat elke uitleg mogelijk is. De 
Bijbel verstaan is daarom een dia-
loog aangaan, een relatie aangaan, 
met elkaar, met de generaties voor 
ons, met de kerk en haar traditie, 
en met God zelf die Zich door de 
getuigenissen en teksten kenbaar 

maakt. In de openingswoorden 
van het evangelie van Lucas zien 
we dit historische en dialogische 
proces zich voltrekken: “Reeds ve-
len hebben getracht de gebeurte-
nissen te verhalen die onder ons 
hebben plaats gevonden, aan de 
hand van de gegevens welke ons 
werden overgeleverd door men-
sen die van het begin af aan oog-
getuigen waren en in dienst van 
het woord zijn getreden. Vandaar, 
edele Teofilus, dat ook ik besloot - 
na van meet af aan alles nauwkeu-
rig te hebben onderzocht - voor u 
een ordelijk verslag te schrijven, 
met de bedoeling u te doen zien 
hoe betrouwbaar de leer is waarin 
gij onderwezen zijt.”

5) Beste mensen, hoe mooi dit 
beeld misschien is, zo innig en 
subtiel als God door ons en met 
ons werkzaam is, zoals de H. 
Schrift een bijzondere vrucht van 
Goddelijke inspiratie en mense-
lijke interpretatie is, dit is tevens 
de bron van onze grootste twijfel. 
Hier wordt de Bijbel zo moeilijk 
voor ons. Want de mens kan zo 
klein zijn, zo bevooroordeeld, zo 
kortzichtig en zo angstig. Kunnen 
we er werkelijk op vertrouwen dat 

God door onze feilbare en betwij-
felbare getuigenissen en keuzes 
heen Zich kenbaar maakt? Kun-
nen we er werkelijk op vertrouwen 
dat door zondige, broze en sterfe-
lijke mensen heen, de genadevolle 
en eeuwige Schepper Zichzelf prijs 
geeft? Kunnen we er werkelijk op 
vertrouwen dat Christus Zelf de 
herder is van onze wereldwijde en 
worstelende katholieke kerk?
De liturgie, de rituelen, de sacrale 
handelingen en woorden, waar-
van de oorsprong al een paar dui-
zend jaar oud is, geven uitdrukking 
aan de hoop en het geloof, dat on-
danks onze gebrokenheid en on-
afheid als kerk en gemeenschap, 
de Heer ons heiligt en liefheeft als 
Hij in ons midden komt. Want aan 
armen brengt Hij de Blijde Bood-
schap, het Evangelie, gevangen 
en verdrukten zal Hij bevrijden, en 
blinden laat Hij weer zien. Jezus 
zegt vandaag dat Hij de Schrift in 
vervulling brengt, de Schrift waar-
in God verschijnt door menselijke 
teksten, getuigenissen en keuzes. 
Met andere woorden: in Hem zien 
we hoe het werk van God en mens 
ten volle en betrouwbaar samen-
gaat, en tot een bevrijdende vol-
einding komt. 
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Aandacht voor elkaar

Als een 
lopend vuurtje

GEBOREN

1 januari
Daniel Willem

zoon van Frank en Valeria 
de Bouter-Amigo

GEDOOPT

23 november
Rens

zoon van Ron en Corinne 
Oostendorp-Vergeer

21 december
Sophie

dochter van Joris Klerks en 
Eveline van der Leden

28 december
Charlene

dochter van Hessel Stellinga en 
Dominicke Ramirez Salazar

OVERLEDEN

22 december
Antonia van Breukelen-Helsloot 

(Tonny)
op de leeftijd van 92 jaar

weduwe van 
Antoon van Breukelen

De uitvaartdienst was op 
31 december in Bunnik 

met aansluitend crematie

28 december
Johanna Weinda Cornelia 
Delput-Kooijman (Annie)
op de leeftijd van 86 jaar
weduwe van Gert Delput

De eucharistie ten afscheid was 
op 6 januari in de Mariakerk met 

aansluitend begrafenis

31 december
Anna Maria Catharina Helsloot-

Awick (Kitty)
op de leeftijd van 89 jaar

weduwe van Charles Helsloot

De uitvaartdienst was op 9 januari 
in de Willibrordkerk met aanslui-

tend begrafenis

6 januari
Johanna Clasina Maria 
Reukers-Kerste (Annie)
op de leeftijd van 82 jaar

weduwe van Louis Reukers

De uitvaartdienst was op 11 januari 
in de Willibrordkerk 

met aansluitend begrafenis

Beste trouwe lezers,
Gedurende de afgelopen maand 
was ik in mijn hoofd veel met mijn 
moeder bezig die achteruitging. 
Begin december is ze overleden. 
In het boek ”Wijsheid” van Chiara 
Lubich staat voor elke dag van het 
jaar een mooie overweging. Toen 
ik terug ging zoeken wat er stond 
op de dag dat ze overleden is, was 
ik onder de indruk; dat had ze de 
laatste tijd helemaal geleefd: “De 
beste manier om je voor te berei-
den op de uiteindelijke ontmoe-
ting met Jezus is: je helemaal rich-
ten op het moment van nu en dat 
heden intens en plechtig beleven”. 
Lange tijd keek ze uit naar de 
bruiloft van haar kleinkind en we 
maakten plannen er samen heen 
te gaan. Een week ervoor bleek dat 
dat niet meer haalbaar was. Mijn 
moeder was daarom via Skype 
verbonden met de kerk waar de 
huwelijksplechtigheid plaatsvond. 
Mijn laatste contact met haar ver-
liep via Whatsapp: “Die pastoor 
heb ik nu wel gezien. Ik wil graag 
het bruidspaar zien! Nog iets meer 
opzij, want er staat een engel in de 
weg!” Toen mijn moeder het ge-

lukkige bruidspaar had gezien was 
ze intens gelukkig. 
Op de vraag van een vriendin hoe 
ze de komende periode zag, gaf ze 
als antwoord: “Ik maak me hele-
maal geen zorgen om morgen. Ik 
leef gewoon nu vandaag”. Dat was 
het moment om ter ere van het 
bruidspaar een lekker advocaatje 

met slagroom te nemen. Vier da-
gen later is ze na een complete 
overgave heel rustig in haar slaap 
overleden.
Martin

Voor de komende periode weer 
een mooie zin uit de Bijbel die we 
elke dag concreet kunnen beleven: 
“De plaatselijke bevolking gedroeg 
zich buitengewoon vriendelijk.”
Handelingen 28, 2

Dit bericht komt niet van ons da-
gelijks journaal maar is het verhaal 
van de apostel Paulus die op het 
strand van Malta aanspoelt. Het 
commentaar bij dit Woord van le-
ven vervolgt: “Hoe kunnen wij bij-
dragen aan de opbouw van broe-
derschap? … Jezus heeft ons laten 
zien dat liefhebben betekent de 
ander aannemen zoals die is: met 
zijn gebreken, met zijn ideeën, met 
zijn anders-zijn. Dat gaat niet van-
zelf: we moeten in onszelf bewust 
ruimte maken en ons hart vrijma-
ken van iedere terughoudendheid, 
van ieder oordeel en soms van an-
tipathie.”

Martin Oorthuizen
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Nieuws van 
het parochiebestuur

Als u dit leest zijn we al weer enkele weken op weg in het nieuwe jaar. 
Voor onze parochie was 2019 weer een jaar vol van mooie, indruk-
wekkende, feestelijke, maar ook verdrietige momenten. We hebben 
mooie Kerstvieringen achter de rug in beide kerken. Het is goed om 
te zien dat we ook deze afgelopen Kerst weer met velen kerk waren en 
samen dit feest vierden. 

De nieuwjaarsrecepties in beide kerken waren goed bezocht. Dat is bij 
uitstek de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Het bestuur heeft veel 
parochianen de hand kunnen schudden. De nieuwjaarstoespraak van 
vicevoorzitter Jan Oomes, waarin hij terugblikt op het afgelopen jaar 
en vooruit kijkt naar komend jaar, vindt u elders in dit blad. Tijdens de 
receptie in Kerkestein op 5 januari jl. werd de Willibrordpenning van 
het bisdom uitgereikt aan twee parochianen: de dames Sjaan Verhoef 
en Truus Teunissen , voor hun langdurige inzet als vrijwilliger van 
het schoonmaakteam van de Wiilibrordkerk en met name voor het 
zilver- en koperpoetswerk in de Willibrordkerk. De dames hebben 
dat de laatste jaren met hart en ziel gedaan, maar moesten daar nu 
helaas mee stoppen. Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 12 januari in 
de Schalm ontving mevrouw Aly de Ridder een onderscheiding voor 
haar jarenlange vrijwilligerswerk als lector in de Mariakerk.

Steeds weer benadrukken we het belang van onze vrijwilligers. Dat 
zijn er in onze parochie een paar honderd, iets om heel blij mee te 
zijn. Veel vrijwilligers worden echter een dagje ouder en kunnen 
daardoor soms hun werkzaamheden niet meer of in mindere mate 
voortzetten. We zijn dus altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wilt 
u iets voor uw kerk doen, meldt u zich dan s.v.p. aan bij het pastoraal 
centrum, tel. 030-6774571. Er is genoeg te doen, dus voor u is er ook 
zeker een vrijwilligerstaak die bij u past.

Elk jaar kiest het parochiebestuur een speerpunt, een zaak waar we 
extra aandacht aan willen besteden. In het verleden was dat bijv. het 
vrijwilligersbeleid (dat overigens onze blijvende aandacht heeft). 
Onze parochie staat, zoals u in de nieuwjaarstoespraak kunt lezen, 
voor meerdere uitdagingen. Komend jaar zullen we daar vol goede 
moed mee aan de slag gaan. 

Ook deze kerst hebben alle vrijwilligers voor hun inzet een attentie 
gekregen, namens bestuur en pastoraal team, verzorgd door de acti-
viteitencommissie. Net als vorig jaar was dat een heerlijk kerstbrood. 
We proberen daar zeer zorgvuldig in te zijn, maar mocht u onver-
hoopt geen attentie hebben gehad, terwijl u afgelopen jaar wel vrij-
williger was, laat dit dan s.v.p. weten aan het pastoraal centrum, tel. 
030-6774571.

Ik wens u namens het bestuur allen een gezegend en liefdevol 2020 
toe. Ik hoop van harte dat komend jaar u brengt wat u ervan hoopt en 
verwacht.

Monique Becking

Start Actie 
Kerkbalans 2020: 
Geef voor je kerk
De jaarlijkse actie Kerkbalans is 
van start gegaan. Het thema is dit 
jaar ‘Geef voor je kerk’. Wist u dat 
dit de grootste inzamelingsac-
tie van het land is? Overal vragen 
plaatselijke kerken en parochies 
aan hun leden om een fi nanciële 
bijdrage over te maken. U zult de 
brief voor Kerkbalans waarschijn-
lijk ook binnenkort ontvangen. 
Doet u weer mee? 

De kerk kan namelijk alleen be-
staan dankzij de fi nanciële steun 
van haar leden. Daarom vragen we 
elk jaar aan al onze parochianen 
om een bijdrage. Het is een vrijwil-
lige bijdrage, maar we kunnen niet 
zonder! 
De inkomsten uit de actie Kerk-
balans vormen de fi nanciële basis 
voor onze parochie. We hopen dan 
ook dat we weer op u mogen re-
kenen. 

Dankzij uw bijdrage kunnen we 
onze belangrijke taken blijven 
vervullen en nieuwe plannen 
maken. 

Behalve door te doneren, kunt u de 
actie ook ondersteunen door er in 
uw (digitale) omgeving aandacht 

2020
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Lezingen 
van de 
maand

26 januari
Derde zondag door het jaar
1e lezing Jes. 8, 23b – 9,3
2e lezing Kor. 1, 10 – 13 + 17
Evangelie Mt. 4, 12 – 23

2 februari
Opdracht van de Heer 
(Maria Lichtmis)
1e lezing Mal. 3, 1 – 4 
2e lezing Heb. 2, 14 - 18
Evangelie Lc. 2, 22 – 40 

9 februari
Vijfde zondag door het jaar
1e lezing Jes. 58, 7 - 10
2e lezing Kor. 2, 1 - 5
Evangelie Mt. 5, 13 – 16 

16 februari
Zesde zondag door het jaar
1e lezing Sir. 15, 15 - 20
2e lezing 1 Kor. 2, 6 - 10
Evangelie Mt. 5, 17 – 37 

Biecht-
gelegenheid in 

beide kerken

Elke zaterdag een half 
uur voor de mis

Wees welkom!  

Geen afspraak nodig

Begroting voor het boekjaar 2020 

Het parochiebestuur van de parochie Licht van Christus heeft de begroting voor het boekjaar 2020 
vastgesteld. 

De begroting heeft een totaaltelling van € 482.550 en sluit met een nadelig saldo van € 54.450. 

Voor inlichtingen over deze begroting  kunt u terecht bij Sonja Abrahams, penningmeester, 
penningmeester@lichtvanchristus.nl 

 

Parochie Licht van Christus – Begroting boekjaar 2020 

 
 
LASTEN 

Begroting 
boekjaar 

2020 
€ 

Begroting 
boekjaar 

2019 
€ 

Resultaat 
Boekjaar 

2018 
€ 

Persoonskosten 
Salarissen, sociale lasten, pensioenpremies pastorale team en 
secretariaat 

205.940 198.940 202.384 

Kosten onroerend goed 
Onderhoud, energiekosten, verzekeringen kerken, pastorie, 
pastoraal centrum, begraafplaatsen 

88.600 127.750 113.443 

Financiële lasten 
Bankrente en –kosten, rente leningen, kosten effecten 

2.750 2.750 2.955 

Kosten eredienst 
Altaarbenodigdheden, kaarsen, boekjes, koren, kosters 

25.620 26.370 26.303 

Kosten pastoraal 
Drieluik, werkgroepen, EHC, vormsel, parochiebijeenkomsten 

50.050 47.600 45.573 

Verplichte en vrijwillige bijdragen 
Afdracht Aartsbisdom Utrecht, collecten voor derden 

49.790 55.600 51.952 

Kosten begraafplaatsen 
Onderhoud begraafplaatsen en delven graven 

29.800 25.250 28.149 

Beheerskosten 
Kantoorkosten, porti- en telefoonkosten, abonnementen 

30.000 33.350 31.141 

 482.550 517.610 501.900 
 
BATEN 

 
 
 

€ 

 
 
 

€ 

 
 
 

€ 

Bijdragen parochianen 
Kerkbalans, collecten, misintenties, huwelijken en uitvaarten, 
kaarsen en giften, opbrengsten Vriendenloterij 

268.600 283.350 277.815 

Functionele inkomsten 
O.a. adverteerders Drieluik 

7.500 8.000 8.557 

Opbrengsten uit bezittingen/beleggingen 
Huur, erfpacht, zendmasten, beleggingen, begraafplaatsen 

152.000 194.500 155.704 

Incidentele baten - - 5.680 
Nadelig saldo 54.450 31.760 54.144 
    
 482.550 517.610 501.900 

Begroting voor het boekjaar 2020
Het parochiebestuur van de parochie Licht van Christus heeft de begro-
ting voor het boekjaar 2020 vastgesteld.
De begroting heeft een totaaltelling van € 482.550 en sluit met een nade-
lig saldo van € 54.450.
Voor inlichtingen over deze begroting kunt u terecht bij Sonja Abrahams, 
penningmeester, penningmeester@lichtvanchristus.nl

voor te vragen.  Zo laat u weten dat 
u het werk van uw parochie van 
belang vindt en dat uw kerk een fi -
nanciële bijdrage meer dan waard 
is.

Via deze weg willen we u alvast 
hartelijk bedanken voor uw bij-
drage!

U kunt deze nu ook via iDEAL vol-

doen, zie hiervoor onze website 
www.lichtvanchristus.nl.

Sonja Abrahams-Martopawiro
penningmeester

Wist u trouwens dat uw bijdrage 
aan Kerkbalans valt onder ‘Giften 
aan goede doelen’? 

Als u kiest voor een periodieke 
schenking is zelfs het hele bedrag 
aftrekbaar. 

Neem hiervoor contact met ons op 
via 030-6774571 of fi nancielead-
min@lichtvanchristus.nl
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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?

           

               

Doopvieringen

Willibrordkerk Mariakerk gezamenlijke 
Vleuten De Meern voorbereiding

 22 februari 12 januari
7 maart 21 maart 9 februari
4 april 12 april 
 (Pasen 9.30 u) 8 maart
 25 april 8 maart

De doopvieringen zijn op de zaterdagmiddag om 16.00 uur (tenzij 
anders aangegeven)
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    

Terugblik PCI 
op 2019
De jaarwisseling is een tijd voor 
goede wensen, goede voorne-
mens maar ook een tijd om terug 
te blikken op het afgelopen jaar.
Per 1 januari 2019 is het nieuwe 
bestuur van de Parochiële Caritas 
Instelling (PCI) benoemd door de 
aartsbisschop van Utrecht, kardi-
naal Eijk. Op die datum zijn Han 
Eerkens (secretaris), Hans van Dijk 
(penningmeester) en Kasper Drie-
huijs (voorzitter) in functie getre-
den.
Met een overdracht door onze ge-
waardeerde voorgangers in het 
PCI bestuur en de hulp van de 
DKCI hebben wij al snel onze weg 
in de wereld van de caritas gevon-
den. Een inspirerende ervaring om 
vanuit de christelijke naastenliefde 
medebewoners van Vleuten, De 
Meern, Haarzuilens en Leidsche 
Rijn te kunnen helpen wanneer zij 
in materiele en/of fi nanciële nood 
zijn.
De collectes, paasactie en ove-
rige donaties hebben ook in 2019 
weer een mooi bedrag opgebracht 
waarmee wij mensen in nood 
konden helpen. Totaal hebben wij 
een 25-tal aanvragen behandeld. 
We hebben o.a. kunnen helpen 
bij de aanschaf van een laptop die 
nodig was voor een opleiding, da-
gelijkse boodschappen, afl ossen 
van schulden, de eigen bijdrage 
in ziektekosten, de aanschaf van 

huisraad en nog veel meer. Iedere 
situatie wordt uitvoerig bekeken 
en beoordeeld. De ingezamelde 
gelden hebben daarmee een goe-
de bestemming gekregen.
Wij hebben daarbij een fi jne sa-
menwerking gevonden met de 
buurtteams van de gemeente 
Utrecht. Waar voorliggende voor-
zieningen vanuit de overheid 
tekortschieten wordt in voorko-
mende gevallen de hulp van de 
PCI ingeroepen.
Wij hebben in 2019 een concept-
werkplan gemaakt en een ken-
nismaking gehad met het paro-
chiebestuur. Hierna volgde een 
formeel overleg met de secretaris 
en penningmeester van het paro-
chiebestuur. Wederzijds is daarbij 
het belang van een goede samen-
werking bevestigd.
Richting het einde van het jaar 
hebben we ook contacten gelegd 
met onze zusterorganisatie van 
de protestante kerken in ons ge-
bied om in de toekomst meer sa-
men te kunnen werken. Hetzelfde 
geldt voor het Katholieke Caritas 
Utrecht-fonds, waarmee in no-
vember de eerste vergadering was.
Enigszins verrast waren wij door 
de plotselinge opheffi  ng van de 
DKCI, het ondersteuningsapparaat 
voor de PCI’s in het bisdom. Aan 
een nieuwe vorm van ondersteu-
ning wordt nog gewerkt begrijpen 
wij. Wij volgen deze ontwikkelin-
gen aandachtig.
Tot slot hebben we 2019 afgeslo-
ten met het uitdelen van kerstpak-

ketten aan onze eigen cliënten en 
mensen die hiervoor waren voor-
gedragen door de buurtteams. 
Hiervoor werden de kerstpakket-
ten ingezameld op het pastoraal 
centrum. Het was een enorm suc-
ces. Veel dank voor ieders bijdra-
gen hieraan en in het bijzonder 
de gulle gevers die meerdere pak-
ketten ter beschikking stelden. We 
hebben veel blije gezichten mogen 
zien aan de deuren. Ook het inge-
zamelde nieuwe speelgoed zal bij 
de Speelgoedbank een goede be-
stemming vinden.
In 2020 gaan we verder bou-
wen aan de relaties en het net-
werk om zo veel mogelijk men-
sen die te maken hebben met 
fi nanciële problemen te onder-
steunen. Wilt u daarbij helpen? 
Dat kan door ons attent te maken op 
mensen die hulp nodig hebben en 
die dat zelf niet (durven te) vragen. 
U kunt ook een (extra) bij-
drage overmaken op IBAN: 
NL54 RABO 0140 8968 21 
t.n.v. PCI Licht van Christus.
En u kunt ook zelf helpen bij dit 
geweldige werk door vrijwilliger te 
worden bij de PCI.
Voor meer informatie kunt u bel-
len met 06-833 420 37 of e-mailen 
naar pci@lichtvanchristus.nl
Wij wensen u een zalig 
nieuwjaar!
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Zondag 29 december heeft Mieke 
Middelweerd de Willibrordpen-
ning ontvangen uit handen van 
pastoor Los tijdens de zondagvie-
ring in de Mariakerk.

Mieke heeft 30 jaar als bibliotheca-

Mieke Middelweerd onderscheiden met de Willibrordpenning

ris gezorgd dat het repertoire van 
het zangkoor Singhet die Mare – 
bestaande uit ca. 300 stukken - in 
optima forma bleef. Ook zorgde zij 
30 jaren lang dat tijdens de weke-
lijkse repetities en de Liturgievie-
ringen – drie maal per maand – de 

partituren beschikbaar waren voor 
dirigent en koorleden. Zij deed dit 
met een bijzondere zorgvuldig-
heid.
Mieke had al enige tijd aangegeven 
dat zij per 1 januari 2020 hiermee 
zou stoppen. Het bestuur heeft po-
gingen gedaan om haar tot andere 
gedachte te brengen, maar wat 
Mieke wil dat verandert niemand. 
Zondag 29 december was daarom 
een laatste maar ook uitgelezen 
dag om haar hiervoor te bedanken. 
Wilma Versteegh bood haar na-
mens het koor bloemen aan. Mieke 
werd na de H. Mis door koorleden 
en parochianen uitgebreid gefeli-
citeerd met deze onderscheiding.
Bestuur en koorleden van Singhet 
die Mare zijn Mieke heel erg dank-
baar voor haar bijdrage aan ons 
koor en daarmee ook aan de Mari-
akerk binnen de parochie Licht van 
Christus. Het parochiebestuur is 
het hiermee volledig eens en heeft 
de voordracht voor deze onder-
scheiding dan ook ondersteund.

Geleide aanbidding
Op 5 januari mochten we ons ver-
heugen dat er 2 jaar geleide aanbid-
ding in onze parochie is. 

In het jaar van de eucharistie is dit 
een mooie aanvulling op de H. Mis 
welke ons bewuster maakt van de 
grote genade gaven die De Heer ons 
schenkt. De komst van het kind Je-
zus in ons midden maakt het grote 
verlangen van de Heer zichtbaar om 
ons mensen nabij te zijn.  Dit ge-
loofsgeheim mogen we elke H.mis 
vieren waarin Hij zichzelf schenkt 
aan ons in de Heilige communie. 

Het evangelie van de 3 koningen 
was een prachtig verhaal welke ons 
uitnodigde om stil te staan bij die re-
latie met de Heer. De band van God 
met ons mensen is de kern waartoe 
wij geroepen zijn. Het is fi jn om sa-
men met Hem op weg te gaan en te 
oefenen en gaven uit te wisselen van 
vreugde en pijn. 

Het uur van geleide aanbidding 
helpt ons steeds dieper in dit geheim 
door te dringen. Na afl oop hebben 

we elkaar een goed nieuwjaar ge-
wenst in de keuken van de pastorie 
in De Meern. De meesten van ons 
waren daar nooit geweest en geno-

ten zichtbaar van de koffi  e met kerst-
krans en de zelf gebakken oliebollen.

Het was een heerlijk samen zijn.      
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A G E N D A
25 januari tot 23 februari 2020.

Overige activiteiten De Schalm

14-02-20 15:30 Kidsdisco
14-02-20 19:30 TeenageVibe
19-02-20 15:00 Kinderfi lm
16-02-20 14:30 Jazzcafe
25-01-20 20:00 Stijldansavond
22-02-20 14:00 Kids / Familie Carnaval
23-02-20 14:00 Senioren Carnaval
  
Doecafe
Op dinsdag van 13:30 tot 16:00 het 
handwerken, klaverjassen en sjoel-
en, entree is gratis.

Op de donderdagmiddag het brid-
gen van 13:30 tot 16:00. Voor deze 
middag is er plek voor nieuwe leden, 
dus vindt u het leuk om een middag 
te komen bridgen dan bent u van 
harte welkom. U moet al wel bekend 
zijn met het spel het is geen cursus.

En op de vrijdag ochtend het Haak 
en Brei Café, een creatieve ochtend 
waar u in een gezellige sfeer kunt 
breien, haken. 

Mocht u hier nog niet handig in zijn 
of u heeft niet de juiste materialen 
dan is dat geen probleem, onze vri-
jwilligster Ria vindt het geen prob-
leem om u op weg te helpen. Toe-
gang is gratis.

Op woensdagmiddag voor de jon-
geren vanaf 14:00 gezellig samen 
zijn.

Jazzcafé 
Op zondag 16 februari hebben 
we een extra Jazz café ingepland 
voor u. Jazz 4 all’ zal weer gezel-
lige nummers spelen voor ons in 
De Schalm. Daarbij speelt het 
combo Jazz4All swingende ever-
greens en meeslepende Latijns-
Amerikaanse nummers in wis-
selende samenstelling . 

Ga voor een indruk naar www.jaz-
z4all.nl. 
De tijd is van 14.30 tot 17.00 uur en is 
gratis bij te wonen. 

Carnavalsweekend in De Schalm.
Zaterdagmiddag 22 februari: Kids en 
Familie Carnaval
Op de zaterdagmiddag hebben we 
de Kids en Familie Carnaval. Een 
echte Carnavals middag voor ieder-
een. Even hossen en lekker uit je dak 
gaan en dan mag de polonaise ook 
niet ontbreken. 
Entree is € 2,00 p.p. 

Zaterdagavond 22 februari: 
Rode Neuzen Carnaval
Het Rode Neuzen Carnaval is voor 
mensen van gezinsvervangende te-
huizen uit de regio. De zaal is open 

om 19:30 uur en de avond start om 
20:00 uur tot 22:30 uur.
Entree bedraagt € 2,50. Begeleiding 
is gratis.

Zondagmiddag 23 februari:
55+ Carnaval
Zondagmiddag 23 februari is er 
vanaf 13:30 uur 55+ Carnaval. Deze 
carnavalsmiddag is voor de senioren 
in De Meern. Tijdens deze middag 
zullen we met z’n allen een bingo 
gaan spelen. En we gaan een oude 
traditie weer nieuwe leven in blazen, 
voor de leukst verklede bezoeker 
hebben we een leuk prijsje.
Let op we gaan starten met de bingo 
om 14:00 uur dus kom op tijd. Entree 
voor deze middag is gratis maar we 
vragen wel een kleine vergoeding 
voor de bingo kaarten.

Uitnodiging zangers PROJECTKOOR 
(vasten en pasen)
Tijdens de familieviering  op 1 maart zal het Projectkoor gaan zingen. Het 
afgelopen jaar mochten we terug kijken op geslaagde oproepen bij de Eerste 
Heilige Communie en ook voor de familieviering op 1e Kerstdag. 
Bij de start van de vastentijd (als voorbereiding naar pasen toe) hopen we 
ook met een enthousiast familiekoor te zingen. De twee repetities gaan hier-
voor van start op: zondag 16 februari om 12.00u in Vleuten en op zondag 23 
februari om 10.30u in De Meern.  

De uitvoering is op 1 maart 9.30 uur in De Meern. Op eerste Paasdag mogen 
we met een projectkoor ook de bekroning van het hoogfeest bezingen. Die 
gegevens volgen nog. Graag even aanmelden bij Karin van der Helm tele-
foon:06-29244981 of stuur een berichtje naar karin.vanderhelm@planet.nl 
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Paulus wordt gevangengenomen en naar Rome 
gebracht om te worden veroordeeld. De passagiers 
worden tijdens de bootreis door een grote storm 
getroffen.

Na twee weken op ruwe zee lijden ze schipbreuk op 
het eiland Malta in de Middellandse Zee.

De inwoners van het eiland ontvangen hen liefdevol en 
maken een vuur om ze te verwarmen. Paulus zal drie 
maanden bij hen blijven!

Johan doet dit jaar de eerste communie, hij is heel 
blij maar heeft voor zijn feest geld gevraagd in 
plaats van cadeaus.

Waar heb je dat geld voor nodig? vragen ze hem. 
Johan antwoordt: "Ik wil het aan de Iraakse 
kinderen geven die lijden vanwege de oorlog.

Ik heb ontdekt dat Jezus ons tot broers en zussen heeft 
gemaakt. Met zijn liefde leert hij ons van elkaar te 
houden ook als we ver van elkaar af wonen en van een 
andere godsdienst zijn.”
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Evenals voorgaande jaren was Ker-
kestein weer in kerststemming ge-
tooid, zat Nol Gresnigt achter het 
orgel en speelde op zijn beschei-
den wijze stemmige kerstmuziek. 

In zijn preek vertelde pastoor Los 
over de ‘Aankondiging van de Heer’ 
dat niet alleen Maria de boodschap 
kreeg van de engel dat zij de moe-
der van God zou worden, maar 
dat ook Jozef uitgenodigd werd 
om het geheim van Maria, dat 
zij de moeder van God zou wor-
den, te aanvaarden en te bewaren. 

Zo moet het geheim van het geloof 
doorgegeven worden als een soort 
traditie. Een levende traditie die 
typisch katholiek is, is de Kerststal. 
In 1223 heeft Franciscus van Assisi 
tijdens de H.Mis een kerststal voor 
het eerst naast of op het altaar ge-
plaatst. 

Ook paus Franciscus heeft onlangs 
nog stil gestaan bij het belang van 
de kerststal, niet alleen voor de kin-
deren, maar ook voor volwassenen.
(Soms ook voor volwassenen die 
het geloof achter zich gelaten heb-
ben. Voor hen is een kerststal van 
een overleden tante vaak zeer 
waardevol.) 
De dienst werd afgesloten met het 
lied: Midden in de winternacht.

Na de viering werden we uitgeno-
digd voor een kopje koffi  e of thee 
en natuurlijk was daar de over-
heerlijke kerststol. Het was een in-
spirerende en gezellige ochtend. 
Het is fi jn dat steeds meer mensen 
de weg naar deze viering weten te 
vinden. Een hartelijk dank je wel 
voor de dames van Kerkestein, 
voor Pastoor Los voor zijn inspire-
rende woorden en natuurlijk ook  
de groep Zieken en Ouderen, har-
telijk dank voor deze fi jne ochtend.

Ook u bent van harte welkom in 
Kerkestein bij de Eucharistievie-
ring voor zieken en ouderen op de 
3e woensdag van de maand. 
Heeft u vervoersproblemen? 
Bel dan met het Parochiecentrum 
tel. 030 677 45 71 (van 9.00-12.30 
uur) 

Toos Oostrum

Kerstviering  zieken en ouderen op 18 december 2019

Huiszegen – voorgedrukte kaart
Er bestaat een oud gebruik om aan het begin van het nieuwe jaar je 
huis te laten zegenen. Vaak schreef een priester aan de ingang van ie-
ders huis het jaartal en daarbij de letters C+M+B. Je kunt ook een voor-
gedrukte kaart ophangen. 
Wijzen
Deze letters worden in verband gebracht met de namen die vanuit de 
traditie aan de wijzen uit het oosten zijn gegeven: Caspar, Melchior en 
Balthasar.
Zegentekst
Maar deze letters betekenen nog meer. Zij zijn ook de beginletters van 
de zegentekst “Christus Mansionem Benedicat”, vertaald “Christus ze-
gene dit huis”.

Het opschrift blijft volgens de traditie staan tot het feest van Pinksteren 
als uitdrukking van het christelijk geloof van de bewoners van het huis 
en als bescherming tegen de machten van het kwaad. 
Achter in de kerk liggen kaartjes die gezegend zijn op Driekoningen-
viering. Deze kunt u het mee naar huis nemen om het op te hangen.
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Beste parochianen,
Graag heet ik u van harte 
welkom op de nieuwjaars-
receptie. Hopelijk heeft u 
mooie kerstdagen en een 
feestelijke jaarwisseling 
gehad. In de kerk kijken 
we terug op een feestelijke 
periode waarin we de ge-
boorte van de Heer heb-
ben gevierd. De vieringen 
in onze beide parochie-
kerken zijn ook dit jaar 
weer heel goed bezocht.

Vorig jaar vertelde ik u tij-
dens de nieuwjaarsrecep-
tie dat het parochiebestuur 
een visiedocument voor de 
parochie heeft opgesteld. 
Dit document is begin vo-
rig jaar gepubliceerd en 
kunt u nalezen op de web-
site van de parochie. Mocht 
u hierover aanvullingen of 
opmerkingen hebben, dan 
is uw reactie nog steeds 
van harte welkom.
In 2019 hebben we samen verder 
gewerkt aan de uitvoering van ons 
beleidsplan “Zorgzaam en Zicht-
baar”. Zo zijn de initiatieven die al 
eerder zijn opgestart verder door-
ontwikkeld, denk hierbij aan de 
geleide aanbidding op de 1e zon-
dag van de maand, de tienergroep 
en de geloven-nu groep. En ook 
de kindernevendienst wordt nu 
wekelijks gehouden in onze beide 
kerken. 

Vorig jaar zijn we binnen het bis-
dom overgestapt naar een nieuw 
ICT systeem voor de ledenadmi-
nistratie. Ook onze parochie heeft 
de overstap gemaakt. En net zoals 
met vele ICT projecten, verloopt 
zo’n verandering met de nodige 
strubbelingen, waarbij veel extra 
werk verzet moest worden. Graag 
wil ik hierbij Chris, Julia en Loes 
enorm bedanken, want door jullie 
grote inzet en doorzettingsvermo-
gen is het uiteindelijk gelukt en is 
onze ledenadministratie weer net 
zo goed op orde als in het oude 
systeem.

Afgelopen zomer hebben we voor 

het eerst een parochiedag georga-
niseerd. Een moment waarin we 
als geloofsgemeenschap gezellig 
bij elkaar komen onder het genot 
van een hapje en een drankje en 
waarbij we onze vrijwilligers bij-
zonder in het zonnetje zetten. De 
parochiedag is door velen van u 
bezocht. Ik vond het een zeer ge-
slaagde middag en een mooi teken 
van onze bloeiende parochie. 

Een feestelijk moment was ook 
het 50-jarig jubileum van ons 
koor Singhet die Mare. De mooie 
eucharistieviering werd extra bij-
zonder doordat door het koor voor 
de gelegenheid een speciale mis 
werd gezongen. De kerk was goed 
gevuld en ook de receptie werd 
heel goed bezocht. 

In oktober hebben we het jaarlijks 
overleg gehad met de coördina-
toren van de vrijwilligersgroepen. 
Dit jaar voor het eerst in één ge-
zamenlijk overleg met de coör-
dinatoren van de Mariakerk en 
de Willibrordkerk. De avond was 
informatief met een tweetal pre-
sentaties en we hebben met el-

kaar besproken wat goed 
gaat, maar ook wat beter 
kan. Een aantal verbete-
rideeën kwam naar vo-
ren waar het bestuur mee 
aan de slag gaat.

Het parochiebestuur 
werkt aan plannen om de 
toekomst van de parochie 
zo goed mogelijk voor te 
bereiden. We zijn bezig 
met het opstellen van een 
meerjaren onderhouds-
plan voor onze beide ker-
ken en pastorieën. Verder 
heeft het behouden van 
de financiële gezondheid 
van de parochie onze 
aandacht en tenslotte is 
een goede opvolging van 
pastoor Los, wanneer hij 
met emeritaat gaat, een 
belangrijk thema. Over 
de opvolging hebben we 
gesproken met het bis-
dom, maar een pasklare 
oplossing is er nog niet 

direct voorhanden. 

Er is goed nieuws te vertellen over 
de herinrichting van de parochie-
tuin van de Willibrordkerk. Eind 
vorig jaar is dan eindelijk toch de 
vergunning verstrekt door de ge-
meente. Dit na grote inzet en vol-
harding van het kerkthofteam. 
Corne, Cor en Otto, zeer veel dank 
voor jullie grote inzet en geduld 
om dit voor elkaar te krijgen. Naar 
verwachting kunnen we nu dit 
jaar daadwerkelijk beginnen met 
de aanpassing van de tuin.

Beste mensen, tot besluit wil ik 
graag iedereen hartelijk bedan-
ken die zich op welke wijze dan 
ook heeft ingezet voor onze pa-
rochie, in het bijzonder onze ruim 
300 vrijwilligers. Laten we ons ook 
in 2020 blijven inzetten voor ons 
mooie geloof en onze mooie paro-
chie en dat we met elkaar het Licht 
van Christus mogen uitdragen. 
Namens Pastoraal Team en Paro-
chiebestuur wens ik u allen een 
Zalig Nieuwjaar toe.  

Jan Oomes, vicevoorzitter

Nieuwjaarstoespraak 2020
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Een mand met levensmiddelen wordt aangedragen. 
Het is een symbolisch deel van de gaven voor de 
Voedselbank Leidsche Rijn die de gelovigen hebben 
meegebracht en bij de ingang hebben afgegeven.
  
Op 4 januari 2014 werd deze inzameling op de eerste 
zondag van de maand voor het eerst gehouden. Zes 
jaar lang, elke maand brengen parochianen trouw 
levensmiddelen en andere benodigdheden voor de 
huishouding zoals wasmiddelen, mee voor mensen 
die niet rond kunnen komen en in armoede leven in 
onze omgeving. 
 
Zoals u weet dragen lectoren en misdienaars in de 
eucharistie in de Mariakerk en Willibrordkerk op 
zon- en feestdagen onder de collecte de gaven voor 
het eucharistisch offer naar het altaar. Brood in een 
schaal en wijn in een karaf. De gelovigen nemen deel 
aan de collecte door een geldelijke gave ter aanvulling 
van de offerande van brood en wijn aan. 
 
Op de eerste zondag wordt een symbolisch deel van 
de levensmiddelen voor de Voedselbank door een pa-
rochiaan naar het altaar gedragen, gevolgd door de 
gaven van brood en wijn. De mand met levensmidde-
len wordt door de priester in ontvangst genomen en 
voor het altaar geplaatst. Dan worden de gaven van 
brood en wijn op het altaar gezet. 
 
Zo wordt duidelijk getoond dat we de gemeenschap 
met Christus niet goed kunnen vieren als we geen 
oog hebben voor de naaste in nood. De eucharistie 
kan niet zonder Caritas (naastenliefde).
 
In de eerste tijd van de kerk brachten de gelovigen 
brood, wijn en andere levensmiddelen mee ter on-
dersteuning van de armen en de priester die geen 
eigen inkomen had. Deze levensmiddelen wer-
den samen genuttigd als onderdeel van de samen-
komst. Wat – opzettelijk -  overbleef werd verdeeld 
onder de behoeftigen die het mee naar huis na-
men. Vanuit de gaven van brood en wijn werd een 
deel afgezonderd voor de viering van de eucharistie.  
Om tot een nieuwe beleving van de eucharistie te ko-
men die past bij deze tijd, is het nodig dat we zicht-
baar de verbinding leggen tussen liturgie en caritas, 
tussen geloof en tastbare naastenliefde.
 
Dank voor de vele gaven die in de afgelopen zes jaar 

meegebracht zijn naar de kerk voor de Voedselbank. 
Heeft u nog meer ideeën hoe we de caritas zichtbaar 
kunnen maken in de eucharistie laat het weten aan 
het pastorale team. Ook als u zelf wilt meewerken aan 
de Voedselinzameling door de gaven naar de Voed-
selbank zelf te brengen.

pastoor Martin Los

Toelichting bij de foto op de voorkant van Drieluik in het 
Jaar van de eucharistie (2)
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Voedselbank Leidsche Rijn is er 
voor mensen in Leidsche Rijn, 
Vleuten, Vleuterweide, De Meern, 
Veldhuizen, Terwijde, Langerak, 
‘t Zand en Parkwijk die onder of 
rond het sociaal minimum leven 
en in fi nanciële nood verkeren. 
Mensen die aan de criteria vol-
doen, krijgen als noodhulp elke 
week een voedselpakket en kun-
nen dit persoonlijk afhalen op 
het uitgiftepunt in Leidsche Rijn. 
Voedselbank Leidsche Rijn is 
een vrijwilligersorganisatie. Er 
werken op dit moment ongeveer 
twintig vrijwilligers en onder-
steuners bij de voedselbank, die 
geen enkele vorm van beloning 
ontvangen voor hun werk. 

Helpt u ons mee? 
Een voedselpakket van Voedsel-
bank Leidsche Rijn bestaat uit le-
vensmiddelen voor drie dagen. 
Het bevat onder andere: rijst, 
pasta, aardappels, vlees, huishou-
delijke artikelen en hygiënepro-
ducten. Kortom: boodschappen 
en producten die nodig zijn om 

in je levensonderhoud te kunnen 
voorzien. De voedselbank heeft al-
tijd voedsel nodig. Zij willen graag 
dat onze parochie doorgaat met de 
voedselinzameling van lang houd-
bare producten.  En ook producten 
voor persoonlijke verzorging en 
schoonmaakmiddelen zijn wel-
kom. Wilt u iets vers doneren? Bel 
of mail ons,  wij informeren u ver-
der. Zr. Lúcia 06-22097236, Toos 
Ots of via het pastoraal centrum 
030-6774571. 

Het is lastig voor de Voedselbank 
om zelf spullen op te halen. Daar-
om stellen zij op prijs als wijzelf 
de spullen daar naartoe brengen.

Voedselbank Leidsche Rijn neemt 
verpakt voedsel alleen aan als het 
ongeopend is. Koel- en verspro-
ducten moeten voldoen aan tem-
peratuur en/of houdbaarheidsei-
sen; in verband met de gezondheid 
wordt hier altijd nauwkeurig naar 
gekeken. Voedselbank Leidsche 
Rijn adviseert: geef voedsel dat u 
zelf ook nog zou eten.

Nieuwe informaties over ‘voedselinzameling’ voor de 
Voedselbank Leidsche Rijn
Let op: Zie onderaan nieuwe betalingsgegevens! 

Graag één vast aanspreekpunt: 
Als u met uw kerk of bedrijf actie 
onderneemt, dan stelt Voedsel-
bank Leidsche Rijn één vast aan-
spreekpunt erg op prijs.

Coördinator: Sabiet Balwant-gir  
Telefoon: 06 21492637 
E-mail: voedselbankplusleidsche-
rijn@gmail.com
Website: https://voedselbankplus-
leidscherijn.nl/

Donaties
U kunt een bijdrage storten op 

onderstaand rekeningnr.
Rabobank NL62 RABO 

0175829578 t.n.v. Stichting 
Voedselbankplus Leidsche Rijn 

Sinds 2014 houden we inzameling 
ieder  1e weekeind van de maand 
in onze kerken: Mariakerk De 
Meern en Willibrordkerk Vleuten.
www.lichtvanchristus.nl - Pastoor 
Ohllaan 36 Vleuten
030-6774571 pastoraalcentrum@
lichtvanchristus.nl

Donaties
U kunt een bijdrage storten op 

onderstaand rekeningnr.
Rabobank NL62 RABO 

0175829578 t.n.v. Stichting 
Voedselbankplus Leidsche Rijn 

Bladverlies
De bomen zijn hun blad aan het verliezen
Al vele, hoge, bomen zijn nu kaal
De lange, slanke berk blijft fi jn en sierlijk
Waar ik dichtbij kom, vertelt hij een verhaal
Ik zie dichtbij de teer geweven takken
Als ballerina’s met een tutu, wijd en fraai
Of lange armen, die de luchten klieven 
Het verschil in berken spreekt een taal
Geen één is er gelijk, in het blad verliezen
Het zwart staketsel, rijk, of somber, schraal 
Verschillend als de mens, ik maak geen keuze
Zie schoonheid in verschil als zonnestraal 
Licht in het donker, waar wij blad verliezen 
Ik mocht het zien en zag een klein verhaal

Henny, 3 december 2019, Kloosterpark
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Als kanker je raakt

Ontmoetingsdag voor ouders van 
een overleden kind
Op zaterdag 1 februari 2020 orga-
niseert de stichting Als kanker je 
raakt de ontmoetingsdag ‘Gebro-
ken hart’. Een dag door en voor 

ouders van een kind overleden aan 
kanker of aan een andere ziekte. 
Aan het begin van deze dag ge-
ven we de namen van de kinderen, 
die ons samenbrengen, een sym-
bolische plaats. Gastsprekers zijn 
gospelzanger Gerald Troost en ds. 
André F. Troost. Ze brengen een 
programma met muziek en inspi-

rerende woorden. Deze dag is er 
alle ruimte om elkaar te ontmoe-
ten, te luisteren, te delen, bemoe-
digen en troosten. 
‘Gebroken hart’ wordt verzorgd 
door Marian Verweij en Kristien 
Rocha, beiden moeders van een 
overleden kind en Rita Renema, 
geestelijk verzorger en directeur 
van de stichting. 

Ben je moeder of vader van een 
overleden kind, dan ben je van 
harte welkom op 1 februari 2020 
van 10:30 – 15:00 uur in Conferen-
tiecentrum Het Brandpunt, Post-
weg 18, 3941 KA in Doorn. 

Graag aanmelden op www.alskan-
kerjeraakt.nl of e-mail naar ont-
moeten@alskankerjeraakt.nl.

Over de Stichting
De stichting Als kanker je raakt is 
in 2011 opgericht op initiatief van 
ds. Arie van der Veer en geestelijk 
verzorger Rita Renema-Mentink 
en heeft als doel mensen te onder-
steunen die geraakt worden door 
kanker d.m.v. ontmoeting, gesprek 
en (geloofs)bemoediging.

Lezing door Sam Goyvaerts
6 februari, Rafaelkerk 20.00 uur

‘Verhef je hart, niet je telefoon!’ Zo 
sprak paus Franciscus de menigte 
toe op het Sint-Pietersplein tijdens 
één van zijn toespraken over de 
Mis. Deze toespraken werden ver-
taald naar het Nederlands, bestu-
deerd en van commentaar voor-
zien door Samuel Goyvaerts. 
De Katholieke parochies van 
Utrecht (Licht van Christus, Ge-
rardus Majella, Salvator, St. Ludge-
rus en St. Martinus) vonden Sam 
Goyvaerts bereid een inleiding te 
verzorgen op het denken van paus 
Franciscus over de Eucharistie en 
de betekenis en het belang van het 
samenkomen rond het Woord en 
de tafel. De Eucharistie behoort 
tot de kern van het katholieke ge-
loofsleven, maar toch ervaren vele 
mensen van zowel binnen als bui-
ten de kerk dit sacrament in toe-

nemende mate als onbegrijpelijk, 
voorbijgestreefd of zelfs irrelevant. 
Deze avond kan een (her)ontdek-
king zijn voor allen die geïnteres-
seerd zijn in dit eeuwenoude ritu-
eel. In dit jaar van de eucharistie 
in het Aartsbisdom Utrecht vormt 
het een kans om het verstaan en 
de beleving ervan te verdiepen
U bent van harte welkom op don-
derdag 6 februari 2020 in de Rafae-
lkerk, Lichtenberghdreef 4, Utrecht 
(Overvecht). Aanvang programma 
20.00 uur – inloop vanaf 19.30 uur. 
Toegang vrij – vrijwillige bijdrage 
welkom.

Samuel Goyvaerts  (°1986, Genk, 
België) is docent liturgieweten-
schappen aan de Tilburg School 
of Catholic Theology. Naast do-
ceren doet hij onderzoek naar de 
Liturgische Beweging en de litur-
giehervorming in de 20ste eeuw. 
Hij probeert daarbij een evenwicht 

Jaar van de Eucharistie, lezing voor Utrechtse parochies

‘Verhef je hart, niet je telefoon!’

te zoeken tussen theologie, litur-
gie en de hedendaagse kerkelijke 
praktijk.

Rafaelkerk, Lichtenberghdreef 4 
(Overvecht). 
Bij de kerk is ruime parkeergele-
genheid. Openbaar vervoer: Bus-
lijn 6, halte Landskroondreef, van-
daar 3 minuten naar de kerk
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De kerststal “doet ons beseff en 
dat Gods liefde voor ons zo groot 
is, dat Hij een van ons werd, zo-
dat wij op onze beurt één met 
Hem mogen worden.” Dit schrijft 
paus Franciscus in een aposto-
lische brief die op 1 december 
verscheen: ‘Admirabile signum’ 
(‘Bewonderenswaardig teken’). 
De paus was die dag op bezoek in 
Greccio. Daar ligt de oorsprong 
van de kerststal.

De heilige Franciscus kwam in 
Greccio, toen en ook nu een klein 
stadje, waarschijnlijk nadat hij in 
november 1223 Rome had bezocht. 
Franciscus wilde de geboorte van 
Jezus in de stal in Bethlehem le-
vendig in herinnering brengen. 
Een van de inwoners van Greccio 
ging aan de slag met zijn aanwij-
zingen en op 25 december vierden 
de franciscanen samen met men-
sen uit Greccio de eucharistie bij 
die eerste kerststal.

De paus noemt het opbouwen van 
de kerststal “een vreugdevolle tra-
ditie” en een rijke volksvroomheid. 
Met zijn brief wil de paus de tradi-
tie van de kerststal stimuleren niet 
alleen in de families, maar ook het 
gebruik van de kerststallen die op 

scholen een plek krijgen, op het 
werk, in ziekenhuizen, gevange-
nissen en op de pleinen van ste-
den en dorpen.

Het eenvoudige idee van de hei-
lige Franciscus is “een groot werk 
van evangelisatie”, schrijft de paus. 
Al eeuwenlang raakt de kerststal 
de harten van de mensen. “Al-
lereerst omdat de kerststal ons de 
tedere liefde van God laat zien,” 
schrijft de paus. “In Jezus heeft de 
Vader ons een broer gegeven, die 
naar ons op zoek gaat als we ver-
ward zijn of verloren lopen, en een 
loyale vriend aan onze zijde. God 
de Vader gaf ons zijn Zoon die ons 
vergeeft en bevrijdt van onze zon-
den.”

“De kerststal roept op tot navol-
ging van Jezus op zijn weg van 
nederigheid, armoede en zelfver-
loochening.”
Door het opzetten van de kerst-
stal kunnen we ons het tafereel 
van Bethlehem beter voorstellen. 
De geboorte van Jezus in de stal 
nodigt uit “de armoede te ‘voelen’ 
en ‘aan te raken’ die Gods Zoon op 
zich nam door mens te worden. 
Het roept op tot navolging van Je-
zus op die weg van nederigheid, 

Kerststal in Greccio (Wim Koopman). 

Paus Franciscus in apostolische brief: 'de kerststal laat ons 
de tedere liefde van God zien'

armoede en zelfverloochening, 
die van de kribbe naar het kruis 
leidt. Het vraagt van ons om Hem 
te ontmoeten en Hem te dienen 
door barmhartig te zijn naar onze 
broeders en zusters in nood (cf 
Matteüs 25, 31-46).”

De paus loopt in zijn brief de fi gu-
ren en onderdelen van de kerst-
stal na. En hij sluit zijn brief af met 
een oproep om het geloof door te 
geven. “De kerststal herinnert ons 
aan de tijd toen we zelf kind waren 
[…] en doet ons beseff en welk kost-
bare geschenk we hebben ontvan-
gen van degenen die ons het ge-
loof hebben doorgegeven. En dit 
herinnert ons aan onze opdracht 
om die zelfde ervaring te delen 
met onze kinderen en kleinkinde-
ren.”

Eén kaars kan 
duizenden andere 
kaarsen aansteken 
zonder haar eigen 

levensduur te 
verkorten
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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.

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

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

ONTWERP • AANLEG • ONDERHOUDONTWERP • AANLEG • ONDERHOUDONTWERP • AANLEG • ONDERHOUD

Mag de parochie Licht van Christus op 
u rekenen? Dank u wel!

Bankrekening IBAN  NL73 RABO 03675.03.417  t.n.v. Kerkbalans 
Parochie Licht van Christus2020 2020

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

uitvaartverzorging

Uw uitvaartverzorging
in goede handen

Karel en Angélique 
van Dommelen 

030 - 666 75 77


