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Voltooid leven
De politiek is bezig met wetgeving rond het begrip ‘voltooid leven’. Het
gaat hier bijvoorbeeld om mensen die zonder medische redenen hun
leven als voltooid achten en de wens hebben niet meer te willen leven.
Het plan ligt zeer gevoelig binnen de
coalitie omdat regeringspartners CDA
en ChristenUnie principieel tegen zijn.
Critici vinden dat je mensen die levensmoe zijn moet helpen hun leven weer
zin te geven.
In dat licht hoorde ik een interview met
een meer dan 100-jarige man op de radio. Hij wilde graag de 100 jaar halen en
nadat dat gelukt was had hij geen doel
meer in het leven. De laatste jaren zag
hij iedereen om zich heen wegvallen en
voelde zich zeer eenzaam. Hij vond zijn
leven voltooid en wilde het liefst sterven. Maar toen kwam een wetenschappelijk onderzoek naar de werking van hersenen bij zeer ouderen op zijn
pad. Hij meldde zich aan en had daarmee een nieuw doel in zijn leven
gevonden. Zijn levenslust was teruggekeerd, hij wilde niet meer dood.
Jezus wilde ook niet dood. Maar Hij wist dat het de wil van zijn Vader
was; zijn lijden en sterven als offer voor onze zonden.
Zijn leven op aarde was daarmee voltooid, zijn laatste woorden aan het
kruis waren: “Het is volbracht”. Namens de redactie wens ik u een Zalig
Pasen.
Redactie Drieluik, Jeroen Ploeg

De Annunciatie/ Aankondiging van
de Heer in de kunst
Op 25 maart, negen maanden voor Kerstmis, viert de
kerk het feest van de Aankondiging van de Heer aan
Maria door de engel Gabriel. Het is de opmaat naar het
feest van de geboorte van Christus.
Talloze kunstenaars hebben in de loop van de tijd het
mysterie van de menswording van Gods Zoon Chris-
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tus in de moederschoot getracht af te verbeelden, om
op te roepen tot meditatie en verwondering.
Van de Annunciatie zijn o.a.ok indrukwekkende ikonen geschilderd.
Mgr. drs. H.W. Woorts, hulpbisschop van Utrecht en
docent christelijke kunst en iconografie kunsthistoricus, zal aan de hand van belangrijke afbeeldingen
en ikonen een inleiding houden over de Aankondiging van de Heer door de engel Gabriel in de kunst.
We zullen gaan kijken naar fresco’s, mozaïeken, iconen, schilderijen, glas-in-loodramen en beeldhouwwerken vanaf de derde eeuw tot in onze tijd.
Deze avond wordt georganiseerd door de Wijkgemeente Torenpleinkerk en de r.k. parochie Licht van
Christus. Het onderstreept de oecumenische samenwerking in Vleuten/Leidsche Rijn.
We beginnen de avond met de Vespers van het feest
in de Torenpleinkerk, Schoolstraat 5 Vleuten, om
19.30. De lezing begint om 20.30 in Bij de Haard
(achter de kerk)
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Eucharistievieringen
in het weekend en op feestdagen

Mariakerk
4e Zondag Veertigdagentijd
zaterdag 21 maart
18.45 uur
zondag 22 maart

09.30 uur

pastoor M. Los
samenzang
pastoor M. Los
Singhet die Mare
kindernevendienst

Willibrordkerk
zie Mariakerk
11.00 uur

pastoor M. Los
Willibrord- en Caeciliakoor

5e Zondag Veertigdagentijd
zaterdag 28 maart
zie Willibrordkerk

19.00 uur

zondag 29 maart

09.30 uur

pastor J. Wissink
Groep Michaël
kindernevendienst

11.00 uur

pastor J. Wissink
Willibrordkoor
pastor J. Wissink
Caeciliakoor

Palmzondag
zaterdag 4 april

18.45 uur

zondag 5 april

09.30 uur

pastoor M. Los
zie Mariakerk
samenzang
pastoor M. Los
11.00 uur
pastoor M. Los
Singhet die Mare
Willibrord- en Caeciliakoor
Kindernevendienst Palmpasen
Kindernevendienst Palmpasen

PAASTRIDUÜM
Witte Donderdag
donderdag 9 april
Goede Vrijdag
vrijdag 10 april

19.00 uur

pastoor M. Los
Uriël

13.00 uur
15.00 uur

kinderkruisweg
zie Mariakerk
kruisweg pastoor M. Los
Amicanto
Goede Vrijdagavondviering 19.00 uur
Goede Vrijdagavondviering
pastoor M. Los
pastoraal werker Y. Saris
Schola
Caeciliakoor
Kruishulde en communie
Kruishulde en communie

19.00 uur

Paaszaterdag/Stille zaterdag
zaterdag 11 april
21.00 uur

zie Mariakerk

pastoor M. Los
zie Mariakerk
Uriël
Paaswake en volwassenendoop

Pasen
zondag 12 april

09.30 uur

pastoor M. Los
Singhet die Mare

11.00 uur

2e Paasdag
maandag 13 april

10.00 uur

pastoor M. Los en diaken
W.van den Dool (preek)
Schola

zie Mariakerk

2e zondag van Pasen
zaterdag 18 april

zie Willibrordkerk

19.00 uur

zondag 19 april

09.30 uur

11.00 uur
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pastor J. Wissink
Singhet die Mare
kindernevendienst

pastoor M. Los
Projectkoor
familieviering en doop

O. Swijnenberg
Willibrordkoor
pastor J. Wissink
Caeciliakoor
kindernevendienst

Gelegenheid voor koﬃedrinken na de viering

misintenties
MARIAKERK

WILLIBRORDKERK

zaterdag 21 maart voor de leden en overleden leden
van de Stille Omgang
zondag 22 maart Marcel de Wit, Gea Brehm, Wim
Swart (Stille Omgang), Co en Riet van Doorn-van
Rooijen, Annie Delput-Kooijman, overleden ouders
Peelen-Koster, overleden ouders Matze-Mulder en
Ad Matze, Sjaan Tonen-van der Weijden
maandag 23 maart voor het welzijn van de parochie
dinsdag 24 maart tot zekere intentie
donderdag 26 maart voor welzijn van de parochie
zaterdag 28 maart geen viering
zondag 29 maart Adrie Stavast-Veen (1e jaargedachtenis), Cilia Christiaans-van Zandbrink, Ries van Dijk,
Cor Zegers, Gerrit Jan van den Berkhof, Co en Riek
Kurver-van Engelen, Herman Wessels, Piet Besemer,
overleden ouders Miltenburg-Miltenburg, overleden
ouders Jongerius-Hildebrand, Piet Stal, Martin Ham,
Henny Jongerius-Bruinsma
maandag 30 maart tot zekere intentie
dinsdag 31 maart voor welzijn van de parochie
donderdag 2 april tot zekere intentie
zaterdag 4 april voor welzijn van de parochie
Palmpasen zondag 5 april Antoon en Stien Oude
Wansink-Brinkhof, Wim Geelen, Tonny van
Oostrom-van Oostrum, Alessandro Mariani, Tonny
Gulitz-van Breukelen, Pastoor Hubertus Vaessen
maandag 6 april tot zekere intentie
dinsdag 7 april voor welzijn van de parochie
Witte Donderdag 9 april Kees Vernooij
Paaswake zaterdag 11 april Jan en Mien VerheulMiltenburg, overleden familie Verheul, An DernisonWeterman
Pasen zondag 12 april Ries van Dijk (1e jaargedachtenis), Antoon en Stien Oude Wansink-Brinkhof,
Hein en Bep Wendel-Verheul, Co Janssen-Flantua,
Maria Nguyen Thi Mui, Corry van den Berg-Moerings, Rie van Engelen-van den Tempel, overleden
familieleden Boot-Kraan, Piet Besemer, overleden
ouders Matze-Mulder en Ad Matze, Paula Franckenvan der Steen
2e Paasdag maandag 13 april Gerda en Antoon van
Schaik en hun overleden kinderen, Joke Mathôt
dinsdag 14 april tot zekere intentie
donderdag 16 april voor welzijn van de parochie
zaterdag 18 april geen viering
zondag 19 april Antoon en Stien Oude WansinkBrinkhof, Overleden ouders Balk-van Lint, Adrie
Stavast-Veen, Els Comes-de Groot, Bep van SchaikOostveen, Arnold Tummers, overleden ouders
Peelen-Koster, Broer, zus en ouders Atteveld-de
Groot, Ton en ouders van Kempen-Knapen, Paul van
Straten
maandag 20 april tot zekere intentie
donderdag 23 april voor welzijn van de parochie

zaterdag 21 maart zie Mariakerk
zondag 22 maart Ria Spaan, Emmy van der LouwVianen, Adri Oorschot, Luc Hoogstraten (Stille Omgang), Riek de Wit-Pot, Wim de Goeij, Jos Neele
zaterdag 28 maart Johan en Gerben Verhoef
zondag 29 maart Paul en Ciska de Haan-Jansen, Ria
Smits-Slaats, Herman Goes, Beb Schoote-van Zuijlen
zaterdag 4 april zie Mariakerk
Palmpasen zondag 5 april Kees Vernooij, Nel
Nieuwenhuizen-van Klooster, Ans Blom-Steenbeek,
Giel de Groot, Bep Oostrom-Korrel, Ans de RooijRomeijnders, Cor van Breukelen, Ben Kosterman,
Toon de Groot, Janny van Rossum-van Kleef, Leo
ten Have, Edmond Nuss, Jeanne Leijten-Zwaans
Witte Donderdag 9 april zie Mariakerk
Paaswake zaterdag 11 april zie Mariakerk
Pasen zondag 12 april Ans Blom-Steenbeek (1e jaargedachtenis), Annie Rokven-Bakker (1e jaargedachtenis), Jan Miltenburg, overleden ouders Miltenburgvan Rijnsoever, Paul de Rooij, Kees Vernooij, Gert
en Marie Versteeg-van den Berg, Cor Jong, Gerrit
Visser, overleden ouders Oostrom-Miltenburg, Bep
Steenbrink-Verhoef, Riek van Zijl-van Schaik,
Annie Reukers-Kerste, Kitty Helsloot-Awick, Ben
Kosterman, overleden familie Wolters-Verheul, Ria
de Graaff-Schalkwijk, Ruud Oostveen, Piet van
Rossum
2e Paasdag maandag 13 april zie Mariakerk
zaterdag 18 april tot zekere intentie
zondag 19 april Kees Vernooij, overleden ouders
Miltenburg-Verkerk, Annie Rokven-Bakker, Ans de
Groot-van Schip, Dirk Schevers, Jo Miltenburg-van
Kleinwee, overleden familie Siemonsma-Rost,
overleden ouders Verhoef-Versteeg en dochter
Marthie van der Neut en zoon Martin Verhoef

Vergoeding misintenties gewijzigd
Het Aartsbisdom stelt jaarlijks de vergoedingen
voor de kerkelijke diensten vast.
Per 1 januari 2020 bedraagt de vergoeding voor
een misintentie 12 euro.

5

LICHT VAN CHRISTUS

LICHT VAN CHRISTUS

Preek van de maand
de, een leegte vanwege God. Hij
is weggenomen. Inderdaad. Maar
Hij is niet ergens anders neergelegd: Hij staat, Hij gaat, Hij leeft.

door pastor Jozef Wissink
Paasmorgen 1996
Deze morgen wordt er naar
een graf gerend. Dat is eigenlijk
vreemd. Meestal gaan mensen
bedachtzaam naar een graf: met
langzame tred, een beetje plechtig
zelfs. Want de dood stemt ernstig
en de dood maakt droef. Maar Petrus en Johannes rennen. De ene,
de leider, het gezag, wat langzamer; de ander, de minnaar, de ziener wat sneller.
Dat rennen is toch ook weer verklaarbaar: want er was iemand
naar hen toe komen rennen. Maria
Magdalena. Zij had gezien, dat de
steen was weggerold voor het graf.
En zonder te kijken liep zij snel
naar Simon Petrus en de andere,
de door Jezus beminde leerling.
En ja: van rennen komt rennen.
Een leeg graf, daar ren je naar toe.
We hebben gehoord, dat Maria
Magdalena die leegte heeft opgevat als: lijkroof. Ze hebben Hem
weggenomen en we weten niet,
waar ze Hem hebben neergelegd.
Ze heeft de leegte geïnterpreteerd
als de schrijnende leegte, die altijd
wordt veroorzaakt door misdadigers. De leegte, die er is, als je ‘s
morgens opstaat en ontdekt, dat
er dingen weg zijn en dat er een
inbraak is geweest. Of de leegte,
die er is, als er een geliefde wegvalt
door een verkeersongeluk, door
een moord.
Petrus en Johannes moeten op
weg, om te ontdekken, dat deze
leegte een andere leegte is: geen
leegte vanwege haat of hebzucht,
maar een leegte vanwege een lief-
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Het is met de verrijzenis van Jezus
een vreemd geval. Aan de ene kant
is het natuurlijk evangelie, blijde
boodschap. Hij leeft! En ja: als er
iemand verdiend heeft te leven,
dan is Hij het. Alleluja, dus. En tegelijk: die verrijzenis laat een leegte achter. Het is ook een verdwijnen van Jezus. Je had je kunnen
voorstellen, dat de Verrezen Heer
zelf in het graf had gezeten, stralend in het duister van de groeve,
om het zijn leerlingen te vertellen.
Maar nee: er is niks in het graf. Alleen wat zwachtels en een hoofddoek, netjes opgerold en ergens
anders neergelegd.
In de verrijzenis krijgen we de
dode terug: Hij leeft. Maar in de
verrijzenis zijn we de dode ook
kwijt: Hij leeft voor ons, maar niet
bij ons. Zeker, Hij werkt onder ons:
Hij zendt zijn Geest, Hij stuurt zijn
apostelen, Hij geeft zijn sacramenten, Hij raakt onze zielen, Hij
verzamelt ons. Maar Hemzelf zien
wij niet. Even -misschien 40 dagen- heeft Hij zich af en toe laten
zien: als een flits, dat Hij pas bij het
verdwijnen en achteraf herkend
werd. Maar verder: een leeg graf
en een serie tekens. Hij is nu verborgen in God, zegt Paulus.
Waarom toch die leegte? Is die ergens goed voor? We houden immers niet van leegte en gemis. Zou
het niet schitterender zijn, als we
Hem hier telkens opnieuw troffen:
in schittering, in duidelijke aanwezigheid, zonder sluiers, zonder
wolk ertussen? Zou het niet beter
zijn, ook voor ons gebed, wanneer
we elke keer, wanneer we ons tot
Hem wendden, meteen zouden
overvloeien van zoetheid, vreugde, licht? Terwijl nu: nou ja, U weet
het zelf, af en toe is er daarvan iets,
maar vaak is het toch ook gewoon
saai en dor. Dat je bij het sacrament
zit en denkt als die vader bij Wim
Sonneveld: zitten en erbij blijven.

Is dat ergens goed voor?
Misschien toch wel. Op een of andere manier past het wel bij Jezus.
Had Hij zoiets bij zijn leven niet
ook al: iets ongrijpbaars. Natuurlijk wandelde Hij in ons midden,
zoals ieder ander. Maar zodra je
Hem in jouw kaders plaatste, was
Hij weg. Wie Hem als gast thuis
had, was Hem kwijt, als er zieken
kwamen ter genezing: Hij was in
stilte ergens aan het bidden en
zei: “we moeten verder.” Wie Hem
thuis wilde houden als zoon, kreeg
te horen: “Ik moet zijn in het huis
van mijn Vader”. Wie Hem als Messias beleed, kreeg te horen: “De
Mensenzoon moet lijden.” Wie
van Hem een wonder wilde zien,
kon wachten tot hij een ons woog
en stuurde hem maar terug naar
Pilatus. Wie Hem wilde vleien en
Hem aansprak met “Goede Meester”, kreeg meteen te horen: “Wat
noemt ge Mij goed? Eén slechts is
er goed.” Wie Hem beminde, zoals
Maria Magdalena misschien, kreeg
liefde terug in overvloed, maar wel
op een vreemde manier. “I don’t
know, how to love Him”, roept ze
in wanhoop uit.
Jezus wekt in ons een gemis,
maar vult het niet, omdat Hij ons
wil verbinden met de Vader. Hij
wijst altijd weer weg naar: verder,
oneindige horizon, God. Wan-

neer Jezus stralend in ons midden
zou zijn, zou dat aan de ene kant
natuurlijk mooi zijn. We zouden
Hem zien en hier telkens terugkeren, om Hem te zien. Maar tegelijk
zou alles stilvallen: we zouden de
glans, die we met onze ogen zien
voor het goddelijke zelf houden en
er tevreden bij verwijlen. Maar de
reden van die glans, dat waardoor
Hij glanst, zijn goddelijke liefde,
zou ons alsnog kunnen ontgaan.
Speelt zoiets eigenlijk ook niet tussen ons, mensen, als we elkaar
liefhebben? Ik bedoel: natuurlijk
kunnen we elkaar beetpakken. Natuurlijk kunnen we elkaar kussen.
Natuurlijk leren we elkaar kennen:
in onze schoonheid en lelijkheid,
in onze mooie gevoelens en de lelijke, in onze goedheid en in onze
slechtheid. We kunnen elkaars gebruiksaanwijzing leren kennen.
En tegelijk: ten diepste blijft het IK,
het zelf van de ander een geheim.
Ook in een huwelijk leef je met een

bekende, een overbekende vreemdeling. En dat geheim vraagt om
respect en geduld. Alle twee blijf je
een zelf, dat hunkert naar eenheid
met de ander, maar die eenheid
nooit tot de totale versmelting
kan voeren. En precies dat gemis
houdt de zaak open, is een ruimte.
Daardoor is er plaats voor een kind
bijvoorbeeld. Voor God bijvoorbeeld.
De Verrezene speelt een goddelijk spel met ons. Hij laat merken,
dat Hij er is, dat Hij leeft. Hij laat
het verhaal over Hem rondzingen
over de aarde. En tegelijk verbergt
Hij zich. Hij scheept ons af met
een leeg graf. Hij scheept ons af
met wat sacramenten. Ja, ook met
de Eucharistie: die is er meer om
onze honger te voeden -zodat de
honger groter wordt- dan om ze
te stillen, zodat we verzadigd op
de kerkbank terugvallen. Daarom
moeten Eucharistie-vieringen ook

niet te mooi zijn en moet er af en
toe iets mis gaan. Want de Eucharistie is het einde niet: het is een
leegte, die je uit je tent wil lokken.
Brood voor onderweg.
Het gemis van Jezus is iets, dat we
moeten koesteren. Het is een pijn
aan de ziel, die ons open houdt. Er
ontstaat een ruimte tussen Hem
en ons, waar er plaats is: voor de
armen bijvoorbeeld, voor de Heilige Geest bijvoorbeeld. Totdat wij
eindelijk zo buiten ons zelf getrokken zijn, zo weg van Hem, dat we
klaar zijn voor de Liefde. Johannes was de eerste die op die weg
is gegaan: “hij zag en geloofde”.
En je proeft het aan zijn evangelie
en aan zijn brieven: zijn leven gaat
onder het geleide van een verlangen. Die man is ook gaan leven
op Paasmorgen. Dan kan het toch
ook met ons gebeuren ...
Zalig Pasen.

Chrismamis 2020
De jaarlijkse Chrismamis voor het Aartsbisdom Utrecht vindt plaats op woensdag 8 april in de Onze LieveVrouwekerk te Apeldoorn (Hoofdstraat 18, aanvang: 19.00 uur).
De Chrismamis is een viering voor het gehele bisdom: iedereen is hiervoor dan ook van harte uitgenodigd. Het is een hoogtepunt in het kerkelijk jaar,
ook omdat vanuit vele parochies en locaties vertegenwoordigers aanwezig zijn. Tijdens deze Eucharistieviering vindt de zegening plaats van de olie
voor de zieken alsook die voor de geloofsleerlingen.
Daarna wordt het Chrisma gewijd dat voornamelijk
gebruikt wordt bij het doopsel, vormsel en de priesterwijding. Ook vernieuwen de priesters hun wijdingsbeloften.

Chrismamis 2018: onze aartsbisschop voegt reukwerk
toe aan de Chrismaolie (voor doopsel, vormsel, priesterwijding en altaarwijding)

Kardinaal Eijk nodigt degenen die naar de Chrismamis komen uit voedsel dat enige tijd houdbaar
is mee te nemen voor de Voedselbank Apeldoorn.
Tevens kunt u koﬃe, thee en chocolademelk voor
de bakfiets van het straatteam meenemen, voor
dak- en thuisloze medemensen in Apeldoorn. Bovendien graag kleding voor de Kledingbank van de
Gemeenschap van Sant’Egidio Apeldoorn, waarmee u mensen met financiële moeilijkheden kunt
helpen. In het bijzonder is er dringend behoefte aan
kleding voor jongeren van de hoogste groepen van
de basisschool en de eerste klassen van de middelbare school. Daarnaast is er een tekort aan bovenen onderkleding in kleine maten voor vluchtelingen. Voor meer informatie zie www.santegidio.nl.
Voorafgaande aan de Chrismamis nemen jongeren
dit alles in ontvangst in het portaal van de kerk.
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Aandacht voor elkaar
weduwe van
Alois van Sterkenburg
De crematieplechtigheid was op
18 februari
GEDOOPT

11 februari
Adriana Anna Maria
Leijten-Zwaans (Jeanne)
op de leeftijd van 92 jaar
weduwe van Leon Leijten

7 februari
Casper en Hidde
zonen van Rick en Anke ten
Berge-Leferink op Reinink
7 februari
Ivy
dochter van Jeroen Wahlen en
Janita Ghisyawan

De uitvaartdienst was op
17 februari in de Willibrordkerk
met aansluitend begrafenis

7 februari
Faye
dochter van Lars en Crista
Treur-van den IJssel
22 februari
Jolien
dochter van Henk-jan en Chantal
Klever-Vendrig

13 februari
Adriana Margaretha Maria
van Lint-van Rooijen (Arda)
op de leeftijd van 63 jaar
echtgenote van Theo van Lint
De crematieplechtigheid was op
19 februari
15 februari
Henderina Therèse
Jongerius-Bruinsma (Henny)
op de leeftijd van 80 jaar
weduwe van Ben Jongerius

OVERLEDEN
9 februari
Elisabeth Hendika Maria van
Sterkenburg-van den Berg (Lies)
op de leeftijd van 91 jaar

De uitvaartdienst was op
20 februari in de Mariakerk met
aansluitend begrafenis

16 februari
Jozef Gerardus Neele (Jos)
op de leeftijd van 84 jaar
weduwnaar van
Nanny Neele-Roos
De uitvaartdienst was op
22 februari in de Willibrordkerk
met aansluitend begrafenis
16 februari
Anna Maria Adriana Vink-Burger
(Annie)
op de leeftijd van 85 jaar
echtgenote van Piet Vink
De crematieplechtigheid was op
21 februari
18 februari
Marinus Johannes Albertus
van Stralen (Ries)
op de leeftijd van 84 jaar
echtgenoot van Elly Geelen
De crematieplechtigheid was op
25 februari
21 februari
Lodewijk van den Akker
(Lodewijk)
op de leeftijd van 83 jaar
weduwnaar van Gerda de Wit
De uitvaart met begrafenis was
op 28 februari in de Mariakerk in
besloten kring

Activiteitenrooster Parochie Licht van Christus 22 maart t/m 16 april 2020
Wat

Wanneer Datum

Geloofscursus (na de mis
in Vleuten)
Parochiebestuur
Rondleiding kerk communicanten
2e Ouderavond
1e communie + rondleiding
Voedselinzameling

zondag
dinsdag
woensdag
woensdag

22 maart
5 april
24 maart
25 maart
1 april

donderdag
zaterdag
zondag
Kinderkruisweg
vrijdag
Voorbereiding Vormsel les 3 donderdag

26 maart
4 april
5 april
10 april
2 april

Voorbereiding Vormsel les 4 donderdag

16 april
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Tijd

Waar

12.30 uur
20.00 uur
13.30 uur
13.30 uut

Pastoraal Centrum
Pastoraal Centrum
Mariakerk
Willibrordkerk

20.00 uur

Kerkestein
Mariakerk
Mariakerk en Willibrordkerk
Mariakerk
Kerkestein

13.00 uur
19.00 uur

7.12

Er bestaat een regel die ons de
volheid geeft van alles waar we
naar verlangen.

Heb je wel eens een verlangen
gevoeld naar het oneindige ?
Heb je in je hart❤
wel eens een verlangen gevoeld
om te leven voor iets groots ?

Als je op een heldere nacht naar
de immense sterrenhemel kijkt,
kun je onder de indruk raken
en jezelf heel klein voelen.

«BEHANDEL ANDEREN DUS
STEEDS ZOALS JE ZOU WILLEN
DAT ZE JOU BEHANDELEN»

WOORD VAN LEVEN

MATTEÜS

Ik ben George en kom
uit Tanzania.
In mijn land zijn veel
kinderen gedwongen om
op straat te leven
om te overleven.
Ze belanden vaak in de
criminaliteit en
hebben onvoldoende
kleding en voedsel.
Ook ik was één van hen.

We kunnen ons verplaatsen in haar of
zijn situatie en hem of haar
behandelen zoals wij behandeld
zouden willen worden.

Iedere persoon die we
gedurende de dag ontmoeten,
sympathiek of antipathiek
jong of oud
vriend of vijand,
kunnen we op deze
manier liefhebben!

«Behandel anderen dus
steeds zoals je zou willen
dat ze jou behandelen»

DE GOUDEN
REGEL

Het is zo kostbaar dat men het
noemt:

Het is een woord uit het Evangelie,
een universele wet die we terug
vinden in alle wereldreligies
en die in het hart van
iedere mens geschreven staat.

Is ze in moelijkheden geraakt?😱😱
We kunnen haar zodanig liefhebben
dat ook wij als het ware
haar ongemak voelen.

Is hij verdrietig ?😢😢
Ik ben verdrietig.
We kunnen proberen
hem te troosten en op
zijn gemak te stellen.

Heeft ze honger? 🌮🌮
We kunnen dan denken
ik heb honger
en haar te eten geven,

Een dag die zo beleefd is, is
een leven waard !
We zullen ervaren dat het leven
van het Evangelie kleur geeft
aan ons leven en licht
in de wereld brengt. ☀

We kunnen er direct mee
beginnen, met degene
die op dit moment
naast ons staat.

Af en toe is het misschien moeilijk
om op deze manier te leven en
vallen we terug in oude gewoontes,
maar we kunnen altijd weer vooruit
gaan en opnieuw beginnen.
Langzaamaan zal de wereld
om ons heen veranderen.

Dit is het geheim waardoor het
beste in ons naar boven komt
en ons het geluk doet vinden
waar we naar op zoek zijn. 🔎🔎

Ik hoopte altijd om weer naar school te kunnen gaan.
Op een dag, terwijl ik tussen de vuilnis zocht naar iets te eten,
hoorde ik spreken over het Dogodogo Centrum die zorg draagt
voor straatkinderen.. Ze hebben mij ontvangen en voor mij gezorgd.
Ik vond daar een familie van 160 kinderen zoals ik. We waren verschillend
van achtergrond en religie, maar verenigd in het verlangen om weer een
nieuw leven op te bouwen. Ik kreeg de gelegenheid om weer naar school
te gaan en heb de verloren jaren in kunnen halen, en behaalde goede
resultaten. Nu wil ik advocaat worden en werken voor het respekt voor
de rechten van de mens, met name voor die van kinderen.
Eén ding is me na deze ervaring bijgebleven: de liefde overwint alles.

Er is een stem in ons 📢📢
die ons op ieder moment en
in iedere omstandigheid ingeeft
wat we moeten zeggen of
wat we moeten doen. 💡💡

We waren thuis met zijn tienen en woonden in een kleine
woning. We waren arm en na de derde klas van de basisschool
moest ik de school verlaten. Ik begon te werken als herdersjongen,
maar na een tijdje ben ik weggelopen van huis.
Ik voelde me wanhopig en eenzaam. In mijn gebed vroeg ik
aan God om mij en mijn familie niet te verlaten.
Ik nam de trein naar de hoofdstad en heb daar twee dagen
rondgezworven. Ik schuilde af en toe in de stationshal en had geen
geld om een treinkaartje terug te kopen. De politie ondekte mij,
ze hebben me aangehouden en geslagen. Zo is mijn avontuur op
straat begonnen met veel pijn en vernederingen.

TienerPagina
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Andere vieringen en gebedsmomenten
zaterdag 21 maart

24 uur voor de Heer
Vanaf 11.50 uur
Biechtgelegenheid,
Geleide aanbidding en
rozenkransgebed
zondag 5 april
geleide aanbidding
19.00 uur
maandagavond
eucharistieviering
19.00 uur
dinsdagavond (behalve 3e dinsdag) eucharistieviering
19.00 uur
dinsdag 21 april
oecumenisch avondgebed
19.00 uur
woensdag 1 april
oecumenische viering
15.00 uur
woensdag 15 april
eucharistieviering
10.00 uur
donderdagmorgen
eucharistieviering
09.00 uur
donderdagavond
viering
19.00 uur
vrijdag
stille aanbidding
12.00 uur
zaterdagmorgen
rozenkransgebed
09.30 uur
zaterdag voor de mis
biechtgelegenheid
½ uur voor de mis
iedere zondag
oecumenische viering
10.00 uur

Mariakerk

Mariakerk
Mariakerk
De Roef De Meern
De Roef De Meern
De Pijler De Meern
Kerkestein Vleuten
Mariakerk
Parkhof Vleuten
Mariakerk
Mariakerk
Mariakerk/Willibrordkerk
Audit. Antonius ZH
Leidsche Rijn

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

Nieuws van het parochiebestuur
De Parochie Licht van Christus verkeert in de gelukkige
omstandigheid dat er nog een
groot aantal vrijwilligers actief
is. Dat zijn er nu in 2020 ruim
300. Met elkaar verzorgen zij allerlei activiteiten voor de parochie.
Die activiteiten variëren van
onderhoud, schoonmaak en
versiering van de kerkgebouwen en kerkhoven tot werkzaamheden als koster, lector,
misdienaar of begeleider van
de kindernevendienst; het bezoeken van ouderen en zieken,
communicatie zoals de redactie
en verspreiding van het parochieblad Drieluik, websitebeheer en het verzorgen van de
ICT-werkzaamheden van de parochie, en allerlei ondersteunende activiteiten zoals (leden)administratie, gastvrouwen, koffiegroep enz. enz.
Het zijn te veel werkzaamheden
om ze op deze plaats allemaal te
noemen.
Wij zijn trots en dankbaar dat
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zo veel vrijwilligers zich actief
inzetten voor de parochie. Wij
zien dat het in de loop der jaren
meer moeite is gaan kosten om
nieuwe vrijwilligers te vinden.
Dat heeft o.a. te maken met de
vergrijzing van de parochie en
daarmee ook de vergrijzing van
het vrijwilligersbestand. Jonge
mensen die bij de parochie horen hebben een druk leven en
daardoor vaak minder tijd voor
vrijwilligerswerk.
Desondanks
lukt het nog steeds om een redelijk stabiel vrijwilligersbestand
vast te houden.
Ook nu zijn we op zoek naar
nieuwe vrijwilligers, bijv. als aanvulling op de bestaande werkgroepen die versterking kunnen
gebruiken. Specifiek zoeken we
naar een nieuwe beheerder van
het kerkhof in De Meern, of, zoals dat in Vleuten is georganiseerd: een werkgroep die deze
taak op zich neemt.
Tot voor kort werd het beheer van
het kerkhof in De Meern gedaan
door Nico Sen. Hij heeft dat heel

veel jaren gedaan en we willen
hem daar erg voor bedanken.
We zullen dat persoonlijk doen.
Het beheer van het kerkhof betreft met name de coördinatie
van het (groen)onderhoud van
het kerkhof, beheer van de graven en de coördinatie bij ter
aarde bestellingen. De financiele administratie wordt gedaan
op het pastoraal centrum.
Mocht u belangstelling hebben
voor het beheer van het kerkhof
in De Meern, of liever als lid van
een werkgroep die deze taak op
zich neemt, laat u ons dat dan
s.v.p. weten op tel. 030-6774571
(pastoraal centrum) of mailt
u naar secretariaat@lichtvanchristus.nl Dat geldt natuurlijk
ook als u ander vrijwilligerswerk wilt doen of inlichtingen
wilt hierover. We staan u graag
te woord.
De Vastentijd is bijna ten einde.
Op 12 april vieren we het feest
van Pasen. Het bestuur wenst
u alvast een gezegend paasfeest
toe.
Monique Becking

Als een
lopend vuurtje
Beste lezers,
Een nieuwe periode met een nieuwe uitdaging:
“Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de
Wet en de Profeten”
Matteüs 7, 12

Listen
Deze keer alweer de derde aflevering over het nieuwe vormselproject uit België. We hebben reeds
kennis gemaakt met 2 (van de in
totaal 7) personages Kompas en
Anker. Al deze personages hebben
een springveer onder de voeten
om op “hun straal naar de zon” te
kunnen springen. De zonnestraal
symboliseert de wil van God voor
eenieder. Vandaag is het derde personage aan het woord dat luistert
naar de naam Listen. Listen heeft
begrepen hoe belangrijk het is om
echt te luisteren. Hij heeft zijn hart
afgestemd op de frequentie van de
Liefde van God. Er zijn verschillende manieren om te weten, wat

God wil. Soms zijn het je ouders die
je zeggen wat je het best kan doen,
andere keren ben je op school, en
is het de leerkracht die je vraagt
iets te doen. Soms is het een stem
van binnen die heel duidelijk tot je
zegt: “dit moet je doen, dat niet”;
“doe het zo of doe het anders”.
Tussen twee vuren
Mijn beste vriendin had ruzie met
een goeie vriendin van mij; ik
vond dat niet leuk, want ik stond er
tussen; ze wilden allebei dat ik hun
kant koos. Toen heb ik LISTEN gespeeld en naar beide geluisterd en
toen was de ruzie na wat wikken
en wegen snel opgelost.
Martin Oorthuizen

Een citaat uit de overweging bij dit
Woord van leven:
“Dit Woord spoort aan om creatief
en edelmoedig te zijn, om initiatief
te nemen, om bruggen te slaan,
ook met mensen die niet onze
vrienden zijn. Dat maakt van ons
ook geloofwaardige getuigen van
ons geloof. Chiara Lubich schreef:
Laten we het proberen. Een dag die
we zo besteden is een heel leven
waard We zullen vreugde ervaren.
God zal met ons zijn, want Hij is
met degene die liefheeft.”
Voor de volledige tekst zie: http://
www.focolare.org/nederland/
Met vriendelijke groeten,
Martin Oorthuizen

Lezingen
van de
maand
22 maart
Vierde zondag van de veertigdagentijd Zondag “Laetare”
1e lezing 1 Sam. 16, 1b + 6 - 7 +
10 - 13a
2e lezing Ef. 5, 8 - 14
Evangelie Joh. 9, 1 - 41 of 9, 1 +
6 - 9 + 13 - 17 + 34 - 38
29 maart
Vijfde zondag van de veertigdagentijd
1e lezing Ez. 37, 12 - 14
2e lezing Rom. 8, 8 - 11
Evangelie Joh. 11, 1 - 45 of 11,
3 - 7 +17 + 20 - 27 + 33b - 45
5 april
Palmzondag
1e lezing Jes. 50, 4 - 7
2e lezing Fil. 2, 6 - 11
Evangelie Mt. 26, 14 - 27, 66 of
27, 11 - 54

ebeweging België

9 april
Witte Donderdag
1e lezing Ex. 12, 1 - 8 + 11 - 14
2e lezing 1 Kor. 11, 23 - 26
Evangelie Joh. 13, 1 -15

LISTEN

10 april
Goede Vrijdag
1e lezing Jes. 52, 13 - 53, 12
2e lezing Heb. 4, 14 - 16 + 5, 7 - 9
Evangelie Joh. 18, 1 - 19, 42
11 april Paaswake
1e lezing Gen. 1, 1 - 2, 2 of 1, 1 +
26 - 31a
Gen. 22, 1 - 18 of 22, 1 -2
+ 9a + 10 - 13 + 15 - 18
Ex. 14, 15 - 15, 1
Jes. 54, 5 - 14
Jes. 55, 1 -11
Bar. 3, 9 - 15 + 32 - 4, 4
Ez. 36, 16 - 17a + 18 - 28
Rom. 6, 3 - 11
Evangelie Mt. 28, 1 - 10
12 april
Paaszondag
1e lezing hand. 10, 34a + 37 - 43
2e lezing Kol. 3, 1 - 4 of 1 Kor. 5,
6b - 8
Evangelie Joh. 20, 1 - 9 of Mt. 28,
1 -10
13 april
Tweede Paasdag
1e lezing Hand. 2, 14 + 22 - 32
Evangelie Mt. 28, 8 - 15
19 april
Tweede zondag van Pasen
1e lezing Hand. 2, 42 - 47
2e lezing 1 Petr. 1, 3 - 9
Evangelie Joh. 20, 19 - 31
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Uitnodiging Interreligieuze
Ontmoeting Leidsche Rijn
Het
I.O.L.R. nodigt u uit om
op 3 april om
11:00 uur een expositie bij te wonen
van religieuze posters
gemaakt door leerlingen van het
Leidsche Rijn College.
Twee jaar geleden is de Interreligieuze Ontmoeting Leidsche
Rijn opgericht (IOLR), een overleg
tussen het Islamitisch Cultureel
Centrum Leidsche Rijn (ICCLR),
de Hindoetempel (mandir) Shri
Ganesh en de lokale christelijke
kerken vertegenwoordigd door de
PKN Torenpleinkerk en de RK Parochie Licht van Christus.
Als eerste activiteit is in 2018 een
ruime ontmoeting tussen de lokale religieuze gemeenschappen georganiseerd, met gesprek, zang en
dans en als afsluiting wereldhapjes. We mochten ook burgemeester Van Zanen en wethouder Van
Ooijen begroeten op deze middag.
Het IOLR nodigt u graag uit voor
een tweede activiteit. Deze keer
haken wij aan bij het jaarlijkse religieproject van het Leidsche Rijn
College. In de week van 30 maart
tot en met 3 april gaan de leerlingen uit de brugklas kennismaken met verschillende religies in
Utrecht. Voorgangers van religi-

euze gemeenschappen komen
op de school gastlessen geven, en
groepen leerlingen zijn welkom in
de godshuizen voor een rondleiding of interview.
Op vrijdag 3 april ronden de leerlingen deze ‘Week van de Religie’ af met een slotopdracht door
in groepjes een poster te maken
waarop ze met tekst en beeld laten
zien wat zij over de verschillende
religies geleerd en ontdekt hebben.
Deze posters worden getoond in
een expositie op de school. De
leerlingen staan bij hun posters
zodat zij erover kunnen vertellen en u kunt natuurlijk vragen
stellen. Uit alle posters worden 3
exemplaren uitgekozen die de komende maanden een rondgang
langs verschillende gebedshuizen
in Utrecht maken.
Het IOLR en het Leidsche Rijn College heten u van harte welkom op
deze educatieve en religieuze dag!
Deel uw persoonlijke verhalen en
kennis met de leerlingen en luister
naar hun ideeën en inzichten.
Activiteit: Expositie religieuze
posters leerlingen LRC
Datum: 3 april 2020
Tijd: 11:00-12:30 uur
Locatie: Leidsche Rijn College,
Maartvlinder 1 te Utrecht

Doopvieringen
Willibrordkerk
Vleuten
4 april
2 mei
26 juni

Mariakerk
De Meern
25 april
23 mei
27 juni

gezamenlijke
voorbereiding
8 maart
26 april
10 mei

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
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Vastenproject
kindernevendienst
Het vastenproject is al enkele weken bezig, elke zondag is er bijzondere aandacht voor kinderen
terwijl we onderweg zijn naar het
Paasfeest. We vieren ook Palmzondag en staan stil bij Jezus’ kruisdood tijdens de kinderkruisweg.
Dit zijn de resterende data van de
vieringen en activiteiten:
Zondag 22 maart 2020:
kindernevendienst om 9.30 uur in
de Mariakerk
Zondag 29 maart 2020:
kindernevendienst om 9.30 uur in
de Mariakerk
Zondag 5 april 2020:
Palmpasen in beide kerken,
9:30 uur Mariakerk, 11:00 uur in de
Willibrordkerk
Vrijdag 10 april 2020:
Kinderkruisweg in de Mariakerk
om 13.00 uur
Zondag 12 april 2020: (1e Paasdag):
familieviering om 11.00 uur in de
Willibrordkerk
Voor vragen kunt u bellen en/of
mailen met:
Elizabeth Pappot: 06-49370895/
elizabeth.pappot@outlook.com
Margreet Dankerlui: 06-50247266/
info@margreetanches.nl

Kinderkruisweg
in de
Mariakerk

Dit is een heel indrukwekkende
middag, geschikt voor alle kinderen en hun ouders, opa’s en oma’s
en andere belangstellenden. Het
duurt ongeveer een half uurtje.

Meer informatie
Voor vragen en informatie kun je
contact opnemen met Marie-Louise van Doorn: magr_van_doorn@
hotmail.com

of verwend opgevoed worden?).
De vormelingen hebben het gehad over het karakter (bijvoorbeeld
krijg je het automatisch of komt het
door je opvoeding en het gedrag
van je vrienden?). Ook hebben de
vormelingen een tijdlijn gemaakt
vanaf je geboorte tot je dood met
belangrijke gebeurtenissen en herinneringen.
Daarna moesten de vormelingen
met behulp van de tijdlijn in een
minuut iets over zichzelf vertellen
en dat is best kort als je in een minuut iets over jezelf moet vertellen!

We hebben een werkboekje gekregen met de naam 'In vuur en vlam'.
Uit dat werkboekje gaan we opdrachten maken samen met Yuri
ter voorbereiding van het vormsel.

Op vrijdag 10 april is er om 13.00
uur de kinderkruisweg in de Mariakerk te De Meern.
We vertellen dan het verhaal van
het lijden van Jezus en lopen langs
de staties (schilderijen).
Je mag bloemen en tekeningen
meenemen om bij het kruis neer te
leggen.

Start Vormsel 2020
Tijdens de informatieavond hebben alle vormelingen elkaar ontmoet. De ouders moesten zeggen
waarom ze zo trots zijn op hun
kinderen, de vormelingen mochten hun hobby vertellen.
In de eerste les gingen de vormelingen het samen met Yuri hebben
over de zeven sacramenten, hoe
het komt dat iedereen er verschillend uit ziet en over de opvoeding
(bijvoorbeeld: kan je beter streng

Op 15 maart staat er een uitje voor
de deur, de vormelingendag in
Amersfoort.
We zullen ook de bisschop ontmoeten en op 14 juni zal het Vormsel plaatsvinden.
Giulia Invernizzi,
één van de vormelingen.

De 16 tieners die zich dit jaar op het H. Vormsel voorbereiden: Elize, Chaneira, Linda, Witek, Imani, Floortje,
Mijntje, Giulia (de schrijfster van het verslag!), Laura, Siënna, Floris Jan, Isolde, Lars, Noë, Rebecca en Luka.
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PCI
Doet u weer mee aan de Paasactie?
Voorafgaand aan Pasen is er traditioneel de Paasactie van de
Parochiële Caritas Instelling. De
hele Veertigdagentijd en in het
bijzonder de week na Palmzondag, de Goede Week, staat in het
teken van het brengen van oﬀers.
Wij kunnen dat ondersteunen
door te geven voor die mensen
die het ﬁnancieel erg moeilijk
hebben. Want ook in ons parochiegebied is er helaas veel (verborgen) armoede.
Net als voorgaande jaren ontvangt
u bij het paasnummer van Drieluik een envelop met een brief en
een acceptgiro. U kunt deze laatste
gebruiken om uw donatie over te
maken.

Geeft u liever contant? Dan kunt u
uw bijdrage geven tijdens de collecte in de kerk op Witte Donderdag. Wilt u liever zelf overmaken
of telebankieren? Maak dan u bijdrage over naar bankrekening:
NL 54 RABO 014 089 6821 t.n.v.
PCI Licht van Christus.
Wilt u meer informatie over de
Paasactie of het werk van de PCI
in zijn algemeenheid, belt u ons
dan gerust op 06-833 420 37 of
stuur een email naar: pci@lichtvanchristus.nl
Alle grote en kleine beetjes helpen.
Namens alle mensen die onze
hulp goed kunnen gebruiken, alvast hartelijk dank voor uw gift!

Helpt u
de PCI
helpen?
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

Het PCI bestuur

Maatregelen bisschoppen vanwege het coronavirus
Nu het virus ook in Nederland is
vastgesteld laten de Nederlandse
bisschoppen weten dat met ingang van de zondagsviering van
1 maart het volgende van kracht
is in de Nederlandse Kerkprovincie, zolang het virus nog niet onder controle is:
Tijdens vieringen in parochies en
instellingen is het ontvangen van
de communie op de tong niet mogelijk;
De communie kan alleen op de

hand worden ontvangen en dient
alleen door de celebrant uitgereikt
te worden;
De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
Kerkgangers geven elkaar bij de
vredeswens niet de hand;
Er wordt geen gebruik gemaakt
van wijwater bij binnenkomst en
verlaten van de kerk
PS. En ook geen handen schudden
bij het verlaten van de kerk.
In december 2019 startte in China

een uitbraak van een coronavirus.
De meeste patiënten met dit virus
hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere
verspreiding van het virus tegen
te gaan. Op 27 februari is het virus
voor het eerst in Nederland bij een
persoon vastgesteld.
De belangrijkste maatregelen die
volgens het RIVM genomen kunnen worden om verspreiding van
het coronavirus te voorkomen,
zijn:
Regelmatig handen wassen;
In de binnenkant van de elleboog
hoesten en niesen;
Papieren zakdoekjes gebruiken.
De bisschoppen vragen de gelovigen om te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn
van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden.
Bisschoppen in het buitenland,
waar eerder sprake was van het
coronavirus, hebben eveneens
maatregelen afgekondigd, hetzij
als Bisschoppenconferentie hetzij
als bisdom. Zie hiervoor dit bericht
op rkliturgie.nl.
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De gouden
regel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie
« Behandel

Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie
Dat
is het hart
behandelen. Dat is het hart van de Wet en de
Profeten.
(Mt van
7,12)de Wet en de de Prefoeten. » (Mt 7

egel

De gouden regel

Maart 2020
Veel
mensen
volgendus
Jezus
en zijn
leerlingen,
klimmen
op de top van een heuvel, wat een
Behandel
anderen
steeds
zoals
je zou willen dat zeZe
jullie
behandelen.
len dat ze«jullie
behandelen.
maar hoeDat
kunnen
ze
tot
iedereen
spreken?
goed
idee.
Nu
kan iedereen de toespraak van
foeten. » (Mt 7,12). is het hart van de Wet en de de Prefoeten. » (Mt 7,12).
Jezus horen.

n

Ze
klimmen
op
de top
van
een regel
heuvel,
eendoe
Jezus
sluithebben
af met
de
gouden
diewat
zegt:
Op
school
we
spelletjes
gedaan
met
goed
idee.
Nu kanwat
iedereen
de
toespraak
van
aan de
anderen
je zou
willen
datmet
de anderen
verschillende
klassen.
We moesten
ballen
Jezus
horen.
voor
jou doen.
de
kegels
omver gooien.

Jezu
« Beha
aan d
voor

Jezus
sluit afvolgen
met deJezus
gouden
die zegt: doe
Veel
mensen
en regel
zijn leerlingen,
aan
anderen
je zou
dat
anderen
Ik
zagde
een
kleinewat
jongen
diewillen
geenspreken?
bal de
te pakken
maar
hoe
kunnen
ze tot
iedereen
voor jou
kreeg
omdoen.
ook een keer te kunnen gooien.

Ze
klim
Toen
goed
aan hi
Jezus
Missc
mijn h

Voor meer info zie: website www.focolare.nl of www.focolare.be © Nieuwe Stad, Abdijlaan 24, 5253 VP Nieuwkuijk.

Ik zagikeen
kleine
die geen
balheb
te pakken
Toen
weer
een jongen
bal te pakken
had,
ik die
kreeg
om
ook
een
keer
te
kunnen
gooien.
aan hem gegeven. Hij was blij te kunnen gooien.
Misschien hadden we een punt minder, maar in
mijn hart was er een punt meer. (Gianni Italië)

te www.focolare.nl of www.focolare.be © Nieuwe Stad, Abdijlaan 24, 5253 VP Nieuwkuijk.
Nieuwkuijk.

Toen ik weer een bal te pakken had, heb ik die
Op school
hebben Hij
wewas
spelletjes
gedaan gooien.
met
aan
hem gegeven.
blij te kunnen
verschillende
klassen.
We
moesten
met
ballen
Misschien hadden we een punt minder, maar in
de kegels
omver
gooien.
mijn
hart was
er een
punt meer. (Gianni Italië)

Ik zag
kreeg
15

Voor meer info zie: website www.focolare.nl o

LICHT VAN CHRISTUS

Familieviering
Vastentijd
We begonnen de Veertigdagentijd met een familie-eucharistieviering in de Mariakerk. Het was
verheugend dat er veel gezinnen
waren. In plaats van een preek
een preekgesprek met de kinderen
over de Vastentijd aan de voet van
het Vastenkruis in een miniwoestijn. Als je goed kijkt zie je ook een
vastentrommel. Veel ouderen staken de hand op bij de vraag of zij
als kind een vastentrommeltje gehad hadden.

Eerste Heilige Communieles communicanten Vleuten
U heeft het misschien al gemerkt: de voorbereiding op de
Eerste Heilige Communie is weer
begonnen, ook in de Willibrordkerk. Dit jaar met een mooi aantal
van 22 kinderen.
Begin januari kwamen eerst de
ouders samen ter kennismaking
en het delen van eigen ervaringen
van de eerste communie. Een bont
gezelschap, waarbij een groot deel
is opgegroeid in het buitenland,
zoals Latijns-Amerika of Polen,
waar het doen van de eerste communie vanzelfsprekend is.
De voorbereiding houdt in dat
tijdens vier zondagdiensten de
communicanten een aantal les-
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sen onder leiding van Yuri volgen,
waarbij gebruik gemaakt wordt
van de de kleurrijke methode ‘Blijf
dit doen’.
Met een klein stapeltje huiswerk
om zelf verder aan te werken. Terug in dienst besteedt pastoor Los
ook extra aandacht aan de communicanten, zoals het uitreiken
van een speldje met het breken van
het brood op de eerste leszondag
(26 januari) en een kinderbijbeltje
de tweede leszondag (9 februari).
Een bijzondere dienst vond plaats
op 2 februari, waar twee communicanten, Stella en Yunze, gedoopt
werden, onder toeziend oog van
de andere communicanten. We-

derom met extra uitleg van pastoor Los.
Er zullen de komende tijd ook activiteiten zijn buiten de kerkdiensten, zoals het bezoeken van de
bakker en een rondleiding door de
kerk, en wordt er gewerkt voor een
goed doel.
De Eerste H. Communie voor
Vleuten zal plaatsvinden op 24
mei. De komende maanden zullen
wij jullie op de hoogte houden op
de weg hiernaar toe.
Werkgroep public relations EHC
Vleuten

Uitnodiging aan grote
en kleine zangers voor
het PROJECTKOOR met
PASEN
Voor het projectkoor tijdens de familieviering op het hoogfeest van Pasen worden nog zangers gezocht. We
hopen met Pasen op een mooie afvaardiging vanuit de families. De liederen die worden gezongen zijn een
mooie mix voor alle leeftijden.
De repetities zijn in De Meern op
zondag 29 maart en 5 april om 10.30u.
Na de H.mis is er eerst nog gelegenheid om even koﬃe en limonade te
drinken alvorens de repetitie start.
De uitvoering met Pasen is om 11.00
uur in Vleuten. Als je mee wilt doen
stuur s.v.p. even een emailtje naar
karin.vanderhelm@planet.nl

Vastenactie 2020: ‘Werken aan je toekomst’
Opleiding en scholing staan centraal bij de Bisschoppelijke Vastenactie in 2020. Het thema van de
Bisschoppelijke Vastenactie luidt
dan: ‘Werken aan je toekomst’.
De Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie is de rooms-katholieke
hulporganisatie voor Nederland.
Deze stichting ondersteunt mensen in ontwikkelingslanden die
zich inspannen voor een rechtvaardiger, humaner en welvarender samenleving. Solidariteit met
medemensen in nood is een wezenskenmerk van Kerk zijn. De
projecten die de stichting ondersteunt, komen dan ook ten goede
aan alle mensen.
De campagne van de Bisschoppe-

lijke Vastenactie in de veertigdagentijd 2020 – van 26 februari tot
en met 12 april – staat in het teken
van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Het thema is dan ook ‘Werken
aan je toekomst’. Een gedegen opleiding stelt mensen beter in staat
een redelijk inkomen te verdienen
en eventueel een eigen bedrijf op
te zetten. Hoewel tegenwoordig al
91 procent van alle kinderen wereldwijd basisonderwijs volgt, krijgen veel jongeren niet de kans om
verder te leren. Ze zijn dan aangewezen op ongeschoold en slecht
betaald werk.
Vervolgonderwijs is noodzakelijk
Miljoenen mensen die werken, leven ondanks hun baan in armoede. Een goede opleiding kan daar
verandering in brengen en ervoor
zorgen dat mensen een fatsoenlijk inkomen gaan verdienen. Dat
maakt hen economisch en maatschappelijk sterker. Net als in Nederland is vervolgonderwijs dus
noodzakelijk voor een toekomst
met perspectief.
Op eigen benen
Met hulp van Vastenactie volgden
al meer dan vierduizend mensen de afgelopen drie jaar een be-

roepsopleiding en kregen meer
dan tienduizend jongeren basis- of
voortgezet onderwijs. Met de Vastenactie-campagne 2020 krijgen
nog veel meer mensen een steuntje in de rug om ze te helpen op eigen benen te staan, voor zichzelf
en hun familie te zorgen én een rol
te spelen in hun gemeenschap.
Onderneming opstarten
In 2020 steunt Vastenactie daarom
verschillende projecten die beroepsonderwijs aanbieden – onder andere in Bangladesh, Zambia
en Sierra Leone. Voor veel (jonge)
mensen zijn vakscholen te ver
weg. Anderen, die wel een opleiding hebben gevolgd, vinden op
het platteland waar ze wonen geen
werk. Zij krijgen steun bij het opstarten van een eigen onderneming. Met deze projecten worden
de mensen in de genoemde landen in staat gesteld te werken aan
een betere toekomst.
Naast de bijbehorende doelen,
wordt ook vermeld waarheen de
opgebrachte gelden overgemaakt
kunnen worden. Bisschoppelijke
Vastenactie IBAN NL21 INGB 0000
0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den
Haag. Kijk voor meer informatie op
www.vastenactie.nl
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(Nog) eenzame ouderen
Niet verbloemen
Zelfs Den Haag buigt zich over de
problematiek van de ‘eenzame ouderen’. Door de individualisering
in de samenleving en de sluiting
van vele verzorgingshuizen komen
veel ouderen in een isolement terecht. Je kunt dat verbaal proberen op te lossen door niet langer
over ouderen maar over senioren
te spreken. In gewone taal heet zoiets ‘verbloemen’. Maar zo werkt dat
helaas niet. De samenleving en de
mentaliteit in korte tijd veranderen
is een utopie. De vraag is wat dan?
In elk geval niet met de handen in de
schoot gaan zitten of de problematiek negeren tot we zelf ervaren wat
het is om je af te vragen wat nog de
zin van je leven is en of jij er nog wel
toe doet, omdat er niemand naar je
vraagt of omkijkt.
Wat kunnen we persoonlijk doen?
Wat gebeurt er al?
Het is heel goed als we persoonlijk
om ons heen kijken of we misschien
wat meer aandacht te schenken aan
ouderen om ons heen in de familie
en de buurt. Voor de welzijnsorganisaties hier in Vleuten-De Meern,
Leidsche Rijn hebben de eenzame
ouderen prioriteit. Ze leiden vrijwilligers op om te proberen hen
uit hun afzondering te laten komen. Ook organisaties als de KBO
en de Zonnebloem bezoeken ouderen die aan huis gebonden zijn.
Als parochie hebben we rond de Willibrordkerk een actieve werkgroep
Zieken en ouderen. Rond de Maria-

kerk zijn een paar individuele bezoekers met een speurneus voor zieke
en oudere parochianen.
Teken des tijds
Toch bereiken we zeker niet iedereen. Belangrijke reden is dat echt
eenzame ouderen daar niet zelf
voor uit komen. Begrijpelijk. Maar
het moet mogelijk zijn om binnen
zo’n bijzonder netwerk als de parochie met 12.000 ingeschreven leden
waarvan meer dan 1000 80-ers meer
eenzame ouderen op te sporen- zonder privacy te schenden - en hen het
gevoel te geven dat ze er wel degelijk toe doen, en dat er een (geloofs)
gemeenschap om hen heen staat.
In de afgelopen tijd hebben vier
mannen zich, onafhankelijk van elkaar, opgeleid als vrijwilliger, bij het
pastorale team gemeld om speciaal
deze groep eenzame ouderen te bezoeken in de hoop hen wat aandacht
en uitzicht te bieden. Ik vind dat we
dit best mogen zien als een teken van
de Geest en een teken van de tijd. Het
is ook een zaak van gebed.
Aanmelding
Voelt u zichzelf een beetje ‘eenzame
oudere’ en ziet u uit naar een bezoek,
wilt u zich dan melden bij ons secretariaat dat uiteraard beroepsgeheim
kent telefoon 030-6774571 of email
secretariaat@lichtvanchristus.nl . U
kunt ook iemand anders dan uzelf
aanmelden op voorwaarde dat u dit
met de betrokkene besproken hebt
en dat deze instemt.
Pastoor Martin Los

Caeciliakoor in Vleuten
zoekt nieuwe leden
Zingen is een gezonde tak van
sport voor jong en oud. Door natuurlijk verloop heeft ons koor
een ledentekort. Ons koor heeft
ook behoefte aan verjonging. U
hoeft absoluut geen ster te zijn
om met ons mee te doen. Waarom
zou u het ook niet eens proberen?
Het Caeciliakoor zingt liederen die
passen in eucharistievieringen,
meest Nederlands, één- of meerstemmig. Het verzorgt de vieringen
in de Willibrordkerk. Tevens luisteren wij de kerkelijke feestdagen op
met passende feestelijke liederen.
Wij nodigen u van harte uit om op
maandagavond om 19.30 uur in Kerkestein, [achter de Willibrordkerk]
een repetitie bij te wonen onder de
bezielende leiding van onze dirigent
-organist Jos Post.
U wordt met open armen ontvangen
en kan gelijk de [gezellige] sfeer een
beetje proeven. En denkt u nu niet
dat u niet kunt zingen.
In een koor heeft men steun aan
elkaar.
En wat nog mooier is, zingen geeft
positieve energie!
Wat ook belangrijk is, het geeft een
goed gevoel om iets voor de gemeenschap te betekenen.
Heb ik u enthousiast gemaakt of
weet u wellicht iemand die interesse
heeft?
Belt u dan de volgende nummers:
voorzitter Nol Gresnigt
tel.06 26929814 of 6771671
secretaris, Jeanne Gresnigt
tel. 030 6771361 0636006887
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Start restauratie Pastorietuin Willibrordkerk

In 2017 is na diverse gesprekken met de gemeente, met de directe buren van de kerk en na diverse verkeersstudies is de vergunning ingediend bij de gemeente Utrecht.
In de vorige Drieluik kon de werkgroep “Restauratie Pastorietuin en
Voorplein Willibrordkerk” u informeren dat na een lang proces de
vergunning van de gemeente Utrecht is ontvangen.
Inmiddels is aannemer Van Zuijlen uit Haarzuilens bereid gevonden deze klus voor de parochie te
gaan uitvoeren. Op voorhand is
door Van Zuijlen een forse projectkorting gegeven, waardoor
hij een veel lagere prijs had dan
de andere aanbieders op dit werk.
Ondanks dat de aanbieding veel
lager is dan die van de andere aanbieders, is er nog een behoorlijk
gat van ca. € 15.000 te dichten.
Het Parochie bestuur en de “werkgroep Restauratie Parochietuin
en Voorplein Kerk” is overtuigd
dat de nu nog ontbrekende financiën alsnog worden gevonden.
Enerzijds door nog een keer kritisch van de verschillende werkzaamheden te kijken en waar mogelijk samen met vrijwilligers en
van Zuijlen kosten te besparen,
anderzijds door het vergroten van
de inkomsten door bij voorbeeld
extra donaties op de bankrekening van de Parochie Licht van
Christus NL09 RABO 0367521059
o.v.v. restauratie pastorietuin
of door het beschikbaar stellen van goederen en diensten,
of een activiteit die geld oplevert. Een beneﬁet activiteit oid.

Wilt u meer informatie wat er nodig is mail dan naar kerkhofvleuten@lichtvanchristus.nl.
Waarom gaan we de werkzaamheden uitvoeren ?
Het kerkgebouw, het gebouw
van de Pastorie en de Pastorietuin vormen samen een historisch monumentaal ensemble en
staan op de Rijksmonumentenlijst.
De bomen, de inrichting van de
open ruimtes en de paden structuur zijn in de loop der tijd door diverse omstandigheden kwalitatief
achteruit gegaan. Het is tijd voor
groot onderhoud.
Wat wordt er beter / mooier ?
Het is op dit moment niet prettig om met een rouwstoet over de
Paddenaar te gaan.
De Paddenaar is erg druk geworden doordat er steeds meer fietsers gebruik maken van deze
route. Daarnaast zijn er vaak aan
het einde van de begrafenis mis
juist een stroom van kinderen en
ouders die de Willibrordschool
en de BSO bezoeken. Hoewel de
dood bij het leven hoort en kinderen daarmee best mogen wor-

den geconfronteerd, is het voor de
stoet vervelend om langs een vol
speelplein met spelende kinderen
of wachtende ouders te moeten.
Met de aanpassing van de pastorietuin realiseren we een mooie
rustige route naar de begraafplaats door de Pastorietuin.
Ook wordt de tuin en het voorplein van de kerk weer een mooi
samenhangend geheel, met mooie
bestrating zoals op de Pastoor Ohllaan.
De aangepaste pastorietuin geeft
toegang tot het kerkhof en maakt
het mogelijk om parochieactiviteiten in de tuin te houden, zoals
een openlucht mis, een vrijwilligers evenement etc. Daarnaast is
de tuin een prachtige plek, waar u
even tot rust kunt komen, in een
omgeving met bijzondere bomen,
bloemen en planten, een sfeer van
sereniteit en rust. Ook wandelaars,
natuurliefhebbers, rustzoekers en
mensen met belangstelling voor
de plaatselijke geschiedenis vinden zo hier dadelijk hun inspiratie.
Door de ontsluiting van het Kerkhof met de Pastorietuin ontstaat
er in Vleuten een extra ruimte vol
met groen en rust en een passende omgeving bij de monumentale
kerk en pastoriegebouw.
De restauratie van de Pastorietuin en het voorplein van de Kerk
wordt ﬁnancieel mede mogelijk
gemaakt door:
R.K. Broederschap van Vleuten
1472, Initiatievenfonds van de gemeente Utrecht, Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV, gevestigd te
Haarzuilens, de penningmeester
van “Willibrord Helpt” Nico van
Rossum, KF Heinfonds, Provincie
Utrecht en Natuur en Milieufederatie Utrecht, bijdragen van parochianen.
Uitvoering van de werkzaamheden
De werkzaamheden starten in de
loop van februari en zullen rond
Pinksteren dit jaar klaar zijn.
Wilt u op enige wijze meehelpen
bijv. door het organiseren van
een actie of een crowdfunding
informeer de werkgroep per mail
via
kerkhofvleuten@lichtvanchristus.nl.
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Palmzondag in
beide kerken
Maak thuis een Palmpaaskruis en
neem deze mee naar de kerk
Op zondag 5 april wordt in beide
kerken Palmpasen gevierd. In de
Mariakerk om 9:30 uur, in de Willibrordkerk om 11:00 uur.
Maak samen met jullie kinderen thuis een Palmpaaskruis en
breng dit mee naar de kerk. De
kinderen gaan vanuit de kerk naar
de kindernevendienst. Hier wordt
uitgelegd wat de betekenis is van
het Palmpaaskruis met al die kleuren, snoepjes, rozijntjes, mandarijntjes en eitjes.
Daarna wordt het verhaal over Jezus, die op een ezeltje Jeruzalem
binnenkomt, verteld en met de
kinderen gespeeld. De kinderen
vormen dan een haag met hun
Palmpaaskruizen om Jezus te begroeten: ‘Hosanna!’.
Ten slotte gaan we de Palmpasenkruizen nog een beetje mooier
maken met een broodhaantje en
een palmtakje. Deze Palmpaaskruizen worden na aﬂoop niet
naar huis meegenomen, maar
gebracht naar zieken en ouderen in de parochie die niet meer
zo eenvoudig naar de kerk kunnen
komen, en naar mensen die het
afgelopen jaar een dierbare verloren hebben. Jullie krijgen hiervoor
een adres, of gaan samen naar een
zorghuis. Vertel alvast thuis aan
de kinderen dat ze iets maken
voor iemand anders, en waarom
dat zo mooi is om te doen!
Terug in de kerk worden de kinderen en hun Palmpaaskruizen gezegend en lopen we in processie
door de kerk.

meer ziet. Elke kleur die je kiest
heeft een betekenis, dat gaan we
ontdekken tijdens de kindernevendienst.

De langste lat (hoofdlat) ga je verticaal gebruiken, de kortste lat horizontaal. Met de kortste lat vorm
je dus een kruis op de hoofdlat,
door de korte lat ongeveer 2/3
van de onderkant, op de grote lat
te bevestigen. Spijker of schroef
de latten aan elkaar vast in de
vorm van een kruis of bind de latten met touw stevig aan elkaar.
Sla tenslotte bovenop de top van
het kruis in het midden een dikke
spijker, waarop later het broodhaantje kan worden geprikt.

Zo maak je een
Palmpaaskruis
1. Een plat kruis maken
Neem twee houten latten of stokken. Eén stok van ongeveer 50
centimeter en eentje van ongeveer 30 centimeter lang. Afhankelijk van de grootte van het kind,
kan de stok natuurlijk groter of
kleiner worden gemaakt (bijvoorbeeld in de verhouding 60 centimeter en 40 centimeter, etc).
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3. Het versieren van het kruis
Maak met een grote naald en stevig draad één of meerdere slingers
van bijvoorbeeld pinda’s, rozijnen,
eitjes, gekleurd snoep en gedroogd
fruit. 12 pinda’s of snoepjes staan
voor de 12 apostelen, 30 rozijnen
staan voor de 30 zilverlingen waarvoor Judas Jezus verried. Eitjes
staan voor het nieuwe leven en de
grot die open breekt. Mandarijntjes
staan voor de zure azijn die Jezus
aan het kruis moest drinken.
Het broodhaantje doet ons natuurlijk aan Petrus denken die de haan
hoorde kraaien, maar ook aan de
nieuwe dag die aanbreekt: Jezus
die verrijst!

2. Het hout omwikkelen
Omwikkel de latten met gekleurd
papier of lint, zodat je het hout niet

Hang de slinger(s) over en aan de
horizontale stok van het kruis. Je
kunt deze ook met punaises in het
hout vastzetten.

Live The Passion
met de Tienergroep
op Witte Donderdag
Op 9 april is het Witte Donderdag,
dan gaan we samen live op een
groot scherm The Passion kijken.
Voorafgaand om 19:00 uur is in de
Mariakerk de Witte Donderdagviering waar The Passion op gebaseerd is. Om 20:30 uur gaan we in
onze tienerruimte kijken naar The
Passion die dit jaar in Roermond
plaatsvindt.

Bedevaart naar
Kevelaer 2020

Alle tieners in de parochie kunnen komen kijken, ook als je nog

nooit naar de tienergroep gekomen bent.
Elke maand tienergroep
De Tienergroep komt gewoonlijk
elke 2e zondag van de maand samen van 19:00-20:30 uur, op het
pastoraal centrum: Pastoor Ohllaan 36 te Vleuten.
Wil je een keer meedoen, stuur
dan een mailtje naar Yuri: saris@
lichtvanchristus.nl

Heeft u al vakantieplannen gemaakt? Waarschijnlijk wel, hopelijk zijn wij dan niet te laat want
hier komt de datum dat de Parochie weer naar Kevelaer gaat. Op
woensdag 26 en donderdag 27
augustus 2020 is het weer zo ver
en gaan wij met andere pelgrims
uit de Provincie Utrecht weer op
weg naar Kevelaer.
In De Meern heeft Karin van der
Helm het werk overgenomen van
Hannie Pouw-Veenendaal.
Hannie was jarenlang de motor
voor Kevelaer en wist vele mensen over te halen om mee te gaan.
Ook Jacqueline Oostrom werd vorig jaar in het diepe gegooid toen ze
het werk van Karel Honings overnam. Karel was het opperhoofd
van de misdienaars en acolieten
en regelde dat zij op tijd bij alle activiteiten aanwezig waren. En in
Kevelaer verandert er nogal eens
wat en dan moet je wel flexibel zijn.
In de komende Drieluiken leest u
nog meer over de bedevaart maar
noteert u alvast de datum in uw
agenda.
Heeft u vragen neem, dan contact
op met een van de contactpersonen:
De Meern: Karin van der Helm tel.
06-292 44 981
e-mail: karin vanderhelm@planet.nl
Vleuten Toos Oostrum
tel. 030-677 2718
e-mail: t.oostrum@casema.nl

Iets nieuws bij de Eucharistieviering
op maandag en donderdag in de Mariakerk
Als u doordeweeks naar de mis
komt, zult u merken dat wij iets
nieuws ingevoerd hebben. Naar
aanleiding van het jaar van de Eucharistie, zijn we begonnen (net
als bij kloosters) zoals onderstaande te lezen is.

Mariakerk Eucharistieviering op
maandag 19.00 uur en donderdag
9.00uur
Gaat u ter communie?
Svp de hostie voor uzelf met
schepje apart leggen in de hostieschaal.
Romeins missaal voor
weekdagen
Om de lezingen van de Eucharistieviering te volgen om samen de
antwoordpsalm en Alleluia-vers te
lezen.
S.v.p. Na de mis terug leggen.
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Algemene info
Parochie
Misintenties
Liefst schriftelijk aan pastoraal
centrum, met precieze vermelding van
de te noemen naam of intentie, datum,
tijdstip, en kerk € 12,00 per intentie

Pastoraal team
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
aanbevelingen
pastoraatsgroep@lichtvanchristus.nl

Parochiebestuur
Voorzitter
Pastoor M. Los
Vice-voorzitter
De heer J.P.M. Oomes
voorzitter@lichtvanchristus.nl

pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Ledenadministratie
Iedere donderdag van 10-12 uur
in het pastoraal centrum,
t: 6774571 - ledenadministratie@lichtvanchristus.nl
Kerkbalans / Parochiebijdragen
Raborekening
NL73RABO 0367503417
t.n.v. Kerkbalans Parochie Licht van
Christus
Donaties Drieluik
Raborekening
NL52RABO 0154547085 t.n.v. Drieluik
Parochie Licht van Christus
Kerkradio
Kim Hugen, t: 6774571 (financiën)

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

Secretaris
Mevr. M.A.G. Becking-Groeneveld
(alleen zaken aangaande het
parochiebestuur)
bestuurssecretaris@lichtvanchristus.nl

Algemene info
Willibrordkerk

Communicatie
De heer F.J. Brokers
brokers@lichtvanchristus.nl

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

Beheer
De heer J. Berndsen
berndsen@lichtvanchristus.nl
Penningmeester
Mevr. S.R. Abrahams
penningmeester@lichtvanchristus.nl
(Alleen zaken aangaande het parochiebestuur) Voor alle overige vragen van
financiële aard (ook voor het indienen
van declaraties):
Kim Hugen, financiële administratie
financieleadmin@lichtvanchristus.nl
Tel. 030-6774571
Bereikbaar op maandag, dinsdag en
donderdag tussen 8.30 en 15.00 uur
Algemeen
Vacature

Pastoor Ohllaan 34
3451 CC Vleuten

Kerkhof Willibrordkerk
Dhr. N. de Rijk, t: 6771509
Mortuarium Vleuten
Mevr. Jeanette Tersteeg
t: 06-48610017

DRIELUIK
Informatieblad van en voor
de parochie
LICHT VAN CHRISTUS
www.lichtvanchristus.nl

21e jaargang nummer 3
21 maart t/m 24 april 2020
REDACTIEADRES
Pastoor Ohllaan 36
3451 CC Vleuten
drieluik@lichtvanchristus.nl
t: 030 6774571
REDACTIE & MEDEWERKERS
Joke Eijzenbach, Oswald Melcherts,
Gemma van Doorn, Renata
Nieuwenhuizen, Monique Verhoof,
Cristine Oostendorp, Henny Zegers,
Jeroen Ploeg, Martha Goedings
(illustraties) en vrijwilligers voor
verspreiding
VERSPREIDING
Coördinatie en distributie:
De Meern: fam. Voskuilen
tel. 030-6661496
Vleuten: Nel van Rooijen
tel. 030-6775198
Voor vragen, aanmeldingen,
wijzigingen en advertenties:
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl
t: 030 6774571
DRUK & VORMGEVING
Van Rooijen Grafisch, Vleuten
www.vanrooijengrafisch.nl
Dit blad wordt gratis verspreid
binnen de parochiegrenzen.
De kosten worden betaald uit de
opbrengst van advertenties en
donaties van de lezers.

INLEVEREN KOPIJ VOLGENDE DRIELUIK
Nummer
4
5

Periode
25 april t/m 29 mei 2020
30 mei t/m 26 juni 2020

Inleverdatum
6 april
11 mei

Kopij mailen naar drieluik@lichtvanchristus.nl, op de inleverdatum
uiterlijk tot 14.00 uur.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.
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persoonlijk
betrokken
betrouwbaar

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

professioneel
kleinschalig
onafhankelijk

De Meern e.o:

030 - 666 22 44
Woerden e.o.:

eerlijke tarieven

0348 - 200 005
dag en nacht

Nabestaanden beoordelen
ons met een

CREATIEVE MEEDENKERS IN DRUK | PRINT | ONTWERP

Odenveltlaan 3 Vleuten | vanrooijengrafisch.nl | 030-6772730

Den Hamstraat 9
3451 BM Vleuten
tel. 030-6772421
www.oostborg.nl

PMS 7466

Openingstijden showroom:
ma. t/m don. 09.00-17.00 uur
vrijdag 09.00-15.00 uur

of buiten deze tijden op afspraak.

de winkel!
Binnenkort geheel vernieuw
ducten,
pro
e
Met nog meer dagvers
natuurlijk
en
n
ijde
alt
zoals salades, ma
nt.
ime
ort
ass
wde
rou
vert
ons

Binnenkort geheel vernieuwde winkel!
Met nog meer dagverse producten,
Pastoor
21
zoals salades,
maaltijdenOhllaan
en natuurlijk
3451assortiment.
CB Vleuten
ons vertrouwde

Tel. 030 - 6771307
janbosuwgroenteman

9,7

amentiuitvaartverzorging.nl

Heeft accommodatie voor:

Beschikt o.a. over de
volgende faciliteiten:

* Vergaderingen
* Condoleances
* Cursussen
* Lezingen

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

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

vermey | uitvaartzorg
LOON- EN VERHUURBEDRIJF
AANN. VAN GRONDWERKEN
VLEUTEN TEL. 030-6772614

vermeyuitvaartzorg.nl | 030 2232022
ONTWERP • AANLEG • ONDERHOUD

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

Eikslaan 2, 3455 SL Haarzuilens
Telefoon 030 6775627 of 030 6774540 ('s avonds ook bereikbaar)
ina@atelierheteikeblad.nl cora@atelierheteikeblad.nl
www.atelierheteikeblad.com

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

Veldzigt 53
3454 PW De Meern
Telefoon: 030-246 80 50
Boy Miltenburg: 06-53 76 15 11

Mag de parochie Licht van Christus op
u rekenen? Dank u wel!
2020

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

2020
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Overheaddeuren
Schuifdeuren
Rol- en hefdeuren
Vouwdeuren
Snelroldeuren
Branddeuren
Kraanbaandeuren
www.matexdeuren.nl | 030 662 90 29

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

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
Winkelcentrum Vleuterweide Voor de Burchten 278 Vleuten

Nieuweweg 8 3621 AZ Breukelen
Nabij “De Strook” Tienhoven

0346-264480

Verhuur van
motorboten
en sloepen

Uw uitvaartverzorging
in goede handen
Karel en Angélique
van Dommelen

030 - 666 75 77
uitvaartverzorging

uitvaartverzorgingleidscherijn.nl
GROENTE - FRUIT - STREEKPRODUCTEN

THEMATERWEG 8 HAARZUILENS 06-54 33 84 22 WWW.DEHAARSEGAARD.NL
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Mereveldplein 030-6664667
Vleuterweide 030-7115667 www.bakkerverkerk.nl

