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Vervaart
Uitvaartverzorging B.V.

E: rouwcentrum@vervaart-uitvaart.nl

I: www.vervaart-uitvaartverzorging.nl

Uitvaartcentrum en Uitvaartwinkel
Veldzigt 53, 3454 PW  De Meern

Voor het regelen van een uitvaart,
informatie of een uitvaartverzekering op maat

Dag en nacht bereikbaar  bel 030 666 17 90

Vervaart
Uitvaartverzorging B.V.

AANNEMINGSBEDRIJF VAN ZUIJLEN B.V.
Lagehaarsedijk 9b - 3455 RN Haarzuilens - Tel. 030-6771557 en 6772592

www.vanzuijlenbv.nl

• Ontwerp, aanleg en onderhoud van sportvelden, maneges,
 plantsoenen en tuinen • Grond- en waterwerken Zandweg 151  |  3454 HB  De Meern

Tel. 030 6661579  |  www.bouwbedrijf-kok.nl
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W I E T S E WOLT E R S

Pastoor Ohllaan 37
3451 CB  Vleuten
Hindersteinlaan 17
3451 EV  Vleuten
Tel. 030-677 1237  www.bakkerijakkermans.nl 

middenin Leidsche Rijn•  woningoverdrachten
•  hypotheekakten
•  samenlevingscontracten 
 en huwelijkse voorwaarden
•  schenkingsakten, testamenten 
 en afwikkeling nalatenschappen
•   ondernemingsrecht, oprichten 
 vennootschappen
•  verenigings- en stichtingsakten
•  juridisch advies en second opinion

ELEKTRA                
VERWARMING 

ZONNEPANELEN
0348 443401
info@jrtechniek.nl
www.jrtechniek.nlHARMELEN

DAALHUIZEN B.V.  Boteyken 345, 3454 PD  De Meern
Telefoon: 030 - 662 18 73  |  Mobiel: 06 - 53 23 46 49

info@daalhuizen.nl  |  www.daalhuizen.nl

w w w . t h u y s i n w o n e n e n s l a p e n . n l

Past. Ohllaan 25  Vleuten
T (030) 2452100

www.notarishagen.nl

adres   J.F. Kennedylaan 3 
3451  ZD  Vleuten

telefoon 030 - 677 34 34 
email info@aablom.nl
website www.aablom.nl

AA Blom BV
uw betrouwbare partner in
financiële dienstverlening 

M.ART
Mooie, gedrukte kaartjes 

voor de baby
www.martgeboortekaartjes.nl
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Bestelling huispaaskaars 2020
Op 26 februari is het Aswoensdag en daarna volgt de Vastentijd, waarin 
wij ons weer voorbereiden op het Paasfeest. Daar hoort de bestelling van 
de huispaaskaars ook bij.
Eind februari wordt in beide kerken het formulier neergelegd, waarop u 
uw bestelling kunt doen voor de huispaaskaars. De uiterste datum hier-
voor is zondag 8 maart 2020. Dan heeft u uw bestelling voor Pasen in 
huis.
U kunt de bestelling ook telefonisch doen bij het secretariaat 030-6774571

Nog even en dan begint de Veer-
tigdagentijd als voorbereiding op 
het Paasfeest. We gaan dan als het 
ware een grens over. Maar zonder 
grensbewaking of douane. Het is 
een innerlijke geestelijke grens. 

De benaming Veertigdagentijd is 
in gebruik gekomen na het IIe Va-
ticaanse Concilie, bijna zestig jaar 
geleden, toen ook de Paaswake in 
haar  huidige feestelijke vorm her-
steld werd. De ouderen onder ons 
zijn nog vertrouwd met de naam 
Vastentijd. Zelfs met drie zonda-
gen die er aan voorafgingen als 
Voorvastentijd, om te wennen aan 
de overgang naar een tijd zonder 
geen koekje bij de thee, geen vlees, 
luxe, feesten – zelfs kerkelijke hu-
welijken met een uitbundig feest 
werden niet toegestaan. Dit was al-
leen maar mogelijk doordat de hele 
omgeving meewerkte om deze 
tijd van Vasten te onderhouden. 
Door de vierentwintiguurseco-
nomie, de vrijetijdsbesteding, het 
uiteenvallen van de katholieke zuil 
in ons land kreeg de vorm van de 
Vastentijd steeds meer een per-
soonlijk invulling en verdween 
soms geheel. Nu was het vasten 
nooit doel in zichzelf geweest, een 
soort prestatie. Het ging om herstel 
van de relatie met Jezus Christus 
en Gods liefde voor ons. Met de be-
naming Veertigdagentijd kwam de 
nadruk meer te liggen op intensi-

vering van deze relatie, op opstaan 
uit de slavernij van dood en zonde.  
“Dit is een tijd van meer toeleg op 
het bidden, op grotere nadruk op 
de liefde tot de naaste, en grotere 
trouw aan de sacramenten waarin 
wij zijn herboren”(Praefatie! van de 
Veertigdagentijd.

Aan deze opdracht hebben we als 
gelovige allemaal onze handen 
vol. Maar misschien helpt het in-
derdaad om in deze tijd af te zien 
van vlees, genotsmiddelen en vor-
men van verslaving, om weer echt 
hete leven te proeven van vrije 
mensen die ongehinderd God en 
de naaste lief hebben en ook de 

band met de geloofsgemeenschap 
opnieuw ervaren en versterken. 
Doet u allemaal mee? 

Martin Los, pastoor

Aan het begin van de Veertigdagentijd



4

LICHT VAN CHRISTUS

Eucharistievieringen
in het weekend en op feestdagen

           Mariakerk  Willibrordkerk

LICHT VAN CHRISTUS

Gelegenheid voor koffi  edrinken na de viering

          Wat                                  Wanneer    Datum Tijd Waar

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

Zevende zondag door het jaar
zaterdag 22 februari 18.45 uur pastoor M. Los zie Mariakerk
  samenzang

zondag 23 februari 09.30 uur  pastoor M. Los 11.00 uur  pastoor M. Los
  Singhet die Mare  Willibrord- en Caeciliakoor
  kindernevendienst  kindernevendienst

Aswoensdag
woensdag 26 februari 19.00 uur  pastoor M. Los 10.00 uur  pastoor M. Los
  Singhet die Mare  Caecilia- en Willibrordkoor

1e Zondag Veertigdagentijd
zaterdag 29 februari zie Willibrordkerk 19.00 uur  pastoor M. Los
    Willibrordkoor
zondag 1 maart 09.30 uur  M. Los 11.00 uur  pastoor M. Los
  Projektkoor  Groep Michaël
  familieviering

2e Zondag Veertigdagentijd
zaterdag 7 maart 18.45 uur  pastoor M. Los zie Mariakerk
  Schola

zondag 8 maart 09.30 uur  pastoor M. Los en  11.00 uur  pastoor M. Los 
  diaken W. v.d. Dool  Willibrord- en Caeciliakoor
  Uriël
  Kindernevendienst Vastentijd

 3e Zondag Veertigdagentijd
zaterdag 14 maart zie Willibrordkerk 19.00 uur  pastoor M. Los
    Willibrordkoor
zondag 15 maart 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)
  Uriël  Caeciliakoor
  Kindernevendienst Vastentijd

Geloofscursus  zondag 1 maart
(na de mis in Vleuten)  22 maart 12.30 uur Pastoraal Centrum
Voedselinzameling zaterdag 29 februari  Willibrordkerk
  zondag 1 maart  Mariakerk en Willibrordkerk
Doopvoorbereiding zondag 8 maart 12.00 uur Willibrordkerk / Pastoraal Centrum
Tienergroep zondag 8 maart 19.00 uur Tienerkamer Pastoraal Centrum
Ouderavond vormsel donderdag 12 maart 19.30 uur Kerkestein
Eerste Communie les 3 zondag 15 maart 09.30 uur Mariakerk
    11.00 uur Willibrordkerk
Parochiebestuur dinsdag 17 maart 20.00 uur Pastoraal Centrum
Pastoraatsgroep dinsdag 17 maart 20.00 uur Pastoraal Centrum
2e Ouderavond 
1e communie + rondleiding donderdag 19 maart 20.00 uur Portaal Mariakerk
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misintenties
MARIAKERK WILLIBRORDKERK 

zaterdag 22 februari  tot zekere intentie
zondag 23 februari An Meering-van Breukelen, Cilia 
Christiaans-van Zandbrink, Ries van Dijk, Cor 
Zegers, Marcel de Wit, Gerrit Jan van den Berkhof, 
Gea Brehm, Henk van Doorn, Riek van Rooijen-
Kromwijk en overleden familie, Wim Swart, Co en 
Riek Kurver-van Engelen, Co en  Riet van Doorn-
van Rooijen, Herman Wessels, Piet Besemer, Annie 
Delput-Kooijman  
maandag 24 februari voor het welzijn van de 
parochie 
dinsdag 25 februari tot zekere intentie 
Aswoensdag 26 februari voor het welzijn van de 
parochie
donderdag 27 februari tot zekere intentie
zaterdag 29 februari  geen viering
zondag 1 maart  Gerda en Antoon van Schaik en 
hun overleden kinderen, Antoon en Stien Oude 
Wansink-Brinkhof, Henk van Doorn, Wim Geelen, 
Tonny van Oostrom-van Oostrum, Alessandro 
Mariani, Tonny Gulitz-van Breukelen, Pastoor 
Hubertus Vaessen
maandag 2 maart voor het welzijn van de parochie 
dinsdag 3 maart tot zekere intentie
donderdag 5 maart voor het welzijn van de parochie
zaterdag 7 maart tot zekere intentie 
zondag 8 maart Tom Vianen (1e jaargedachte-
nis), Rina Delput-Goes (1e jaargedachtenis), Pastoor 
Hubertus Vaessen, Joke Mathôt, Tom Vianen, 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 9 maart   voor het welzijn van de parochie 
dinsdag 10 maart tot zekere intentie  
donderdag 12 maart voor het welzijn van de 
parochie
zaterdag 14 maart geen viering 
zondag 15 maart  Cilia Christiaans-van Zandbrink, 
(1e jaargedachtenis), Overleden ouders Balk-van Lint, 
Adrie Stavast-Veen, Els Comes-de Groot, Bep van 
Schaik-Oostveen, Arnold Tummers
maandag 16 maart tot zekere intentie 
dinsdag 17 maart voor het welzijn van de parochie 
donderdag 19 maart tot zekere intentie

zaterdag 22 februari  geen viering
zondag 23 februari  Adie Jacobs-van den Brink, Ria 
Spaan, Emmy van der Louw-Vianen, Adri Oorschot, 
Luc Hoogstraten, Riek de Wit-Pot, Gerrit Visser, Wim 
de Goeij, Paul en Ciska de Haan-Jansen, Ria Smits-
Slaats, Ben Kosterman 
Aswoensdag 26 februari  tot zekere intentie
zaterdag 29 februari Jan Miltenburg, Overleden 
ouders Miltenburg-van Rijnsoever, Johan en Gerben 
Verhoef, Henk ter Laak, overleden ouders Kok-
Vermeulen, Ton Kok
zondag 1 maart  Kees Vernooij, Nel Nieuwenhuizen-
van Klooster, Ans Blom-Steenbeek, Giel de Groot, 
Bep Oostrom-Korrel, Ans de Rooij-Romeijnders, 
Herman Goes, Beb Schoote-van Zuijlen, Wil Feijen, 
Overleden ouders de Goeij-van den Bosch, Cor van 
Breukelen, Toon de Groot, Janny van Rossum-van 
Kleef,  
zaterdag 7 maart geen viering
zondag 8 maart  Nel Nieuwenhuizen-van Klooster 
(1e jaargedachtenis), Leonardus Cornelis Broek-
huijse en Maria Cornelia Broekhuijse-van Dijk, Kees 
Vernooij, Gert en Marie Versteeg-van den Berg, 
Janny van Rossum-van Kleef, Ans Blom-Steenbeek, 
Cor Jong, Annie Miltenburg-Schuurmans, Bep 
Steenbrink-Verhoef, Riek van Zijl-van Schaik, Annie 
Reukers-Kerste, Kitty Helsloot-Awick, Ria de Graaff -
Schalkwijk 
zaterdag 14 maart  Paul de Rooij, Alida Anthonia 
Goes-Wibbeke 
zondag 15 maart  Kees Vernooij, Overleden ouders 
Miltenburg-Verkerk, Annie Rokven-Bakker, Ans de 
Groot-van Schip, Dirk Schevers, Gerrit Visser, Jo 
Miltenburg-van Kleinwee, Ben Kosterman  

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.

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.

Er zijn diverse mogelijkheden voor 
de asbus op het kerkhof in Vleuten.
Voor de asbus kan een plaats ge-
huurd worden in de Urnenmuur 
(Columbarium) of in het  Urnen-
hof. Na de crematie is een urnen-
graf een prachtige oplossing als 
het idee van een graf, een plek 

waar je onbeperkt terug kunt ko-
men, aanspreekt.
Een urnengraf heeft de mogelijk-
heid voor het plaatsen van 2 as-
bussen (urnen). De urnenplaats 
wordt afgedekt met een herden-
kingstegel naar eigen keuze of met 
een klein monument. 

De beplanting rondom het Urnen-
graf wordt verzorgd door vrijwilli-
gers van het Kerkhof. 
Voor meer info stuur een mail naar 
Kerkhofvleuten@lichtvanchristus.
nl of bel met de beheerder van het 
Kerkhof in Vleuten de heer N. de 
Rijk  06 57 33 35 07

As bestemmingen Kerkhof Vleuten
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Preek van de maand

door pastoor Martin Los

Aswoensdag: Ja zeggen, over-
denking bij de omslagfoto.

‘Als je vast, zalf je hoofd dan met olie 
en was je gezicht om niet aan de 
mensen te laten zien dat je vast’ 1) 

Lieve zusters en broeders, bij ‘vas-
ten’ denken we vooral aan ‘afzien’. 
Afzien van genot en luxe. Ons li-
chaam beperkingen op leggen 
om sterk te staan tegenover al-
lerlei verleidingen.  De deugd van 
matigheid beoefenen. Dat is zon-
der twijfel allemaal heel nuttig. En 
niet alleen in de veertig dagen per 
jaar die we Vastentijd noemen.  
Maar vasten is in de eerste plaats 
een godsdienstig begrip. De be-
doeling van vasten is niet dat we 

gezonder gaan leven – al kan dat 
zeker een gevolg ervan zijn. Vas-
ten heeft te maken met onze rela-
tie tot God. Door te vasten maken 
we ons hoofd leeg om ons hart vrij 
te maken voor God, oim Hem weer 
op de eerste plaats te zetten. Om-
dat God onzichtbaar is, dreigt Hij 
steeds op de achtergrond te ge-
raken. Vaak ongemerkt. Daardoor 
kan godsdienstig leven en geloof 
zelf eentonig en dor worden. Ons 
leven voedt zich dan onvoldoende 
met de liefde van God en de ga-
ven die Hij ons schenkt. We lo-
pen zelfs het risico dat we Hem de 
schuld geven van ons gebrek aan 
liefde en enthousiasme voor Hem.  
 
Post-it velletje
Een vastendag of een vastentijd 
kan ons helpen om weer meer te 
verlangen naar God en naar een 
leven dat van Hem vervuld was, 
zoals het leven van Jezus. Daar-
om grijpen we door te vasten in, 
in onze zichtbare, lichamelijke 
wereld. Een tastbare herinnering 
dat we niet vergeten. Zoals een 
geel post-it velletje op de koel-

kast dat we die en die nog even 
moeten bellen. Vasten moet dus 
geen kwelling of straf zijn of een 
vorm van topsport. Het is een 
vreugdevolle gelegenheid om 
de relatie tot God te vernieuwen. 
Daarom zegt Jezus: ‘als je vast, zalf 
dan je hoofd met olie’. In de tijd 
van Jezus smeerden de mensen 
bij feestelijke gelegenheden hun 
gezicht in met geurige olie zodat 
hun gezicht glansde en er stralend 
en blij uitzag. Jezus bedoelde daar-
mee natuurlijk niet dat mensen 
toneel speelden, alsof ze er feeste-
lijk uit moesten zien, maar achter 
dat masker zuchten onder de be-
perkingen die ze zich oplegden.   
 
Verzet tegen hypocrisie
Nee, Jezus verzet zich juist tegen 
de hypocrisie. Huichelaars noemt 
hij de mannen die opzichtig staan 
te bidden op de hoek van de straat, 
om op te vallen. Of die een som-
ber gezicht zetten om te tonen 
dat ze vasten. Onze woord hui-
chelaar en goochelaar zijn aan 
elkaar verwant. Een goochelaar 
draait je een rad voor ogen zodat 
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In het Parochiecentrum 
‘Kerkestein’ vinden verschil-

lende activiteiten plaats. 

De bezoekers worden tijdens 
condoleances, het kaarten, 

vergaderingen etc. verzorgd 
door vrijwilligers. 

Wie komt ons leuke team als 
vrijwilliger versterken?

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

als u meer wilt weten over 
het Parochiecentrum en het 

Vrijwilligerschap.

Wilt u vooraf bellen met 
Cornelíe Kleijne, beheerder

030-677 5234 of 06-4701 3036

          Andere vieringen en gebedsmomenten 

zondag 1 maart geleide aanbidding 19.00 uur Mariakerk
iedere maandagavond eucharistieviering 19.00 uur Mariakerk
Iedere dinsdagavond 
(behalve de 3e dinsdag) eucharistieviering 19.00 uur De Roef De Meern
dinsdag 16 maart Oecumenisch avondgebed 19.00 uur De Roef De Meern
woensdag 3 maart oecumenische viering 15.00 uur De Pijler De Meern
woensdag 17 maart Eucharistieviering 10.00 uur Kerkestein Vleuten
iedere donderdagmorgen Eucharistieviering 09.00 uur Mariakerk
iedere donderdagavond Viering 19.00 uur Parkhof Vleuten
vrijdag 6 maart Gebedsdienst 
 Wereldgebedsdag 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
       koffi  edrinken na de viering
De actuele agenda (ook met uitvaarten en doopvieringen) kunt u vinden op de website: www.lichtvanchristus.nl

je zijn truc niet doorhebt. Zo kun-
nen we ook elkaar een rad voor 
ogen draaien. Dus Jezus bedoelt 
niet dat we moeten doen alsof we 
blij zijn, maar intussen somber of 
met tegenzin vasten vanwege dat 
we ons iets ontzeggen. Nee, we 
moeten werkelijk blij zijn, en dan 
niet omdat we ons iets ontzeggen, 
maar omdat we daardoor iets kun-
nen doen waar we anders niet of 
te weinig aan toe komen. Als je af-
ziet van luxe en je schenkt wat je 
daardoor uitspaart aan iemand die 
nauwelijks rond kan komen, dan is 
dat reden tot blijdschap. En als je 
in je drukke agenda tijd vrij maakt 
om te bezinnen en te bidden is 
dat reden tot blijdschap, omdat je 
daardoor je open kunt stellen voor 
God. En als je door bezinning ont-
dekt dat je dingen gedaan hebt 
waar je spijt van hebt, is het gevolg 
vreugde als je het onder tranen er-
kent voor God, die gaarne vergeeft.

Vreugdevolle tijd
Hoe tegenstrijdig het ook klinkt, 
een vastentijd moet een vreug-
devolle tijd zijn: eindelijk meer 
tijd voor de naaste, voor de arme, 
voor God, voor de geloofsge-
meenschap, voor de schoonheid 
van de schepping, noem maar op.
Laten we de raad van onze Heer 
opvolgen:  vasten is geen af-
zien en ‘nee’ zeggen, maar ‘ja’ 
zeggen tegen aandacht voor 
de naaste, hulp aan mensen in 
nood, zoals de eenzamen,  ‘ja’ 

tegen de liefde van God die we 
in Jezus hebben leren kennen. 
Het askruisje dat we zo dadelijk 
opgelegd krijgen is dus niet in de 
eerste plaats ‘nee’ zeggen tegen 
verleidingen of verhinderingen, 
maar ‘ja’ tegen de weg die Jezus 
is gegaan. De weg van ‘ja’ tegen 
Gods liefde, ‘ja’ tegen het leven dat 
sterker is dan de zonde en de dood. 

‘Ja’ tegen de weg van de verrijze-
nis en het eeuwige leven. ‘Ja’ tegen 
het mysterie van Pasen. ‘Als je vast, 
zalf je hoofd dan met olie en was je 
gezicht om niet aan de mensen te 
laten zien dat je vast’ Amen

Evangelielezing tijdens de As-
woensdagviering: Mattheus 6:1-
6,16-18
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Aandacht voor elkaar

Als een 
lopend vuurtje

GEDOOPT

25 januari
Lewis

zoon van 
Lloyd Heijnis en Fleur de Bruin

25 januari
Freya

dochter van 
Esgo Kuiper en Carolin Kaiser

25 januari
Juan en Daniel

zonen van 
Frank en Valeria de Bouter-Amigo

2 februari
Yunze

zoon van Jeroen Huijding 
en Marjolein Pompen

2 februari
Stella

dochter van 
Gerrit Verburg en Angela Eremita

OVERLEDEN

16 januari
Anna Berta Diemel-de Lange 

(Annie)
op de leeftijd van 101 jaar

weduwe van Gerard Diemel

De crematieplechtigheid was op 
24 januari

27 januari 
Agatha Theresia 

Jacobs-van den Brink (Adie)
op de leeftijd van 75 jaar

weduwe van Gerard Jacobs

De crematieplechtigheid was op 
31 januari.

6 februari
Adriana Theresia Josephina

Tonen-van der Weijden (Sjaan)
op de leeftijd van 92 jaar
weduwe van Dirk Tonen

De uitvaartdienst was op 
11 februari in de Mariakerk met 

aansluitend begrafenis.

Beste trouwe lezers,
Een nieuwe zin uit het Evangelie 
om in woorden om te zetten:
“De vader van het kind riep uit: 
“Ik geloof! Kom mijn ongeloof te 
hulp.”                              Marcus 9, 24
Een citaat uit de overweging bij dit 
Woord van leven:
“Het antwoord van de vader, met 
luide stem en in het bijzijn van de 
menigte die zich om Jezus heeft 
verzameld, houdt schijnbaar een 
tegenspraak in. Net als ons vaak 
overkomt, ervaart de vader hoe 
broos zijn geloof is. Aan de andere 
kant geeft God vertrouwen aan de 
mens. Hij doet niets zonder diens 
eigen bijdrage, zonder een vrij ‘ja’ 
van de mens. Hij vraagt van ons 
dat we ons deel doen, ook al is dat 
klein. Hij wil dat we zijn stem in 
ons geweten herkennen, dat we op 
Hem vertrouwen en op onze beurt 
gaan liefhebben.”

Voor de volledige tekst zie: www.
focolare.org/nederland/

Met vriendelijke groeten, Martin

Anker wil niet oppervlakkig 
leven.
Ik vertelde al eerder van een groep 
vormelingen in België die gestart 
zijn met nieuw materiaal dat ge-
bruik maakt van 7 personages die 
allemaal iets bijzonders hebben: 
ze kunnen springen op “hun straal 
naar de zon”, die God is. De zon-
nestraal symboliseert de wil van 
God voor eenieder. Vandaag is het 
tweede personage aan het woord 
dat luistert naar de naam Anker. 
Anker wil niet oppervlakkig leven, 
maar gaat altijd op zoek naar wat er 
dieper zit in zijn hart. Daarom gooit 
hij regelmatig zijn anker uit om in 
zijn hart alle mogelijke schatten te 
vinden, die er verborgen zijn. Daar 
is ook God die laat voelen, dat Hij 
hem graag ziet en dat hij nooit 
zonder liefde moet leven.

- Als ik alleen ben voel ik mij heel 
dicht bij Jezus. Het is dan alsof 
Hij tegen mij praat. Maar als ik in 
de groep ben is het alsof ik verder 
van Jezus ben, dan kan ik hem veel 
moeilijker voelen. Jezus geeft mij 
een houvast.

- Als ik bang ben of verdrietig, 
maak ik het stil en dan denk ik aan 
mijn gezinnetje en familie. Dan 
voel ik me een beetje veiliger en 
niet zo alleen.

Uit België
Martin Oorthuizen

6 februari
Paulus Franciscus Maria 

van Straten (Paul)
op de leeftijd van 68 jaar

De eucharistie ten afscheid was 
op 14 februari in de Mariakerk met 

aansluitend begrafenis.

7 februari
Margaretha Johanna 

van der Zandt-Zaal (Gre)
op de leeftijd van 91 jaar

Weduwe van Piet van der Zandt

De crematieplechtigheid was op 
15 februari.
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LICHT VAN CHRISTUS

Nieuws van 
het parochiebestuur

Het kerkelijk of liturgisch jaar start op de eerste zondag van de ad-
vent. Dat is al weer enkele weken geleden. Nu breekt de Vastentijd 
aan, die begint op woensdag 26 februari, aswoensdag. De vastentijd 
herinnert ons aan het verhaal uit de bijbel over de periode van 40 
dagen die Jezus in de woestijn doorbracht. Het is een periode van 
bezinning als voorbereiding op het feest van Pasen. 

We hebben onlangs de coördinatoren van de vrijwilligerswerkgroe-
pen benaderd met de vraag om een jaarverslag in te leveren over 
2019. We hopen dat alle werkgroepen hierop zullen reageren, voor 
zover dat nog niet gebeurd is. Zo blijven we als bestuur op de hoogte 
van wat er speelt in de werkgroepen en kunnen we daar, als dat no-
dig is, op inspelen. Het helpt ook om de ledenadministratie van de 
parochie, waarin het vrijwilligersbestand wordt bijgehouden, up-to-
date te houden. 

Inmiddels zijn we bezig om de plannen voor de pastorietuin in Vleu-
ten vaste vorm te geven. Deze hebben lang in de ijskast gelegen, om-
dat de vergunning van de gemeente Utrecht op zich liet wachten. De 
bedoeling is om met de toegezegde subsidies en giften alle plannen 
te realiseren, zodat dit niet ten laste gaat van de begroting van de pa-
rochie. U hoort daar binnenkort meer over.

Ik wens u namens het bestuur een goede Vastentijd toe.

Monique Becking

In Nederland wordt sinds 1929 
deelgenomen aan de jaarlijkse 
viering van de Wereldgebedsdag.

In ruim 500 plaatsen in Neder-
land zijn werkgroepen actief, 
die bij-eenkomsten en vieringen 
organiseren en die publicit-
eit geven aan het werk van de 
Wereldgebedsdag.

Op de eerste vrijdag in maart, 
dus 6 maart, gaat het gebed de 
wereld rond. Ieder jaar opnieuw  
en honderdduizenden mensen 
voelen zich – in de 173 landen, 
die meedoen aan de viering van 
Wereldgebedsdag – door het 
gebed verenigd en bemoedigd. 
Door Wereldgebedsdag krijgt het 
christelijk geloof een internatio-
nale oecumenische dienst.

Wereldgebedsdag verenigt mensen 
over de hele wereld in een keten 
van gebed, laat hen voelen, dat zij 
deel uitmaken van de wereldbev-
olking, deelt hoop en zorg, vreugde 
en verdriet, mogelijkheden en 
problemen. De hele dag zullen er 
overal in de wereld gebedssamen-
komsten plaats hebben, waardoor 
er 24 uur lang wordt gebeden.     

In Vleuten wordt op vrijdag 6 maart 
om 19.00 uur een gebedsdienst ge-
houden in de grote zaal van woon- 
en zorgcentrum Parkhof, Alenvelt-
park 1.

Het thema van deze viering is: 
“Sta op en ga!” 
De liturgie is samengesteld door 
gelovigen uit  Zimbabwe.

Tijdens de dienst wordt een col-
lecte gehouden voor kleinschalige 
projecten o.a.
Leger des Heils, Her Zimbabwe en 
Emerald Child. 

Wij nodigen u van harte uit deze 
gebedsdienst op vrijdag 6 maart bij 
te wonen.
De voorgangers zijn:  mevr. Ali van 
der Schrier en mevr.  Trees Jong.

U kunt informatie vinden op het 
internet: www.wereldgebedsdag.nl  

W E R E L D G E B E D S D A G
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Lezingen 
van de 
maand

23 februari 
Zevende zondag door het jaar
1e lezing Lev. 19, 1 – 2 + 17 - 18
2e lezing 1 Kor. 3, 16 - 23
Evangelie Mt. 5, 38 – 48 (A)

26 februari
Aswoensdag
1e lezing Joël 2, 12 - 18
2e lezing 2 Kor. 5, 20 – 6,2
Evangelie Mt. 6, 1 – 6 + 16 – 18

1 maart
Eerste zondag van de veertig-
dagentijd
1e lezing Gen. 2, 7 – 9 + 3, 1 - 7
2e lezing Rom. 5, 12 – 19 of 5, 12 
+ 17 - 19
Evangelie Mt. 4, 1 – 11 (A)

8 maart
Tweede zondag van de veer-
tigdagentijd
1e lezing Gen. 12, 1 – 4a
2e lezing 2 Tim. 1, 8b - 10
Evangelie Mt. 17, 1 – 9 (A)

15 maart
Derde zondag van de veertig-
dagentijd
1e lezing Ex. 17, 3 - 7
2e lezing Rom. 5, 1 – 2 + 5 - 8
Evangelie Joh. 4, 5 – 42 of 4, 5 – 
15 + 19b – 26+ 39a + 40 – 42 (A)

Wellicht dat er wel een bericht naar 
de ledenadministratie van de paro-
chie wordt gestuurd. 
Alleen dan wordt er niet bij ver-
meld dat men ook rechthebbende 
van een graf is op één van de kerk-
hoven. Die informatie komt dan 
niet bij de beheerders van de kerk-
hoven terecht. 

Volgens het regelement van de 
kerkhoven is de rechthebbende 
verplicht tijdig aanpassingen van 
zijn contactgegevens door te ge-
ven aan de beheerder. Vorig jaar 
is een aantal keren in Drieluik een 
oproep geplaatst. 
Daarop hebben meerdere recht-
hebbende wel gereageerd en velen 
nog niet.

Een jaar voordat de termijn van de 
grafhuur verloopt nemen de be-
heerders het initiatief de rechtheb-
bende een brief of mail te sturen 
met de vraag of de huur van het 

graf mag worden verlengd of dat 
de grafhuur moet worden beëin-
digd.
Vaak blijkt dan weer dat de recht-
hebbende in de administratie van 
de beheerder niet meer woonach-
tig is op het adres dat in de kerkho-
fadministratie is genoteerd. 

Als blijkt dat de brief of mail niet 
bezorgd kan worden dan is de laat-
ste mogelijkheid voor de beheer-
der een sticker op het grafmonu-
ment te plaatsen In de hoop dat in 
een jaar tijd een bezoeker van het 
graf alsnog contact opneemt met 
de beheerder.

In 2019 verloopt de graf termijn 
van enkele tientallen graven. Nog 
steeds zijn rechthebbenden van 
sommige graven niet bereikt. 
Vanaf maart of april 2020 zullen in 
overeenstemming met het regele-
ment van de kerkhoven de graf-
monumenten waarvan de huur-
termijn niet is verlengd worden 
verwijderd.

Voorkom de situatie dat u een 
graf wilt bezoeken en het blijkt 
dat het  monument is verwijderd.

Mail de actuele informatie van de 
rechthebbende naar kerkhofvleu-
ten@lichtvanchristus.nl of kerk-
hofdemeern@lichtvanchristus.nl:

• Naam, adres, woonplaats, post-
   code, telefoon en emailadres
• Grafvak (A-B-etc)
• Kerkhof Vleuten of kerkhof 
   De Meern
• Nummer grafakte en als die niet   
  bekend is de namen op het graf   
  monument

Samen zorgen voor de juiste info 
voorkomt onnodige toekomstige 
problemen.

Zijn bij overlijden of verhuizing gegevens rechthebbende 
graf doorgegeven aan Kerkhofadministratie?

Het blijkt regelmatig dat de Kerkhofadministratie van de huurders 
(rechthebbende) van een graf niet meer overeenkomt met het  huidige 
woonadres van die rechthebbende.  

De beheerders van de kerkhoven zijn afhankelijk van de huurder 
(rechthebbende) van een graf of die bij overlijden en of verhuizen 
hierover een bericht stuurt.
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Doopvieringen

Willibrordkerk Mariakerk gezamenlijke 
Vleuten De Meern voorbereiding
 22 februari 9 februari
7 maart 21 maart 9 februari
4 april 12 april 
 (Pasen 9.30 u) 8 maart
 25 april 8 maart
2 mei 23 mei 26 april

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    

Wat gaan we doen?
Op 26 februari 2020 start de Veer-
tigdagentijd, de voorbereiding op 
het grote Paasmysterie van ons 
geloof. In deze periode gaan we 
met onze kinderen een boeiende 
reis maken in het voetspoor van 
Jezus en gaan we luisteren naar 
Zijn mooie verhalen. 

Tijdens de kindernevendienst le-
zen we een Bijbelverhaal, bidden 
we samen, zingen een lied en gaan 
samen knutselen. We werken elke 
week aan een project en op Eerste 
Paasdag, tijdens de familieviering 
in de Willibrordkerk, mogen de 

kinderen aan de parochie laten 
zien wat zij gemaakt hebben.

In welke kerk?
Net zoals met het Adventsproject 
werken de kindernevendienst-
groepen van beide kerken in De 
Meern en Vleuten samen. Het 
Veertigdagentijdproject vindt in 
de Mariakerk plaats (na de opening 
van de mis gaan de kinderen naar 
De Schalm). 
We vieren Palmzondag in beide 
kerken en op Goede Vrijdag bid-
den we een kinderkruisweg in de 
Mariakerk. Paaszondag is een fa-
milieviering in de Willibrordkerk. Belangrijke data

Zondag 1 maart 2020: start 
Vastenproject met een familievie-
ring om 9.30 uur in de Mariakerk;
Zondag 8 maart 2020: 
kindernevendienst om 9.30 uur in 
de Mariakerk;
Zondag 15 maart 2020: 
kindernevendienst om 9.30 uur in 
de Mariakerk;
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 Maria-
kerk, 11:00 uur Willibrordkerk
Vrijdag 10 april 2020:
Kinderkruisweg in de Mariakerk 
om 13.00 uur;
Zondag 12 april 2020: Pasen 
familieviering om 11.00 uur in de 
Willibrordkerk met afsluiting van 
het vastenproject.  

Voor vragen kunt u bellen of 
mailen met:
Elizabeth Pappot: 06-49370895/
elizabeth.pappot@outlook.com
Margreet Dankerlui: 06-50247266/
info@margreetanches.nl

We hopen u en uw kinderen op 
deze zondagen te verwelkomen 
en u bent uiteraard ook van harte 
welkom om ons te helpen tijdens 
een van bovengenoemde data. 

Ook tieners mogen ons komen 
helpen!

Vastenproject - de Veertigdagentijd en 
Pasen voor onze kinderen
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In dit jaar van de eucharistie kij-
ken we met frisse blik naar de ver-
schillende onderdelen en rituelen. 
Dit leidt af en toe tot aanpassin-
gen die iedere kerkbezoeker niet 
eens zullen zo zullen opvallen. 

Evangelieboek
Paus Franciscus riep in zijn bood-
schap bij gelegenheid van de Zon-
dag van het Woord van God (26 ja-
nuari) op om de Heilige Schrift met 
vreugde en gepaste eerbied te be-
handelen in de liturgie. Met name 
het Evangelieboek. Dat doen wij 
zoals u kunt zien in onze parochie-
kerken met liefde. De voorschriften 
van de kerk luiden dat het Evange-
lieboek na de intocht door diaken/
priester midden op het altaar wordt 
gelegd. Om precies te zijn op de 
plek waar na de off erande de of-
fergaven van Brood en Wijn wor-
den geplaatst. Op deze wijze wordt 
eenheid van Schrift en Tafel bena-
drukt. De Heer komt evenzeer tot 
ons in zijn Woord als in het eucha-
ristisch off er. De diaken/priester 
legt dus in de eucharistievieringen 
van Zon- en Feestdagen het Evan-
gelieboek niet meer op de stan-
daard maar midden op het altaar. 
Voor de Evangelielezing neemt hij 
het boek op en draagt het begeleid 
door de misdienaars met de kan-
delaars naar de ambo, onder het 
Allelujah-gezang en de gemeen-
schap gaat (voorzover mogelijk 
uiteraard) staan. Na de lezing legt 
de diaken/priester het Evangelie-
boek geopend (!) op de standaard. 

Off ergaven
Het is in onze beide parochieker-
ken gebruikelijk op Zon- en Feest-
dagen dat tijdens de off erande 
de gaven van Brood en Wijn van 
achteruit naar het altaar worden 
gedragen door de lectoren, bege-
leid door een misdienaar. Zo wordt 
duidelijk dat dit de gaven van het 
volk van God zijn. Intussen worden 
de gaven aangevuld in de kollekte. 
Met het off erandelied begeleiden 
we als gemeenschap de gaven.
Het brood wordt in schalen en de 
wijn in een glazen karaf zichtbaar 
naar voren gedragen. Pas op het 
altaar schenkt de diaken/priester 

de wijn uit de karaf in de daarvoor 
bestemde kelk. De verandering is 
dat voorheen de wijn in de kelk 
werd aangedragen. Nu staat de 
lege kelk reeds klaar op het altaar. 

Geroepen uit het volk
Sinds het IIe Vaticaanse Concilie 
is het in de offi  ciele liturgie ge-
bruikelijk dat de Schriftlezingen 
(behalve het Evangelie) door man-
nen en vrouwen uit de geloofs-
gemeenschap (het volk) worden 
voorgelezen. In sommige paro-
chies (bijv. badplaatsen) nodigt 
de priester per keer gasten uit om 
de lezingen te doen. In de meeste 
parochies, ook de onze, is er een 
groep vrijwilligers gevormd (allen 
uitgenodigd door de pastoor) om 
per toerbeurt de lezingen te doen. 
Ze nemen ze van te voren thuis 
door in een geest van gebed. Ze 
gaan ook voor in het gebed van de 
gelovigen (voorbeden). Als regel 
helpen deze lectoren ook als dat 
nodig is vanwege het grote aantal 
gelovigen dat te communie gaat, 

Jaar van de eucharistie 2020-2021
bij de uitreiking van communie. 
In de Mariakerk was het gebruike-
lijk dat de lectoren in de kerkbank 
plaatsnemen, in de Willibrordkerk 
op het priesterkoor. Na overleg 
hierover in het lectorenberaad ne-
men nu ook de lectoren in de Wil-
librordkerk in de kerkbank plaats. 

Van daaruit komen zij naar de 
ambo voor de 1e en 2e lezing, de 
voorbeden, en om de gaven van 
het volk aan te dragen. Hiermee 
komt de specifi eke taak van de 
lector als vertegenwoordiger van 
het volk van God dat bijeen is ge-
komen, duidelijker naar voren. 

Martin Los, pastoor

Geïnteresseerd om in onze als 
vrijwilliger in en om de liturgie als 
vrijwilliger mee te doen, laat het 
ons als pastoraal team weten of 
aan het secretariaat 030-6774571 
secretariaat@lichtvanchristus.nl 
Het Jaar van de Eucharistie is er 
een mooie gelegenheid voor
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Wat is er allemaal gedaan?
In 2015 is de werkgroep gestart 
met het ontwikkelen van plannen 
en zijn die besproken met het pa-
rochiebestuur.

In 2017 is na diverse gesprekken 
met de gemeente, met de directe 
buren van de kerk en na diverse 
verkeersstudies de vergunning in-
gediend bij de gemeente Utrecht.

Tot begin 2019 heeft de gemeen-
telijke molen moeten malen om 
vervolgens te laten weten dat de 
gemeente de vergunning zou 
gaan weigeren als niet aan enkele 
details tegemoet werd gekomen.
I
n april 2019 is de gewijzigde aan-
vraag van de vergunning inge-
diend en in december ontvingen 
we de informatie dat de vergun-
ning zou worden verleend.

Waarom gaan we de werkzaam-
heden uitvoeren?
Het kerkgebouw, het gebouw van 
de pastorie en de pastorietuin vor-
men samen een historisch monu-
mentaal ensemble en staan op de 
rijksmonumentenlijst. De bomen, 
de inrichting van de open ruim-
tes en de padenstructuur zijn in 
de loop der tijd door diverse om-
standigheden kwalitatief achteruit 
gegaan.
Voorts is het steeds drukker ge-
worden op de Paddenaar vanwege 
het groeiend gebruik als langzame 
verkeersroute door de stroom van 
kinderen en ouders die de uitge-
breide Willibrordschool bezoeken 
en de BSO. Voorts de activiteiten 
van Kerkestein en het mortuarium 
(afscheidskamers bij overlijden) 
en de begrafenisstoeten die van 
de kerk langs het schoolplein met 
spelende kinderen naar het kerk-

hof gaan. Na de restauratie is het 
de bedoeling dat begrafenisstoe-
ten via de pastorietuin naar het 
Kerkhof gaan.

Ook is het van belang dat het kerk-
hof en de pastorietuin samen beter 
op elkaar ontsloten wordt waar-
door het mogelijk wordt dat er een 
fijne gedenkruimte is waar je van 
rust en ruimte kunt genieten. 

Is er voldoende geld en door wie 
wordt de restauratie betaald?
De restauratie is bijna financieel 
geheel mogelijk gemaakt door de 
financiële bijdragen van:

Start restauratie Pastorietuin 
Willibrordkerk



•  R.K. Broederschap van Vleuten
• Initiatievenfonds van de ge-

meente Utrecht
• De penningmeester van “Willi-

brord Helpt” Nico van Rossum
•  KF Heinfonds
• Provincie Utrecht en Natuur en 

Milieufederatie Utrecht
•  Bijdragen van parochianen

Omdat het proces zo lang heeft 
geduurd en alles duurder is ge-
worden resteert nog een bedrag 
van € 10.000,00 die aanvullend 
nodig is en waarvoor de werk-

groep mogelijkheden zoekt  die 
bij elkaar te brengen. Heeft u 
suggesties voor acties? Mail uw 
idee naar kerkhofvleuten@licht-
vanchristus.nl. Wilt u een donatie 
doen dan kan dat op bankreke-
ning van de Parochie Licht van 
Christus NL09 RABO 0367521059 
o.v.v. restauratie pastorietuin.

Wanneer zijn de werkzaamheden 
klaar?
De werkgroep streeft er naar dat in 
de eerste helft van 2020 de werk-
zaamheden klaar zijn.

De beheerder Nico de Rijk van het 
kerkhof Vleuten heeft het initiatief 
genomen voor het apart inzame-
len van plastic op het kerkhof in 
Vleuten.

In de doorgang van het kerkhof 
langs de afscheidkamers (Mor-
tuarium) staat al enige tijd  naast 
de afvalcontainer voor groen- en 
restafval een aparte kleine contai-
ner voor het plastic afval.

Helaas is er nog geen werkbare 
mogelijkheid gevonden voor het 
scheiden van groen afval en rest-
afval. Als u voor scheiden en af-
voeren van groen en restafval sug-
gesties heeft mailt u die dan naar 
kerkhofvleuten@lichtvanchristus.
nl.

Het is de bedoeling dat alleen 
schoon plastic in de plastic contai-
ner wordt gedaan en al het overige 
afval in de grote kunststof contai-
ner. Rond de jaarwisseling hebben 
we helaas gezien dat in de con-
tainer voor plastic ook restafval of 
groen wordt gedaan.

Bij deze een dringend beroep op 
iedere bezoeker van het kerkhof 
Vleuten die gebruik maakt van 
de mogelijkheid om afval achter 

Kerkhof Vleuten is gestart met het apart inzamelen 
van plastic

Zondagmorgen 12 januari heeft pastoor Los aan Aly de Ridder-Hil-
horst de Willibrordpenning met draagspeld en oorkonde uitgereikt. Zij 
is één van de lectoren van het eerste uur in de parochie geweest. Meer 
dan veertig jaar trouwe dienst. Heel veel dank voor uw inzet in onze 
geloofsgemeenschap.

te laten dit afval in de juiste vuil 
container te doen. 

U draagt dan bij aan minder zwerf 
plastic en meer plastic dat weer 
hergebruikt kan worden.
Uw kinderen en kleinkinderen 
zijn u dankbaar als u meewerkt 
aan scheiden van afval en schoon 
plastic dat weer kan worden her-
gebruikt.  

Team beheer Kerkhof Vleuten.
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KiNdeRpagina
Jezus laat me in jouw liefde blijven

De vader van het kind riep uit: "Ik geloof! Kom mijn geloof te hulp"
(Mc. 9,24)

Jezus laat me in jouw liefde blijven

Ik had mijn mooie kleren aan en stond op het punt 
om naar de kerk te gaan. Toen vroeg mijn vader me 
om water te gaan halen. Ik heb nee gezegd.

Onderweg naar de kerk, hoorde ik een stemmetje in 
mij die zei dat ik om moest keren.

Toen ben ik teruggegaan, heb water gehaald voor 
mijn vader en ben daarna naar de kerk gerend. (Paul 
uit Kenia)

De vader van het kind riep uit: “Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp” (Mc. 9,24)

Jezus is op weg naar Jeruzalem, vergezeld door zijn 
leerlingen. Er komt een vader naar hem toe die hem 
vraagt zijn kind te genezen.

Jezus antwoordt hem: als je gelooft is alles 
mogelijk. De vader vraagt Jezus zijn geloof te 
versterken.

Jezus neemt het kind bij de hand en geneest het.

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

Focolare 
Beweging

Februari 2020
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A G E N D A
22 februari 2020 tot 20 maart 2020.

Activiteiten Parochie
22-02-20 Carnaval in de schalm
15-03-20    09:00     EHC

Overige activiteiten De Schalm
06-03-20 19:30 Cloos Toneelavond
07-03-20   19:30 Cloos Toneelavond 
13-03-20 15:30 Kidsdisco
13-03-20 19:30 TeenageVibe
15-03-20 14:30 Jazzcafe

18-03-20 15:00 Kinderfi lm
21-03-20 05:00 KaKa&Co 
  Kindertoneel
22-03-20  15:00 KaKa&Co 
  Kindertoneel
  
Carnaval weekend in De Schalm
Zaterdagmiddag 22 februari is er van 
14.00 tot 17:00 uur Kids en Family 
Carnaval voor alle het hele gezin. Een 
gezellige middag met de leukste Car-
navals krakers. De entree is € 1,50 p.p.
Zaterdagavond 22 februari: Rode 
neuzen Carnaval. Het Rode neu-
zen Carnaval is voor mensen van 
gezinsvervangende tehuizen uit 
de regio. De avond begint om 19.30 
uur en de entree bedraagt € 2,50.
Zondag 23 februari is er van-
af 14.00 uur 55+carnaval. We 
gaan deze middag bingoën. De 
middag begint om 14:00 uur. 
Entree is gratis maar u betaalt een 
klein bedrag voor de bingo kaarten.

Doecafe
Op de dinsdag van 13:30 tot 16:00 
het handwerken, klaverjassen en 
sjoelen, entree is gratis.

Op de donderdagmiddag het brid-
gen van 13:30 tot 16:00.. 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. Toegang is gratis.
Op woensdagmiddag voor de jon-
geren vanaf 14:00 gezellig samen 
zijn .

Jazzcafé 
Op zondag 15 maart staat er weer 
een Jazz café ingepland voor u.  Ga 
voor een indruk naar www.jazz4all.
nl. De tijd is van 14.30 tot 17.00 uur 
en is gratis bij te wonen.

Zondag 26 januari was het einde-
lijk zover voor de communicanten 
uit De Meern. Die ochtend ver-
zorgde Yuri samen met Julia de 
eerste communieles. 
De kinderen hebben gepraat over 
namen. Waarom is een naam zo 
belangrijk ? Al snel waren ze er-
achter dat het zonder naam moei-
lijk is om iemands aandacht te 

trekken of om iemand te roepen. 
De kinderen hebben zich hierna 
aan elkaar voorgesteld. Yuri heeft 
toen het verhaal voorgelezen uit 
het werkboek dat alle kinderen 
hebben gekregen. Het verhaal ‘De 
Naam van God’ verteld het ver-
haal over Mozes en de brandende 
bramenstruik. De kinderen we-
ten nu ook de naam van God zelf, 

JHWH dat ”Ik zal er zijn” betekent. 
Na de les zijn wij allemaal naar de 
kerk gegaan, naar de papa’s en de 
mama’s. Aan het eind van de vie-
ring kregen de kinderen van pas-
toor Los een speldje uitgereikt met 
daarop 2 handen die brood breken.  

Werkgroep public relations EHC 
De Meern

Eerste Heilige Communieles communicanten De Meern

17



18

LICHT VAN CHRISTUS

De geschiedenis van Het Mirakel 
van Amsterdam
Op 15 maart 1345, zo vertelt de over-
levering, lag een man in een huis 
aan de Kalverstraat ziek op bed en 
vreesde te sterven. Hij liet een pries-
ter roepen om hem te bedienen en 
van het Heilig Sacrament (de hostie) 
te voorzien. Na het eten van de hos-
tie kreeg de zieke braakneigingen 
en moest tenslotte overgeven. Het 
braaksel werd opgevangen en in het 
brandende haardvuur van zijn ka-
mer geworpen.

Maar na verloop van tijd zweefde er 
in het vuur een witte, volkomen gave 
Hostie. 

Het vuur had het Heilig Sacrament 
niet aangetast. Was dat nog niet mi-
raculeus genoeg?  De hostie, die de 
volgende dag door de priester van 
de Oude Nicolaaskerk weer was 
opgehaald, keerde vanuit die Oude 
Kerk op wonderbaarlijke wijze in 
het huis van de man terug. Het was 
een nieuw mirakel dat zich daarna 
nog eens tweemaal herhaalde. Voor 
de middeleeuwse mens was dit de 
noodzakelijke bevestiging om in de 
gebeurtenissen definitief de hand 
van God te herkennen.

Het duidde tevens Gods wens aan 
om op de plaats waar het Mirakel had 
plaatsgevonden, openbaar te maken 
en gestalte te geven. De betrokkenen 
besloten daartoe de woning tot een 
bedevaartkapel om te bouwen. Sinds 
die tijd trekken velen vanuit heel Ne-
derland naar Amsterdam om de jaar-
lijkse processie te lopen. 
 
Informatie en opgave (zie ook de 
posters in de kerk)
Vanuit  de parochie vertrekt een 
groep wandelaars op zaterdag 21 
maart om 21.15u per bus, vanaf La 
Place De Meern (Afrit A12). We be-
ginnen om 23.30u met een H. Mis in 
de O.L.V. Kerk aan de Keizersgracht 
alvorens we starten met lopen.
Voor slechts 6 euro kunt u dit jaar 
mee inclusief een kop koffie na af-
loop. 

U kunt het initiatief ook ondersteu-
nen door voor 2 euro lid te worden 
van de Stille Omgang. 

Contactpersoon is Karin van der 
Helm tel 06-29244981

Wandelen van de Stille Omgang Amsterdam
(in het jaar van de eucharistie) 
In de nacht van zaterdag 21 maart op zondag 22 maart wordt in Amster-
dam de Stille Omgang gelopen. Vanuit het hele land lopen mannen en 
vrouwen deze nacht die oude traditie die is ontstaan na het zogenaam-
de ‘Mirakel van Amsterdam’. Ieder kan op zijn eigen Stille wijze zo het 
wonder gedenken en zijn of haar zorgen aan de Heer voorleggen. Dit jaar 
zullen er ook zeeverkenners uit Breukelen meegaan.  Zij dragen het Vre-
deslicht  mee, welke in de adventstijd vanuit  Bethlehem naar Nederland 
is gebracht. De route die wordt gelopen is dezelfde als die van de Middel-
eeuwse Mirakelprocessie.  

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?
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Ik zie ineens
Ik zie ineens wat sneeuwklokjes verscholen
Achter een brede, groene struik geplant
De fijne klokjes staan een beetje open
Als lange, witte druppels, elke druppel hangt
Mijn hart neemt ze mee bij het verder lopen
Wat dieper in ons bos, vlak aan de rand
Zie ik opnieuw wat sneeuwklokjes wijd open
Als lange druppels tranen, elke druppel hangt
Een veld van lang verdriet en van wit hopen
Het lijkt zo heel apart voor mij geplant
Witte sneeuwklok, zichtbaar en verscholen
Ik voel tranen lopen, door wat hoop omrand 

Henny, 31 januari 2020, Kloosterpark 
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Een veld van lang verdriet en van wit hopen
Het lijkt zo heel apart voor mij geplant
Witte sneeuwklok, zichtbaar en verscholen
Ik voel tranen lopen, door wat hoop omrand 

Tijdens de familievieringen op 
1 maart en op de eerste paasdag 
zal het projectkoor zingen. We 
hopen weer op een goed gevuld 
familiekoor voor alle leeftijden.

De repetities voor 1 maart zijn op 
zondag 16 februari om 12.00u in 
Vleuten en op zondag 23 febru-
ari om 10.30u in De Meern. Op 1 
maart is om 9.30u in De Meern de 
viering met de start van de veertig 
dagen tijd.
Op eerste paasdag zal ook een 
projectkoor de bekroning van het 
hoogfeest daarop bezingen. De re-
petities daarvoor zijn op zondag  
29 maart en 5 april om 10.30u in 
De Meern. Na de H.mis is er eerst 
nog gelegenheid om koffi  e en li-
monade te drinken alvorens de re-
petitie start.  

Graag even aanmelden bij Karin 
van der Helm telefoon: 06-
29244981 of stuur een berichtje 
naar karin.vanderhelm@planet.nl  
   

Uitnodiging zangers PROJECTKOREN (vastentijd en pasen)  
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In het kader van het Jaar van de Eucharistie (1 decem-
ber 2019 t/m 22 november 2020) heeft kardinaal Eijk 
een brief geschreven, getiteld “Heilige grond”. 
Deze brief heeft als doel ‘ons verstaan en vieren van de 
Eucharistie en de betekenis van onze kerkgebouwen 
te verdiepen’, aldus Ronald Enthoven, hoofd Commu-
nicatie van de Aartsbisdom Utrecht. 
De tekst van kardinaal Eijk – die gericht is aan alle 
priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers en parochia-
nen in het Aartsbisdom Utrecht – sluit aan bij de reeks 
catecheses over de Eucharistie die paus Franciscus 
vanaf 2017 heeft gegeven en bevat veel praktische 
aandachtspunten. 

U kunt deze brief – in de form van een boekje - bin-
nen de kerklocaties van uw parochie vinden. De tekst 
zal op korte termijn ook digitaal verspreid worden en 
gepubliceerd worden op de website van het Aartsbis-
dom Utrecht: www.aartsbisdom.nl

Boekje “Heilige grond” binnen-
kort ook online beschikbaar

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 ge-
boorte van Christus.

Talloze kunstenaars hebben in de loop van de 
tijd het mysterie van de menswording van Gods 
Zoon in de moederschoot getracht te verbeel-
den, om op te roepen tot meditatie en verwon-
dering. Van de Annunciatie zijn o.a. indruk-
wekkende iconen geschilderd.

Mgr. drs. H.W. Woorts, hulpbisschop van Utrecht 
en docent christelijke kunst en iconografi e, zal 
aan de hand van belangrijke afbeeldingen  een 
inleiding houden over de Aankondiging van 
de Heer. We zullen gaan kijken naar fresco’s, 
mozaïeken, iconen, schilderijen, glas-in-lood-
ramen en beeldhouwwerken vanaf de derde 
eeuw tot in onze tijd.  

Deze avond wordt georganiseerd door de Wijk-
gemeente Torenpleinkerk en de R.K. parochie 
Licht van Christus. Het onderstreept de oecume-
nische samenwerking in Vleuten/Leidsche Rijn.

We beginnen de avond met de Vespers van het 
feest in de Torenpleinkerk, Schoolstraat 5 Vleu-
ten,  om 19.30. De lezing begint om 20.30 in Bij 
de Haard (achter de kerk).

De Annunciatie / 
Aankondiging van de 
Heer in de kunst
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De zaterdag vóór de vierde zon-
dag van de Veertigdagentijd or-
ganiseren we,  op weg naar Pa-
sen, een gebedsmiddag  ‘24 uur 
voor de Heer’ met gelegenheid 
om de Sacrament van Verzoening 
te ontvangen. 

Pastoor Los zal op 21 maart de hele 
middag klaar staan in de Maria-
kerk, in afwachting van mensen 
voor een geestelijke gesprek of 
voor Biecht. En ook wij (de organi-
satorische groep) zijn ook de hele 
middag in de Mariakerk in  gebed, 
om de pastoor te ondersteunen en 
om een geestelijke sfeer te creëren. 
Wij hopen u daar te mogen ont-
moeten. Komt u ook onze groep 
versterken? 
Wij starten om 11.50 uur met een 
introductie over het thema van 
deze dag. 
In de pastorie kan iedereen ge-
bruik maken van koffi  e/thee met 
iets lekkers erbij en ook lunch. 

Voorlopig programma voor 
zaterdag 21 maart 2020 
• 11.50u Introductie door de pas-

toor - Biechtgelegenheid
• 12.00u Angelusgebed – Middag-

gebed - Biechtgelegenheid
• Inleiding over Biecht Sacrament 

– Evangelielezing en overden-
king - Biechtgelegenheid

• 12.30u Rozenkransgebed met 
gezongen litanie van Maria - 
Biechtgelegenheid

• Inleiding over Biecht Sacrament 
- Beamer – Biechtgelegenheid - 
pauze

• 14.00u Uitstelling v.h. H. Sacra-
ment en geleide aanbidding -  
Biechtgelegenheid

• 15.00u Rozenkrans van de God-
delijke Barmhartigheid - Biecht-
gelegenheid

• Rozenkransgebed met litanie 
van Maria – liederen - Biechtge-
legenheid

• 16.15u Avondgebeden – beamer 
en liederen - Biechtgelegenheid

• 16.30u – Lunch in de pastorie 
(iedereen is daarbij welkom)

• Opruimen en kerk vrijmaken 
voor de mis - Biechtgelegenheid

• 18.45u Eucharistieviering en 

aansluitend Biechtgelegenheid 
tot 20.00u. 

Achter in de kerk liggen t.z.t. fl yers, 
die u mee kunt nemen. 

Ieder jaar op de 4e zondag van de 
Veertigdagentijd wordt het Evan-
gelie van de barmhartige vader en 
de verloren zoon in de kerk gele-
zen. Luc. 15, 1-32. In deze parabel 
wordt God altijd voorgesteld als 
vol van vreugde, vooral wanneer 
Hij vergeeft. Hierin vinden wij de 
kern van het evangelie en van ons 
geloof, omdat de barmhartigheid 
wordt voorgesteld als de kracht 
die alles overwint, die het hart met 
liefde vervult en troost met de ver-
geving.” (Paus Franciscus).  

Zaterdag 21 maart - 24 uur voor de Heer 
Ontvang vergeving van God

Radio Maria Nederland is een katholiek radiostation dat 24 uur per dag, 
7 dagen per week uitzendt. De hele dag gebeden, muziek, Eucharistie-
viering, Rozenkrans, conferenties. Te beluisteren via DAB+ en internet 
(website en de RM-app). 

DAB+ radiotoestel ‘Maria met kind’
Een prachtig vormgegeven radiotoestel waarmee u DAB+ en FM kunt 
ontvangen en waarmee u dus naar Radio Maria Nederland kunt luiste-
ren. Wat krijgt u geleverd:– DAB+ Radio Maria met Kind – Netstroom-
adapter - Heldere gebruiksaanwijzing 
Iets voor u of voor iemand die u kent? Via internet is een bestelformu-
lier om te bestellen https://www.radiomaria.nl/wp/?page_id=852 

Kent u Radio Maria?

Paus Franciscus zal op deze dag 
zelf gaan biechten in een boete-
viering in de Sint Pietersbasiliek te 
Rome.
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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.

 Parochiebestuur
Voorzitter
Pastoor M. Los

Vice-voorzitter
De heer J.P.M. Oomes
voorzitter@lichtvanchristus.nl

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

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

Beheer
De heer J. Berndsen
berndsen@lichtvanchristus.nl

Penningmeester
Mevr. S.R. Abrahams
penningmeester@lichtvanchristus.nl
(Alleen zaken aangaande het parochie-
bestuur) 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

 Pastoraal team

DRIELUIK

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

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

Marja van Overveld en
Monique Donga secretaresses

Pastoraatsgroep voor ideeën en 
aanbevelingen
pastoraatsgroep@lichtvanchristus.nl

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 vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de redactie.

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
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Ledenadministratie
Iedere donderdag van 10-12 uur 
in het  pastoraal centrum, 
t: 6774571 - ledenadministratie@licht-
vanchristus.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

Algemene info
Willibrordkerk 
Pastoor Ohllaan 34
3451 CC Vleuten

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

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

Mortuarium Vleuten
Mevr. Jeanette Tersteeg
t: 06-48610017

 
INLEVEREN KOPIJ VOLGENDE DRIELUIK
Nummer Periode Inleverdatum
3 21 maart t/m 24 april 2020 2 maart
4 25 april t/m 29 mei 2020 6 april

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

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

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


