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Sint Jozef
Al jaren werd ons Mariabeeld in de maand maart vervangen door een
beeldje van sint Jozef. Dat Mariabeeld was na 68 jaar gebroken en na
veel zoeken vonden we er een naar onze zin in de winkel van de basiliek
van Oudenbosch. Ik vond dat ook Jozef een mooier en groter beeld verdiende en we kochten er één via Bol.com. Er was een enorm aanbod van
heel kleine tot heel grote.
Over Sint Jozef wordt in het nieuwe testament niet veel geschreven. We weten van
zijn voorstel om Maria voor een groot probleem te behoeden door voedstervader van
Jezus te zijn, zijn aanwezigheid in de stal
van Bethlehem en de vlucht naar Egypte.
Men gaat ervan uit dat Jozef leefde in het 1e
kwartaal van de 1e eeuw en voor de kruisiging van Jezus overleden was. Hij zou gestorven zijn in de armen van Jezus en Maria. Zijn voorspraak wordt ingeroepen om
als het moment van sterven aangebroken is
men zich niet verlaten voelt.
In de Sint Antoniuskerk in Utrecht had men
voor het lof op zondagavond een thema.
Drie ervan ben ik vergeten maar iedere 4e
zondag was voor Sint Jozef als patroon van
een zalige dood.
In 1938 werd de gebedsvereniging voor de
stervenden opgericht met een gebedsverplichting. Men werd o.a. aangeraden dagelijks schietgebedjes te doen
voor mensen die op die dag of nacht zouden sterven. Er waren platen
beschikbaar voor de slaapkamer als herinnering. Bovendien waren er
aflaten aan verbonden. Ik weet niet wanneer deze vereniging is opgeheven maar in de jaren 40 werd de naam van mijn schoonvader nog een
keer genoemd. Hij is 1925 overleden aan longontsteking. Ik denk dat in
die tijd zo’n vereniging de mensen aansprak en hun wat rust en vertrouwen gaf.
In deze angstige tijd waarin het coronavirus veel slachtoﬀers maakt sterven mensen op de IC afdelingen van ziekenhuizen zonder de aanwezigheid van partners, kinderen en kleinkinderen. De verplegenden doen
hun uiterste best om dit gemis wat te verzachten maar schrijnend blijft
het. Daarom blijft Sint Jozef bij ons op de schoorsteen staan en brand ik
iedere avond een kaarsje om een zalige dood voor de stervenden van die
dag zolang het coronavirus niet verdwenen is.
De vereniging schrijft op hun sobere brochure (prentje) tot slot: Uwe
daadwerkelijke belangstelling voor het heil der stervenden zal eens een
bron van troost voor u zijn wanneer u op uw sterfbed ligt.
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Joke Eijzenbach-van Eck

Heel veel dank
Tot onze blijde verrassing bracht de post zaterdag voor palmpasen een
grote envelop. Daarin zat een kleurplaat van een palmpaasstok. Hij was
mooi tussen de lijntjes ingekleurd.
Een palmtakje en zakjes paaseitjes waren er nog extra bij getekend. En
een briefje met de tekst:

Ik heb de palmpaastak voor u gekleurt hopelijk vind u het mooi
groetjes van marijn.
J. en J. Eijzenbach
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Eucharistische Vasten
op zon- en feestdagen

Vanwege de Coronacrisis zijn er tot en met 31
mei geen openbare vieringen in onze beide parochiekerken. Dit is overeenkomstig het beleid
van de Bisschoppen en het RIVM.
Wel wordt de eucharistie op de zon- en feestdagen gevierd in besloten kring en op één plaats en
tijd, met alleen de priester en assistenten, en opgedragen voor de parochie.
Deze Missen zijn te zien en te beluisteren via
kerkdienstgemist.nl
Zondag 26 april
Zondag 3 mei
Zondag 10 mei
Zondag 17 mei
Donderdag 21 mei
Hemelvaartsdag
Zondag 24 mei
Zondag 31 mei
Pinksteren

om 9.30 uur
om 9.30 uur
om 9.30 uur
om 9.30 uur
om 9.30 uur
om 9.30 uur
om 9.30 uur

Wij hopen dat velen in deze tijd van eucharistische vasten, waarin u niet de eucharistie bij kunt
bijwonen en de communie ontvangen, de Missen
via kerkdienstgemist.nl zullen volgen.
Zie ook de website lichtvanchristus.nl, waarin een
directe link te zien is naar kerkdienstgemist.nl
We hebben het gemeenschappelijk gebed en de
saamhorgheid in deze moeilijke en voor velen
angstige en verdrietige tijd heel hard nodig.
Ook al kunt u niet gewoon de communie ontvangen, door deel te nemen aan de vieringen online
kunt u de geestelijke communie ontvangen door
uw harten te openen voor de Heer tijdens de eucharistie. U kunt ook intenties opgeven via het
secretariaat en zal er steeds voor de overledenen
een kaars worden ontstoken.
De kindernevendienst heeft elke zondag een digitaal aanbod voor de kinderen. Zie de website
van de parochie.

Fruittelerswijsheid
Op de Facebookpagina van De
Haarse Gaard trof ik een foto aan,
gemaakt door Paulien Okkerman
van bloesem met ijs erom heen.
Als in de lente – deze tijd dus – de
fruitbomen gaan bloeien, lopen ze
het gevaar dat ze getroﬀen worden door nachtvorst. Overdag is
het warm en schijnt de zon, maar
’s nachts kan de temperatuur bij
heldere hemel onder het vriespunt dalen. Met als gevolg dat het
de bloesem en het vruchtbeginsel
bevriest. Er zullen dan weinig of
geen appels of peren aan de boom
groeien.
Daar hebben de tuinders iets op gevonden. Ze beregen ’s avonds met
milde nevel de bloeiende bomen.
Er komt dan een laagje bevroren
water (ijs) om de bloemen. Juist zo
weinig dat het geen schade aanbrengt. Als het dan gaat vriezen,
kan de vorst niet doordringen in de
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bloesem. De vorst wordt met eigen
middelen bestreden.
Het deed me denken aan deze tijd
van eucharistische vasten en van
onthouding van fysieke contacten om verdere verspreiding van
het coronavirus te voorkomen. Het
lijkt een kille waas om ons heen.
Geen schouderklopje, geen omhelzing, ouderen zonder bezoek
in verzorgingscentra, geen communie in de kerk. Maar tegelijk
beschermen we zo het leven, en
vooral de kwetsbare mensen. Alsof
er een laagje vorst om de bloei zit,
om erger te voorkomen. Het laagje
ijs kan hopelijk zo weer verdwijnen, en dan is het leven bewaard
en het geheim van het geloof en
kunnen we samen weer het leven
en het geloof vieren
In goede en slechte tijden:
Zalig Pasen
Martin Los

misintenties
Misintenties parochie Licht van Christus
De misintenties uit beide kerken zijn samengevoegd.
zondag 26 april Cor Zegers (1e jaargedachtenis),
Ria Spaan (1e jaargedachtenis), Hans Diemel (1e
jaargedachtenis), Femia aan de Stegge-Veldhuis,
Ineke van Hameren-Hogeboom, Ries van Dijk, Marcel
de Wit, Gerrit Jan van den Berkhof, Gea Brehm,
Wim Swart, Co en Riek Kurver-van Engelen, Co en
Riet van Doorn-van Rooijen, Herman Wessels, Piet
Besemer, Annie Delput-Kooijman, Overleden ouders
Jongerius-Hildebrand, Martin Ham, Sjaan Tonenvan der Weijden, Henny Jongerius-Bruinsma, Johan
en Gerben Verhoef,
Emmy van der Louw-Vianen,
Adri Oorschot, Luc Hoogstraten, Riek de Wit-Pot,
Wim de Goeij, Paul en Ciska de Haan-Jansen, Ria
Smits-Slaats, Herman Goes, Beb Schoote-van Zuijlen,
Jos Neele

en Helma, Annie Oostveen-Verhoeﬀ
maandag 11 mei tot zekere intentie
donderdag 14 mei voor het welzijn van de parochie
zondag 17 mei Jan Miltenburg, Overleden ouders
Miltenburg-van Rijnsoever, Bep van SchaikOostveen, Arnold Tummers, Overleden ouders Ko en
Jo Verrmeulen-Oostveen en overleden broers Ton
en Ben Vermeulen, Paul van Straten, Kees Vernooij,
Overleden ouders Miltenburg-Verkerk, Ans de
Groot-van Schip, Dirk Schevers, Jo Miltenburg-van
Kleinwee, Overleden familie Siemonsma-Rost, Wout
Baltus
maandag 18 mei voor een gezegend nieuw levensjaar
voor Joyce en Joost

maandag 27 april tot zekere intentie
donderdag 21 mei Kees Vernooij
donderdag 30 april voor het welzijn van de parochie
zondag 3 mei Emmy van der Louw-Vianen (1e
jaargedachtenis), Antoon en Stien Oude WansinkBrinkhof, Overleden ouders Balk-van Lint, Wim
Geelen, Tonny van Oostrom-van Oostrum, Alessandro
Mariani, Tonny Gulitz-van Breukelen, Pastoor
Hubertus Vaessen, Henk van Doorn, Femia aan de
Stegge-Veldhuis, Ineke van Hameren-Hogeboom,
Kees Vernooij, Nel Nieuwenhuizen-van Klooster, Ans
Blom-Steenbeek, Giel de Groot, Bep Oostrom-Korrel,
Gerrit Visser, Ans de Rooij-Romeijnders, Cor van
Breukelen, Toon de Groot, Janny van Rossum-van
Kleef, Jeanne Leijten-Zwaans, Ineke van HamerenHogeboom
maandag 4 mei voor het welzijn van de parochie
donderdag 7 mei tot zekere intentie
zondag 10 mei Marcel de Wit (1e jaargedachtenis),
Els Comes-de Groot (1e jaargedachtenis), Corry de
Bouter-Mangelsdorf (1e jaargedachtenis), Gerda
en Antoon van Schaik en hun overleden kinderen,
Pastoor Hubertus Vaessen, Hein en Bep WendelVerheul, Co Janssen-Flantua, Maria Nguyen Thi Mui,
Ries van Dijk, Corry van den Berg-Moerings, Rie van
Engelen-van den Tempel, overleden familieleden
Boot-Kraan, Piet Stal, Ko van Schaik en Helma, Joke
Mathôt, Paul de Rooij, Theodora Bouwhuijsen-Goes,
Kees Vernooij, Gert en Marie Versteeg-van den Berg,
Cor Jong, Bep Steenbrink-Verhoef, Riek van Zijl-van
Schaik, Overleden ouders de Goeij-van den Bosch,
Annie Reukers-Kerste, Kitty Helsloot-Awick, Ben
Kosterman, Ria de Graaﬀ-Schalkwijk, Ko van Schaik

zondag 24 mei Gerrit Jan van den Berkhof (1e
jaargedachtenis), Overleden ouders Balk-van Lint, An
Meering-van Breukelen, Marcel de Wit, Gea Brehm,
Wim Swart, Co en Riet van Doorn-van Rooijen, Annie
Delput-Kooijman, Sjaan Tonen-van der Weijden, Uit
dankbaarheid, Sien Lindeman-Veldkamp, Ria Spaan,
Emmy van der Louw-Vianen, Adri Oorschot, Luc
Hoogstraten, Riek de Wit-Pot, Wim de Goeij, Ben
Kosterman, Jos Neele, Femie aan de Stegge-Veldhuis
maandag 25 mei tot zekere intentie
donderdag 28 mei voor het welzijn van de parochie
Pinksteren zondag 31 mei Adri Oorschot (1e
jaargedachtenis), Cor Zegers, Gerrit Jan van den
Berkhof, Co en Riek Kurver-van Engelen, Herman
Wessels, Piet Besemer, Overleden ouders PeelenKoster, Overleden ouders Matze-Mulder en Ad
Matze, Martin Ham, An Dernison-Weterman, Henny
Jongerius-Bruinsma, Kees Vernooij, Gerrit Visser,
Overleden ouders Oostrom-Miltenburg, Johan en
Gerben Verhoef, Paul en Ciska de Haan-Jansen, Ria
Smits-Slaats, Ben Kosterman, Herman Goes, Beb
Schoote-van Zuijlen, Overleden familie WoltersVerheul, Ria de Graaﬀ-Schalkwijk, Piet van Rossum
en Ria Griﬃoen,
maandag 1 juni geen viering
donderdag 4 juni uit dankbaarheid en voor een
gezegend nieuw levensjaar
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Preek van de maand

door Yuri Saris
Urbi et Orbi
Het ‘Urbi et Orbi’ is een pauselijke
zegen voor ‘Stad en Wereld’ die
twee maal per jaar wordt uitgesproken met Kerstmis en Pasen.
Gedreven door het Corona-virus
en geconfronteerd met de vele zieken en stervenden in Noord-Italië
en elders, heeft paus Franciscus er
echter voor gekozen om de zegen
al tijdens de Veertigdagentijd te geven; vele mensen vechten nu voor
hun leven en de paus gunt hen het
hoopvolle vooruitzicht van de onvoorwaardelijke vergeving en omarming door de Heer.
Niet alleen het moment van de zegening heeft de paus aangepast,
ook de liturgische vorm en gebeden. Het ‘Urbi et Orbi’ is een kort
en krachtig, maar gelaagd en gewichtig gebed, waarbij de heiligen,
in bijzonder Maria, worden aangeroepen om voor ons te bidden tot
Christus de verrezen Heer. Vervolgens richten wij ons zelf samen
met de heiligen tot Jezus Christus
en bieden onze diepste gedachten
en gebeden aan. Ten slotte volgt de
zegening.
Deze drie gebedsonderdelen heeft
de paus op een eenvoudige maar
indringende wijze verruimd en
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zichtbaar gemaakt door gebruik te
maken van een Maria-icoon, het
Kruisbeeld, en ten slotte de monstrans met het Allerheiligste.
Waar het ‘Urbi et Orbi’ normaal
voor een enthousiast en vol Sint
Pietersplein klinkt, daar vielen de
broze woorden nu op de stenen
van het lege plein of werden nog
een eindje met de wind meegedragen. Maar door de moderne techniek en prachtige, sobere registratie, gingen de woorden en beelden
alsnog de wereld over. De paus
nam ons – stad en wereld – mee
in een stille meditatie die eindigde
met de zegening met het Allerheiligste, het heilige Sacrament in de
monstrans.
Ik was geen tv-kijker of toeschouwer dit uur, maar heb met verwondering en ontroering meegebeden;
stad, wereld en woonkamer veranderden even in Gods Huis. Het
openingsbeeld is al meteen onvergetelijk, als de paus wat wankelend
over de vochtige treden naar zijn
zetel loopt. We zien een totaalbeeld
van het plein dat nagenoeg leeg is,
het regent maar de fakkels blijven
branden, het begint langzaam te
schemeren en over een uur zal de
avond zijn ingevallen.
Paus Franciscus lees voor uit het
Evangelie volgens Mattheüs over
de storm op het meer – zo toepasselijk, zo actueel toont zich hier de
H. Schrift. De leerlingen raken in
paniek, terwijl Jezus slaapt. Hun
angst resoneert mogelijk met de
onzekere ervaring bij sommigen
van ons: waar is de Heer als ik Hem
nodig heb? Waar is Hij in deze
dagen van ziekte en pandemie?

Waarom overkomt ons dit? Jezus
stelt ons een wedervraag: “Waarom
zijn jullie zo bang? Hoe is het mogelijk dat jullie nog geen geloof bezitten?”
Wat gebeurt er in u deze dagen?
Mist u de kerk en het gebed? Of
vervlakt het juist plots? Twijfelt u
aan Gods betrokkenheid of herkent
u Zijn werkzaamheid op nieuwe
wijzen? Hoe kan de Drie-Ene God
aan ons verschijnen in deze dagen
van nood en isolement? Ik wil u
vragen dit in uzelf te onderzoeken;
probeer weer te bidden.
Het mooiste moment vond ik de
stille Aanbidding. Zo eenvoudig en
zo herkenbaar: daar zit de paus rustig in gebed, peinzend, misschien
soms piekerend. Zeven minuten
lang stilte, op de Nederlandse tv,
op vele kanalen in de wereld. Na
afloop kreeg ik Whatsappjes van
meerdere vrienden die niets met
kerk en geloof hebben, maar hier
zelf ook stil van werden.
Toen stond de paus weer op, door
het zitten liep hij nog wat moeizamer, en droeg de monstrans naar
de drempel van de Sint Pieter. Hier
zegende hij stad en wereld, terwijl de galmende kerkklokken zich
mengden met de loeiende sirenes:
hemel en aarde worden één, in
Christus.
Yuri Saris, pastoraal werker
Als u het Urbi et Orbi gemist heeft,
of nog eens wilt zien, dan vindt u
de registratie via deze link:
https://www.npostart.nl/
urbi-et-orbi-extra/27-03-2020/
KN_1713754

Beste leden van het Caeciliakoor,
Wie had kunnen denken dat we dit voorjaar in zo’n scenario terecht zouden komen. Bijna iedere week
zagen wij elkaar. Op 20 maart jl. bestond ons Caeciliakoor precies 50 jaar! Opeens zijn we nu maanden
van elkaar verwijderd.
Met dit bericht willen we al onze leden en de leden van het Willibrordkoor van harte alle gezondheid en
kracht toewensen. Het zal nog wel even gaan duren voor we ons gewone leven weer op kunnen pakken,
de repetities bij kunnen wonen en de zondagen samen zingen in de Willibrordkerk. We leven ook mee met
de bewoners van Parkhof en andere verzorgingshuizen.
Het is te begrijpen dat we elkaar behoorlijk missen. Het normale ritme is weg en we worden min of meer
op onszelf teruggeworpen. Een telefoontje of e-mail naar elkaar, of iemand die alleen is, kan dan veel goed
doen. We gaan er van uit dat we elkaar in goede gezondheid weer terug zien en samen het 50 jarig bestaan
van ons koor kunnen vieren!
Het is overbodig om te vragen of ieder zich aan de regels wil houden. Die zijn er duidelijk niet voor niets.
Gelukkig is het voorjaar en kunnen we even naar buiten voor een wandelingetje om de voorjaarslucht op
te snuiven en van de zon te genieten. De lucht is onder deze omstandigheden al een stuk schoner, dat is
toch een klein pluspunt! Hartelijke groet aan ieder en hopelijk tot snel!
Voorzitter Nol Gresnigt en secretaris Jeanne Gresnigt.

Nieuws van het parochiebestuur
Wat leven we ineens in een andere tijd, alles is anders in deze Corona crisis. Veel mensen moeten
extra hard werken, anderen zijn hun baan kwijt of
hebben moeite het hoofd boven water te houden.
Het is een tijd van thuiswerken, zo veel mogelijk
thuisblijven en sociale contacten op andere manieren beleven. We houden afstand van elkaar, vrijwillig of gedwongen, waardoor sommige mensen in
een isolement terecht zijn gekomen. We leven mee
met iedereen die met angst of verdriet leeft, omdat
het virus in zijn of haar omgeving heeft toegeslagen.
Gelukkig zijn er ook veel mooie initiatieven en zetten mensen zich in om er te zijn voor anderen.
Allemaal merken we de gevolgen van het Corona
virus, ook in onze parochie en kerken. We hebben
tot half maart de weekendvieringen nog in onze
kerken kunnen houden om kerkgangers de kans te
geven troost en kracht te vinden in de kerk. Helaas
moesten we als gevolg van de maatregelen door de
overheid de kerken sluiten. Daarna hebben we op
verschillende manieren met diverse vrijwilligers
geprobeerd om onze vieringen online uit te zenden.
Met man en macht is er gewerkt om te zorgen dat
parochianen en andere belangstellenden de vieringen rond Pasen konden volgen via Kerkdienstgemist.nl; en om dit op tijd bekend te maken aan
de parochianen. Op 5 april jl., Palmzondag, hebben
we de eerste viering online kunnen uitzenden, via
www.kerkdienstgemist.nl

Dat is te danken aan de vele uren die hierin gestoken zijn door ons bestuurslid Jan Berndsen en
oud-bestuurslid Wim Heus. De communicatie, ook
een enorme klus, werd in korte tijd geregeld door
bestuurslid Ferry Brokers samen met Barbara van
Nimwegen, die onze website verzorgt. Het parochiesecretariaat heeft hard gewerkt om de verspreiding van de flyers tijdig te organiseren. Wij
hopen dat u de vieringen tijdens de Goede Week en
Pasen met ons mee heeft kunnen vieren op www.
kerkdienstgemist.nl.
De vieringen die uitgezonden worden op www.
kerkdienstgemist.nl zijn direct “live” te volgen, maar
u kunt ze ook later zien. Een overzicht van de vieringen vindt u in deze Drieluik. Wij hopen dat dit
extra steun en kracht geeft aan allen die dit nu zo
nodig hebben.
Heeft u behoefte aan zorg of aandacht vanuit de
parochie, laat u dat dan s.v.p. weten aan het secretariaat via tel. 030-6774571. Het pastoraal team en
vrijwilligers willen u waar dat kan graag helpen.
Aan het begin van de paaswake is de Paaskaars
aangestoken, symbool voor het Licht van Christus.
Laten we met de hele parochie dat licht brandend
houden, vooral in deze moeilijke tijd. Het parochiebestuur wenst u allen veel sterkte en kracht toe.
Monique Becking
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Aandacht voor elkaar
23 maart
Wilhelmina Kampers-van der
Steen (Mien)
op de leeftijd van 85 jaar
weduwe van Jan Kampers
GEBOREN

De crematieplechtigheid was op
28 maart

31 maart
Lisanne
dochter van
Gert-Jan Goes en Johanna Grzelak

1 april
Eufemia aan de Stegge-Veldhuis
(Femie)
op de leeftijd van 89 jaar
echtgenote van
Hans aan de Stegge
De eucharistie ten afscheid was
op 7 april in de Mariakerk met
aansluitend begrafenis

OVERLEDEN
1 april
Bernardina Cornelia van
Hameren-Hogeboom (Ineke)
op de leeftijd van 89 jaar
weduwe van Jos van Hameren

14 maart
Wouter Baltus (Wout)
op de leeftijd van 89 jaar
echtgenoot van Ans van
Wijnbergen
De eucharistie ten afscheid was op
19 maart met aansluitend crematie

De uitvaartdienst was op 8 april in
de Willibrordkerk met aansluitend
begrafenis

Vrede en vrees
Ik word geraakt
door stilte in gebeden
Vanuit het horen
dat U Koning bent
Vrees voor Corona ruil ik om
voor vrede
Het samen mogen bidden in Uw tent
Ik bid tot U, mijn Koning,
in de hemel
Laat ons vertrouwen, Christus, dat
U redt
Ons redden wilt in dit onzeker leven
Wij zijn van U,
breng ons gebed terecht
Voor vrienden en geliefden,
kom ik smeken
Voor vluchtelingen,
kwetsbaar op hun plek
Voor ziekenzorg en daar
waar wordt geleden
Ik smeek U Christus, Koning,
doe hen recht
Vrees voor Corona
ruil ik om voor vrede
Laat ons nu samen bidden
– Heer - ontferm
Henny, 15 maart 2020,
n.a.v. Mattheüs 26 : 57-68

Doordeweekse vieringen en gebedsmomenten
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Vanwege de Coronacrisis zijn er tot en met 31
mei geen openbare vieringen in onze beide parochiekerken en ook niet op de andere lokaties,
zoals Parkhof, de Pijler en de Roef.
Dit is overeenkomstig het beleid van de Bisschoppen en het RIVM.

Alleen te beluisteren via kerkomroep.nl
(Willibrordkerk Vleuten)
donderdag 23 april
om 19.00 uur
donderdag 30 april
om 19.00 uur
donderdag 7 mei
om 19.00 uur
donderdag 14 mei
om 19.00 uur

Wel wordt de eucharistie op de maandagavond in
besloten kring gevierd in de Mariakerk en op donderdagavond in besloten kring in de Willibrordkerk, met alleen de priester en assistenten en opgedragen voor de parochie.

Openstelling kerken
Beide kerken zijn dagelijks geopend
van 12.00 -13.00 uur.
Op zondag is de Mariakerk open
van 13.00-14.00 uur

Te bekijken en te beluisteren via
kerkdienstgemist.nl
maandag 27 april
om 19.00 uur
zondag 3 mei
om 19.00 uur
Stille Aanbidding
maandag 11 mei
om 19.00 uur
maandag 18 mei
om 19.00 uur
maandag 25 mei
om 19.00 uur

Bronboekjes en liedlijsten
Mee te nemen uit de Mariakapel of tijdens de
openstelling van de kerken.
Voedselbank
Wij vragen u om houdbare producten voor de
voedselbank te blijven brengen. U kunt de spullen
achter in de kerk neerleggen tijdens de openingsmomenten hierboven genoemd.

| Australië
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«Alleen als ik de wonden van de
spijkers in zijn
handen zie... zal ik het geloven».

TienerPagina
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LICHT VAN CHRISTUS

Als een
lopend vuurtje
Beste lezers,
Terwijl we elkaar allemaal op 1,5
meter afstand houden, zijn we met
ons hart meer dan ooit heel dicht
met elkaar verbonden.
Laten we elkaar helpen waar dat
kan en bidden voor de mensen die
het nodig hebben omdat ze besmet zijn.
Maar bidden we ook voor al die
mensen die proberen te werken
aan oplossingen, of werken in de
zorg of andere vitale beroepen.
Een nieuwe periode met een nieuwe hele toepasselijke tekst voor
deze moeilijke periode voor ons allemaal:
"Gelukkig zijn zij die niet zien en
toch geloven."
Johannes 20, 29
Een citaat uit de overweging bij dit
Woord van leven:
"Deze woorden van Jezus zijn ook
voor ons een oproep om echt te geloven, en geen steun te verwachten van bepaalde tekenen. Geloof
in de aanwezigheid van Christus
in jouw leven en in de geschiedenis, ook al lijkt Hij soms ver weg.
Geloof in zijn liefde, ook al bevind
je jezelf in een moeilijke situatie."
Voor de volledige tekst zie: http://
www.focolare.org/nederland/
Met vriendelijke groeten, Martin
Desinfectiemiddel
Ik heb een winkel voor babyzaken in Mantua. In het begin van
de coronacrisus leek de winkel
soms wel op een filmset; mensen
die letterlijk de winkelschappen
leeghaalden en overdreven voorraden gingen aanleggen. Vooral
het desinfectiemiddel Amuchina
werd flink gehamsterd. Gezien de
omstandigheden kochten ook de
medewerkers op het einde van de
dag de laatst overgebleven flesjes.
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Net voordat we gingen sluiten
kwam Abdel, een vaste klant van
ons, de winkel binnen. Hij komt
naar me toe en vraagt of we nog
Amuchina hebben, omdat hij het
nodig heeft voor zijn kinderen. Ik
antwoord dat het uitverkocht is,
ook al weet ik dat ik net het laatste
flesje in mijn tas heb gestopt. Ik ga
naar huis en ik voel me afschuwelijk. Ik praat erover met mijn vrouw
en we beseﬀen dat we iets moeten
doen. Abdel is automonteur en
heeft zijn werkplaats in Mantua.
Via Google kunnen we zijn garage
makkelijk opsporen.
Als ik bij de garage aankom met
het flesje is Abdel er niet. Ik laat
het pakketje in zijn kantoor achter
en stuur hem een berichtje. Ik leg
hem uit dat het voor mij als christen belangrijk is los te laten waar je
aan gehecht bent. Zo herstel je het
contact met God.
Daags erna komt Abdel de winkel
binnen en van veraf kijkt hij me
vrolijk aan. Hij slaat driemaal met
zijn vuist op zijn hart en bedankt
me en zegt: “Als je iets nodig hebt,
wat het ook is, kun je op mij rekenen”.
Enzo uit Italië

Lezingen
van de
maand

Honderdvoud
Zoals veel mensen werk ik nu thuis
en geef de leerlingen van mijn
klassen via een videoverbinding
wiskundeles. Allemaal nieuwe
technieken en zaken die ik nog
moet leren. Mijn dagen zijn super
druk met allerlei vergaderingen,
instructiefilmpjes zoeken en vooral berichten van en naar leerlingen
om ze te helpen. Intussen ben ik al
een week op zoek naar desinfecteermiddel. Winkel in en winkel
uit. Ik had aan een huisgenoot die
tot de risicogroep behoort, beloofd
om dat middel te gaan halen. Gisteren had ik een verschrikkelijk
drukke dag en mijn To-Do lijstje is
overvol. Dan biedt een huisgenoot
aan om een taak van mij over te nemen, waardoor ik weer een beetje
lucht krijg. Dan kan ik toch nog
even verder zoeken naar dat middel. Bij het Kruidvat vraag ik naar
het middel en de flessen zijn uitverkocht en komen waarschijnlijk
voorlopig niet meer binnen. Maar
van achter de toonbank haalt de
verkoopster twee kleine miniflesjes tevoorschijn. Voor mij zijn ze
het honderdvoud. Die avond ga ik
laat maar met een grote vrede naar
bed.
Martin Oorthuizen

17 mei
Zesde zondag van Pasen
1e lezing Hand. 8, 5 - 8 + 14 - 17
2e lezing 1 Petr. 3, 15 - 18
Evangelie Joh. 14, 15 - 21

26 april
Derde zondag van Pasen
1e lezing Hand. 2, 14 + 22 - 32
2e lezing 1 Petr. 1, 17 - 21
Evangelie Lc. 24, 13 - 35

21 mei
Hemelvaart van de Heer
1e lezing Hand. 1, 1 - 11
2e lezing Ef. 1, 17 - 23
Evangelie Mt. 28, 16 - 20

3 mei
Vierde zondag van Pasen
1e lezing Hand. 2, 14a + 36 - 41
2e lezing 1 Petr. 2, 20b - 25
Evangelie Joh. 10, 1 - 10

24 mei
Zevende zondag van Pasen
1e lezing Hand. 1, 12 - 14
2e lezing 1 Petr. 4, 13 - 16
Evangelie Joh. 17, 1 - 11a

10 mei
Vijfde zondag van Pasen
1e lezing Hand. 6, 1 - 7
2e lezing 1 Petr. 2, 4 - 9
Evangelie Joh. 14, 1 - 12

31 mei
Pinksteren
1e lezing Hand. 2, 1 - 11
2e lezing 1 Kor. 12, 3b - 7 + 12 - 13
Evangelie Joh. 20, 19 – 23

Informatie en aanvulling maatregelen
parochie in verband met het beteugelen
van het coronavirus
Geen publieke Eucharistieviering in de kerk voorlopig (tot
31 mei). #coronavirus

Voedselbank Leidsche
Rijn is op zoek naar
een nieuwe locatie
Per direct zijn we op zoek naar
een nieuwe locatie voor Voedselbankplusleidscherijn!
Details m.b.t. de locatie :
• omgeving Leidsche Rijn en
Strijkviertel
• liefst een loods van ong. 400
m2 waar zowel opslag als uitgifte kan plaatsvinden.
Weet jij een mooie locatie of ken
jij iemand die de Voedselbankplusleidscherijn kan helpen!?
Laat het ons dan s.v.p. weten.
Neem contact op met
Sabiet Balwantgir
tel: 06-21492637
#leidscherijn #demeern #vleuten #vleuterweide #strijkviertel
#perdirect #spoed #utrecht

Eucharistievieringen online
• Iedere Zondag 9.30 uur – Live en achteraf te volgen via
https://kerkdienstgemist.nl (nieuwe aanwinst)
• Iedere Maandag 19.00 uur - Live en achteraf te volgen via
https://kerkdienstgemist.nl
• Iedere Donderdag 19.00 uur - Livestream volgen via facebookpagina van Parochie Licht van Christus
De kindernevendienst heeft elke zondag een digitaal aanbod voor de
kinderen. Zie de website van de parochie.
Eucharistie doordeweeks en op zon- en feestdagen:
De H. Missen hebben allen een besloten karakter. Aanwezig zijn alleen de
priester en zijn assistenten. Deze vieringen zijn live te volgen via Kerkdienstgemist.nl. NB: op donderdag via Facebook-pagina Parochie Licht
van Christus.
• Uitvaarten vanuit de kerk
Deze zijn helaas alleen toegestaan in besloten kring met alleen de familie in de eerste lijn. De duur en het karakter van de viering is hiermee in overeenstemming. Er is geen koor. Pastoor of pastoraal werker
bereiden de viering op het Pastoraal Centrum met een kleine vertegenwoordiging van de nabestaanden (max. 3 p.) voor.
• Kerkopenstelling
Alle dagen zijn beide kerken van 12.00u tot 13.00u (NB: Mariakerk is
zondag van 13.00-14.00 uur open) geopend voor persoonlijk gebed. Er
zijn vrijwilligers aanwezig om bijvoorbeeld de Rozenkrans te bidden,
of Stille Aanbidding te leiden. Houd fysieke afstand. Gebruik de hele
kerk. U kunt komen en gaan op uw eigen tijd.
• De Mariakapel is de hele dag open voor gebed.

Doopvieringen
Alle doopvieringen zijn tot
nader order uitgesteld.
Na 1 juni wordt in overleg
met de ouders gezocht naar
een andere datum, mits
er duidelijkheid is over de
beperkende maatregelen.

Informatie en/of mededelingen:
• Volg de mededelingen op de homepage van onze website voor actuele informatie www.lichtvanchristus.nl en de uitzendingen https://
kerkdienstgemist.nl en de Facebook-pagina Parochie Licht van Christus.
• Spullen voor de voedselbank. Graag vragen wij u om houdbare producten voor de voedselbank te blijven brengen. U kunt de spullen
achter in de kerk neerleggen tijdens de openingsmomenten hierboven genoemd.
De kerk is een huis van gebed. We hebben als gelovigen en als samenleving dat gebed hard nodig. We nemen zorgvuldig de maatregelen in acht
die overheid en bisschoppen hebben afgekondigd. Laten we in de leegte
die is hierdoor is ontstaan, elkaar vasthouden en de geloofsgemeenschap
onderhouden door persoonlijk gebed en ook gebruik te maken van de
eigentijdse middelen zoals hierboven aangegeven. Leven we met elkaar
mee en samen met de wereld om ons heen vol zorg en angst en verdriet.
Laten we de hoop bewaren met hart en ziel.
Update 6 april - parochie Licht van Christus
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Voorbereiding op de 1e H. Communie
en Palmpasen
De voorbereidingen op de 1e H.
Communie in mei waren in volle
gang. Maar net als alle andere activiteiten, waar meerdere mensen bij elkaar komen, moesten
deze activiteiten ook vanwege
het coronavirus tijdelijk stoppen.
De bijeenkomsten en de uiteindelijke grote dag van de 1e H.
Communie zullen verder naar
de toekomst opschuiven. Zodra
de maatregelen het toelaten zullen Yuri en Julia de ouders en de
communicanten over de nieuwe
data op de hoogte stellen.
Waar mogelijk worden er alternatieven bedacht om speciale dagen
niet zomaar aan de communicanten voorbij te laten gaan. Zo zijn de
communicanten, samen met de
andere kinderen uit de parochie
die meedoen met het kindernevendienstproject online, aan het
inkleuren en versieren van een
papieren Palmpaaskruis geslagen.
Met wat uitleg van Yuri hebben

ze prachtige werkstukjes gemaakt
voor de parochianen die op dit
moment wat extra aandacht kunnen gebruiken.
Op de Palmpaaskruisjes konden
onder andere de volgende symbolen gebruikt worden: “De kleuren
van Gods schepping, eitjes, 30 rozijnen, 12 pinda’s, mandarijntjes,
haantje en een Palmtakje”.
Allemaal hebben deze symbolen
samen met het Palmpaaskruis
een speciale betekenis voor deze
Paasperiode. De betekenis van
deze symbolen kun je op de volgende webpagina nalezen:
https://www.lichtvanchristus.
nl/actualiteiten/palmzondagteken-een-palmpaaskruis-vooriemand
Met een persoonlijk bericht van
de kinderen zijn deze tekeningen naar de hierboven benoemde
groep parochianen gestuurd en
gebracht op Palmzondag.
Werkgroep public relations
EHC Vleuten

AGENDA
25 april 2020 tot 29 mei 2020.
Op het moment van aanleveren
van onze activiteiten is De Schalm
nog gesloten tot 28 april. We hopen van harte dat we dan onze
deuren weer mogen openen en iedereen weer in goede gezondheid
kunnen ontvangen in De Schalm.
Al deze datums zijn dus onder
voorbehoud, De Schalm volgt de
richtlijnen van het RIVM en als
dus wordt besloten dat de maatregelen worden verlengd zal ook
De Schalm zijn deuren nog dicht
houden. Tot 1 juni hebben we
geen grote evenementen op het
programma staan. Houd onze
website in de gaten, we gaan als
we de deuren weer mogen openen
een aangepast agenda hanteren.
Namens het team van De Schalm
nog veel sterkte de komende tijd.

Een aantal foto’s van tekeningen van communicanten uit de Willibrordkerk én Mariakerk.
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Brief van kardinaal Eijk met richtlijnen en suggesties over de
sacramentenbediening ten tijde van het coronavirus
“Vanwege de ernst van het coronavirus en het helpen indammen
daarvan, is het noodzakelijk in alle
gevallen uiterst zorgvuldig om te
gaan met zowel de ontvangers als
de bedienaren van de sacramenten.
Doopvieringen mogen ten tijde
van het coronavirus niet plaatsvinden, omdat de vereiste 1,5 meter afstand niet in acht kan worden
genomen. Indien doopvieringen
zijn gepland, dienen deze te worden uitgesteld.
Ziekenzalving
Wat betreft de ziekenzalving schrijft
kardinaal Eijk dat een priester deze
alleen aan een corona-patiënt
mag toedienen indien de juiste
beschermende kleding aanwezig
is en in overleg met de arts van de
patiënt of zijn eigen huisarts.
Kardinaal Eijk: “Wanneer er geen
beschermende kleding aanwezig
is, moet de priester ervan afzien
de corona-patiënt te bezoeken en
hem de ziekenzalving toe te dienen. De beschermende kleding is
immers essentieel, zowel om de
priester zelf de vereiste bescherming te bieden alsook om ervoor
te zorgen dat hij niet een bron van
besmetting wordt voor anderen,
als hij zonder beschermende kleding aanwezig is geweest bij een

corona-patiënt en daardoor ook
besmet is geraakt. Immers, een
priester heeft veelvuldig contact
met diverse parochianen en alle
voorzichtigheid is daarom geboden, voor anderen en hemzelf.
Wanneer de ziekenzalving niet kan
worden toegediend, is het van belang dat de zieke en diens familie
weten dat het verlangen naar dit
sacrament ook de genade van dit
sacrament geeft.”
Boete en verzoening Biechtsacrament
Het sacrament van boete en verzoening mag alleen plaatsvinden

als de priester en de biechteling
fysiek in dezelfde ruimte zijn, zij
het met minstens anderhalve meter afstand. De biechtstoel is daarom in veel gevallen niet geschikt.
Biechten via de telefoon of digitaal
is niet toegestaan.
Bij stervensgevaar kan de priester
de generale absolutie geven, mits
de patiënt berouw heeft en het vaste voornemen na eventueel herstel
alsnog zijn zonden te belijden.
Achter in de kerk vindt u de brief
van kardinaal Eijk. Deze kunt u
meenemen om te lezen.

De Nederlandse bisschoppen vragen ons onderstaand
gebed te bidden:
God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken coronavirus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseﬀen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt
nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen
overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer. – Amen.

13

LICHT VAN CHRISTUS

Rechthebbende en Grafrechten
“de rechten, de plichten en hoe het werkt”
Omdat wij merken dat mensen regelmatig vragen hebben over grafrechten en wat het betekent rechthebbende van een graf te zijn, leggen we dat in dit artikel graag even uit.
•	
Een tweede mogelijkheid om
rechthebbende te worden is
wanneer een rechthebbende de
rechten en plichten aan een ander overdraagt.
	
Hiervoor stuurt de rechthebbenden een brief aan de parochie. Daarin geeft de rechthebbende aan, aan wie de rechten
en plichten worden overgedragen. De brief wordt ondertekend door zowel de oude als de
nieuwe rechthebbende, voorzien van de adresgegevens, telefoonnummer en het e-mail
adres van de nieuwe rechthebbende .
	
De beheerder van de begraafplaats maakt dan een nieuwe
grafakte op naam van de nieuwe rechthebbende en biedt
deze ter ondertekening aan.

Wat is een rechthebbende
De rechthebbende is voor de begraafplaats de persoon die de rechten en plichten van een graf heeft;
daarmee is hij aanspreekpunt voor
de beheerder van het kerkhof.
De beheerder doet alleen “zaken”
met de rechthebbende en niet met
een andere naaste van de overledene.
Hoe wordt je rechthebbende;
Er zijn meer manieren om rechthebbende te worden:
•	Bij het aanvragen van een uitvaart en begrafenis wordt door
de parochie aan de uitvaartondernemer gevraagd wie de
rechthebbende zal zijn van het
graf van de overledene.
	
De beheerder van het kerkhof
stelt dan de grafakte op de naam
van die persoon op. Deze akte
wordt ter ondertekening aan
de rechthebbende aangeboden
en bewaard in het dossier, de
rechthebbende krijgt hiervan
een kopie.
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Welke rechten zijn er verbonden
aan een grafrecht
•	Het grafrecht geeft het recht om
een overledene voor een periode van ten minste 10 jaar en
maximaal 20 jaar te begraven
op de begraafplaats.

Wat zijn de plichten van de rechthebbende
De belangrijkste plichten van een
rechthebbende zijn:

Welke soorten graven zijn er:
•	
Familiegraven, deze worden
uitgegeven voor 20 jaar en kunnen na afloop daarvan telkens
met 10 jaar worden verlengd.
	Hier mogen twee door de rechthebbende te bepalen overledenen worden begraven
•	Algemene graven, deze worden
uitgegeven voor 10 jaar en kunnen niet worden verlengd. Hier
wordt de overledene begraven
met een andere (vreemde) overledene. Beiden hebben de helft
van de grafruimte voor een monument.
•	Kindergraven, deze worden uitgegeven voor kinderen tot 12
jaar. Hierop hebben de ouders
grafrecht zo lang zij leven.
•	Urnengraven / Urnenkluizen.
	
Naast graven zijn er ook nog
drie soorten urnenkluizen, te
weten in de urnenmuur, urnenzuilen en de urnentuin.
•	Urnenzuilen en de urnenmuur
zijn slechts beperkt beschikbaar.
	
De urnentuin bevindt zich
rechts achteraan op de begraafplaats. De rechten hiervan zijn
vergelijkbaar met die van de
graven.

•	Zorgen (laten zorgen) voor het
onderhoud van het graf en de
op het graf aanwezige beplanting. Dus o.a. tijdige snoeien van
eventuele beplanting op het
graf, verwijderen van verwelkte bloemstukjes en het schoon
en onkruidvrij houden van het
graf. Onkruid (en het zaad daarvan) en beplanting mogen geen
overlast geven voor andere graven.
•	
De beheerder voorzien van
nieuwe adresgegevens als de
rechthebbende verhuist

Wat gebeurt er aan het eind van
het grafrecht:
•	Aan het einde van een grafrecht
van een algemeen graf wordt
het monument verwijderd op
kosten van de Parochie Licht
van Christus.
•	Aan het einde van een grafrecht
van een familiegraf of urnengraf/urnenkluis ontvangt de
rechthebbende in het jaar voordat de grafrechten aflopen een
brief met formulier om de grafrechten te verlengen of afstand
te doen van het graf.

•	
Wanneer een rechthebbende
komt te overlijden, kiezen de
naasten van de overleden rechthebbende de nieuwe rechthebbende en delen dit mee aan de
beheerder. De beheerder maakt
vervolgens een nieuwe grafakte
die hij ter ondertekening aanbiedt.

Zijn uw contactgegevens nog
juist?
Voor de communicatie tussen beheerder en rechthebbende is het
van belang dat uw gegevens in
de kerkhof administratie juist zijn.
Een oproep aan alle rechthebbende van het kerkhof Vleuten, een
mail te sturen met daarin:
- grafnr,
- wie er begraven is

- telefoonnummer.
Slechts 150 rechthebbende emailadressen zijn in de kerkhof administratie Vleuten bekend.
Vragen:
Heeft u nog vragen, voel u dan vrij
om uw vraag te mailen naar kerkhofvleuten@lichtvanchristus.nl of
kerkhofdemeern@lichtvanchristus.nl

U kunt ook mailen of we u even
kunnen bellen om uw vraag te bespreken.
Veel antwoorden
kunt u wellicht
ook vinden op
https://www.
lichtvanchristus.
nl/sacramenten/
levenseinde/kerkhoven

Samenwerking kerken Leidsche Rijn

Zondagavond 19 januari hebben
we als kerken in Leidsche Rijn de
week van gebed voor de eenheid
ingeluid met een gezamenlijke
viering in de Marekerk.
Het materiaal voor de viering is
samengesteld door de kerken op
Malta. Het thema ‘buitengewoon’
is gebaseerd op Handelingen 28
waarin we lezen over de buitengewoon vriendelijke ontvangst van
Paulus en de andere schipbreukelingen door de inwoners op Malta.
Na afloop van de viering was er
nog een feestelijk moment waarbij
we als pastores en voorgangers namens onze kerken een gezamenlijk
missionair document hebben ondertekend. In dat document wordt
gesproken over onze eenheid en
missionaire samenwerking in de

De pastores en vertegenwoordigers van de kerken in Leidsche Rijn: van
links naar rechts ziet u Idelette Otten (Torenpleinkerk), Dirk-Jan Horjus
(baptisten gemeente De Rank Leidsche Rijn), Niels IJpma (familiekerk de
Fakkel), Paul van der Velde (GKV Leidsche Rijn), Timo van der Heijden
(NGK Rijnwaarde), Eva Kersbergen (namens de pastores van de zorginstellingen), Marije Karreman (Protestantse gemeente Leidsche Rijn), Leon
Bal (Marekerk) en Martin Los (parochie Licht van Christus).
afgelopen jaren en onze intentie
deze in de toekomst voort te zetten
en uit te breiden. De visie die daaraan ten grondslag ligt is als volgt
geformuleerd in dit document:
“Geïnspireerd door het goede
nieuws van Jezus Christus werken we als kerken samen in eenheid aan de bloei van Leidsche
Rijn. We dromen ervan mensen,
gemeenschappen en wijken op
te zien bloeien door Gods liefde,
redding en vrede.”

We hopen dit jaar een website te
maken waarop meer informatie
over onze kerken en de gezamenlijke initiatieven te vinden is. Naast
de ontmoetingen van de pastores
zijn er ook ontmoetingen van de
vertegenwoordigers van onze kerken in de werkgroep ‘samenwerkende kerken Leidsche Rijn’. Tijdens deze ontmoetingen spreken
we over de bestaande en nieuwe
gezamenlijke initiatieven van onze
kerken.
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Kerken open voor aanbidding en een blijk van
naastenliefde
Zo lang de maatregelen in verband met het coronavirus nodig
zijn en er ook voor de katholieke
kerken verschillende maatregelen gelden, nodigen de bisschoppen gelovigen uit om voor aanbidding naar de kerk te komen.

Geestelijke communie
“er zal een uur komen, ja het is er
al, dat de ware aanbidders de Vader
zullen aanbidden in geest en waarheid” (Joh 4:23)

Ofwel:
Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het
allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U en verlang naar U.
Kom in mijn hart.
Ik omhels U; verlaat mij nooit meer.

In kerken waar het Allerheiligst
Sacrament wordt uitgesteld voor
aanbidding wordt de gelovigen gevraagd ook een bijdrage in de vorm
van houdbare levensmiddelen af te
geven voor de voedselbank.
De houdbare levensmiddelen zijn
een blijk van naastenliefde voor de
mensen die afhankelijk zijn van de
voedselbanken.
Op deze manier kan het gebed des
Heren (“geef ons heden ons dagelijks brood”) een nieuwe en geloofwaardige toepassing krijgen. Door
gelovigen te vragen te delen hopen
de bisschoppen de solidariteit met
kwetsbare groepen te verstevigen.
Niet alleen in nood, maar allereerst
omwille van de liefde van Christus
willen gelovigen, in navolging van
de heiligen, dikwijls enkele ogenblikken denken aan de liefde die
de Heer ons heeft getoond in de
geheimen van zijn heilswerk, en
daarbij vragen met Hem verenigd
te mogen blijven.

Laat mij toch nooit van U gescheiden worden.

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het
allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet
werkelijk doen; daarom bid ik U:
kom tenminste op geestelijke wijze
in mijn hart. Ik omhels U, alsof Gij
reeds gekomen waart en verenig
mij geheel en al met U.

In de traditie van de Kerk heet dit de
geestelijke communie, omdat wij,
hoewel wij niet in de gelegenheid
zijn de heilige gaven van Christus’
Lichaam en Bloed te ontvangen,
verlangen met onze Heer verenigd
te zijn als in de sacramentele communie.
Deze geestelijke communie is geen
sacrament maar ”de zuiveren van
hart, die vurig wensen dat hun het
heilig Sacrament mocht worden
gegeven, ook als dit niet mogelijk
is, ontvangen de genade van het
Sacrament naar de maat van hun
verlangen en gesteltenis”
(Johannes Tauler).
(bron: Katholiek Gebedenboek. De gebedsschat van de kerk der eeuwen en
de vernieuwde liturgie volgens Vaticanum II. Brugge: Tabor, 1986, pp. 935937

Aanbod vanuit de parochie: hulp,
ondersteuning, een luisterend oor
Als parochie proberen we elkaar en onze medemensen steun te geven
die nodig is. Zeker in deze tijd van de Corona-epidemie. Bijvoorbeeld
via PCI (Caritas) voor ﬁnanciële hulp, via de werkgroep zieken en ouderen en via een groep die speciaal eenzame ouderen bezoekt, via de
Parochie Support Groep en meer.
De leefgemeenschap het Focolare, een internationale kerkelijke beweging maar ook actief binnen onze parochie hier in Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern, biedt ook graag zijn diensten aan met deze woorden:
“Voor iedereen zijn dit speciale tijden waar we met z’n allen samen doorheen moeten. We voorzien dat we nog langere tijd veel thuis moeten blijven. Als iemand van u hulp, ondersteuning of een luisterend oor nodig heeft willen wij
er graag voor u zijn. Leefgemeenschap van het Focolare”
Voor contact met het Focolare en de andere vrijwilligers kunt u contact opnemen met het secretariaat van de
parochie 030-6774571 of secretariaat@lichtvanchristus.nl. Daar verwijst men u graag verder.
Uiteraard beschermen wij uw privacy.
Pastoraal team
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Werkzaamheden Pastorietuin/Kerkplein gestart!!
Help de laatste ﬁnanciën bij elkaar brengen
De werkgroep restauratie pastorietuin/kerkplein heeft al ca. 85%
van de financiering toegezegd
gekregen van: De Broederschap,
Het Initiatievenfonds van de gemeente Utrecht, het Comité Helpt
Willibrord, Aannemersbedrijf Van
Zuijlen, KF. Heinfonds, Milieu federatie, De Haarse Gaard, en vele
spontane ontvangen bijdragen
van parochianen.
Een van de ideeën was voor de
ontbrekende financiën een crowd
funding te organiseren. Echter nu
midden in de problemen rondom
het Corona virus en de afgelaste
eucharistievieringen is dat niet
mogelijk. Wel wordt onderzocht op
welke wijze het ontbrekende bedrag gerealiseerd kan worden.
Op 1 april is aannemersbedrijf Van Zuijlen uit Haarzuilens begonnen
met de werkzaamheden in de pastorietuin. Het streven is dat rond Hemelvaartsdag de werkzaamheden zijn afgerond. Op het moment dat u
dit leest zijn er alweer ca. drie weken verstreken en zijn de grote lijnen
zichtbaar.
Allereerst worden in de pastorietuin de historische monumentale
paden structuur en indeling hersteld. In het verleden zijn diverse
bomen voor de veiligheid gekapt
en ook de hoogstam fruit bomen
worden opnieuw geplant. Ook
wordt het mogelijk in de toekomst
bij begrafenissen via de pastorietuin naar het kerkhof te gaan. Zo
ontstaat in Vleuten een waardige
rustgevende groene gedenkplek
voor gedenken en inspiratie. Het
kerkplein ondergaat ook een metamorfose. Het asfalt worden gebakken klinkers waardoor een
ruimte ontstaat die uitnodigt voor
verbindingen tussen elkaar. Er
ontstaat een grotere gelijkheid van
het kerkplein met de bestrating
van de Ohllaan en de monumentale kerk en pastoriegebouw. Het
monumentale hekwerk uit ca. 1885
wordt weer terug geplaatst
Al enige tijd voor 1 april heeft het
onderhoudsteam pastorietuin een
groot aantal voorbereidende werk-

zaamheden gedaan. Door deze inzet worden veel kosten bespaard.
En dat is nodig !!

Heeft u ideeën en of mogelijkheden laat het weten via kerkhofvleuten@lichtvanchristus.nl.
Wilt u een financiële bijdrage storten dan kan dat op bankrekeningnummer
NL09 RABO 0367521059 o.v.v.
restauratie pastorietuin. Namens
iedereen alvast hartelijk dank
daarvoor !

Dank voor uw giften
Beste medeparochianen, graag willen wij u hartelijk danken voor
uw giften aan de PCI in de vastentijd, t.b.v. de noodlijdende mensen
onder ons.
Het Goede Week oﬀer is meer dan welkom, zeker nu, in de onzekere
tijden die we allen beleven.
We begrijpen dat u mogelijk andere dingen aan uw hoofd heeft
gehad in deze bijzondere tijd, maar u kunt nog steeds doneren op
rekening NL 54 RABO 014 089 6821 t.n.v. PCI Licht van Christus.
Nogmaals hartelijk dank!
Het PCI bestuur
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Gif
In de reactie van Angela Merkel
op de laatste terroristische aanslagen in Duitsland noemde zij
haat als een gif. Haat wordt gezaaid door gif dat verspreid wordt
soms door politieke uitspraken
maar het kan ook door het verkondigen van meningen aan de
tafel in de huiskamer.
In 1976 vertelde een onderwijzeres
van een Utrechtse parochieschool
dat zij de Griekse en Turkse zoontjes van gastarbeiders op andere
tijden en door andere uitgangen
vrij kon laten. Dit om te voorkomen dat deze knaapjes met elkaar
op de vuist gingen. De oorzaak was
de politieke spanning over het eiland Cyprus. Ik vroeg mij toen al
af hoe het kwam dat deze knaapjes wonende in Nederland zo fel op
die situatie reageerden.
Twee keer waren wij twee weken
gastgezin voor twee katholieke
Ierse meisjes uit Londonderry.
Eén van hen was de jongste uit
een gezin van 16 kinderen en al
meerder keren tante. Er was ons
geadviseerd niet aan de kinderen
te vragen over de problemen in
hun land. Op een avond tijdens

het gourmetten begon zij zelf over
“the trubbels at home”. Hoewel zij
sprak in voor ons moeilijk Engels
zagen wij en ook onze kinderen de
angst in haar ogen. Wij begrepen
dat familieleden lid waren van IRA
en eens hun huis in brand stond
aangestoken uit wraak. Zij was uit
het raam gesprongen en opgevangen door de brandweer. In onze
wijk waren meer gezinnen waar
protestantse of katholieke kinderen logeerden. Het was mooi weer
en er werd veel buiten gespeeld. In
een pauze binnen voor een glaasje
drinken kwam zij naar mij toe en
wees verontwaardigd naar een
Vleutens meisje uitroepend: She

is a protestant! Ik zei rustig: Dat
weet ik. De laatste zaterdagavond
mochten zij een disco organiseren
waar op zij en wij jongens en meisjes uitnodigden. Uiteraard protestantse en katholieke. Het was een
leuk feest.
Mijn vraag is: waar werd het zaadje
van gif gezaaid?
Deze vraag komt ook op bij de
veroordeling van Jezus. Het volk
wordt gevraagd wie er vrij moet
komen, Barnabas of Jezus en zij
roepen “Barnabas en kruisig hem.”
Waar is het zaad van haat voor Jezus gezaaid?
Joke EIjzenbach – Van Eck

Gebed van Paus Franciscus tot Onze Lieve Vrouw,
Heil van de zieken. #corona pandemie
O Maria, u schittert altijd op ons pad als een teken van
redding en hoop.
We vertrouwen onszelf aan u toe, gezondheid van de
zieken, die bij het kruis deelnam aan Jezus’ pijn, u stevig staande houdend.
U, redding van het Romeinse volk, u weet wat we
nodig hebben, en we weten zeker dat u daarin zult
voorzien, zodat wij, net als in Kana in Galilea, weer
vreugde mogen zien en mogen feesten na deze tijd
van beproeving.
Help ons, moeder van de Goddelijke Liefde, om de
wil van de Vader te aanvaarden en te doen wat Jezus
ons zei, die zelf ons lijden op zich nam en ons verdriet droeg, om ons, door het kruis, te leiden naar de
vreugde van de verrijzenis. - Amen.
Tot u nemen wij onze toevlucht: wees onze bescherming, heilige Moeder van God, wijs onze gebeden
niet af als wij in nood zijn, maar verlos ons uit alle gevaren, gij, glorierijke en gezegende Maagd.
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Elke dag openstelling van onze beide
kerken voor persoonlijk gebed

Alle Missen in het weekend zijn afgelast vanwege
de coronaviruscrisis. Zie elders over live uitzendingen van de Eucharistieviering.
Toch blijft de kerk een plek van rust en gebed in tijden
van nood voor iedereen. Het gebed is het hart van de
kerk. De Mariakerk en de Willibrordkerk in Leidsche Rijn/
Vleuten-De Meern zullen voorlopig elke dag van 12.00-

13.00 uur geopend zijn voor persoonlijk gebed en bezinning.
NB: Op zondag is de Mariakerk tussen 13.00-14.00 uur
open. Let wel op; kom niet met ziekteverschijnselen,
geen fysieke contacten maken en verspreiden over de
ruimte van de kerk. Er zijn folders met gebeden aanwezig.

Riek en Arie 60 jaar getrouwd!
Woensdag 19 februari was er een
bijzondere viering voor ouderen
in Kerkestein. Riek en Arie van ’t
Klooster waren 60 jaar getrouwd
en ter gelegenheid hiervan werd
deze H. Mis voor hun opgedragen.
Pastoor Los bood hun namens de
Groep Zieken en Ouderen de Parochiekaars aan. Het echtpaar werd
hartelijk toegezongen met een
“”Lang zullen ze leven” en door alle
aanwezigen gefeliciteerd.
Zoals gewoonlijk was er na de viering koﬃedrinken, dit keer bijzonder feestelijk. De dochters van Riek
en Arie waren namelijk aan het
bakken geslagen en zo kregen we
allemaal een heerlijk stuk gebak.
Het was een heel gezellige bijeenkomst.
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Een vreemde Paastijd maar niet minder Pasen
Verbonden met elkaar door de
moderne techniek
Het is vreemd en onwennig dat we
door de coronacrisis en de overeenkomstige maatregelen geen
eucharistievieringen in onze parochie kunnen houden met allen die
anders wel naar de kerk zouden
komen. Het parochiebestuur en
pastoraal team hebben het besluit
genomen om wel besloten vieringen met alleen de priester en enige
assistenten te houden op zondagmorgen 9.30 en de gelovigen in
staat te stellen deze vanuit de huiskamer mee te maken in woord en
beeld via kerkuitzendinggemist.
nl. Op alle adressen is een brief
bezorgd met daarop de informatie
hoe u op deze vieringen kunt afstemmen. Ook op de website www.
lichtvanchristus.nl vind u de benodigde aanwijzingen en de link naar
de online vieringen.
Zo kunnen we toch met elkaar verbonden blijven. We gedenken ook
de overledenen van de afgelopen
week en steken een kaars voor hen
aan. De Jaargedachtenissen worden genoemd samen met de andere intenties. Belangrijke mededelingen worden aan het eind van
de Mis gedaan. Al kunt u niet in de
kerk zijn zolang de crisis duurt, u
kunt toch met het gebed van de
kerk en het kerkelijke jaar meeleven.
Eucharistische vasten
De afgelopen weken was het Vastentijd als voorbereiding op Pasen.
Maar dit jaar is het voor de gelovigen een heel aparte vastentijd geworden. Want niet alleen zagen we
af van luxe en besteden we meer
aandacht aan de naaste, nu moest
iedereen ook afzien van de communie. En dit gaat nog wel enige
tijd door. Zelfs moeten we afzien
van de uitbundige viering van het
Paastriduum. Maar opvallend is dat
in de nood van het afstand moeten
houden en gemis aan sociale contacten velen spontaan bereid zijn
elkaar te helpen. Die geest komen
we ook in de parochie tegen. Zie de
website voor het aanbod tot ondersteuning.

We hopen dat de coronapandemie met ieders inzet en gebed kan
worden beteugeld en dat we na
Pinksteren weer gewoon samen
kunnen komen in de kerk te versterking van ons geloof en de band
van de gemeenschap.
Geestelijke communie
Intussen kunnen we ons verlangen naar de ontmoeting met de
Heer in de eucharistie voeden door
de online vieringen mee te maken.
We kunnen dan ieder de ‘geestelijke communie’ beleven door ons
hart te openen voor Christus. Voor
Hem is dit verlangen en deze intentie voldoende om ons te voeden met zijn aanwezigheid. Des te
groter zal ons verlangen zijn om
straks weer de Mis te vieren. We
kunnen als gelovigen en geloofsgemeenschap sterker en vitaler uit
deze crisis tevoorschijn komen.
De eucharistie is het oﬀer dat
Christus met Pasen voor ons en
de wereld gebracht heeft. Dat oﬀer
heeft Hij de kerk in handen gegeven om het op te dragen voor alle
mensen. Omdat dit oﬀer nooit mag
ontbreken, ook als er beperkende
bepalingen zijn waardoor een normale Mis niet is toegestaan of niet
mogelijk is, mag de priester de Mis
ook in bijzondere situaties opdragen voor de kerk, de parochie en
de samenleving, zonder het volk
Gods dat hij vertegenwoordigt. De
gelovigen mogen zich hierdoor
gesterkt weten. Ook kunnen zij
zich moeiteloos verplaatsen in de
situatie van zieken en ouderen die
altijd aan huis gebonden zijn en
niet naar de kerk kunnen komen
in gewone tijden. Hoezeer verlangen zij niet om gewoon net als de
anderen gewoon mee te kunnen
doen.
Jaar van de Eucharistie
Toen de bisschop dit jaar 2020 uitriep tot Jaar van de Eucharistie kon
nog niemand voorzien dat we juist
in dit jaar maandenlang de eucharistie niet zouden kunnen vieren.
Maar misschien dat we juist door
het gemis weer meer gaan beseffen hoe wezenlijk de eucharistie is
voor ons leven en voor de wereld.

Terwijl wij vol zorgen zijn vanwege
gezondheid, werk, inkomen, morele beslissingen die de crisis met
zich brengt en zelfs – nooit eerder
beleefd – moeten afzien van het
Paasceremonieel, is het ook lente
tijd. Alsof er niets aan de hand is
bloeien de bomen, lopen de lammetjes in de wei, en spelen onze
kleuters. Een belangrijke troost dat
het belangrijkste gewoon doorgaat en het leven wordt doorgegeven. Zie ook de omslag van dit
Paasnummer (foto Jos Becking.
Voltenlaan Leidsche Rijn).
Wij mogen in de geest het Paasfeest vieren van de verrijzenis en
het eeuwige leven. De dood en
het kwade hebben niet het laatste
woord over ons leven en doen en
laten. Leve de hoop die ons gegeven is. Laten we vooral elkaar liefhebben. En dat we spoedig weer
samen mogen komen in de kerk
Martin Los, pastoor

Oproep voor na
de Corona crisis
Wordt het gaan naar de kerk u
op zondag te veel kom dan eens
op de derde woensdag van de
maand naar Kerkestein.
U bent daar met allemaal gelijk
gestemden en het is een heel
gezellige groep. Heeft u vervoersproblemen bel dan met het
parochiesecretariaat
tel: 030 677 45 71
Toos Oostrum
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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 4
25 april t/m 29 mei 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
5
6

Periode
30 mei t/m 26 juni 2020
27 juni t/m 24 juli 2020

Inleverdatum
11 mei
8 juni

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
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zoals salades, ma
nt.
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ort
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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

