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Foto: Jos Becking

Pinksteren…
Feestdagen voor ons. Waar de uitstorting van de Heilige Geest wordt her-
dacht. Met deze uitstorting wordt ook het begin van de kerk gemarkeerd. 
50 dagen na Pasen is Pinksteren, een feestelijke dag, eigenlijk twee da-
gen. Dit jaar zal Pinksteren net als Pasen door vele mensen op aarde an-
ders worden gevierd.
Het coronavirus zorgt nu helaas voor een nieuw soort leven. Vaak vraag 
ik me nu af of dat het leven, als men het virus onder controle heeft, weer 
terug gaat naar vanouds. Of dat het toch iets anders achter laat. Iets 
goeds…

Je ziet vele mooie initiatieven om 
je heen ontstaan.
Een krat aan een voordeur, voor de 
voedselbank.
Een alternatief voor tafeltje dekje.
Of gewoon een “ouderwetse” ver-
jaardagskaart, in plaats van een 
groet via de digitale media.
Mijn dochter vroeg pas of ze van de 
winter weer zou kunnen schaat-
sen nu er minder auto’s rijden en 
vliegtuigen overkomen.

Wie weet wat het allemaal brengt nu we allemaal weten dat we in de toe-
komst ook niet altijd naar kantoor hoeven, de werkplek thuis is inmid-
dels ook volwaardig ingericht.
Jezus bracht indertijd een groot off er en hiermee het ontstaan van de 
kerk. Wij brengen nu met zijn allen dezer dagen ook een groot off er, voor 
de gezondheid van velen onder ons. Maar misschien ook wel voor iets 
anders. Een prachtig nieuwe, schonere wereld waar we weer volop de 
vogels horen, insecten horen en verder kunnen kijken door de heldere 
lucht. En hopelijk met dat kijken, ook naar de mensen om ons heen, zo-
dat er straks minder eenzaamheid zal zijn.
Hou vol, samen staan we sterk.

Fijne Pinksterdagen.

We zien een oudere man in zijn 
stoel kijken naar een laptop of 
Ipad. Het had ook de televisie voor 
het raam kunnen zijn als het een 
Interactie TV is. Hij kijkt naar het 
beeld voor zich. Als we goed kijken 
zien we de eucharistie uit onze pa-
rochie, de Mariakerk. Het is ’s mor-
gens 9.30 uur. Maar het zou ook elk 
ander moment kunnen zijn want 
de uitzendingen zijn ook later nog 
terug te kijken. 
Sinds Palmpasen kunnen de eu-
charistievieringen in onze paro-
chie op zon- en feestdagen, maar 
ook de Missen op weekdagen en 
andere vieringen, thuis gevolgd 
worden. Zo kan nu iedereen in 
deze tijd dat de kerken gesloten 
zijn toch met de geloofsgemeen-

schap meeleven. Intussen heb-
ben al velen de Paasvieringen en 
de zondagen in de Paastijd vanuit 
huis meegevierd. We zien ernaar 
uit dat we spoedig weer samen 
kunnen komen in onze beide ker-
ken. Maar veel parochianen zijn 
vanwege leeftijd en allerlei aan-
doeningen kwetsbaar. Daarom 
moeten we niet overhaasten. Maar 
ook als straks de kerken weer ge-

opend zijn, dan blijft voor ouderen 
de mogelijkheid om thuis mee te 
bidden.
De vraag van het pastoraal team is 
aan ouderen die nog niet zo goed 
overweg kunnen met Internet, dat 
zij hun kinderen of anderen vra-
gen hen te helpen de TV of Ipad zo 
in te stellen dat ze zonder moeite 
elke keer mee kunnen vieren. Aan 
kinderen vragen we hun ouders 
te informeren over deze prachtige 
nieuwe mogelijkheid om mee te 
vieren en betrokken te zijn bij de 
parochie.
Intussen sterkte aan iedereen in 
deze tijd van zorg en onzekerheid. 

In gebed verbonden pastoraal team 
en bestuur

Bij de foto op de omslag
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Eucharistische Vasten
op zon- en feestdagen

LICHT VAN CHRISTUS

Vanwege de Coronacrisis zijn er tot 1 juli geen 
openbare vieringen in onze beide parochieker-
ken. Dit is overeenkomstig het beleid van de Bis-
schoppen 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 opgedra-
gen voor de parochie. 
Deze Missen zijn te zien en te beluisteren via kerk-
dienstgemist.nl

Zondag 7 juni  om 9.30 uur
Zondag 14 juni  om 9.30 uur
Zondag 21 juni  om 9.30 uur
Zondag 28 juni  om 9.30 uur

Wij hopen dat velen in deze tijd van eucharistische 
vasten,  waarin u niet de eucharistie bij kunt bij-
wonen 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 ontvan-
gen, door deel te nemen aan de vieringen online 

kunt u de geestelijke communie ontvangen door 
uw harten te openen voor de Heer tijdens de eu-
charistie. U kunt ook intenties opgeven via het se-
cretariaat en zal er steeds voor de overledenen een 
kaars worden ontstoken. 

Collecte
De gebruikelijke collecte is nu niet mogelijk. De 
kerk mist hierdoor al geruime tijd de nodige in-
komsten. Wij nodigen u uit om een bijdrage voor 
de collecte over te maken op het rekeningnum-
mer van de parochie Licht van Christus  NL73RA-
BO0367503417  o.v.v. Collecte . 
Uw bijdrage is zeer welkom.

De kindernevendienst heeft elke zondag een di-
gitaal aanbod voor de kinderen. Zie de website vd 
parochie.

Inzameling voedselbank
Vanwege de coronamaatregelen is de maande-
lijkse inzameling voor de voedselbank tijdens de 
mis niet mogelijk. In de Mariakapellen van beide 
kerken staat een mand, waarin produkten voor de 
voedselbank gedoneerd kunnen worden. De Ma-
riakapellen zijn dagelijks geopend en ook tijdens 
de dagelijkse openstelling van de kerk is er gele-
genheid om de producten te brengen. 

          Doordeweekse vieringen en gebedsmomenten

Vanwege de Coronacrisis zijn er tot 1 juli geen 
openbare vieringen in onze beide parochieker-
ken en ook niet op de andere lokaties, zoals Park-
hof, de Pijler en de Roef. 
Dit is overeenkomstig het beleid van de Bis-
schoppen en het RIVM.

Wel wordt de eucharistie op de maandagavond in 
besloten kring gevierd in de Mariakerk en op don-
derdagavond in besloten kring in de Willibrord-
kerk, met alleen de priester en assistenten en op-
gedragen voor de parochie. 

Te bekijken en te beluisteren via 
kerkdienstgemist.nl
maandag 1 juni  om 19.00 uur
Stille Aanbidding 
zondag 7 juni   om 19.00 uur
maandag 8 juni  om 19.00 uur
maandag 15 juni  om 19.00 uur
maandag 22 juni  om 19.00 uur

Alleen te beluisteren via kerkomroep.nl 
(Willibrordkerk Vleuten)
donderdag 4 juni  om 19.00 uur
donderdag 11 juni  om 19.00 uur
donderdag 18 juni  om 19.00 uur
donderdag 25 juni  om 19.00 uur

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

Bronboekjes en liedlijsten
Mee te nemen uit de Mariakapel of tijdens de open-
stelling 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 openings-
momenten hierboven genoemd. 
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misintenties

Misintenties parochie Licht van Christus 
De misintenties uit beide kerken zijn samengevoegd.

Pinksteren zondag 31 mei  Adri Oorschot (1e 
jaargedachtenis), Jan Jacobs, To Zwartkruis-
Willemsen, Cor Zegers, Gerrit Jan van den Berkhof, 
Co en Riek Kurver-van Engelen, Herman Wessels, 
Piet Besemer, Overleden ouders Peelen-Koster, 
Overleden ouders Matze-Mulder en Ad Matze, Martin 
Ham, An Dernison-Weterman, Henny Jongerius-
Bruinsma, Charles en Bep Beniest-Miltenburg, , 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 Wolters-Verheul, Ria de Graaff -Schalkwijk, 
Piet van Rossum en Ria Griffi  oen 

maandag 1 juni geen viering  

donderdag 4 juni uit dankbaarheid en voor een 
gezegend nieuw levensjaar 

zondag 7 juni  Leny Overbeek- van Kippersluis (1e 
jaargedachtenis), Antoon en Stien Oude Wansink-
Brinkhof, Wim Geelen, Tonny van Oostrom-van 
Oostrum, Alessandro Mariani, Tonny Gulitz-
van Breukelen, Pastoor Hubertus Vaessen, Frank 
Claushuis, Femie aan de Stegge-Veldhuis, ouders 
Boelen-Goddijn, Kees Vernooij, Giel de Groot, Bep 
Oostrom-Korrel, Nel Nieuwenhuizen-van Klooster, 
Ans de Rooij-Romeijnders, Cor van Breukelen, Toon 
de Groot, Janny van Rossum-van Kleef, Jeanne 
Leijten-Zwaans, Frank Claushuis, Ineke van Hameren-
Hogeboom, overleden familie Oostveen

maandag 8 juni  tot zekere intentie  

donderdag 11 juni voor het welzijn van de parochie 

zondag 14 juni  Luc Hoogstraten (1e jaargedachtenis), 
Cor Jong (1e jaargedachtenis), Gerda en Antoon van 
Schaik en hun overleden kinderen, Hein en Bep 
Wendel-Verheul, Co Janssen-Flantua, Maria Nguyen 
Thi Mui, Els Comes-de Groot, Corry van den Berg-
Moerings, Rie van Engelen-van den Tempel, overleden 
familieleden Boot-Kraan, Joke Mathôt, Ciska van 
As-van Rooijen, Leonardus Cornelis Broekhuijse en 
Maria Cornelia Broekhuijse-van Dijk, Paul de Rooij, 
Kees Vernooij, Gert en Marie Versteeg-van den Berg, 
Bep Steenbrink-Verhoef, Riek van Zijl-van Schaik, 
Annie Reukers-Kerste, Kitty Helsloot-Awick, Ria de 
Graaff -Schalkwijk, Annie Oostveen-Verhoeff , Cor 
Miltenburg

maandag 15 juni voor het welzijn van de parochie 

donderdag 18 juni tot zekere intentie  

zondag 21 juni Overleden ouders Balk-van Lint, Els 
Comes-de Groot, Bep van Schaik-Oostveen, Arnold 
Tummers, Elie Sonsma, Piet Stal, Paul van Straten, Leo 
van Zwieten, Adrie Stavast-Veen, Ed Goedings, Fien 
van den Brink-van de Wouw, uit dankbaarheid bij 
gelegenheid van een 50 jarig  huwelijksjubileum, Kees 
Vernooij, Overleden ouders Miltenburg-Verkerk, Dirk 
Schevers, Gerrit Visser, Jo Miltenburg-van Kleinwee, 
Overleden ouders de Goeij-van den Bosch, Ben 
Kosterman, Overleden familie Siemonsma-Rost, Paul 
de Rooij, Edmond Nuss, Wout Baltus, Theo en Bertha 
van der Maat-Hesp, Annie Overkamp

maandag 22 juni  tot zekere intentie 

donderdag 25 juni voor het welzijn van de parochie 
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Preek van de maand

Preek gehouden op het hoogfeest 
van Pinksteren
Schriftlezingen van Pinksterzon-
dag:  Handelingen 2,1-11; 1 Korin-
the 12, 3b-7 &12-13; Johannes 20, 
19-23

De Geest is een geschenk, een ge-
schenk voor ons. Maar zitten wij 
daar op te wachten? Hebben we 
de wind van de Geest, die kracht 
van God, nodig of hebben we het 
gevoel dat we best zonder kun-
nen? Als we ook wel zonder de 
Geest kunnen, dan behoeven we 
geen Pinksteren te vieren; waarom 
zouden we dan blij zijn met dit ge-
schenk van God?

Maar wat zouden wij zijn zonder 
de Geest van God? Dan zouden we 
niet lijken op druiven vol heerlijk 
sap, we zouden dan zijn als stenen: 
als je probeert om die uit te persen, 
krijg je er geen druppel uit; hard en 
droog zouden we dan zijn.
Zonder de Geest van God zou er 
geen inspiratie, geen geloof en 
geen Kerk zijn.

Misschien kan nog een andere 
vergelijking ons helpen om te ver-
staan wat de Geest voor ons be-
tekent. De Geest is als de wind. In 
de lezingen van dit feest is het vol 
van die wind: Christus blies over 
zijn leerlingen op de avond van de 
Paaszondag en op de Pinkstermor-
gen was het huis waar zijn leerlin-
gen bijeen waren vol van een ge-
luid dat leek op een hevige wind.
Geloven lijkt op windsurfen. De 
surfplank draagt het gewicht van 
de mens en het zeil wordt zo ge-
draaid dat het de wind op de juiste 
manier opvangt, zodat de surfer 

zich heel lang kan laten voortstu-
wen. Als de wind sterk is, kun je 
snel ver komen.
Wie denkt dat hij zonder de Geest 
van God het ook wel redt, lijkt op 
iemand die zegt, dat hij het zonder 
surfplank ook wel kan: zwemmend 
komt hij er ook wel en net zo vlug. 
Maar dat is een overmoed die al-
leen maar tot teleurstellingen leidt.

Wie op eigen krachten een goed 
leven wil opbouwen, vergeet ge-
woon de surfplank en de wind en 
de afstand. Als je je laat dragen door 
de plank en je laat voortstuwen, 
volbreng je pas echt een prestatie. 
Niet alleen kom je ver; het is ook 
een kunst om in de wind staande 
te blijven. Al heb je heel wat kracht 
nodig om te surfen, de kunst van 

het windsurfen zit niet zozeer in je 
eigen kracht, maar in het gebrui-
ken van de kracht die van buiten 
komt. En zo is het met geloven ook. 
God zegt niet: “Doe dit en doe dat 
en dan vind Ik dat jullie goed be-
zig zijn”, maar God zegt tegen ons: 
“Laat je je meenemen door Mij? 
Gebruik de wind die Ik voor jou laat 
waaien.”

Geloven kan moeilijk lijken, maar 
dat is net als bij het windsurfen: 
soms blaast de wind je zomaar om 
of ineens blaast de wind minder 
hard en lig je weer in het water. In 
het geloof gaat het ons net zo: vaak 
vallen en dan weer opkrabbelen – 
en gaandeweg leer je hoe je je door 
de wind kunt laten meevoeren.
De kunst van het windsurfen is de 

door diaken Wim van den Dool
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Nieuws van het parochiebestuur

Het parochiebestuur kan, als ik dit schrijf, al 2 maan-
den niet fysiek bij elkaar komen. Omdat er veel te 
regelen blijft op het gebied van organisatie, vrijwil-
ligers, beheer, personeel en fi nanciën, hebben we 
als bestuur inmiddels 2x online vergaderd. Elkaar 
persoonlijk ontmoeten missen we allemaal in deze 
tijd. Wij hopen van harte dat door de versoepelin-
gen van de Corona maatregelen door de overheid 
dit op termijn weer steeds vaker gaat lukken.
Ook het samenkomen in de kerk om de eucharistie 
te vieren op zondag missen we. Gelukkig merken 
we dat velen van u de uitzendingen van Kerkdienst-
gemist.nl volgen. We hopen dat u troost en steun 
put uit deze mogelijkheid om de vieringen bij te 
wonen. Dagelijks kunt u via Kerkdienstgemist.nl 
tussen 12.00 en 13.00 uur ‘aanwezig’ zijn in de Ma-
riakerk voor persoonlijk gebed. 

Als u nog niet naar de uitzendingen gekeken hebt, 
maar dit wel graag wilt, ga dan naar de website van 
Kerkdienstgemist.nl en kies voor de Mariakerk/pa-
rochie Licht van Christus in De Meern. U kunt dan 
zelf bepalen of u aan een viering deel wilt nemen 
of kiezen wat u terug wilt zien. Het zal nog enige 
tijd duren voordat de kerken weer helemaal open 
gaan, maar ook na de Corona crisis zullen we het 
uitzenden van de vieringen via Kerkdienstgemist.nl 
voortzetten.

We zijn op zoek naar parochianen die het team wil-
len versterken dat de video bedient tijdens de uit-
zendingen. Elders in dit blad vindt u hiervoor een 
oproep.

De parochietuin in Vleuten heeft een metamorfo-
se ondergaan. Er is ontzettend hard gewerkt door 
de werkgroep, vrijwilligers en bedrijven. Als u er 
langsgekomen bent de laatste tijd, kon u daarvan 
getuige zijn. Het was een megaproject om de tuin 
leeg te maken en opnieuw aan te leggen om zo een 
doorgang te creëren van de Willibrordkerk naar het 
naastgelegen kerkhof en ruimte te houden voor het 
organiseren van evenementen voor veel mensen, 
zoals een openluchtmis. Hartelijk dank voor al het 
werk, want het ziet er nu al prachtig uit. Met dank 
ook aan de sponsoren, bedrijven die belangeloos 
hun steun toezegden en giften van parochianen. 
Hierdoor hebben we (naast de subsidies die de 
werkgroep aangevraagd had) al heel wat kunnen 
realiseren. U bent nog steeds van harte welkom om 
dit project fi nancieel te steunen.

Het was vanzelfsprekend de bedoeling om de pa-
rochietuin in Vleuten feestelijk te openen. Dat was 
gepland voor eind mei. Helaas moeten we dit over 
de zomer heen tillen, omdat samenkomsten van zo 
veel mensen voorlopig nog niet zijn toegestaan. We 
houden u op de hoogte.

Rest mij nog u allen, namens het bestuur, veel sterk-
te te wensen in deze voor velen moeilijke tijd  en u 
allen, ondanks dat, een mooi en gezegend Pinkster-
feest te wensen.

Monique Becking

kunst van het fl exibel reageren op 
de wind. En dat is geloven ook. Je 
trainen in geloof is de kunst van het 
soepel worden om je niet te verzet-
ten tegen de wind, die je meevoert. 
Dan pas versta je hoe ver de wind 
van de Geest je brengen kan.

Daarom bidden wij dat Gods Geest 
ons mag veranderen:
Maak weer zacht wat is verstard,
koester het verkilde hart,
leid wie zelf de weg niet vond.

Weet u wie echt soepel was en he-
lemaal niet verkrampt?  We hoor-
den het in het evangelie. De leer-
lingen zaten bang bij elkaar achter 
gesloten deuren en ineens staat 

Jezus dan bij hen en laat Hij hen 
zijn handen en zijn zijde zien, 
de tekens van zijn nederlaag.  Hij 
die het kwaad overwonnen heeft, 
heeft niet overwonnen door een 
verbeten strijd, maar door een ge-
duldig en nederig verdragen. 

Nederig verdragen is een bron 
van vrede, terwijl uit een verbeten 
strijd vaak alleen maar nieuwe oor-
log voortkomt. “Hij een grote auto, 
ik ook, koste wat het kost. Hij ver-
dient zo’n goed salaris, ik zàl het 
ook krijgen.” Als je op die manier 
het ver wilt schoppen, verlies je de 
rust en de stilte en de vrede; als je 
denkt dat je geluk van jòu afhangt, 
kan je je niet meer verwonderen en 

kan je niet meer bidden. Alleen als 
wij ruimte maken voor de zachte 
kracht van God, kan de wind uit de 
hemel ons ver brengen.

Jezus heeft zich laten meenemen 
op de weg van God; dat was funda-
menteel voor Hem: dat Hij gezon-
den was door de Vader om de wil 
van de Vader te doen. 
En zo zendt Hij ons en blaast Hij 
over ons de Geest, zodat ook wij 
ons laten meenemen in die grote 
beweging die van God uitgaat en 
weer bij God uitkomt. Surf maar; 
God blaast in het zeil.
Amen.
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OVERLEDEN

7 april
Hendrika Cecilia Maria Sluijs-

van den Brink (Riek)
op de leeftijd van 96 jaar
weduwe van Gert Sluijs

De crematieplechtigheid was op 
14 april 

10 april
Wilhelmina Maria Verkerk-

Wiegmans (Miep)
op de leeftijd van 93 jaar
weduwe van Piet Verkerk

De uitvaart was op 17 april in 
de Mariakerk met aansluitend 

begrafenis

12 april
Adriana Maria Josephina van 

den Brink-van de Wouw (Fien)
op de leeftijd van 94 jaar

weduwe van Wim van den Brink

De eucharistie en afscheid was 
op 18 april in de Mariakerk met 

aansluitend crematie

20 april
Francisca Sophia Maria 

van As-van Rooijen (Cisca)
op de leeftijd van 94 jaar

weduwe van Anton van As

De eucharistie ten afscheid was 
op 28 april in de Mariakerk met 

aansluitend crematie

22 april
Johanna Maria Regina 

Bek-Horbach (Joke)
op de leeftijd van 95 jaar

weduwe van Jan Bek

De crematieplechtigheid was op 
28 april 

Aandacht voor elkaar
24 april

Johannes Wilhelmus 
van Rooijen (Joop)

op de leeftijd van 95 jaar
echtgenoot van An Lutters

De crematieplechtigheid was 
op 1 mei

29 april
Cornelis Gerrit Miltenburg (Cor)

op de leeftijd van 89 jaar
echtgenoot van Gerda Poelwijk

De uitvaartdienst was op 6 mei in 
de Willibrordkerk met aansluitend 

crematie

30 april
Johanna Adriana Maria 

Overkamp (Annie)
op de leeftijd van 66 jaar

De uitvaartdienst was op 7 mei in 
de Willibrordkerk en begrafenis in 

Arnhem

1 mei
Hendrina Antonia Berendsen-

Slingerland (Henny)
op de leeftijd van 85 jaar

weduwe van Chris Berendsen

De eucharistie ten afscheid was op 
8 mei met aansluitend crematie

1 mei
Lilian Antoinette Elizabeth 

Besemer-van Drongelen (Lilian)
op de leeftijd van 76 jaar

echtgenote van Theo Besemer

De crematieplechtigheid was 
op 8 mei

4 mei
Johannes Jacobs (Jan)
op de leeftijd van 96 jaar

echtgenoot van Sjaan van Dijk

De uitvaartdienst was op 11 mei in 
de Willibrordkerk met aansluitend 

begrafenis

5 mei
Gerrit Michiel Miltenburg (Gert)

op de leeftijd van 87 jaar
weduwnaar van Hendrika 

Veldkamp

De crematieplechtigheid was in 
besloten kring 

5 mei 
Catharina Helena Zwartkruis-

Willemsen (To)
op de leeftijd van 92 jaar

echtgenote van Albert Zwartkruis

De crematieplechtigheid was op 
11 mei 

           

               

           

               Doopvieringen

Alle doopvieringen zijn tot nader order 
uitgesteld. 

 In juni wordt in overleg met de ouders 
gezocht naar een andere datum, mits 
er duidelijkheid is over de beperkende 
maatregelen.
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“Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb.”

Johannes 15, 3 

Rein zijn, 
puur zijn, 
geen bij-
bedoelingen
hebben. 

Hoe bereiken 
we deze 
zuiverheid?

We kunnen uit onszelf treden om onze broers en zussen met liefde tegemoet te gaan. Dat begint vlakbij: 
op school, 
in onze stad, 
in onze familie. 

Uiteindelijk zullen we dan dezelfde gedachten en gevoelens hebben als Jezus en kunnen we Hem opnieuw in de wereld laten leven. 

Chiara Lubich, mei 1982

WOORD VAN LEVEN 05

De woorden die Jezus ons gezegd heeft kunnen ons hierbij helpen. Wanneer we ze in ons hart bewaren en er naar proberen te leven kunnen we God dichtbij ervaren. Hij kan ons “rein” maken en onsvrij maken van egoïsme. 
Er kan een bijzondere vreugde in ons opbloeien, ook te midden van tranen.

Zo kunnen we bouwen aan een netwerk van liefde om ons heen.

Op die manier kunnen we onze samenleving de goddelijke reinheid en transparantie tonen die het Evangelie geeft. (…)

We zullen ervaren dat in de liefde onder elkaar werkelijk het effect ligt van een reiniging, van heiliging, van zondeloosheid, van uitstraling en van nabijheid van God. Een mens is in zijn eentje nauwelijks in staat om weerstand te bieden aan de druk van de wereld.
Maar waar liefde heerst, vinden we altijd de kracht voor een zuiver christelijk leven dat ons een grote vreugde doetervaren.”

www.focolare.nl

Ik ga naar huis en ik voel me rot. Ik praat erover met mijn vrouw en we beseffen dat we iets moeten doen. Abdel is automonteur en heeft zijn werkplaats in onze stad. 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. 

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”.

Ervaring van Enzo uit Italië
Ik heb een winkel voor babyzaken in Noord-Italië. 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 dettol werd flink gehamsterd. 
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 dettol 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. 
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opbloeien, ook te midden van tranen.
Zo kunnen we bouwen aan een 

netwerk van liefde om ons heen.

Op die manier kunnen we onze 

samenleving de goddelijke reinheid 

en transparantie tonen die het 

Evangelie geeft. (…)

We zullen ervaren dat in de liefde onder 

elkaar werkelijk het effect ligt van een reiniging, 

van heiliging, van zondeloosheid, van uitstraling 

en van nabijheid van God. 

Een mens is in zijn eentje nauwelijks in staat om 

weerstand te bieden aan de druk van de wereld.

Maar waar liefde heerst, 

vinden we altijd de kracht 

voor een zuiver christelijk leven 

dat ons een grote vreugde doet

ervaren.”

www.focolare.nl

Ik ga naar huis en ik voel me rot. 

Ik praat erover met mijn vrouw en we beseffen 

dat we iets moeten doen. Abdel is automonteur 

en heeft zijn werkplaats in onze stad. 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. 

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”.

Ervaring van Enzo uit Italië

Ik heb een winkel voor babyzaken 

in Noord-Italië. 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 

dettol werd flink gehamsterd. 

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 dettol 

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. 
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LICHT VAN CHRISTUS

Een nieuw WvL voor de komende periode:

“Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie 
gezegd heb.”
Johannes 15,3 

Een citaat uit de overweging bij dit Woord van leven:
"Laten we proberen om vooral die woorden in prak-
tijk te brengen die ons aansporen tot de wederzijdse 
liefde met degene die ook deze intentie hebben. We 
zullen ervaren dat in de liefde onder elkaar werkelijk 
het eff ect ligt van een reiniging, van heiliging, van 
zondeloosheid, van uitstraling en van nabijheid van 
God. Een mens is in zijn eentje nauwelijks in staat om 
weerstand te bieden aan de druk van de wereld. Maar 
waar liefde heerst, vinden we altijd de kracht voor een 
zuiver christelijk leven dat grote vervulling geeft."

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

Met vriendelijke groeten, Martin Oorthuizen

Paaswonder
De lockdown van de coronacrisis was nog maar net 
begonnen. Ik was samen met twee collega’s. Een van 
hen was erg bang voor het coronavirus. Ze zei: “Jul-
lie hebben het geloof als houvast. Ik heb dat niet." Een 
week later kwam het bericht dat haar moeder met laai-
ende sirene was opgenomen in het ziekenhuis met 
corona. Ik heb haar meteen een app gestuurd: “Ik bid 
voor je moeder en voor jullie allemaal”. In de Maria-
kapel heb ik een kaarsje opgestoken voor haar moe-
der en haar een foto daarvan gestuurd. Ze bedankte 
ervoor. Een week bleef het redelijk stabiel, maar toen 
ging het ineens bergafwaarts. Weer heb ik haar een 
app gestuurd, waarop ze antwoordde dat geloof en 
hoop nu heel fi jn zijn. Het was Witte Donderdag toen 
mijn collega naar het ziekenhuis werd geroepen en 
besloten werd om palliatieve sedatie in te zetten. Toen 
werd haar gevraagd of ze mee wilde doen met het tes-
ten van een medicijn. Eerste paasdag kwam weer een 
app: “Er is een paaswonder aan de gang. Moeder leeft 
en voelt zich een stukje beter”. 

Ria

Als een 
lopend vuurtje

•  Er is iedere zondag om 9.30 
uur een Live (en achteraf) Eu-
charistieviering te volgen van-
uit de Mariakerk De Meern, via 
kerkdienstgemist.nl

•  Iedere maandag om 19.00 uur 
is er een Live (en achteraf) Eu-
charistieviering te volgen van-
uit de Mariakerk De Meern, via 
kerkdienstgemist.nl

•  Iedere donderdag is er een Eu-
charistieviering om 19.00 uur 
Live (en achteraf) te volgen 
vanuit de Willibrordkerk Vleu-
ten via de Facebookpagina van 
de parochie.

Eucharistieviering Livestream volgen 
Zondag - maandag - donderdag 
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Een dodenherdenking zonder publiek en 
toch  was het bijzonder indrukwekkend 
hoe er in aangepaste vorm werd 
stilgestaan bij 4 mei 

In De Meern werden er 's middags bij het Monument in het Prins Wil-
lem Alexanderplantsoen aan de Kalverstraat twee kransen gelegd door 
de gemeente Utrecht en Oranjevereniging De Meern.

En aansluitend konden de inwoners bloemen bij het monument leggen. 
Om 19.56 uur werd er door Muziekvereniging De Bazuin de taptoe gebla-
zen met aansluitend  de 2 minuten stilte.
In Vleuten werd ook herdacht bij het oorlogsmonument in het Dr. 
Schuursplantsoen (aan de Bottensteinweg). Inwoners konden oranje 
gerbera’s neerleggen. Bron VAR

Op de foto: Signaal taptoe vanuit De Meern door diaken Vincent van der 
Helm (bekeken door velen via twitter en facebook).

Voer jij graag de (video)regie?
Er is een leuke vrijwilliger vacature bij de parochie!

Met video streaming via Kerkdienstgemist.nl komt onze kerk ondanks 
de corona-maatregelen toch in ieders woonkamer. Gezien de enthou-
siaste reacties en inmiddels vele volgers willen we eucharistievierin-
gen ook in ‘normalere tijden’ blijven uitzenden. Daarom zoeken we 
parochianen met gevoel voor beeld en geluid, die ons team van ‘video 
regisseurs’  willen versterken.

Lijkt het je leuk, heb je gevoel voor timing en kun je goed met een 
afstandsbediening over weg? Informeer dan bij Wim Heus (wim.
heus43@gmail.com) of Jan Berndsen (berndsen@lichtvanchristus.nl)
(bekijk ook andere vrijwilligersvacatures).

Helpt u 
de PCI 
helpen?

Dat kan ook door ons attent 
te maken op medemensen 
in nood of door zelf hulp te 

vragen. 

Neem voor hulp of vragen 
gerust contact op met PCI 

Licht van Christus. 

Mail: pci@lichtvanchristus.nl 
Tel. 06-83342037  
Kasper Driehuijs, 
Han Eerkens en 
Hans van Dijk

Giften zijn altijd 
welkom op : 

NL71RABO 0140.8316.22  
t.n.v. PCI Licht van Christus
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Op het boodschappenlijstje had ik 
ook postzegels gezet? Dit tot ver-
bazing van onze dochters.
Waar had je nu nog postzegels 
voor nodig? Alles ging toch via e-
mail of apps. Ik heb ze nodig om 
o.a. felicitatiekaarten te versturen 
of brieven aan oude vriendinnen 
die in verpleeghuizen wonen.
Toevallig staat in het ledenblad van 
de KBO-PCOB van mei een artikel 
tot aansporing van het schrijven 
van brieven Ode Aan DE BRIEF. 
Over de kunst van het brieven 
schrijven. Een met de hand  ge-
schreven brief heeft iets persoon-
lijks. Uit brieven van lang geleden 
kan men zich een beeld vormen 
van degene die de brief schreef 
maar ook over de omstandigheden 
waarin de schrijver verkeerde.

Een voorbeeld hiervan zijn de brie-
ven van mijn man zijn oudste zus. 
Zij is geboren op 5 mei 1902.
Op 1 februari 1924 trad zij in bij de 
orde van de Franciscanessen van 
Heythuisen. Mijn man was toen  3 
maanden.  Omdat het in de vas-
tentijd was mocht zij 6 weken geen 
post ontvangen en ook niet ver-
sturen. De eerste brief kwam direct 
na Pasen en bevat een uitgebreid 
verslag over de plechtigheden in 
de Goede Week en de paasviering. 
Ook  vragen over haar broers, haar 
zusje van 4 en de kleine Josje. Mijn 
schoonmoeder schreef haar dik-
wijls alle nieuwtjes van gezin, pa-
rochie, familie, kennissen en bu-
ren. Uit alle brieven en teksten op 
de ingesloten prentjes van mijn 
schoonzuster blijkt haar grote 

standvastigheid in haar geloof. In 
de periode dat zij in het klooster 
in Maastricht woonde schreef zij 
een paar dagen in retraite te gaan 
in Heythuisen waar ik mijn zo ge-
lukkig leven begon. De aanpassin-
gen aan de moderne tijd zoals het 
vervangen van de stijve kappen 
in sluiertjes drong ook heel sub-
tiel per brief door bij haar moeder 
en familie. Zij eindigde haar brie-
ven altijd met: Uw dankbare zus-
ter Calasanctia en ineens met: Uw 
dankbare To. In een van de brie-
ven die bewaard is staan een paar 
regels geschreven door haar vader 
die in 1925 overleed. Deze zijn van 
waarde voor mijn man die zijn va-
der niet heeft gekend. Uit dit klei-
ne stuk tekst kun je opmaken dat 
het een liefdevolle vader was met 
humor en dat hij een mooi hand-
schrift had. 
En soms is er een eerste zin die na 
75 jaar niet vergeten is. De inhoud 
van een eenvoudige brief kan veel 
zorgen wegnemen en rust geven. 
Mijn broertjes gingen in febru-
ari 1945 in de hongerwinter met 
onbekende bestemming weg. In 
de week erna bracht een frater de 
stamkaarten van de jongens en 
een brief. Deze was van de oudste 
dochter uit het gezin waar de kin-
deren liefdevol werden opgevan-
gen. De eerste zin was ik neem de 
pen op om u te schrijven maar zij 
schreef hem met een potlood.

Joke Eijzenbach-van Eck

Post

Wij blijven thuis

De Utrechtse bedevaart naar het Duitse Kevelaer van 26 en 27 augus-
tus 2020 gaat niet door.

De bedevaart, voor jong en oud, sluit aan bij Kevelaer als plek, waar de 
Moeder Gods wordt vereerd als “Troosteres van de bedroefden”. De plaats 
om ook verdriet en verlies bij Maria neer te leggen. 
In plaats daarvan zullen wij u tijdig informeren over een te houden vie-
ring gewijd aan Maria Troosteres der Bedroefden in een van onze ker-
ken.

Voor vragen: Neem dan contact op met de secretaris van de Broeder-
schap: Elly. de Sain-Scholman.Telefoon 030-6374128 
of email: secretariaatutrechtsebroederschap@hotmail.com
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Helpen in Corona-tijd 
De corona-tijd is helaas ook niet aan de Licht van 
Christus parochie in Vleuten-De Meern-Leidsche 
Rijn voorbijgegaan. Er zijn geen eucharistievierin-
gen in de kerk en de door de PCI georganiseerde 
paasbrunch voor mensen die een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken kon helaas niet doorgaan omdat 
het restaurant gesloten is vanwege de coronamaat-
regelen. 

Als PCI ondersteunen wij mensen in (fi nanciële) nood. 
Door de coronacrisis zijn er meer mensen met pro-
blemen en daar merken wij nu direct de volgen van. 
Uiteraard kunnen wij zelf als PCI ook niet meer fysiek 
bijeenkomen voor onze vergaderingen, maar dat is wel 
het minste probleem. Via onze whatsappgroep wisselen 
we snel dingen uit en nemen waar nodig besluiten via 
beeldbellen. Het langsgaan bij cliënten, onze gebruike-
lijke werkwijze, kan nu ook niet meer, dus halen we de 
info op via email en telefoon en via onze ketenpartners, 
zoals de buurtteams van de gemeente. Het werkt, maar 
het persoonlijke ontbreekt. Het net even verder vragen, 
of een indruk krijgen van de totaal-situatie van onze 
doelgroep is nu minder makkelijk.
  
Maar onze eigen problemen als PCI zijn van onderge-
schikt belang. ZZP’ers met een cateringbedrijfj e en men-
sen met nul-uren contracten die plots zonder inkomsten 
komen te zitten, mensen die thuisonderwijs aan hun 
kinderen moeten geven maar geen geld hebben voor 
een laptop: het levert schrijnende situaties op. De voed-
selbank in ons gebied telt wekelijks vele nieuwe aanmel-
dingen, waaronder veel gezinnen. Aan de voedselbank 
geven wij altijd al maandelijks een vaste bijdrage. Nu 
hebben wij bij lokale supermarkten cadeaubonnen ge-
kocht die aan de cliënten van de voedselbank kunnen 
worden gegeven nu de aanvoer van voedsel, zeker in het 
begin, sterk verminderde. 

We geven geld aan mensen die (tijdelijk) zonder inkomen 
zitten, we bestellen laptops voor gezinnen met kinderen. 
Het is mooi op deze manier een steentje te kunnen bij-
dragen aan het verlichten van fi nanciële zorgen in deze 
bijzondere tijd. De reacties van mensen die er soms even 
geen gat meer in zagen zijn soms hartverwarmend: “jul-
lie hebben mijn vertrouwen in de mensheid hersteld”. 
Daar word je dan even stil van. 

En het geeft energie om volop door te gaan. Net als de 
fantastische opbrengst van onze jaarlijkse paasactie in 
de parochie. Het is geweldig dat we 6623 euro mochten 
ontvangen van onze mede-parochianen. De jaarlijkse 
collecte tijdens de mis op Witte Donderdag kon vanzelf-
sprekend geen doorgang vinden en misschien stond uw 
hoofd ook niet naar de paasactie. Dat begrijpen we heel 
goed. Als u alsnog wilt bijdragen kan dat altijd op het 
bankrekeningnummer wat vermeld staat op pagina 11. 

Juist in deze tijd gaat dat een hele goede bestemming 
krijgen. Het omzien naar elkaar, het concreet invulling 

kunnen geven aan christelijke naastenliefde, maakt het 
werken voor de PCI in deze tijd zo mooi en waardevol. 
Wij zijn dankbaar dat we dat met uw genereuze bijdra-
gen kunnen en mogen doen. 

Wilt u ook meedoen als vrijwilliger? Bel of email ons dan 
voor meer informatie. Onze gegevens kunt u vinden op 
pagina 11. 

Han Eerkens 
Hans van Dijk 
Kasper Driehuijs

PCI Parochie Licht van Christus, 
Vleuten-De Meern-Leidsche Rijn  

 Adem - Heilige Geest
Ik adem om naar U te mogen aarden

Al het Uwe zal toch eens het mijne zijn
Voorschot van liefde is Uw Geest op aarde

De goede Geest ademt in mensenpijn
Aan angst voorbij in blije, vrije adem

Zoals het eens geweest is en ooit was
Blaast U mij lucht in om naar U te aarden

Om te leven en bewegen uit Uw kracht
In brood en wijn als adem in ons leven

Mag ik de liefde delen van Uw hart
Ik adem om naar U te mogen aarden

Tot mijn laatste adem - waar U op mij wacht
Henny,  juni, Pinksteren n.a.v. Handelingen 2, Genesis 1
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Geschiedenis - Middeleeuwen
In de Middeleeuwen stond mid-
denin Vleuten een kerk die was 
gewijd aan Sint Willibrord. Tot de 
parochie rondom deze kerk be-
hoorde ook het deel van De Meern 
ten noorden van de Oude Rijn. 
Het gebied van deze parochie was 
in bezit van het Kapittel van Oud-
munster te Utrecht. Het zuidelijk 
deel van De Meern, dat toen nog 
zeer klein was, behoorde tot de 
heerlijkheden (tevens polders) Ou-
den Rhijn en Nijeveld. Er was dus 
sprake van een bestuurlijke drie-
deling van De Meern, welke heeft 
voortgeduurd tot het ontstaan van 
de gemeente Vleuten-De Meern in 
1954. Het 'driegemeentenpunt' lag 
middenin De Meern, iets ten oos-
ten van de Meernbrug. 

Vlakbij dit punt stichtte een heer 
van Nijeveld in de late midddeleeu-
wen een vicarie met bijbehorende 
kapel. Deze lag aan de noordelijke 
oever van de Oude Rijn, dus in 
het gebied van de Vleutense Willi-
brordparochie. De kapelaan van de 
kapel, die de dagelijkse missen ce-
lebreerde, stond niet onder opzicht 
van de pastoor van Vleuten. Maar 
omdat deze pastoor ook werkzaam 

was onder de Meernse bevolking, 
zal hij menigmaal zijn voorgegaan 
in de zondagse mis in de kapel bij 
de Meernbrug. 

Tijdperk van schuilkerken
In 1580 kwam een abrupt einde 
aan de missen in de kapel van De 
Meern, nadat door het provincie-
bestuur een verbod was uitgevaar-
digd op het houden van openbare 
rooms-katholieke erediensten. In 
heel Nederland werden dergelijke 
verboden van kracht en gingen de 
rooms-katholieken 'ondergronds'. 
De Meernse katholieken gingen 
voortaan voor het grootste deel 
naar de schuilkerk aan 't Hoog in 
Vleuten en voor een kleiner deel 
naar een van de schuilkerken in 
Utrecht. De kapel kwam in han-

den van de hervormden. In 1634 
werd deze grondig opgeknapt en 
verbouwd tot kerk. Ook de kerk 
in Vleuten ging over naar de her-
vormden. Daar bleef zeker 70% 
van de bevolking rooms-katholiek. 
De te groot geworden Vleutense 
oude Sint-Willibrordkerk werd in 
1831 verkleind. De huidige naam 
van deze kerk is Torenpleinkerk. 
In De Meern ging het andersom. 

In de 19e eeuw groeide de her-
vormde gemeente uit de kapel 
bij de Meernbrug en in 1912 werd 
deze afgebroken om plaats te ma-
ken voor de huidige Marekerk. On-
danks deze snelle groei bleef tot ver 
in de 20e eeuw meer dan de helft 
van alle inwoners van De Meern 
rooms-katholiek. 

Vanaf 1797
Na een lange periode waarin de 
rooms-katholieken van De Meern 
voor het bijwonen van een mis 
aangewezen waren op schuilker-
ken buiten hun woonplaats, ver-
anderde het godsdienstige klimaat 
in Nederland voor hen ten goede. 
In 1797 werd een statie Oudenrijn 
aan de Stadsdam gesticht. Een gro-
te woning werd tot kerk verbouwd. 
Naast deze plek verrees in 1857 een 
nieuw kerkgebouw, de huidige 
Metaal Kathedraal. De parochia-
nen in het dorp De Meern hoefden 
toen niet meer naar Vleuten te lo-
pen om een mis bij te wonen. Deze 
kerk lag op ongeveer 2 km van hun 
woonplaats. 

Toen na de Eerste Wereldoorlog de 
Meernse bevolking ging groeien 
werd gedacht aan een nog groter 
en nu meer centraal gelegen kerk-
gebouw. Dit werd de huidige kerk 
in het centrum van De Meern. De 
grondaankoop vond in 1938 plaats 
en het kerkgebouw werd in 1940 
ingewijd. Uit de oude kerk werden 
het doopvont en het orgel naar de 
nieuwe kerk overgebracht. Het or-
gel was in 1888 gebouwd door Mi-
chaël Maarschalkerweerd en ge-
schonken door twee parochianen. 
De pastorie vormt met de kerk één 
geheel. Het complex is een rijks-
monument. 

De architect van dit complex was 
H.C. van de Leur, die in de stijl van 
de Delftse School bouwde. Naast 
de kerk ligt een begraafplaats en 
tegenover de kerk werd in het be-
gin van de jaren 1950 de eerste 
Meernse rooms-katholieke lagere 
school gebouwd.  

Bron: Wikipedia

Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming (De Meern)

De kerk van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming, ook Mariakerk 
genoemd, is een rooms-katholiek kerkgebouw aan de Pastoor Boelen-
slaan in De Meern. Deze kerk en de Sint-Willibrordkerk in Vleuten zijn 
de beide kerkgebouwen van de parochie Licht van Christus.
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De Mariakerk bestaat dit jaar 80 jaar.
1e steenlegging: 29 okt. 1939. Maar hoe kunnen wij 
daar aandacht  schenken in deze coronatijd? Heeft u 
misschien een idee of een voorstel hoe wij dit 80 ja-
rig bestaan (eiken jubileum) van de Mariakerk kunnen 
‘vieren’? Voorstellen en/of ideeën zijn welkom.
Stuur een mailtje naar pastoor@lichtvanchristus.nl of 
geef het door via het pastoraal centrum 030-6774571.

De Willibrordkerk is uit 1885 dus 135 jaar oud. Dat is 
ook een lustrum. 
Het 135 jarig bestaan van de Willibrordkerk wordt op-
geluisterd door de renovatie van de pastorietuin in 
oude historische stijl en we hopen dat deze tuin fees-
telijk in gebruik genomen kan worden als de lock-
down is opgeheven.

Als u wel eens op het kerkhof van 
de Willibrordkerk komt, kunt u 
vaststellen dat dit er uitstekend 
bij ligt. Het parochiebestuur 
hecht er groot belang aan dat dit 
zo blijft. 

Een groepje enthousiaste actieve 
vrijwilligers zorgt hiervoor. 
In september gaat een vrijwilliger 
die dit een groot aantal jaren heeft 
gedaan er mee stoppen. 
Daarom zijn we naarstig op zoek 
naar versterking. 

Heb je groene vingers en vind je 
het leuk om een paar uur per week 
actief en zinvol bezig te zijn op het 
kerkhof en rondom de Willibrord-
kerk? 
Neem dan contact op met kerkhof-
vleuten@lichtvanchristus.nl

Mariakerk bestaat 80 jaar - Willibrordkerk 135 jaar

We zijn op zoek naar vrijwilligers groenvoorziening Kerkhof Vleuten! 
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KiNdeRpaginaWij zijn nieuwe edelstenen

Na het laatste avondmaal, begint Jezus te spreken 
tegen de apostelen. Judas Iscariot is er niet meer bij. 
Hij is weggegaan en zal hem later verraden.

Het is een dramatisch moment. Jezus wil belangrijke 
dingen zeggen en woorden meegeven om niet te 
vergeten. Zo zegt hij: ik ben de wijnstok en jullie zijn 
mijn ranken.

Als iemand in mij blijft, dat wil zeggen luistert naar 
mijn woorden, dan blijf ik in hem en hij brengt veel 
vrucht voort. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid 
en verdort. (cfr. Joh 15,1-7)

Onlangs was mijn mama ziek en ze vroeg me haar 
te helpen het avondeten klaar te maken. Ik had daar 
niet veel zin in.

Toen herinnerde ik me de dobbelsteen. Toen ik hem 
's morgens gooide kwam hij op: “de ander blij 
maken” en zo besloot ik haar te helpen.

We hebben forel in wiskey gemaakt. Dat hoort 
eigenlijk in witte wijn, maar die hadden we niet meer 
in huis. Mamma en ik hebben veel plezier gehad 
samen.  Slovenië, Paolo.

"Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb." (Joh. 15,3)

Mei 2020

Voor meer info zie: website  www.focolare.nl  of www.focolare.be © Nieuwe Stad, Abdijlaan 24, 5253 VP Nieuwkuijk.
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vergeten. Zo zegt hij: ik ben de wijnstok en jullie zijn 
mijn ranken.

Als iemand in mij blijft, dat wil zeggen luistert naar 
mijn woorden, dan blijf ik in hem en hij brengt veel 
vrucht voort. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid 
en verdort. (cfr. Joh 15,1-7)

Onlangs was mijn mama ziek en ze vroeg me haar 
te helpen het avondeten klaar te maken. Ik had daar 
niet veel zin in.

Toen herinnerde ik me de dobbelsteen. Toen ik hem 
's morgens gooide kwam hij op: “de ander blij 
maken” en zo besloot ik haar te helpen.

We hebben forel in wiskey gemaakt. Dat hoort 
eigenlijk in witte wijn, maar die hadden we niet meer 
in huis. Mamma en ik hebben veel plezier gehad 
samen.  Slovenië, Paolo.

"Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb." (Joh. 15,3)

Mei 2020

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

Wij zijn nieuwe edelstenen
"Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb" (Joh. 15,3)
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Op 24 maart is de eerste vergade-
ring van het bestuur in de histo-
rie van de parochie gehouden op 
fysieke afstand van elkaar (soort 
videoconference). Vanwege be-
langrijke besluiten een intensieve 
vergadering, maar in een fi jne 
sfeer van verbondenheid met el-
kaar en de hele parochie. We be-
gonnen zoals altijd met een kruis-
teken en kort gebed.

Wij gebruiken Inmiddels Microsoft 
Teams, geïnstalleerd door onze 
ICT vrijwilliger Pieter van Ede.
Als parochie volgen we de ontwik-
kelingen op de voet. We proberen 
via de moderne media de com-
municatie met de geloofsgemeen-
schap zo actueel mogelijk te hou-
den.

Met Pinksteren wordt binnen het 
Christendom gevierd dat de Hei-
lige Geest neerdaalde op Aarde. Na 
de kruisiging van Jezus Christus 
op Goede Vrijdag stond hij volgens 
de Bijbel na drie dagen op uit de 
dood. Dat moment wordt herdacht 
met Pasen. 
Na de wederopstanding bleef Je-
zus nog veertig dagen bij zijn 
twaalf discipelen, die hem een 
groot gedeelte van zijn leven had-
den gevolgd en werden gezien als 
zijn leerlingen. Jezus vertelde hen 
dat hij na veertig dagen naar de 
hemel zou gaan, wat op Hemel-
vaartsdag wordt herdacht, maar 
dat hij de Heilige Geest zou sturen.

Heilige Geest
Tien dagen na de hemelvaart van 
Jezus Christus daalde de Heilige 
Geest neer tijdens een gebed in 
Jeruzalem. Deze Heilige Geest zou 
de vorm aan hebben genomen 
van een soort vuur, dat zich ver-

deelde over de aanwezigen. Na de 
verschijning spraken de apostelen 
plotseling in alle vreemde talen. 
De mensen op straat dachten dat 
zij dronken waren, totdat zij het 
evangelie in hun eigen taal hoor-
den. Dezelfde dag nog werden 
3000 mensen gedoopt, waarmee 
de christelijke kerk zijn begin kent.

Pinksteren in de Middeleeuwen
Tegenwoordig vieren we Pinkste-
ren met een extra vrije dag op de 
maandag, maar in de middeleeu-
wen bestond Pinksteren uit een 
groot achtdaags feest. De viering 
van het begin van de lente viel sa-
men met de christelijke feestdag 
en er waren veel niet religieuze 
gebruiken verbonden aan de Pink-
sterfeesten. 
Een traditie die ook nu nog in som-
mige delen van Nederland bestaat 
is het kiezen van de ‘Pinksterbruid’, 
een soort Miss Lente. Om alle los-
bandige feesten die rondom Pink-

steren waren ontstaan in te dam-
men werd Pinksteren in 1574 een 
offi  ciële kerkelijke feestdag.

Pinksteren tegenwoordig
In Nederland staat Pinksteren 
steeds minder in het teken van 
de komst van de Heilige Geest. Er 
worden op Tweede Pinksterdag 
veel evenementen georganiseerd, 
zoals kermissen en popfestivals als 
Pinkpop.

Parochiebestuur vergadert op afstand

Het verhaal van Pinksteren
Ieder jaar is het 49 dagen na Pasen Pinksteren. Veel Nederlanders 
verwelkomen de vrije dag, maar vaak weten zij niet waaraan zij dit 
te danken hebben. Het christelijke feest draait om de komst van de 
Heilige Geest na de hemelvaart van Jezus. Pinksteren werd in de mid-
deleeuwen acht dagen lang gevierd en was verbonden met de lente-
feesten.
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In de vorige Drieluik informeer-
den wij u dat de werkzaamheden 
op 1 april zijn gestart. In de week 
van Bevrijdingsdag 5 mei zijn de 
laatste grote werkzaamheden in de 
Pastorietuin/Kerkplein klaar geko-
men. Nu de grote machines met de 
werkmensen zijn vertrokken is er 
ruimte de details verder uit te wer-
ken. Onder andere:
-  het vullen van de laatste plant-

vakken in september met o.a. 
220 Rhodendendrons,

-  het vinden van ca. 10 meter 
ijzeren hekwerk waarmee het 
plein voor de kerk kan worden 
afgemaakt

-  en een fl ink aantal m3 fi jn 
grind waarmee de paden 
in de pastorietuin ook voor 
mensen met rolstoel, rollator 
en een rijdende baar beter be-
gaanbaar wordt.

Het plein voor de kerk is nu na-
genoeg geheel ingericht en no-
digt uit elkaar te ontmoeten. Ech-
ter een gedeelte (ca. 10 meter) van 
het monumentale ijzeren hekwerk 
ontbreekt nog. De werkgroep doet 
een oproep aan parochianen mee 
te denken hoe het restant van het 
hekwerk kan worden aangevuld. 
Heeft u een idee ? Vertel het de 
werkgroep via een mail naar kerk-
hofvleuten@lichtvanchristus.nl 

Hoe zijn de werkzaamheden 
gegaan?
De werkzaamheden zijn voor 
aannemersbedrijf Van Zuijlen uit 
Haarzuilens extra vlot verlopen. 
Als eerste waren er prima weers-
omstandigheden voor het uit-
voeren van de werkzaamheden. 
Ten tweede bij de planning van 
de werkzaamheden was rekening 
gehouden met het feit dat de Wil-
librordkerk, de Willibrordschool, 
de BSO en Kerkestein steeds goed 
bereikbaar moesten zijn voor be-

zoekers. Nu de Willibrordschool 
vanwege de corona maatregelen 
niet dagelijks de toestroom van 
leerlingen en wegbrengende- en 
ophalende ouders mocht verwel-
komen was er veel meer werk- en 
opslagruimte voor de aannemer 
en de stratenmaker.  
De publieke eucharistie vieringen 
op zondagen en tijdens de Goede 
Week en met Pasen die niet door-
gingen gaven de aannemer ook 
meer mogelijkheden voor gebruik 
van de beschikbare ruimte waar-
door minder opruim- en opstart 
tijd nodig was.  

Direct nadat de eerste plantvakken 
door de aannemer zijn opgeleverd 
zijn de leden van het team pas-
torietuin en het kerkhof Vleuten 
team begonnen met het planten 
van de nieuwe struiken. De ruim 
2000 struiken, planten en heesters, 
klein en groter,  geven al direct een 
mooi en aangekleed aangezicht. 
Van veel passanten is de opmer-

(Bijna) geheel gerestaureerde pastorietuin/kerkplein geeft 
Willibrordkerk en Parochieel centrum in Vleuten stijlvol 
karakter in groene oase

Gehoord van voorbijgangers 
“Wauw !!!  Wat is dat waanzinnig 
mooi geworden ! ”
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king gehoord dat de Pastorietuin 
een mooie “groene parel” in de 
dorpskern van Vleuten is.

Aantrekkelijk historisch 
kerkplein en groen parkachtige 
pastorietuin
Het lelijke asfalt voor de ingang 
van de Willibrordkerk  is vervan-
gen door een passende kleur bak-
steen. De verschillende niveaus 
van het vroegere kerkplein  zijn nu 
een vlak licht oplopende eenheid 
geworden met de Willibrordkerk. 
Fijn voor degene die met rolstoel of 
rollator de kerk bezoeken. Tegelijk 
zijn er nieuwe fi etsparkeer voor-
zieningen geplaatst die met de 
nieuwe planten in de plantvakken 
het kerkplein verder aankleden. 
Willibrordkerk en Parochieel cen-
trum zijn nu een geheel geworden. 
Met de keuze van de diverse mate-
rialen, het plaatsen van het aanwe-
zige monumentale hekwerk is de 
verblijfskwaliteit sterk verbeterd.
De pastorietuin met de historische 
padenstructuur, de open doorkijk-
jes, de nieuw geplante bomen, de 
5 hoogstam fruitbomen, de meer 
dan 2000 planten in de plantvak-
ken, de ingezaaide gras gazons  en 
de nieuwe toegang tot het kerkhof 
nodigen uit tot een wandeling, in-
spiratie en devotie in deze groene 
oase. De bewoners van Parkhof 
en Bottenstein hebben nu via o.a. 
de zij ingang een extra en nieuw 
rondje dat zij kunnen wandelen.

De monumentale Willibrordkerk 
en het naastgelegen parochieel 
centrum uit 1885 zijn het stralende 
hart in dit geheel en in de dorps-
kern van Vleuten. 

Kom zelf kijken en wandelen in de 
Pastorietuin en heerlijk genieten 
van deze groene oase.
Wilt u een reactie geven wat u er 
van vindt? Dat kan via kerkhof-
vleuten@lichtvanchristus.nl

Wanneer feestelijke inzegening ?
Een offi  ciële inzegening was in 
eerste instantie bedacht op 1e Pin-

sterdag. Echter nu midden in de 
corona crises en zolang er geen 
publieke eucharistievieringen zijn 
is dat onmogelijk. Heel voorzichtig 
hopen we dat ergens na de zomer 
de omstandigheden zodanig zijn 
verbeterd dat dan een feestelijke 
inzegening mogelijk is. Wij hou-
den u op de hoogte!

Voor meer informatie kijk op de 
website van de parochie Licht van 
Christus.
(www.lichtvanchristus.nl/actua-
liteiten/restauratie-pastorietuin-
willibrordkerk)

Iedereen helpt. Wij rekenen ook op U!
Help ons met de laatste m3 fi jn grind, struiken, 
heesters en hekwerk.
Dank aan alle gulle gevers die al een donatie 
hebben gegeven voor restauratie Pastorietuin/
Kerkplein.  Zie op de website www.lichtvan-
christus.nl/donateurs de lijst van donateurs!

U wilt ook nog een “m3 fi jn grind” of  “struik” of  “heester” of “hek-
werk” “doneren” ?  Heel graag. 
Maak ook een bedrag over op bankrekeningnummer van de Paro-
chie Licht van Christus:NL09 RABO 0367521059 o.v.v. restauratie 
pastorietuin. 

Let op! Een donatie aan de pastorietuin is een gift aan een ANBI in-
stelling. Deze gift kan u volgend jaar bij uw belastingaangifte op-
nemen onder de post “Giften”. Maak de pastorietuin/kerkplein een 
onderdeel van uw nalatenschap aan de bezoekers van de Willibrord-
kerk en de bewoners/bezoekers van Vleuten.

Vaderdag
Naar verluidt is Vaderdag in 1909 
geïntroduceerd door mevrouw 
Sonora Smart Dodd, uit de staat 
Washington, waarbij zij haar va-
der, William Jackson Smart, wilde 
eren. Hij was een veteraan uit de 
Amerikaanse Burgeroorlog, die 
weduwnaar was geworden, nadat 
zijn vrouw in het kraambed bij de 
geboorte van hun zesde kind ge-
storven was. Toen zijn dochter vol-
wassen geworden was, wilde ze de 
kracht en het doorzettingsvermo-
gen van haar vader onder de aan-
dacht brengen. Zij was hiervoor 
geïnspireerd door Anna Jarvis, die 
een jaar eerder een Moederdag had 
gelanceerd. 

De eerste Vaderdag vond toen 
plaats op 19 juni 1910 in Spokane 
in de staat Washington. President 
Calvin Coolidge steunde in 1924 
het idee om een Vaderdag te vie-
ren, maar het geheel uit mannen 
bestaande Amerikaanse congres 
wilde niet iets doorvoeren dat zo 
de mannen in het zonnetje zette. 
Het eff ect hiervan was dat de dag 
pas offi  cieel in de VS erkend werd 
tijdens het presidentschap van Ri-
chard Nixon in 1972. 
In Nederland werd vanaf 1937 in 
oktober Vaderdag gevierd. Op ini-
tiatief van de toenmalige Neder-
landse Bond van Herenmodede-
taillisten werd in 1948 afgesproken 
dat Vaderdag verplaatst zou wor-
den naar de derde zondag van juni. 
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Als we ons er al niet bewust wa-
ren dat ons katholieke geloof het 
hele menszijn omvat, ook ons li-
chaam, dan zijn we er door deze 
coronapandemie een beetje met 
de neus opgedrukt.

Onze sociale contacten als geloofs-
gemeenschap gaan gepaard met 
fysieke aanraking zoals de hand-
druk, het liedblad in ontvangst ne-
men, elkaar helpen de rollator een 
plek te geven, en na afl oop van de 
viering gezellig koffi  edrinken.
Ook onze liturgie kent vele aanra-
kingen. Denk aan de vredeswens 
voor de communie. Maar ook aan 
de rij die zich vormt voor de com-
munie. Voor het ontvangen van 
de communie op de hand of op de 
tong door de priester en assisten-
ten. Het begint al bij binnenkomst 
in de kerk waar de wijwater bakjes 
de gelovigen uitnodigen hun vin-
ger in het wijwater te dopen en 
zichzelf te tekenen met het kruis. 
Er zou nog veel meer op te noe-
men zijn. Het kruis dragen en de 
kandelaars. Het aanreiken van de 
off ergaven, de collecte. Dat is door 
de coronapandemie onmogelijk 
geworden. Pakketten meebren-
gen voor de Voedselbank. Om over 
zingen maar niet te spreken. Door 
de adem kunnen met de zang klei-
ne deeltjes waarin een virus zich 
bevindt over meters verspreiden. 
Onze koren zijn al maanden wer-
keloos. 

Hoe mooi het ook is dat het ge-
lukt is op zeer korte termijn online 
vieringen uit te zenden via kerk-
dienstgemist.nl , toch voelen we 
allemaal het gemis van de concre-
te samenkomst van de geloofsge-
meenschap en de fysieke kant van 
ons geloof en liturgie. 
We verlangen naar een tijd dat we 
weer ‘gewoon’ kunnen samenko-
men. Het zou mooi zijn – een ge-
luk bij een ongeluk – als ons ver-
langen door het huidige gemis zou 
toenemen. Wat zou het mooi zijn 
als bij de beëindigen van de lock-
down onze kerken te klein waren 
om iedereen te bevatten. Een tijd 
van dankbaarheid dat onze honger 
naar God en naar innerlijke vrede 
en liefde wordt gestild. 
Tegelijk kunnen we ons nu beter 
verplaatsen in de situatie van hen 
die ook in gewone tijden niet naar 

de kerk kunnen komen. Door ziek-
te, ouderdom, door schuchterheid 
of angst voor aanraking. Of door 
geloofstwijfel. Juist nu we zelf niet 
naar de kerk kunnen, worden we 
ons bewust dat de kerk altijd groter 
is dan de aanwezigen in de kerk die 
de eucharistie kunnen meevieren. 
Onlinevieringen zullen ook na de 
coronatijd blijven uitgezonden 
worden en op den duur uitgebreid 
tot beide kerken. Maar zij zijn zeker 
geen vervanging van de sociale en 
fysieke samenkomsten. De kerk is 
geen gehoorzaal die je moeiteloos 
kunt vervangen door digitale sur-
rogaten. De honger naar God, naar 
het Woord en Sacrament en de ge-
meenschap kunnen zij niet opvul-
len. Geloof en beleving van Gods 
nabijheid is geen informatiever-
strekking. Het is het leven zelf. 

Martin Los, pastoor

Honger naar God in tijden van pandemie

20

Producten voor de voedselbank en bloemen voor Maria 
Vanwege de coronamaatregelen is de maandelijkse inzameling voor 
de voedselbank niet doorgegaan doordat er geen publieke vieringen 
is. Enkele medeparochianen hebben toch wat spullen of geld gebracht, 
waarvoor onze dank. 

In de Mariakapel van beide kerken staat een mand waarin producten 
voor de voedselbank gedoneerd kunnen worden. De Mariakapellen zijn 
dagelijks de hele dag open. En ook tijdens de dagelijkse openstelling van 
de kerk is er gelegenheid om de producten te brengen. Namens de voed-
selbank hartelijke dank.

Ook stellen wij u in gelegenheid om een bos bloemen te brengen aan 
Maria. De bloemen kunnen worden geplaatst in de pot met water (em-
mer) in de Mariakapel. Vrijwilligers zullen deze verder verwerken in de 
vazen bij het Mariabeeld of Maria-altaar. Alvast dank.



Klokken van Hoop 
Van 18 maart tot en met 29 april hebben elke woensdagavond de 
klokken van hoop geluid.

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. 
We leven mee met allen die besmet zijn met het virus en met hen die 
iemand verloren hebben als gevolg van het virus. Als teken van hoop 
en troost; als signaal van respect voor alle mensen die werken in de 
hulpverlening; en om mensen met elkaar te verbinden, hebben we de 
klokken van hoop geluid! 

Vele torens, kerken en klokkenstoelen deden mee aan dit initiatief dat 
aanbevolen werd door de Raad van Kerken in Nederland. 
Willibrordkerk Vleuten en Mariakerk De Meern hebben ook mee ge-
daan aan deze actie die goed gewaardeerd werd.
Op de foto ziet u de klokken van de Mariakerk luiden als teken van 
hoop! Mooi om ze zo te horen én te zien (dankzij Evert voor de op-
name) U kunt het nog steeds zien via ‘Facebookpagina vd parochie’. 
Een kwartier lang luiden! 
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31 mei
Pinksteren
1e lezing Hand. 2, 1 - 11
2e lezing 1 Kor. 12, 3b - 7 + 
12 - 13
Evangelie Joh. 20, 19 - 23

1 juni
Heilige Maria, 
Moeder van de kerk  
(Tweede Pinksterdag)
1e lezing Gen. 3, 9-15.20 of 
Hand. 1, 12-14
Evangelie Mt. Joh. 19, 25-34

1 juni
Tweede Pinksterdag
1e lezing 1 Kon. 17, 1 - 6 of 
Handelingen 19, 1b-6a
Evangelie Mt. 5, 1 – 12  of  
Johannes 14, 15-17

7 juni
Zondag na Pinksteren, 
H. Drie-Eenheid
1e lezing Ex. 34, 4b - 6 + 8 - 9
2e lezing 2 Kor. 13. 11 - 13
Evangelie Joh. 3, 16 - 18

14 juni
Sacramentsdag, 
Heilig Sacrament van het 
lichaam en bloed 
van Christus
1e lezing Deut. 8, 2 - 3 + 14b 
- 16a
2e lezing 1 Kor.  10, 16 - 17
Evangelie Joh. 6, 51 - 58

21 juni
12e zondag door het jaar
1e lezing Jer. 20, 10 - 13
2e lezing Rom. 5, 12- 15
Evangelie MT. 10, 26 - 33

Lezingen 
van de 
maand

Deelnemen aan de collecte  
Vanwege de afgelasting van pu-
blieke vieringen loopt onze pa-
rochie door deze corona crisis 
veel inkomsten mis. 

Kerken zijn immers volledig af-
hankelijk van giften van gelo-
vigen. Vandaar dat wij u hier op 
attent willen maken om uw kerk 
te steunen.

U kunt deelnemen aan de collecte door een gift te doen via  
NL73RABO0367503417 T.n.v.: Parochie Licht van Christus  
O.v.v. Collecte
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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
6 27 juni t/m 24 juli 2020 8 juni
7/8 25 juli t/m 4 augustus 2020 6 juli

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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LICHT VAN CHRISTUS

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


