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We hadden graag willen meede-
len dat de vieringen in De Roef, in 
Parkhof en de seniorenviering in 
Kerkenstein weer opgepakt gaan 
worden na meer dan een halfj aar. 
Wat hebben we als pastoor, mede-
werkers en bewoners dit contact 
gemist! Zodra we meer weten zul-
len we u op de hoogte brengen. 

Ook onze zes koren hebben al 
meer dan een half jaar niet kun-
nen zingen tijdens de Eucharistie 
Vanwege de anderhalve meter af-
stand en de constatering van het 
RIVM dat bij zang druppeltjes zich 
verspreiden over grotere afstand 
die het virus kunnen verspreiden. 
Volkszang is daarom ook nog niet 
mogelijk. Maar de koren missen 
ook de onderlinge gezelligheid tij-
dens de repetities. Deze repetities 
waren tot nu toe ook niet moge-
lijk. Dat geeft een onprettig gevoel 
bij de leden. De besturen zijn ook 
bezorgd voor het eff ect op langere 
termijn. Zullen leden niet afhaken 
omdat ze een andere invulling aan 
hun tijd geven. Het zou daarom 

heel goed uitkomen als al was het 
alleen maar de repetities weer zou-
den worden toegestaan. Zodra er 
iets meer bekend is over de moge-
lijkheden zal het parochiebestuur 
de koren daarover informeren. 
Zoals u in het rooster van de vie-
ringen kunt zien, hopen we in bei-
de kerken in september de Eerste 

Heilige Communie vieringen te 
kunnen houden. Vanwege de an-
derhalve meter zullen de vieringen 
in afgeslankte vorm plaatsvinden. 
En in besloten kring. Dat wil zeg-
gen: alleen de naaste familie. De 
kinderen zien er al lang naar uit. 
Hopelijk gooien de nieuwe richtlij-
nen per 1 september geen roet in 
het eten. 
Inmiddels is wel duidelijk dat de 
gemeenschappelijke ziekenzal-
ving begin oktober dit jaar niet kan 
doorgaan omdat we de kerk niet zo 
kunnen inrichten dat er voldoende 
afstand is. 
De corona vormt niet alleen een 
bedreiging voor onze gezondheid 
en voor de economie. Ze schaadt 

ook de gemeenschap die wij men-
sen vormen met elkaar. Ook onze 
geloofsgemeenschap. We maken 
ons zorgen over de gevolgen daar-
van.
Laten we daarom niet ophouden 
thuis persoonlijk en in het gezin te 
bidden. Laten we met elkaar deze 
toestand bespreken en zoeken 
naar oplossingen om het geloof 
door te geven als deze crisis langer 
gaat duren. Graag horen we ook 
uw ideeën over hoe een geloofs-
gemeenschap te zijn ten tijde van 
een epidemie. 
We wensen u allen Gods nabijheid 
en zegen toe. 

Martin Los, pastoor
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Kerkelijk leven na 1 september
Per 1 september verwachten we versoepeling of juist aanscherping 
van de coronamaatregelen door de overheid en de Nederlandse bis-
schoppen afhankelijk van de situatie. Dit nummer van Drieluik komt 
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LICHT VAN CHRISTUS

           Mariakerk   Willibrordkerk

Eucharistievieringen
coronarooster

LICHT VAN CHRISTUS

23 zondag door het jaar

zondag 5 september *9.30 uur  pastoor M. Los 11.00 uur pastoor M. Los   
  100 pers. reserveren verplicht. 100 pers. reserveren verplicht.

24e zondag door het jaar

zondag 13 september *9.30 uur  pastoor M. Los 11.00 uur pastoor M. Los
  100 pers. reserveren verplicht. 100 pers. reserveren verplicht
    na afl oop feestelijke inzegening  
    pastorietuin voor de hele 
    parochie

25e zondag door het jaar

zondag 20 september *10.00 uur  pastoor M. Los 11.00 uur pastor J. Wissink   
  1e H. Communie  100 pers. reserveren verplicht.
  besloten viering 
  (reserveren niet mogelijk)

26e zondag door het jaar

zaterdag 26 september    11.00 uur pastoor M. Los
    1e H. Communie
    besloten viering 
    (reserveren niet mogelijk)

zondag 27 september *9.30 uur  pastoor M. Los 11.00 uur pastoor M. Los
  100 pers. reserveren verplicht. 1e H. Communie
    besloten viering 
    (reserveren niet mogelijk)

27e zondag door het jaar

zondag 4 oktober *9.30 uur  pastoor M. Los 11.00 uur pastoor M. Los
  100 pers. reserveren verplicht. 100 pers. reserveren verplicht.

*te volgen in beeld en geluid via Kerkdienstgemist.nl

Protocol publieke vieringen

Voor de Mis
-  U reserveert een plek via de website of door te 

bellen naar het secretariaat (9.00-11.00 uur)
-  U heeft 24 uur voor de Mis geen verschijnselen 

van Corona.
-  Uw huisgenoot/huisgenoten zijn eveneens 

klachtenvrij.
- U gaat thuis naar het toilet (toilet is gesloten)
-  U houdt rekening met een langere wachttijd voor 

de kerk bij het naar binnengaan
- U houdt afstand
- U ontsmet uw handen in het portaal
-  U geeft antwoord op de gezondsheidsvragen ge-

steld door de gastvrouw/heer
-  U wordt naar uw plek gebracht, u mag alleen zit-

ten op aangegeven plekken.
-  De scootmobiel moet buiten blijven staan (geen 

ruimte in het portaal)

Tijdens de Mis/viering
- Zingt u niet mee.
-  U knielt niet, maar staat als de afstand tot 

anderen te klein wordt
-  Volgt u de looproute voor de communie op aan-

wijzing van de medewerkers 
- Geeft u geen hand bij de Vredeswens
-  Volgt u de looproute bij vertrek uit de kerk op 

aanwijzing van de medewerkers
-  U kunt u collecte bijdrage doen bij de uitgang.

Na de Mis/viering
-  U houdt buiten het kerkgebouw afstand van elkaar. 
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misintenties

MARIAKERK 

zondag 6 september Antoon en Stien Oude Wansink-
Brinkhof, Wim Geelen, Tonny van Oostrom-van 
Oostrum, Alessandro Mariani, Tonny Gulitz-van 
Breukelen, Pastoor Hubertus Vaessen, voor de 
overleden familie Brinkhof, Femie aan de Stegge-
Veldhuis, Iet en Chris Jongerius-Essink en hun zoon 
Gérard, Joop Wernert, Adrie Sangers

maandag 7 september
tot zekere intentie

zondag 13 september Wijnand en Riek van Engelen-
Vianen, Maria Nguyen Thi Mui, Corry van den 
Berg-Moerings, Rie van Engelen-van den Tempel, 
overleden familieleden Boot-Kraan, Joke Mathôt, 
Cisca van As-van Rooijen, Hein van den Oudenrijn, 
Sientje Besemer-Oostveen, Bert Groeneveld, Hein en 
Bep Wendel-Verheul

maandag 14 september
voor het welzijn van de parochie 

zondag 20 september Gerda en Antoon van Schaik 
en hun overleden kinderen, Overleden ouders Balk-
van Lint, Arnold Tummers, Henk van Doorn, Paul van 
Straten, Adrie Stavast-Veen, Ed Goedings, Fien van 
den Brink-van de Wouw, Truus Uffi  ng-Knobben

maandag 21 september
tot zekere intentie

zondag 27 september Gea Brehm, Wim Swart, Co en 
Riek Kurver-van Engelen, Co en  Riet van Doorn-van 
Rooijen, Herman Wessels, overleden ouders Ko en Jo 
Vermeulen-Oostveen en overleden broers Ton en Ben 
Vermeulen, Piet Besemer, Annie Delput-Kooijman, 
Martin Ham, Sjaan Tonen-van der Weijden, Henny 
Jongerius-Bruinsma, Femie aan de Stegge-Veldhuis, 
Henny Berendsen-Slingerland, Toon van Oostrom, 
Lydia Sturkenboom-Kloosterman

maandag 28 september
voor het welzijn van de parochie

zondag 4 oktober Eli Sonsma, Antoon en Stien 
Oude Wansink-Brinkhof, Wim Geelen, Tonny van 
Oostrom-van Oostrum, Alessandro Mariani, Tonny 
Gulitz-van Breukelen, Pastoor Hubertus Vaessen, 
Overleden ouders Matze-Mulder en Ad Matze, voor 
onze kinderen en kleinkinderen, Femie aan de Stegge-
Veldhuis, Joop Wernert, Adrie Sangers

maandag 5 oktober 
tot zekere intentie  

WILLIBRORDKERK 

zondag 6 september  Paul de Rooij, Kees Vernooij, Bep 
Oostrom-Korrel, Ans de Rooij-Romeijnders, Cor van 
Breukelen, Toon de Groot, Janny van Rossum-van 
Kleef, Jeanne Leijten-Zwaans, Ineke van Hameren-
Hogeboom, Giel de Groot, Ida Vos-Jacobs

donderdag 10 september
tot zekere intentie

zondag 13 september  Beb Schoote-van Zuijlen 
jaargedachtenis, Ria de Graaff -Schalkwijk, Overleden 
familie Siemonsma-Rost, Annie Oostveen-Verhoeff , 
Cor Miltenburg, Cor Jong, Theo en Bertha van der 
Maat-Hesp, Ouders Brand-Michorius, echtpaar 
Seignette-Brand, Cees en Paula Mooijman, Pastor 
Anton Wissing, Herman Meynen

donderdag 17 september 
voor het welzijn van de parochie

zondag 20 september  Jo Miltenburg-van Kleinwee 
(1e jaargedachtenis), Kees Vernooij, Overleden ouders 
Miltenburg-Verkerk, Dirk Schevers, Wout Baltus, 
Annie Overkamp, Joke Versteeg-Goes, Corrie Plaisier

donderdag 24 september
tot zekere intentie

zondag 27 september  Johan en Gerben Verhoef, Kees 
Vernooij, Riek de Wit-Pot, Wim de Goeij, Paul en Ciska 
de Haan-Jansen, Ria Smits-Slaats, Herman Goes, 
Beb Schoote-van Zuijlen, Jos Neele, Jan Jacobs, An 
Sprong-Versteeg, Toos Muskens, Grada Veldkamp-
van Breukelen

donderdag 1 oktober  
voor het welzijn van de parochie 

zondag 4 oktober Paul de Rooij, Frida de Rooij-Knübel, 
Kees Vernooij, Bep Oostrom-Korrel, Ans de Rooij-
Romeijnders, Cor van Breukelen, Ben Kosterman, 
Toon de Groot, Janny van Rossum-van Kleef, Jeanne 
Leijten-Zwaans, Ineke van Hameren-Hogeboom, Giel 
de Groot, Ida Vos-Jacobs, Gerrit Visser

donderdag 8 oktober 
voor het welzijn van de parochie
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Preek van de maand

Vreest niet!

“Wees gerust. Ik ben het. Vrees 
niet!” zegt Jezus tot zijn leerlingen 
1). Hij heeft hen gedwongen zon-
der hem het meer op te varen. Voor 
hen een vreemde ervaring. Nor-
maal is hun meester altijd bij hen. 
Nu staan ze er alleen voor. Dan 
blijkt dat ze zware tegenwind heb-
ben. Ze komen geen meter vooruit. 
En het is donker.

Als alle inspanning vergeefs lijkt
We herkennen ons in hun ge-
zwoeg. Hoe frustrerend het is om 
je in te spannen en geen stap ver-
der te komen. Soms is het een boze 
droom waaruit we badend in het 
zweet ontwaken. Er zijn ook tij-
den in ons persoonlijk geloof dat 
we het gevoel hebben dat we aan 
ons lot zijn overgelaten. Door God 
zelf. Alsof Hij zich niets van onze 
moeite en inspanningen aantrekt. 
Ook als kerk.

De kerk had al grote moeite om in 
de huidige tijd het hoofd boven 
water te houden. Onze jongeren 
groeien op in een wereld zonder 
God. Vele plaatselijke geloofsge-
meenschappen dreigen binnen 
een jaar of tien hun kerken te moe-
ten sluiten. Alsof dat nog niet ge-
noeg is overvalt het coronavirus 
ons allen totaal onverwacht. Al een 
half jaar zijn onze openbare vierin-
gen niet mogelijk of alleen maar 
onder strenge voorwaarden ter be-
scherming tegen de verspreiding 
van het virus. Juist als kerk en met 
vele ouderen zijn we kwetsbaar. 
Nu zijn de maatregelen iets ver-
soepeld. Er mogen meer gelovigen 
naar de kerk komen. 

Vrees voor besmetting
Maar overal blijkt dat het beslist 
geen storm loopt. Veel trouwe 
kerkgangers, met name de senio-
ren die tot de risicogroep behoren, 
geven openlijk toe dat ze uit vrees 
voor besmetting voorlopig liever 
nog even afwachten. Dit is de er-
varing in de meeste parochies en 
gemeentes. Heel begrijpelijk.

De kerk had het al zo moeilijk en 
nu komt deze epidemie daar nog 
eens boven op. Zullen de geloofs-
gemeenschappen dit volhouden? 
Gelukkig zetten in onze geloofsge-
meenschap vrijwilligers samen de 
schouders eronder om de vierin-
gen mogelijk te maken en zo goed 
mogelijk te laten verlopen.
Maar wat een gezwoeg en wat een 
inspanningen om te roeien met de 
riemen die we hebben om het ge-
loof te vieren en door te geven. Er 
lijkt geen einde aan te komen.
Dat is de situatie van de leerlingen 
in de boot op het meer daar in die 
nacht met die harde tegenwind. 

Aan het eind van hun krachten.
Maar juist als ze denken dat ze aan 
het eind van hun krachten zijn, 
blijkt dat Jezus bij hen is. Al die tijd. 
Hij heeft voor hen gebeden. Er was 
voor hem geen afstand tussen hem 
en zijn leerlingen. Hij zorgt er ook 

voor dat hun inspanningen niet 
tevergeefs waren. Hij verschijnt 
tegen de morgen aan hen als de 
Heer.
Uitgeput als ze zijn, door hun ge-
zwoeg in de nacht, denken ze een 
spook te zien. Een voorbode dat ze 
zullen vergaan.  Dan klinkt het ver-
lossende woord: “Wees gerust. Ik 
ben het. Vrees niet!”
Die bemoediging klinkt door heel 
de Bijbel heen: “vreest niet”. Wees 
niet bang.

Dat betekent niet: “jullie zal nooit 
iets overkomen als je in Mij ge-
looft”. Dan zou ieder die op welke 
manier dan ook door verlies is ge-
troffen, te weinig geloof hebben 
gehad. Dat is helemaal niet wat 
Jezus ons wil zeggen en het is ook 
helemaal niet onze ervaring
“Vrees niet” wil zeggen: als je je in 
je leven laat leiden door God, mag 
je erop vertrouwen dat jouw leven 
niet tevergeefs is. Wat er ook ge-
beurt. Als je jouw roeping als echt 
mens volgt mag je ervan overtuigd 

zijn dat niets jou van je groei als 
kind van God in de weg kan staan. 
Dat je je jouw bestemming bereikt. 
En dat je ook mag bijdragen aan 
de komst van zijn koninkrijk. Dit is 
geen roekeloosheid maar vertrou-
wen.

door pastoor Martin Los
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Nieuws van het parochiebestuur

De vakantieperiode ligt achter ons. Voor het mooie 
weer hoefden we niet naar het zonnige zuiden, 
daar hebben we hier genoeg van gehad, inclusief 
een heuse lange hittegolf. Ik hoop dat u een mooie 
zomer heeft gehad. Werkgroepen en vrijwilligers 
van de parochie hebben hun werk weer opgepakt 
of gaan dat doen. Zonder hun inzet zou de parochie 
niet kunnen functioneren, dus vanaf deze plek een 
groot compliment voor allen die een radertje zijn in 
het grote geheel, de parochie Licht van Christus. Wij 
zijn blij met u en met wat u doet voor de parochie.
Er zijn nog veel vacatures binnen werkgroepen, die 
vervuld moeten worden. Vrijwilligerswerk gaat ge-
woon door in Coronatijd. Is het iets voor u om kos-
ter te zijn, acoliet of gastheer/-vrouw bij de eucha-
ristievieringen in het weekend? Of om te helpen bij 
het schoonmaken van de kerk of bij het onderhoud 
van de tuinen/kerkhoven? Dat is maar een kleine 
greep uit de vrijwilligerstaken die er in de parochie 
zijn. Informatie kunt u krijgen op het pastoraal cen-
trum, tel. 6774571. We zijn op zoek naar u.

De coördinatoren van de vrijwilligerswerkgroe-
pen ontvangen binnenkort een uitnodiging voor 
het overleg tussen vrijwilligers, bestuur en pasto-
raal team. Dit jaar zal die bijeenkomst in De Meern 
plaatsvinden. Natuurlijk met inachtneming van de 
Coronaregels. Tijdens dit overleg komen onder-

werpen ter sprake die leven bij de vrijwilligers, maar 
ook zaken die het bestuur met de vrijwilligers wil 
bespreken. Het pastoraal team is hierbij aanwezig 
om hun visie daarop te geven.
Niemand van ons kan voorspellen hoe de Corona 
crisis zich zal ontwikkelen. In onze kerken werken 
we nu met een reserveringsysteem voor de vierin-
gen, online of via het pastoraal centrum. Het is goed 
om te merken dat parochianen de gang naar de 
kerk weer maken. U kunt de vieringen ook volgen 
via de uitzending van kerdienstgemist.nl We blijven 
de ontwikkelingen rondom Corona volgen en de 
richtlijnen van overheid en bisdom. 

Op zondag 13 september zal de nieuw ingerichte 
pastorietuin in Vleuten ingezegend worden na de 
eucharistieviering in de Willibrordkerk. Als u aan-
wezig wilt zijn bij de eucharistieviering, vergeet dan 
s.v.p. niet om van tevoren te reserveren. U bent van 
harte welkom!

Zoals elke maand heeft u weer een prachtig paro-
chieblad voor u liggen, met dank aan de redactie die 
elke maand de inhoud daarvan samenstelt uit alle 
binnengekomen kopij. 
Ik wens u een mooie nazomer toe.

Monique Becking

Geen overwinning zonder 
inspanning
Soms lijkt het alsof God niet thuis 
geeft. Soms lijken alle inspannin-
gen voor niets. Dat zijn de echte 
inspanningen. Een inspanning die 
te overzien is, is geen inspanning. 
Maar als je volhoudt, wordt je ge-
sterkt in je geloof in je vertrouwen 
dat Jezus ons leidt en dat hij ons 
de overwinning schenkt. Maar er 
is geen overwinning en geen doel 
dat bereikt wordt zonder inspan-
ning. En juist als we denken dat het 
allemaal voor niets was, blijkt de 
fi nish dichtbij. Zoals de leerlingen 
die meenden met al hun gezwoeg 
ten onder te gaan, hoorden: “Wees 
gerust. Ik ben het. Vrees niet!”

Die woorden zijn ook tot ons ge-
richt als mensen die het met God 
en de boodschap van Jezus wagen. 
Ook in deze tijd. 

De eerste stap van de ene mens
Petrus neemt zoals altijd het voor-
touw. Altijd moet één de eerste 
zijn. Dat is altijd zo. Eén mens moet 
de eerste zijn en één stap moet de 
eerste zijn. Petrus legt alle angst af. 
“Heer als u het bent, zeg dan dat ik 
naar u toe mag komen”. Gelukkig 
zijn er mensen die het erop wa-
gen zoals Petrus. “Kom maar” zegt 
Jezus hartelijk. Hij geeft Petrus de 
kans om te ervaren dat hij gegroeid 
is door heel deze gebeurtenissen 
heen. Het is geen overmoed.
Maar dan overvalt Petrus toch nog 
weer de angst als hij naar de golven 
kijkt en niet naar Jezus. Vertwijfeld 
roept hij uit: Heer, redt Mij.

De helpende hand
Dan grijpt Jezus hem bij de hand. 
Hij schudt niet zijn hoofd.  Hij zegt 
niet: had je maar niet zo overmoe-
dig moeten zijn. Hij helpt. Hij steekt 

zijn hand uit. Die hand, die sterke 
hand, die het laatste woord heeft 
over ons, over zijn kerk, en over 
heel de wereld. Het is die hand die 
we in ons leven mogen herkennen 
als we ontdekt hebben dat de Heer 
ons nooit in de steek laat, maar 
ons altijd nabij is. Ook nu. Onze 
inspanningen en gezwoeg zijn 
niet tevergeefs. En onze durf en 
moed mogen soms niet toereikend 
blijken. Geen nood. Als de nood 
het hoogst is, is de redding nabij. 
“Vreest niet. Ik ben het”. Amen.

Martin Los

Mijn eerste preek na mijn vakantie 
in Mariakerk en Willibrordkerk op 9 
augustus 2020

1) Evangelielezing van deze zon-
dag volgens het universele r.k. 
leesrooster: Mattheus 14:22-33 De 
storm op het meer.
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OVERLEDEN

20 juni 
Agatha Helena Huijden-Baars 

(Agatha)
op de leeftijd van 82 jaar

echtgenote van Joop Huijden

De crematieplechtigheid was op 
26 juni in besloten kring

20 juli
Christiaan Hendrikus Regtien 

(Chris)
op de leeftijd van 90 jaar

echtgenoot van Elisa (Bep) 
Lieswijn

De crematieplechtigheid was op 
25 juli in besloten kring

22 juli
Lidia Cornelia Sturkenboom-

Kloosterman (Lydia)
op de leeftijd van 91 jaar

weduwe van Gerard Sturkenboom

De uitvaartdienst was op 28 juli 
in de Mariakerk met aansluitend 

begrafenis

25 juli
Ida Hendrika Vos-Jacobs (Ida)

op de leeftijd van 93 jaar
weduwe van Jan Vos

De uitvaartdienst was op 30 juli in 
de Willibrordkerk met aansluitend 

begrafenis

21 augustus
Johannes van den Berg (Joop)

op de leeftijd van 83 jaar
echtgenoot van Jenny van Zijl

De uitvaartdienst was op 
27 augustus in de Mariakerk met 

aansluitend begrafenis

30 juli
Cornelia Johanna Plaisier 

(Corrie)
op de leeftijd van 85 jaar

De uitvaartdienst was op 
6 augustus in de Willibrordkerk 

met aansluitend begrafenis

31 juli
Catharina Hubertina Muskens 

(Toos)
op de leeftijd van 87 jaar

De uitvaartdienst was op 
6 augustus in de Mariakerk met 

aansluitend crematie

6 augustus 
Gerarda Adriana Maria 

Veldkamp-van Breukelen (Grada)
op de leeftijd van 77 jaar

weduwe van Jan Veldkamp

De uitvaartvaartdienst was op 
11 augustus in de Willibrordkerk 

met aansluitend crematie

8 augustus
Adriana Maria Sangers (Adrie)

op de leeftijd van 78 jaar

De uitvaartdienst was op 
14 augustus in de Mariakerk met 

aansluitend begrafenis

13 augustus
Jacobus Cornelis Gerardus 

van Dam (Sjaak)
op de leeftijd van 72 jaar

echtgenoot van Jenny Krul

De uitvaartdienst was op 
20 augustus in de Torenpleinkerk 

met aansluitend crematie

15 augustus
Petronella Maria Jansen-Meiland 

(Nel)
op de leeftijd van 77 jaar

weduwe van Gerard Jansen

De crematieplechtigheid was op 
21 augustus 

Aandacht voor elkaar Uriël viert 
35-jarig 
jubileum 
(nog niet)

Op 17 mei jl. bestond ons koor 35 
jaar. Wij hadden graag een feestje 
ter gelegenheid daarvan gevierd. 
De jubileumcommissie is al lang 
geleden begonnen met de orga-
nisatie en het zou een jubileum 
Uriël waardig worden.

Helaas heeft het wat anders uitge-
pakt dan de plannen waren. U kent 
allemaal de reden: Corona.
Zo stond er later in het jaar een 
concert op de agenda, want wij 
willen dit jubileum ook met de pa-
rochie en haar parochianen vieren. 
Wij zijn vóór de Corona-uitbraak al 
druk bezig geweest met het instu-
deren van nieuwe liederen, die we 
tijdens het concert voor het eerst 
ten gehore zouden brengen.

Wij hopen dat we in september de 
repetities weer kunnen hervatten. 
Daar van uitgaande hebben we 
de datum van ons concert voor-
alsnog verplaatst naar maart 2021. 
We bestaan tenslotte het hele jaar 
35 jaar en dat we het 35-jarig jubi-
leum nog steeds samen met u wil-
len vieren, staat als een paal boven 
water. De exacte datum zullen we 
t.z.t. via Drieluik en de mededelin-
gen aan het einde van de vieringen 
nog laten weten.

We hopen natuurlijk u, na de zo-
merperiode, wanneer de vieringen 
hopelijk met de koren weer in de 
kerk kunnen plaatsvinden, te ont-
moeten.

Mocht u willen kijken hoe het be-
stuur en de jubileumcommissie 
van zangkoor Uriël (onder leiding 
van hun dirigent) de muzikale feli-
citaties hebben overgebracht naar 
de leden, kijk dan op www.licht-
vanchristus.nl.



In augustus zal daarom een aan-
gepaste start plaatsvinden van de 
aanbidding op vrijdagmiddag en 
het rozenkransgebed op de zater-
dagmorgen. Het programma zal er 
op beide dagen als volgt uit zien. 

We starten met het samen bidden 
van de rozenkrans en het bidden 
van de litanie tot Maria.  Daarna 
zal het  Allerheiligste worden uit-
gesteld. Een lied en een kort woord 
nodigen ons uit om stil met de 
Heer in gesprek te gaan. Hierbij zal 
diaken Vincent van der Helm ons 
voorgaan en tot slot zal aan ieder-
een met het Allerheiligste de zegen 

worden gegeven. Het gebedsuur 
zal steeds een ander accent dra-
gen door de aansluiting met het 
kerkelijk jaar en de actualiteit in de 
samenleving. Het is niet noodza-
kelijk om een heel uur te blijven. 
Iedereen is welkom om tussentijds 
aan te sluiten of weg te gaan.

Dit alles echter onder voorbehoud 
dat er geen uitvaart is in de kerk, 
dan wordt het programma aange-
past.   
   
Mariakerk in  De Meern:   
vrijdags van 12.00 - 13.00 uur en 
zaterdags van 9.30 - 10.30 uur.

Vernieuwde start  ROZENKRANS met AANBIDDING in 
de Mariakerk
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In maart waren (vanwege de lockdown door het Coronavirus) de bei-
de parochie kerken dagelijks extra geopend om even binnen te lopen, 
een kaarsje op te steken en ruimte voor persoonlijk gebed of een ge-
sprek. Daaruit is in De Meern een nieuw gebedsgroepje ontstaan die 
daar graag mee willen doorgaan. 

Eucharistieviering doordeweeks in de kerk

Iedere maandagavond is er om 
19.00 uur een Eucharistieviering 
in de Mariakerk De Meern. 
Sinds maart is er ook in de Wil-
librordkerk iedere donderdag om 
19.00 uur een Eucharistieviering. 

In het begin was dit zonder kerk-
gangers, maar vanaf juli mogen 
zoveel mensen komen als er in de 
kerk passen op anderhalve meter 
afstand. Men kan deze viering in 
de Willibrordkerk ook volgen via 
de facebookpagina van de paro-
chie.

Juist in deze coronatijd is het be-
langrijk om bij elkaar te komen om 
te bidden. In kleinere groepen is 
de kans op besmetting door alle 
hygiënische maatregelen buiten-
gewoon klein.

Voor de doordeweekse mis hoeft 
u zich niet vooraf aan te melden. 
Aan de deur wordt wel uw naam 
en telefoonnummer genoteerd 
voor evt. opsporing van coronabe-

smetting. Maar wij hebben ruimte 
genoeg in de kerk om ver van el-
kaar te gaan zitten.
Deze doordeweekse Missen in 
beide kerken bieden u ook de ge-
legenheid om als u de zondagsmis 
gemist hebt toch het verlangen 
van uw hart naar de ontmoeting 

met God en zijn kerk te vervullen.
We horen ook graag uw mening 
over de mogelijkheid en de be-
hoefte om door de week de Mis 
te vieren. Graag uw reactie sturen 
naar zuster.lucia@gmail.com of 
pastoraal centrum 030-6774571.
Alvast dank.
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Beste vrienden van het Lopend vuurtje,

 Voor het laatste stukje vakantie nog een mooie tekst:

"Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus."
Romeinen 8,35

Een citaat uit de overweging bij dit Woord van leven: 
Deze maand valt mijn oog op deze regel; Fantastisch.
"Het Evangelie houdt ons een ander type mens voor: 
Iemand die zich overgeeft aan de liefde van God en 
daardoor zelf een liefhebbende en opbouwende per-
soon wordt."
Voor de volledige tekst zie: http://www.focolare.org/
nederland/ 

Met vriendelijke groeten en geniet van het staartje van 
de vakantie of succes met weer een nieuw schooljaar.

Martin

Een achtbaan met vijf keer “Wauw”.
Ik wilde de panelen van het huis schoonmaken. Over-
al zag ik lelijke vlekken, al zag niet iedereen die. Ik pro-
beerde mijn huisgenoten te overtuigen dat het hard 
nodig was, maar dat zagen ze anders. Ondertussen 
deed ik een eerste poging met een ladder, een emmer 
en een spons. Na een week ploeteren was het al beter, 
maar nog niet al het vuil was weg. Nu loslaten, dacht 
ik. Vlak voor mijn vakantie kreeg ik de vraag wanneer 
ik verder zou gaan.

Ik vroeg de Heilige Geest om te helpen want ik wilde 
het nu in goed overleg doen en met hulp van Boven.
Mijn huisgenoot begreep dat ik het nog druk had en 
hij nam wat andere tuinklussen van mij over. Ik ging 

voor hem op zoek naar de heggenschaar maar die 
bleek kapot te zijn. Terwijl we aan het overleggen wa-
ren komt er iemand langs gelopen die thuis nog wel 
een heggenschaar heeft. Wauw, nu zit ik op de goede 
weg! 

Dan ga ik verder met het ophalen en opbouwen van de 
steiger. Ook dan komt op het juiste moment iemand 
langs die wel even wil helpen. Weer zo’n Wauw-mo-
ment! In informeer bij een Bouwmarkt naar een ge-
schikte machine: “Nee die machine hebben we niet”. 
En dan een minuut later: “Sorry meneer, toch wel!” In 
de winkel aangekomen blijkt dat ze die machine toch 
niet hebben. De moed zakt in mijn schoenen. Weer 
thuis aangekomen probeer ik om zo’n machine er-
gens te huren: “Sorry meneer, maar die is sinds kort 
uit ons assortiment”. Dan weet ik het niet meer. Plots 
komt er een gedachte in me op; Misschien wil God 
wel dat ik mijn plan ga aanpassen. Ik kan het ook met 
de hand gaan doen. Het is gekkenwerk maar het kost 
alleen wat meer tijd en energie en je kunt alles beter 
onder controle houden. Ik voelde de vrede weer in 
mijn hart terugkeren. Wauw. 

Met m’n huisgenoot spreken we af dat ik als experi-
ment juist ga beginnen met het lelijkste paneel van 
het huis. Als ik dat schoon kan krijgen dan heeft deze 
actie zin. Terwijl ik op de steiger sta krijg ik een ap-
pje: De huisbaas had gehoord dat ik deze klus zelf ga 
uitvoeren en daarom wil hij de machine wel kopen. 
Wauw. 

Tijdens het experiment roep ik mijn huisgenoot bij 
het afwerken. Met je ogen zo dicht op het werk zie je 
soms teveel. Van een afstand volg ik zijn aanwijzin-
gen om juist hier en daar wat meer uit te poetsen. En 
dan als alles gedroogd is. Wauw, het experiment is ge-
slaagd.

Martin

Als een 
lopend vuurtje
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In de maand oktober die van oudsher de Rozenkrans 
maand wordt genoemd, zal in de Meern een extra ge-
beds moment worden gehouden. 

Elke woensdagmiddag om 12.00 uur zal in de Maria 
kapel de rozenkrans worden gebeden. U bent van 
harte welkom om hierbij aan te sluiten.

Aankondiging extra 
Rozenkrans gebed
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In  memoriam, pater  Herman  Vernooij  MSC*

Op vrijdag 7 augustus 2020 
overleed op 81 jarige leeftijd pa-
ter Herman Vernooij msc  (ter 
plaatste bekend als padre  Ger-
mano) om 15 .00 uur plaatselijke 
tijd in een groot ziekenhuis van 
Rio de Janeiro. Herman sukkelde 
al enkele jaren met ziekte, maar 
bleef er monter onder en gaf de 
moed niet op. Hij is een dag later, 
op 8 augustus, begraven. Twee 
jaar geleden werd hij aan zijn 
hart geopereerd en nu de laatste 
tijd kreeg hij problemen met zijn 
blaas. Dat bleek kanker te zijn, 
dat al was uitgezaaid. Een opera-
tie en ook een chemokuur kon-
den hem niet meer helpen. 

Hij werd op 22 januari 1939 in 
Veldhuizen geboren. Herman 
groeide op in een gezin met 7 kin-
deren en kreeg van zijn ouders de 
doopnamen Hermanus Gerardus 
Johannes  mee. Herman hoorde  
de verhalen  van andere religieu-
zen in de familie en daarom wilde 
hij graag missionaris worden.  

Met dit doel voor ogen begon 
hij  op 3 september 1953 aan zijn 
klein-seminarie opleiding (mid-
delbare school):  4 Jaar in Driehuis 
en die werd afgerond met 2  jaar 
Apostolische School in Tilburg. 
Hierop volgde voor Herman een 
jaar noviciaat in Berg  en Dal en 
hij deed daar op 21 september 1961 
zijn eerste gelofte als missionaris 
van het H.Hart. Daarop aanslui-
tend was zijn verdere opleiding tot 
het priesterschap in Brummen en 
Stein, respectievelijk voor zijn stu-
die in de fi losofi e en theologie. 

In deze tijd werd zijn wens om 
missionaris te worden nog meer 
aangewakkerd.  In Stein deed hij 
zijn eeuwige gelofte (op 21 sep-
tember 1964)en ontving hij de 
diaconaatswijding (op 16 juli 1966). 
Maar zijn priesterwijding zou in 
Tilburg plaatsvinden, in de pa-
rochiekerk de Goede Herder. Hij 
werd daar op 9 september 1967 
door mgr. J. Bluijssen tot priester 
gewijd.  Het was in Tilburg omdat 
de opleiding van Stein in 1966 naar 

Tilburg verhuisd was. Daar werd 
binnen het G.I.T. (gemeenschap-
pelijk instituut voor theologie ) de 
priesteropleiding van meerdere 
religieuze ordes en congregaties 
gebundeld. Hierop volgde nog een 
jaar om praktische pastorale erva-
ringen op te doen. 

Herman sloot het 5de of pastoraal 
jaar (1967/1968) af in Arnhem. Dit 
jaar was tevens de voorbereidings-
tijd om naar de missie te vertrek-
ken. Hij vertrok uit de haven van 
Antwerpen naar Rio de Janeiro. 
Vanaf 3 november 1968 tot 30 au-
gustus 1973 was hij in de Brazili-
aanse werkkring die nog volledig 
deel uitmaakte van de Nederland-
se MSC-provincie. Na zijn eerste 
verlof werd dit de Braziliaanse re-
gio waar hij van 7 januari 1974 tot 6 
juli 1978 werkte en dat ging verder 
tot 1 januari 1991 toen hij overste 
werd van deze Braziliaanse Regio. 

Op 8 december 1995 werd Her-
man ‘Pro-provinciaal’, de overste 
van de MSC-proprovincie Rio de 
Janeiro. Zo werd Herman stilletjes 
de eerste provinciaal van Rio de 
Janeiro.  Herman had niet alleen 
talent om te organiseren , maar 
zijn sterkste punt was met mensen 
omgaan. Hij had mensenkennis, 
was vriendelijk en benaderbaar en 

kon zich goed in andermans si-
tuatie inleven; hij had een helder 
oordeel en  gaf goede raad.  Zo was 
hij niet alleen geliefd bij zijn mede-
broeders, maar vooral ook bij alle 
parochianen die hem op handen 
droegen.   Hij was zeer pastoraal, 
Braziliaan met de Brazilianen. Bo-
vendien  was hij ook een goede en 
betrouwbare communicatieman 
tussen onze Nederlandse missio-
narissen in Brazilië onderling en 
tussen  die van Brazilië en Neder-
land.  Hij kende de maatschappe-
lijke situatie in Brazilië, maar toch 
vooral de mensen zelf heel goed. 
Ik heb hem van nabij leren kennen 
als een man met humor die hield 
van een grapje en altijd bereid was 
te helpen.  

Herman heeft gelukkig op 24 sep-
tember 2017 in De Meern, de paro-
chie waaruit hij voortkwam, nog 
een mooi  gouden priesterfeest  
kunnen vieren in zijn thuisparo-
chie, tussen familie, vrienden, be-
kenden.  

50 Jaar geleden werd hij gewijd in 
de Tilburgse  parochie ”De Goede 
Herder” en hij is altijd en overal 
een Goede Herder gebleven,  in de 
voetsporen van Jezus die hem tot 
voorbeeld strekte. Een missionaris 
die onze leuze “Bemind zij overal 
het Hart van Jezus”, in en door 
zijn leven meer dan waar gemaakt 
heeft.  We bidden voor hem.  We 
zijn er wel van overtuigd dat hij 
nu bij de Heer mag verder leven in 
vrede.

A.Egging msc, 
missieprocurator MSC.

*  MSC: Missionarii Sacratissimi 
Cordis lesu

  Missionarissen van het Heilig 
Hart
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Feestelijke opening gerenoveerd monumentaal 
Kerkplein en Pastorietuin Willibrordkerk Vleuten
In 2016  hebben enkele initiatief-
nemers een plan opgesteld voor:
•  Een waardige afscheidsroute 

voor begrafenissen via de 
pastorietuin

•  De padenstructuur, beplan-
ting en bomen in de pastorie-
tuin herstellen

•  Het asfalt op het kerkplein 
vervangen door passende 
bakstenen

•  Alle niveauverschillen op het 
kerkplein verwijderen

•  Het hekwerk langs de straat in 
ere herstellen

Het parochiebestuur stemde in 
met de uitvoering van de plannen 
onder de voorwaarde dat de initi-
atiefgroep ook voor de noodzake-
lijke fi nanciering zorg zou dragen. 
De teams onderhoud Pastorietuin 
en Kerkhof hebben de krachten 
gebundeld en mede dankzij veel 
gulle donateurs is het gelukt het 
initiatief te realiseren zonder een 
fi nanciële bijdrage van de paro-
chie.

Het parochiebestuur wil graag pas-
send aandacht besteden aan het 
feit dat in het jaar dat de Willibrord-
kerk 135 jaar bestaat, zij verrijkt is 
met een schitterend kerkplein en 
een pastorietuin die ook dienst 
doet als een extra groene parel in 
het hartje van Vleuten en waar het 
goed vertoeven is.

Vrijdag 11 september feestelijke 
opening voor betrokkenen en do-
nateurs
Alle bij ons bekende betrokkenen 
en donateurs zijn uitgenodigd en 
ook de wijkwethouder van Vleuten 

de heer Maarten van Ooijen en de 
hoofdsponsor de RK Broederschap 
Vleuten.  

Allen hebben al een uitnodiging 
ontvangen. Bent u ook betrokken 
geweest en of  heeft u een donatie 
gedaan en geen uitnodiging ont-
vangen? Stuur dan een mail naar 
kerkhofvleuten@lichtvanchristus.
nl

Zondag 13 september feestelijke 
inzegening door Pastoor Los
Iedereen is van harte uitgenodigd 
om het resultaat te komen bewon-
deren.

Op  dit moment wordt nog hard 
gewerkt aan het defi nitieve pro-
gramma.

Kijk vooral op de website www.pa-
rochielichtvanchristus.nl voor de 
laatste informatie.

En natuurlijk houden we rekening 
met de actuele corona maatrege-
len voor uw en onze veiligheid.

Vrijdag 11 september feestelijke 
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Over de sloot heen 
  

Over de sloot heen word ik toegeroepen
‘Wil jij van mij wat bonen, vers geplukt’ ? 
Ik zie hoe handen reiken, bonen zoeken
De nieuwe oogst is gaaf en goed gelukt

Hitte hangt als hete deken over groenten
De tuinman maakt zich zorg dat iets mislukt
Aarde hard wordt, door het hete schroeien

Hij pakt de gieter, giet en giet zijn stuk
Intussen legt hij bonen in mijn handen
Ik voel de zachtheid van wat is geplukt 

Wat groeide door de regen en de warmte 
Ondanks de zorgen stelt het mij gerust

Door wat ik in de bonen mag ontvangen
Ontmoeting met de tuinman geeft geluk

  Henny, 8 augustus 2020

Doordeweekse vieringen en 
gebedsmomenten

Tot nadere berichtgeving zijn er geen vieringen op de andere loca-
ties, zoals Parkhof, de Pijler en de Roef.  Dit is overeenkomstig het 
beleid van de Bisschoppen en het RIVM. De vieringen en gebeds-
momenten in de Mariakerk zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl

Doordeweekse 
eucharistievieringen 
Mariakerk maandagavond 19.00 uur 
Willibrordkerk 
donderdagavond 19.00 uur - ook via facebook en kerkomroep.nl

Rozenkransgebed en 
Stille aanbidding
Mariakerk vrijdag 12.00 uur
Mariakerk zaterdag 9.30 uur

Rozenkransgebed 
Kapel Mariakerk woensdag 12.00 uur in de maand oktober

Geleide Aanbidding
Mariakerk zondag 6 september 19.00 uur

Voedselbank
Wij vragen u om houdbare producten voor de voedselbank te blij-
ven brengen. U kunt de spullen in de Mariakapel van beide kerken 
neerleggen.
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Beste medeparochianen,

Als mensen zijn wij steeds op weg. 
Niet alleen naar het werk bijvoor-
beeld of de winkels, naar buiten 
dus. Maar ook naar binnen, naar 
je gedachten en naar je hart. Rust 
roest, zeggen we. En er ligt trou-
wens in de samenleving nu ook 
veel nadruk op beweging, doordat 
we vanwege corona veel thuis zit-
ten. Leven is bewegen.

Als mensen die geloven zoeken 
wij ook steeds de weg naar God, 
en daarvan denken we meestal dat 
we Hem kunnen vinden door met 
onze aandacht en ons zoeken naar 
binnen te gaan. Of naar buiten, 
naar de kerk, waar we weer naar 
onze gedachten en  ons hart gaan 
om te bidden. 

Ook weten we, dat God overal te 
vinden is: in de natuur, in de men-
sen, in heel de Schepping. Dus we 
kunnen ook naar anderen gaan, 
of anderen komen op onze weg, 
en we inspireren elkaar en onder-
steunen en helpen elkaar op onze 
levensweg. We zijn pelgrims on-
derweg naar het goddelijke.

Als bestuursleden van de PCI 
worden wij niet alleen door Gods 
Woord, maar ook door uw aan-
dacht en giften geïnspireerd om 
telkens weer gehoor te geven aan 
de hulpvragen van mensen in 
nood, en die ook op te zoeken. Om 
heel even een stukje levensweg 
met hen te lopen. Samen te zijn, 
er even voor hen te zijn. Wat een 
mooi werk is dit! Wij hopen dat u 
ons wilt blijven helpen om te hel-
pen. En mocht u willen delen in dit 
werk, dan kan dat! We zoeken vrij-
willigers. Onze contactgegevens 
staan elders op deze pagina. 

Han Eerkens, secretaris

Aan de pelgrim

Ga op weg!
Je bent voor de weg geboren.
Ga op weg!
Je hebt zo dadelijk en afspraak.
Waar? Met wie?
Misschien wel met jezelf.

Ga op weg!
Je stappen zullen je woorden zijn –
de weg je lied, de vermoeidheid je 
gebeden.
En aan het eind zal je stilte tot je 
spreken.

Ga op weg!
Alleen, of met anderen – 
maar treed buiten jezelf!
Je hebt rivalen gecreëerd – 
je zult metgezellen vinden.
Je zag vijanden voor je – 
je zult broeders en zusters vinden.

Ga op weg!
Je hoofd weet niet 
waar je voeten je hart brengen

Ga op weg!
Je bent voor de weg geboren – 
de weg van de pelgrim.
Iemand komt je tegemoet – 
is naar jou op zoek in het schrijn 
aan het eind van de weg – 
in het schrijn op de bodem van je 
hart.

Hij is je vrede.
Hij is je vreugde!
Ga!
God gaat allang met je mee!

Anoniem 

De maatregelen vanwege de Co-
ronacrisis zijn van invloed op de 
organisatie van vele vieringen in 
de kerk. Helaas is het dit jaar niet 
mogelijk om de gemeenschappe-
lijke ziekenzalving te organise-
ren. 

Deze zou op de eerste donderdag 
in oktober zijn in de Mariakerk en 
tijdens de woensdag viering in 
Kerkestein. De individuele zieken-
zalving is wel mogelijk. Verzoeken 
hiervoor kunnen worden gedaan 
bij het secretariaat van de parochie.

Geen gemeenschappelijke 
ziekenzalving in 2020

Pelgrimeren

Helpt u de PCI helpen?

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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Aangepaste Pelgrimages
Door de Corona pandemie was 
pelgrimeren naar een bedevaart-
plaats begin dit jaar onmogelijk.
Nu de maatregelen zijn versoe-
peld wordt er naar nieuwe wegen 
gezocht om toch de verschillende 
heiligdommen te bezoeken.

Op vrijdag 28 augustus zijn ver-
schillende pelgrims met eigen 
auto vertrokken naar Kevelaer. 
Daar werd door de Utrechtse Broe-
derschap de grote bedevaartskaars 
aan Maria de Troosteres van de 
bedroefden aangeboden. Aanslui-
tend was er de H. mis waarin Mgr. 
Hogenboom is voorgegaan. Het is 
fijn om juist in deze moeilijke tij-
den onze parochie intenties aan 
Maria voor te leggen. Door de vele 
moeilijkheden en extra regels er-
varen we onze kleinheid en kwets-
baarheid des te meer.
Op de website van de parochie ho-
pen we nog een verslagje met fo-
to's te plaatsen.

Ook is er nieuws vanuit Lourdes
In de maanden augustus, septem-
ber en oktober, is er een speciaal 
digitaal pastoraal aanbod.

Pastores die naar Lourdes zijn ge-
weest zullen om toerbeurt, ingaan 
op het evangelie van de betref-
fende zondag en hiermee mogelijk 
een link leggen met Lourdes en de 
bedevaarten.

Elke vrijdag rond 14.00 uur zal de 
VNB website onder NIEUWS een 
nieuw filmpje plaatsen.
Dit filmpje kunt u bekijken op: 
www.vnb.nl

Daarnaast ligt het in de bedoeling 
dat er een live uitzending komt 
met een Nederlandstalige mis bij 
de grot vandaan.  De planning is 
op zondag 27 september om 10.00 
uur met daaraan voorafgaand  een 
geloofsgesprek met de hulpbis-
schop Mgr. Woorts.

We blijven door deze nieuwe we-
gen met Maria verbonden opdat zij 
ons kracht, vreugde en vrede  kan 
schenken. 

Voordat u via het voorplein de kerk 
binnenkomt, kunt u het grote beeld 
boven de hoofdingang zien. Dit 
beeld, de zogeheten patronale van 
de kerk, is in 1947 door Leo Jung-
blut gemaakt. Op een hardstenen 
sokkel staat de beeltenis van O.L. 
Vrouw ten Hemelopneming op 
een wolk met opgeheven handen 
in de klassieke gebedshouding. 
Aan haar voeten twee cherubijnen 
die haar begeleiden bij de ten he-
melopneming. 

De feestdag van de patrones van 
deze kerk wordt wereldwijd op 15 
augustus gevierd. De naam van de 
patrones en de feestdag dateert al 
uit de vijfde eeuw. Via het voor-
portaal betreedt u de kerk die door 
architect H.C. van de Leur is ont-
worpen. leerling van Benedictijner 

pater Dom Paul Bellot. Deze mon-
nik is de architect geweest van 
de St. Paulusabdij in Oosterhout 
waarvan de toren veel gelijkenis 
vertoont met die van deze kerk. 
Nadat Dom Bellot in 1929 naar 
Frankrijk was vertrokken, vestigde 
H.C. van de Leur zich in de Hei-
lige Landstichting in Nijmegen. In 
1938 kreeg hij opdracht om deze 
kerk te bouwen. Kenmerkend voor 
zijn bouwstijl zijn de handvorm 
bakstenen die in een strak ketting-
verband en op de smalle stroken in 
kruisverband zijn gemetseld. 

Over deze kerk heeft van de Leur 
gezegd: 'Zo ontstond een echte 
dorpskerk met zware toren, stevig 
geworteld in de plaatselijke zware 
klei. De architect is op 8 januari 
1994 op 95 jarige leeftijd overleden.

Op 29 oktober 1939, Christus Koning, wordt door Pastoor Boelens de eerste steen gelegd. De bouw ver-
loopt op een enkel incident na voorspoedig. Op 16 juli 1940 slaat de bliksem in de toren, daardoor staat 
het kruis op de toren 12 graden uit het lood. Op 14 november 1940 is de kerk geconsacreerd door aartsbis-
schop J. de Jong.

Mariakerk viert 80 jaar bestaan op 14 november 2020
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Tijdens een vakantie in Spanje 
gingen we naar de Mis in de kerk 
in Taragona. Tijdens de consecra-
tie liep de koster naar een touw 
aan een pilaar en luidde daarmee 
de klok een paar slagen. Later 
heb ik dat in verschillende ande-
re landen en plaatsen nogmaals 
meegemaakt.  Wat de misdienaar 
in de kerk met de rinkelende bel-
letjes doet voor de aanwezigen in 
de kerk, versterkt de koster naar 
buiten met de klok. 

Uit het oog maar niet uit het hart
Dit gebaar herinnert eraan dat de 
Mis niet alleen gevierd wordt met 
en voor de aanwezige gelovigen. 
Ze is ook van betekenis en tot ze-
gen van de hele gemeenschap, 
ook degenen die door ouderdom 
of ziekte of door werkzaamheden 
de eucharistie niet kunnen mee-
vieren.

Door de klok heel even te luiden 
worden degenen die niet naar de 
kerk kunnen komen, toch opge-
roepen in gedachten even in ge-
bed verbonden te zijn met het of-
fer van Christus op het altaar en 
de communie. Dit stelt ieder die 
verlangt deel te nemen maar door 

omstandigheden niet kan, in staat 
tot een vorm van ‘geestelijke com-
munie’.

Verlangen erbij te zijn ook als je 
niet kunt
Door de corona-crisis zijn we ons 
heel bewust geworden dat com-
munie niet vanzelfsprekend is. 
Door de preventieve maatregelen 
van de burgerlijke en kerkelijke 
overheid is het kerkbezoek be-
perkt. Wie wil deelnemen moet via 
een app een plaats reserveren of 
via een telefoontje naar het secre-
tariaat van de parochie. Lang niet 
alle plaatsen in de kerk kunnen 
vanwege de anderhalve meter-
maatregel benut worden, ongeveer 
1 op de 6. Veel met name oudere en 
kwetsbare medegelovigen durven 
het bovendien niet aan om naar de 
samenkomst in de kerk te komen 
vanwege het virus. 

Zo ervaren we allen aan den lijve 
dat veel meelevende katholieken 
toch niet naar de kerk kunnen ko-
men. Dat herinnert ons eraan dat 
altijd al een grote groep personen 
niet aan de Eucharistie kan deelne-
men door ziekte, ouderdom, arbeid 
en zorg en allerlei andere oorzaken 

soms niet of nooit kunnen deel-
nemen. Maar zij zijn meestal heel 
bewust van het feit dat op zondag-
morgen in hun kerk de eucharis-
tie gevierd wordt. Velen ervaren 
op dat moment iets van verlangen 
om erbij te zijn. Zij beoefenen dan 
bijna vanzelfsprekend iets dat we 
‘geestelijke communie’ noemen. 
In gedachten ziet men het altaar 
voor zich en bidt of verzucht “Heer 
Jezus, u weet dat ik graag met u 
verenigd zou zijn door de heilige 
communie. U weet waarom dit 
voor mij op dit moment niet mo-
gelijk is. Daarom open ik mijn hart 
voor U die gezegd hebt: ‘Zie, ik sta 
aan de deur en ik klop. Bij wie mij 
opendoet, kom ik binnen en houd 
de maaltijd met hem/haar’. Vervul 
mijn hart met uw aanwezigheid. 
Amen’. Of een eenvoudig “Kom in 
mijn hart, Heer Jezus”.

Hoelang nog? 
We weten niet hoelang deze crisis 
met alle beperkende maatregelen 
nog gaat duren. Wanneer zal er een 
vaccin beschikbaar zijn? Daarom 
is het belangrijk dat we ons daarop 
ook geestelijke instellen om niet de 
binding met God en de geloofsge-
meenschap langzamerhand kwijt 
te raken. De liefde van God vraagt 
om onderhoud, om niet weg te 
ebben. De  geestelijke communie 
helpt ons daarbij. 

De eucharistievieringen vanuit de 
Mariakerk zijn via uw Digitale te-
levisie of Ipad via internet te vol-
gen op www.kerkdienstgemist.nl. 
Speciaal voor hen die thuis deze 
viering meemaken, maar niet ter 
communie kunnen gaan, plaatst 
de priester de ciborie na de com-
munie voor op het altaar voor een 
moment van geestelijke commu-
nie en stille aanbidding. We hopen 
op deze wijze de geestelijke com-
munie opnieuw onder de aan-
dacht te brengen en te activeren in 
het leven van de geloofsgemeen-
schap als geheel. Ze kon wel eens 
hard nodig blijken om de band met 
Jezus Christus en elkaar te kunnen 
onderhouden.

Martin Los, pastoor

Geestelijke communie, oud en nieuw
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KiNdeRpagina"We zijn superwinnaars!"

Na vele reizen komt Paulus naar Rome: hij heeft veel 
moeilijkheden gehad, heeft honger gelden, is gewond
geraakt, en hij liep weg van degenen die hem wilden 
doden.

Hij is aan het einde van zijn leven, maar hij getuigt dat 
God hem nooit alleen heeft gelaten.

Hij schrijft aan de christenen van Rome: als we 
vertrouwen hebben in de Liefde van God zijn we "meer 
dan winnaars", altijd.

Edward is pas naar Rome verhuisd. Op een dag komt
zijn oma hem bezoeken. Met de hele familie gaan ze 
naar het Colosseum. Edward vraagt zijn vader: Wat is
daarbinnen gebeurd? Papa vertelt:

Vele mensen wilden net als Jezus leven en dat werden 
er steeds meer. De oude Romeinen waren daar niet blij 
mee. Daarom gooiden zij hen, in de arena van het 
Colosseum, voor de leeuwen. Edward luistert in stilte.

Weer thuis zegt Edward tegen zijn vader en moeder: Ik 
zou ook de moed willen hebben om net als de eerste 
christenen altijd trouw te blijven aan Jezus!

"Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?" (Romeinen 8,35).
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Een open hart
Jij zet je hart op elke dag wijd open

Op elke nieuwe dag geef jij een bloem
Drie dagen bloei om mij te laten hopen

Jij bent een bloem van hopen en van groei
Je donkerpaarse hart draagt ook het rode

In schoonheid en in rijkdom van je bloei

Ik sta steeds bij je stil voor ik ga lopen
Bewonder je en kijk naar bloei en groei

Bloemen sterven, nieuwe gaan weer open
Ik zie het beide samen als een roep 

Om te blijven kijken en te blijven lopen
Naar een bloem van hopen en van groei

Henny, 9 augustus 2020, Hittegolf, De Meern

Jij zet je hart op elke dag wijd open
Op elke nieuwe dag geef jij een bloem
Drie dagen bloei om mij te laten hopen

Jij bent een bloem van hopen en van groei
Je donkerpaarse hart draagt ook het rode

In schoonheid en in rijkdom van je bloei

U bent weer van harte welkom in 
de kerken

6 september
Drie-en-twintigste  
zondag door het jaar 
1e lezing Ez. 33, 7 - 9
2e lezing Rom. 13, 8 - 10
Evangelie Mt. 18, 15 - 20

13 september
Vier-en-twintigste 
zondag door het jaar        
1e lezing Sir. 27, 30 – 28, 7 
2e lezing Rom. 14, 7 - 9
Evangelie Mt.  18, 21 - 35

20 september
Vijf-en-twintigste  
zondag door het jaar 
1e lezing Jes.  55, 6 - 9
2e lezing Fil. 1 20c - 24 + 27a
Evangelie Mt. 20, 1 - 16a

27 september 
Zes-en-twintigste  
zondag door het jaar 
1e lezing Ez. 18, 25 - 28
2e lezing Fil. 2, 1 - 11  of 2, 1 - 5
Evangelie Mt. 21, 28 - 32

4 oktober
Zeven-en-twintigste  
zondag door het jaar 
1e lezing Jes. 5, 1 - 7
2e lezing Fil. 4, 6 - 9
Evangelie Mt. 21, 33 - 43

Lezingen 
van de 
maand

           

               

Doopvieringen

De doopvieringen zijn weer toegestaan met voorlopig
1 dopeling per viering tenzij meerdere dopelingen 
uit 1 huishouden  komen.

Willibrordkerk Mariakerk gezamenlijke
Vleuten De Meern voorbereiding 
  op zondag      
3 oktober 24 oktober 13 september
7 november 28 november 11 oktober

De doopvieringen zijn op de zaterdagmiddag om 16.00 uur. Als er 
meerdere dopelingen zijn die dag, worden deze na elkaar gedoopt en 
wordt het aanvangstijdstip van de doop in overleg aangepast.
Meer informatie over dopen in onze parochie en het totale overzicht 
van de doopvieringen kunt u lezen op onze website onder ‘sacramen-
ten’. Voor opgave en informatie kunt u zich wenden tot het pastoraal 
centrum: telefonisch op werkdagen van 9.00-12.30 uur of per email 
dopen@lichtvanchristus.nl

Vanaf 1 juli zijn de kerken weer open voor iedereen die wil komen. 
We hebben maatregelen getroff en en doen er alles aan om een veilige 
omgeving voor u te maken en te houden. Bij de samenstelling van dit 
nummer is nog niet duidelijk welke maatregelen gelden vanaf 1 sep-
tember. Belangrijke wijzigingen zullen wij laten weten via de website 
en mededelingen in de kerk.

Reserveren blijft nog even nodig: 
•  Vanaf maandag 12.00 uur kunt u digitaal reserveren. De link voor 

reserveren staat op de website: www.lichtvanchristus.nl bij laatste 
nieuws. 

•  Lukt dat niet? Vanaf maandag tot vrijdag kunt u tussen 9.00 en 11.00 
uur bellen met het secretariaat (030-6774571) om te reserveren.

•  Graag horen wij tevoren of u gebruik maakt van een rollator of rol-
stoel 

• Vooruit reserveren is niet mogelijk (dus meerdere weken vooruit)
•  De reserveringen stoppen automatisch als het maximum aantal be-

schikbare plaatsen is bereikt.
•  Op zondag is er een uitgeprinte gastenlijst in de kerk. De gastvrouw/

heer controleert. Ons reserveringsprogramma verzendt ook automa-
tisch tickets. Deze hoeft u niet perse te printen en mee te nemen.
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Een archief komt tot leven
Velen van u kennen Jan Heesters 
ongetwijfeld als ‘hoffotograaf” van 
de parochie bij bijzondere kerkelijke 
gebeurtenissen, van de tekeningen 
op vele liturgieboekjes en als graveur 
van de doopschelpen. Verder is hij 
schrijver van de serie 'Ken uw kerk?' 
die een aantal jaren geleden in het 
parochieblad Kontakt is verschenen 
en van de serie 'Kunstschatten van 
de kerk' waarvan momenteel in elke 
Kontakt een aflevering verschijnt. 
Wellicht kent u hem ook als gids 
bij de kerkrondleidingen. die hij bij 
gelegenheden geeft.
Zijn officiële functie binnen 
onze parochie is echter die van 
archivaris. In 1991 is hij met deze 
functie gestart en heeft hij een hele 
nieuwe opzet gemaakt voor het 
archief. Daarbij wordt niet alleen het 
aanwezige materiaal opgeslagen 

maar Jan is ook een veel geziene 
gast bij het Rijksarchief Utrecht en 
de Stichting Kerkelijk Kunstbezit 
om de ontbrekende informatie 
aan te vullen. Mede door zijn grote 
belangstelling voor de geschiedenis 
van onze omgeving (Jan Heesters 
is ook lid van de Historische 
Vereniging) is een avond met 
een Jan Heesters gesprek over 
het verleden en heden van onze 
parochie zo gevuld. Al de informatie 
die in het archief ligt opgeslagen, 
brengt Jari Heesters tot leven.

Hierbij treft u een greep uit deze 
informatie aan.
Waar moet de nieuwe kerk komen? 
Op 14 juli 1937 schrijft Pastoor 
Boelens een brief naar het bisdom 
om toestemming te vragen voor 
het bouwen van een kerkgebouw 
op de 2 ha grond die in het bezit 
is van graaf d' Alsace. Architect 
H.C.M. van Beers uit Huis ter 
Heide wordt als architect in de 
arm genomen. De bedoeling is 
om de kerk te bouwen met de 
uitgang aan de Rijksstraatweg, daar 
waar nu het gebouw van de Drie 
Koningenschool staat. Dit is echter 
in strijd met het bestemmingsplan 
van de gemeente. 
Er ontstaat het nodige gesteggel 
met als resultaat dat de architect 
voor de eer bedankt. Vervolgens 
krijgt architect H.C. van de Leur uit 
Nijmegen de opdracht om een kerk 
te ontwerpen op de locatie waar hij 
nu staat. De bouw van de kerk wordt 
uitgevoerd door aannemer Ten Den 
uit Deventer, niet direct naast de 
deur maar deze aannemer schrijft 
in voor een bedrag van f 90.970,00 
terwijl de kosten begroot zijn op 
ƒ 107.580,00, In ons archief wordt 
nog het kladpapiertje van Pastoor 
Boelens bewaard met de namen 
van de zes aannemers en het 
bedrag waarvoor zij inschreven. Jan 
Lenderink wordt de bouwopzichter 

en voor hem is een maandsalaris 
van f 200,00 op de begroting gezet.

Ongemakken tijdens de bouw
Op 29 oktober 1939, Christus 
Koning, wordt door Pastoor Boelens 
de eerste steen gelegd. De bouw 
verloopt op een enkel incident na 
voorspoedig. Op 16 juli 1940 slaat de 
bliksem in de toren, daardoor staat 
het kruis op de toren 12 graden uit 
het lood.

De Mariakerk is ingewijd op 
donderdag 14 november 1940 door 
aartsbisschop J. de Jong tijdens 
een razende storm. De ereboog 
werd later teruggevonden bij de 
bouwkeet! Die was weggeblazen. 
De bisschop hield zijn mijter maar 
op tijdens het afsluitende gebed 
om zijn hoofd bedekt te houden. Te 
lezen op blz. 28 en 29 van "Rijngaard 
des Heren" door Ton van Schaik..

Weg naar de kerk
Ongemakkelijk was het wel, dat er 
op dat moment nog geen weg was 
naar de ingang van de kerk. De 
bisschop moest genoegen nemen 
met een pad van metalen platen. 
Later heeft burgemeester Taets 
van Amerongen zich ingezet voor 
het aanleggen van deze weg. De 
kosten van het aanleggen van de 
weg bedragen f 16.340,00. Met de 
financiële bijdragen van de kerk, de 
gemeente en een particulier is de 
weg, de Taets van Amerongenlaan, 
er gekomen.

Over de architect
Ook over H.C. van de Leur heeft 
Jan Heesters informatie voor 
zijn archief verzameld. Zo is deze 

Mariakerk - Het kerkgebouw en haar 
kunstschatten (Uit het Jubileumboek 1797-1997)

Een bezoek aan Jan Heesters leert ons dat we hierover met het grootste 
gemak een flink boek vol kunnen schrijven- Naar aanleiding van een in-
terview met hem zijn in dit artikel een aantal wetenswaardigheden opge-
nomen die u enige achtergrondinformatie geven over het kerkgebouw 
van onze parochie en haar kunstschatten.
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Gebed en fi nanciële steun voor 
Beiroet
Paus Franciscus en kardinaal Boutros Raï roepen op tot hulp

man, die leefde van 1898 tot 
1994, een leerling van de Franse 
Benedictijn Dom Paul Bennot. 
Typisch voor zijn bouwstijl is het 
gebruik van handgevormde stenen 
en geen strakke voegen. Zijn 
materiaalgebruik is bijna hetzelfde 
als dat van Berlage. Het metselwerk 
is Architect Van de Leur uitgevoerd 
in kettingverband (2 strek, 1 kop). 
De indeling van de kerk duidt op 
invloed van architect Kropholler.
Een andere kerk van Van de Leur is 
de Gerardus Majella kerk in Utrecht. 
De abdij van Oosterhout is van zijn 
leermeester Dom Paul Bellot OSB. 
Op de snelweg van Utrecht naar 
Breda voorbij afslag Oosterhout 
staat deze abdij, die dezelfde toren 
heeft als onze kerk.

De harde feiten van ons 
kerkgebouw
Hoogte van de toren 37 meter
Breedte van het schip 17 meter
Afmeting van het priesterkoor 
8 meter breed en 7 meter diep
Breedste deel van de kerk
 32,5 meter
Diepte van de kerk 43 meter
Aantal m2 glas-in-lood 89,85 m2
Aantal zitplaatsen: 550 met moge-
lijkheid tot uitbreiding naar 650 (in 
1940)

Het kunstbezit
Onze kerk bezit 64 werken die het 
predikaat 'kunstschat' verdienen. 
Deze 64 kunstschatten zijn gemaakt 
door in totaal 27 kunstenaars. Twee 
kunstenaars komen van oorsprong 
uit De Meern. De eerste is Adriaan 
van Weyden, van zijn hand zijn de 
kruisweg en de absisschildering. De 
tweede Meerenees is Leo Jungblut, 
hij heeft de vier plaquettes (vooraan 
in de kerk) gemaakt van Maria, het 
Heilig Hart, Antonius en Jozef (voor 
het gezicht van Jozef heeft Jungblut 
het gezicht afgebeeld van zijn eigen 
vader), het missiekruis (achter in 
de kerk), het Franciscusbeeld (bij 
binnenkomst rechts) en het beeld 
boven de hoofdingang.
Een kunstschat is ook het 
tabernakel, dat gemaakt is in 1940. 
Het bijzondere aan dit tabernakel is, 
dat het eerste is in Nederland met 
schuifdeuren.

© Karin Pannekoek

Op 4 augustus werd Libanon 
plotseling getroff en door een ver-
woestende explosie in de haven 
van Beiroet. Een aanzienlijk deel 
van de hoofdstad werd verwoest 
en zwaar beschadigd, met vele 
doden, gewonden en duizenden 
dakloze mensen tot gevolg. Bei-
roet en Libanon leven in kwets-
bare omstandigheden. 

Tijdens zijn toespraak bij het An-
gelus-gebed op zondag 9 Augus-
tus in Rome riep paus Franciscus 
op om internationale hulp. Vanuit 
Libanon heeft kardinaal Boutros 
Raï opgeroepen tot solidariteit en 
fi nanciële steun.
De Nederlandse bisschoppen ge-
ven gehoor aan de oproepen van 
de paus en de kardinaal, en vra-
gen op hun beurt om in de paro-
chies en instellingen te bidden 
voor de bevolking van Libanon, 
in het bijzonder voor de bewoners 
van Beiroet die het slachtoff er zijn 
van deze ramp, en een collecte te 
houden of een donatie te doen ten 
behoeve van de bevolking van Bei-
roet.

Kerk in Nood
Momenteel organiseert Kerk in 
Nood een campagne van solidari-
teit voor Libanon. Via Kerk in Nood 

zijn directe contacten met ver-
schillende kerkelijke projecten, o.a. 
voedselpakketten voor getroff en 
gezinnen en andere hulp: NL64F-
VLB0227175484 t.n.v. Kerk in Nood 
(’s Hertogenbosch) o.v.v Beiroet.

Samenwerkende 
hulporganisaties
De samenwerkende hulporgani-
saties (SHO) zijn in Nederland een 
nationale actie gestart via Giro555, 
ten behoeve van directe noodhulp 
zoals medische zorg, veilig drink-
water, onderdak en psychosoci-
ale hulp, waarbij Cordaid nauw 
samenwerkt met Caritas Libanon: 
NL08INGB0000000555 t.n.v. SHO 
o.v.v. samen in actie voor Beiroet.

Voorbede op zondag 16 augustus 
in parochies en instellingen:
 Naar het voorbeeld van een Kana-
neese vrouw in de streek van Tyrus 
en Sidon, in het huidige Libanon, 
bidden we met volharding voor de 
slachtoff ers van de verwoestende 
explosie in Beiroet en voor allen 
die zich in hun wanhoop tot God 
keren: dat de inwoners van Liba-
non Gods barmhartige liefde mo-
gen ervaren in de steun van hun 
naasten, dat het land bestuurd mag 
worden met wijsheid en rechtvaar-
digheid.
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REDACTIEADRES
Pastoor Ohllaan 36

3451 CC Vleuten

drieluik@lichtvanchristus.nl

t: 030 6774571

REDACTIE & MEDEWERKERS
Joke Eijzenbach, Oswald Melcherts,

 Gemma van Doorn, Monique 

Verhoof, Cristine Oostendorp, 

Henny Zegers, Jeroen Ploeg, 

Lisette Oskam, Martha Goedings 

(illustraties) en vrijwilligers voor 

verspreiding

VERSPREIDING
Coördinatie en distributie:

De Meern: fam. Voskuilen

tel. 030-6661496

Vleuten: Nel van Rooijen

tel. 030-6775198

Voor vragen, aanmeldingen,  
wijzigingen en advertenties:

pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

t: 030 6774571

DRUK & VORMGEVING
Van Rooijen Grafisch, Vleuten

www.vanrooijengrafisch.nl

Dit blad wordt gratis verspreid 

binnen de parochiegrenzen. 

De kosten worden betaald uit de 

opbrengst van advertenties en 

donaties van de lezers.

 Parochiebestuur
Voorzitter
Pastoor M. Los

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

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

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

Beheer
De heer J. Berndsen
berndsen@lichtvanchristus.nl

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

Algemeen
Vacature

 Pastoraal team

DRIELUIK

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

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

Marja van Overveld en
Monique Donga secretaresses

Pastoraatsgroep voor ideeën en 
aanbevelingen
pastoraatsgroep@lichtvanchristus.nl

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

Algemene info
Parochie 
Misintenties
Liefst schriftelijk aan pastoraal
centrum, met precieze vermelding van 
de te noemen naam of intentie, datum, 
tijdstip, en kerk € 12,00 per intentie
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

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

Kerkbalans / Parochiebijdragen
Raborekening 
NL73RABO 0367503417 
t.n.v. Kerkbalans Parochie Licht van 
Christus

Donaties Drieluik
Raborekening 
NL52RABO 0154547085 t.n.v. Drieluik 
Parochie Licht van Christus

Kerkradio
Kim Hugen, t: 6774571 (financiën)

Algemene info 
Mariakerk
Pastoor Boelenslaan 11
3454 AB De Meern

Misintenties en overige bijdrage
Mariakerk
Raborekening 
NL58RABO 0140800719  
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Mariakerk
Secretariaat, tel. 6774571

Algemene info
Willibrordkerk 
Pastoor Ohllaan 34
3451 CC Vleuten

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

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

Mortuarium Vleuten
Mevr. Jeanette Tersteeg
t: 06-48610017

 
INLEVEREN KOPIJ VOLGENDE DRIELUIK
Nummer Periode Inleverdatum
10 10 oktober t/m 13 november 2020 21 september
11 14 november t/m 18 december 2020 26 oktober

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



24

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


