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Het is eindelijk volbracht. Na bijna een half jaar uitstel zijn de afgelo-
pen weken de Eerste H. Communie en het Vormsel gevierd! 

Met de communicanten hebben we ternauwernood de nieuwe strengere 
coronamaatregelen kunnen ontwijken. Weliswaar hebben we de kinde-
ren in drie groepen moeten verdelen, maar de kerken konden toch nog 
redelijk gevuld worden. De Vormselviering was echter heel kleinschalig, 
maar daardoor ook vertrouwd en intiem dit jaar: dertig mensen mochten 
aanwezig zijn, dus we moesten twee vieringen organiseren met enkel 
de vormelingen en ouders. Hierdoor ontstond echter ook het idee en de 
gelegenheid om de tieners wat meer zelf aan het woord te laten, zodat ze 
in enkele zinnen over hun geloof konden vertellen, een voorbede kon-
den schrijven of konden voorlezen uit de H. Schrift. Dit wil ik eigenlijk 
wel erin houden. Zo ontstaan in deze voorzichtige en strak gekaderde 
tijd ook nieuwe ideeën; we leren een beetje ‘buiten de gewone kaders’ 
denken. Heeft u de laatste tijd wellicht ook zulke kleine ervaringen van 
nieuw inzicht gehad? 
Een ouder vertelde me dat ze met het gezin dagelijks een wandeling 
maakte. Om zo even uit de drukte en de kleine ruimte van het huis te 
stappen. Dit bleek weldadig te zijn, ‘quality time’ samen! Maar in alle eer-
lijkheid vertelde zij ook dat met het normaliseren van de dagelijkse om-
gang met elkaar, deze dagelijkse wandeling ook minder frequent werd 
en weer verdween. Heel begrijpelijk natuurlijk. Hieruit blijkt hoezeer 
onze tijdsinvulling en dagelijkse gang bepaald worden door omstandig-
heden om ons heen en gewoontes in ons eigen leven. 
Gewoonlijk kan ik na de Eerste H. Communie en het Vormsel mijn blik 
rustig richten op de zomer, en pas als de herfst aanbreekt moet ik weer 
gaan nadenken over de geloofsvorming van de volgende generatie kin-
deren en tieners. Dit jaar heb ik echter tussen de vieringen door al het 
nieuwe schema voor de Eerste H. Communie en het Vormsel opgesteld. 
U zult de uitnodigingen treff en in deze Drieluik. Maar alles is onder voor-
behoud. Ik wens u allemaal een goede gezondheid,

Yuri Saris, pastoraal werker

Met Kerst altijd volle kerken. In 
onze parochie bezochten de afge-
lopen jaren meer dan 2000 perso-
nen de vieringen op Kerstavond 
en 1e Kerstdag. “Kerstmis is” zo 
zei H. Johannes Chrysostomos al 
rond 380 na Chr. “als de verjaar-
dag van een moeder."
Sommige kinderen wonen vlak bij 
haar en komen regelmatig op be-
zoek. Anderen wonen wat verder 
weg, of hebben drukke beigheden. 
Ze begrijpt, al doet het haar ver-
driet, dat niet alle kinderen weke-
lijks bij haar langs komen. Maar op 
haar verjaardag zijn ze er allemaal”. 
Zo vieren we altijd kerstmis. Maar 
dit jaar gooit Corona roet in het 
eten. Op dit moment is nog bijna 
niets met zekerheid te zeggen. 
Maar met het oplopende aantal be-

smettingen in ons land in deze da-
gen lijkt het zeer onwaarschijnlijk 
dat we gewoon Kerstmis kunnen 
vieren in de kerk. 
De Kinderkerstvieringgroepen van 
de Willibrordkerk en Mariakerk zijn 
overeengekomen een gezamenlijk 
kerstspel met alleen de kinderen 
en hun begeleiders op te voeren en 
uit te zenden via www.kerkdienst-
gemist.nl op de zondag voor Kerst-
mis dat ook op Kerstavond mee te 
beleven valt. In de Kerstnacht en 1e 
kerstdag zal er in beide kerken een 
H. Mis zijn maar met een beperkt 
aantal aanwezigen.  Zie voor de 
tijden het Kerstnummer van Drie-
luik en de website van de parochie. 
Verder is een werkgroep bezig te 
kijken of er bijzondere activiteiten 
kunnen zijn zoals Kindjewiegen 

op 1e en 2e Kerstdag. Of dit gerea-
liseerd kan worden hangt allemaal 
af van de coronamaartregelen die 
met Kerstmis gelden. Het paro-
chiebestuur is voor de handhaving 
daarvan verantwoordelijk en zal 
niet van de  bisschoppelijke bepa-
lingen afwijken. 
Laten we allemaal het hoofd koel 
houden en vooral bedenken dat 
als we minder uitbundig Kerstmis 
kunnen vieren als parochie dit een 
off er is dat we moeten brengen om 
elkaar te beschermen en het virus 
te doven. Moge door het gemis ons 
verlangen naar God alleen maar 
sterker worden zodat we eens weer 
met vreugde naar de kerk kunnen 
gaan. 
Namens Parochiebestuur en 
Pastoraal team, Martin Los, pastoor
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           Mariakerk   Willibrordkerk

Eucharistievieringen
coronarooster

LICHT VAN CHRISTUS

33e zondag door het jaar

zondag 15 november *9.30 uur  pastor J. Wissink 11.00 uur pastor J. Wissink   
  30 pers. reserveren verplicht.  30 pers. reserveren verplicht.

Christus Koning van het heelal

zondag 22 november *9.30 uur  pastoor M. Los 11.00 uur pastoor M. Los
  30 pers. reserveren verplicht.  30 pers. reserveren verplicht

Eerste zondag van Advent

zondag 29 november *9.30 uur  pastoor M. Los 11.00 uur diaken W. van den Dool
  30 pers. reserveren verplicht.  Woord- en Communieviering
     30 pers. reserveren verplicht

Tweede zondag van Advent

zondag 6 december *9.30 uur  pastoor M. Los en 11.00 uur pastoor M. Los
  diaken W. van den Dool (preek) 30 pers. reserveren verplicht.  
  30 pers. reserveren verplicht.
  
Derde zondag van Advent

zondag 13 december *9.30 uur  pastoor M. Los en  11.00 uur pastoor M. Los
  30 pers. reserveren verplicht  30 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.
-  Mondkapjes verplicht – op de plaats en tijdens 

communie mag deze af
- 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 el-

kaar. 

Advent
Ik ben de laatste tijd zo koud van binnen

Van wat ik hoor en zie word ik ni	  warm
Lukt h	  om in kou een lied te zingen ?

Een lied van uitzien, hoop waar ik op wacht
O kom, o kom, begint in mij te klinken
O kom, o kom -  daal af klein Jezuskind

Ik neurie zachtj  , zonder hard te zingen 
Onze God hoort elke klank en stem

Nog even en een Kind wordt ons geboren
Nog even en er zingen Engelenkoren

Ik ben nog koud, maar zie nu uit naar Hem

Henny, Adventstijd 2020
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misintenties

MARIAKERK 

zondag 15 november  Gerda en Antoon van Schaik 
en hun overleden kinderen, Piet Besemer, Piet Stal, 
Paul van Straten, Adrie Stavast-Veen, Fien van den 
Brink-van de Wouw, Truus Uffi  ng-Knobben 

maandag 16 november
voor het welzijn van de parochie 

zondag 22 november Wim Swart, Co en  Riet van 
Doorn-van Rooijen, Annie Delput-Kooijman, Sjaan 
Tonen-van der Weijden, Femie aan de Stegge 
Veldhuis, Henny Berendsen-Slingerland, Voor alle 
zieken en eenzamen in de parochie, Toon van 
Oostrom, Lydia Sturkenboom-Kloosterman, Joop van 
den Berg, overleden ouders Bouman-van Kats

maandag 23 november
tot zekere intentie

zondag 29 november Co en Riek Kurver-van 
Engelen, Herman Wessels, Piet Besemer, Martin Ham, 
Henny Jongerius-Bruinsma, Charles en Bep Beniest-
Miltenburg

maandag 30 november
voor het welzijn van de parochie 

zondag 6 december  Rie van Engelen-van den Tempel 
(1e jaargedachtenis), Antoon en Stien Oude Wansink-
Brinkhof, Wim Geelen, Alessandro Mariani, Tonny 
Gulitz-van Breukelen, Pastoor Hubertus Vaessen, 
Femie aan de Stegge-Veldhuis, Joop Wernert, Adrie 
Sangers, Tonny van Oostrom-van Oostrum

maandag 7 december  
tot zekere intentie

zondag 13 december Corry van den Berg-Moerings, 
Rie van Engelen-van den Tempel, overleden 
familieleden Boot-Kraan, Overleden ouders Ko en 
Jo Vermeulen-Oostveen en overleden broers Ton en 
Ben Vermeulen, Henk van Doorn, Leo van Zwieten, 
Joke Mathôt, Cisca van As-van Rooijen,  Hein van 
den Oudenrijn, Sientje Besemer-Oostveen, Bert 
Groeneveld, Hein en Bep Wendel-Verheul, Corrie 
Koteris 

maandag 14 december
voor het welzijn van de parochie

WILLIBRORDKERK 

zondag 15 november Paul de Rooij,  Jo Miltenburg-
van Kleinwee, Ben Kosterman, Wout Baltus, Annie 
Overkamp, Kees Vernooij, Cor Jong, Joke Versteeg-
Goes, Corrie Plaisier, Ans de Groot-van Schip, Huub 
de Rooij

donderdag 19 november
tot zekere intentie

zondag 22 november Riek van Zijl-van Schaik 
(1e jaargedachtenis), Ans de Rooij-Romeijnders 
(1e jaargedachtenis), Overleden leden van het 
Caeciliakoor, Wim de Goeij, Overleden ouders 
Verhoef-Versteeg en dochter Marthie van der Neut 
en zoon Martin Verhoef, Kees Vernooij, Overleden 
familie Siemonsma-Rost, Jos Neele, Jan Jacobs, An 
Sprong-Versteeg, Grada Veldkamp-van Breukelen, 
Niek Ottenhoff , Manie de Groot 

donderdag 26 november
voor het welzijn van de parochie

zondag 29 november Cor van Breukelen (1e 
jaargedachtenis), Johan en Gerben Verhoef, Paul de 
Rooij, Paul en Ciska de Haan-Jansen, Kees Vernooij, 
Ria Smits-Slaats, Herman Goes, Beb Schoote-van 
Zuijlen, Gerrit Visser, Toos Muskens, Leo ten Have 

donderdag 3 december
tot zekere intentie

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

donderdag 10 december 
voor het welzijn van de parochie 

zondag 13 december  Paul de Rooij, Gert en Marie 
Versteeg-van den Berg, Riek van Zijl-van Schaik, Annie 
Reukers-Kerste, Kitty Helsloot-Awick, Ben Kosterman, 
Kees Vernooij, Herman Goes jaargedachtenis, Ria de 
Graaff -Schalkwijk, Annie Oostveen-Verhoeff ,  Cor 
Miltenburg, Cor Jong, Gerrit Visser

donderdag 17 december
voor het welzijn van de parochie
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Preek van de maand

Preek gehouden op het hoogfeest 
van Christus Koning
Schriftlezingen van het feest:  Eze-
chiël, 34, 11-12. 15-17; 1 Korinte, 15, 
20-26. 28; Matteüs, 25, 31-46

 “Wanneer de Mensenzoon komt, 
zal Hij alle volken in twee groe-
pen scheiden, zoals de herder een 
scheiding maakt tussen schapen 
en bokken.” Ik weet niet wat die 
woorden uit het evangelie bij u op-
roepen. Maar het is nogal absoluut. 
Bij dit Laatste Oordeel is er geen 
rechtszitting waarin eerst onder-
zocht wordt wat de feiten waren 
en waarin vervolgens het oordeel 
vastgesteld wordt. Nee, als de Men-
senzoon komt, staat het oordeel 
al vast en komt er een scheiding: 
de ene groep gaat de beste weide 
in; de andere groep gaat naar de 
slacht. De Mensenzoon zegt tegen 
de laatsten: 
“Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit 
mijn ogen naar het eeuwige vuur 
dat bestemd is voor de duivel en 
zijn engelen.”
Het is absoluut. Het doet denken 
aan het lied dat vroeger gezongen 
werd in de Requiemmis en dat nu 
nog bekend is door de indrukwek-
kende muziek die bij dat lied ge-
schreven is: Dies irae dies illa:
“Dag van schrik die aan zal breken
als de Rechter recht zal spreken
en het kwaad op aarde wreken.
(…)
Is de rechter dan gezeten,
dan zal Hij ’t verborgne weten.
Alle straf wordt toegemeten.” 
God zal recht spreken en dat is 
goed: het kwaad in deze wereld zal 
niet eindeloos doorgaan. Maar wat 
betekent dat voor mij? Aan welke 

kant moet ik mezelf plaatsen: links 
of rechts? 
Natuurlijk hopen we dat we het 
goede doen; we verlangen naar 
het goede, maar tegelijk zijn we 
zwakke mensen, behept met on-
hebbelijkheden; soms schieten 
we flink uit onze slof, en doen we 
anderen pijn; soms is er onwil of 
weten we niet wat goed is… Het is 
vaak al moeilijk om eerlijk naar je-
zelf te kijken. Wat zal God dan den-
ken over wat er leeft in mijn hart, 
in mijn gedachten, in mijn gevoe-
lens?

Tegenwoordig zingen we geen 
Dies irae meer bij de uitvaart; het is 
uit de liturgie gehaald, omdat men 
het te heftig vond. Maar bij een 
evangelie als van vandaag, kun je 
die oude dichter wel begrijpen.
“Schuldig ben ik aan het kwade,
rood van schaamte om mijn da-
den.
God, ik smeek U, schenk genade.”
Als je tegenover de goede God staat, 
besef je dat je zelf tekort schiet en 
niet zonder vergeving kan.

Jezus vertelde de gelijkenis van de 
Mensenzoon die schapen en bok-
ken scheidt, niet aan de doden, 
maar aan de levenden. Jezus wil-
de hen - en ons dus - een spiegel 

voorhouden. Want niet de doden, 
maar de levenden kunnen hun le-
ven veranderen. Wat zien wij nu 
in de spiegel die Jezus ons voor-
houdt?
Het maakt niet uit tot welk volk 
of welke groep je behoort. Waar 
het op aan komt is of je liefgehad 
hebt en barmhartig geweest bent. 
De Mensenzoon is solidair met de 
armen en de zwakkeren. Heb je de 
nood van je medemens gezien en 
heb je daar wat aan gedaan? Wat 
Jezus zegt over omgaan met zwak-
keren, met zieken, met gevange-
nen, daar is niets abstracts aan; dat 
is heel actueel.
Eten geven aan wie honger heb-
ben, dat leek lange tijd in Neder-
land helemaal achterhaald, maar 
nu hebben we de voedselbanken in 
ons land hard nodig. Asielzoekers 
proberen Europa binnen te ko-
men. Maar in ons land en elders in 
Europa zijn ze vaak niet echt wel-
kom. De vraag is: zien we de nood 
van al die vluchtelingen? Mensen 
geven hun geld niet zomaar aan 
een mensensmokkelaar; mensen 
wagen hun leven niet zomaar in 
gammele bootjes op zee. Hoe kun-
nen wij er zijn voor deze mensen? 
Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat 
ze zich echt welkom weten in ons 
land?

door diaken Wim van den Dool
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Hoe gaan wij om met ouderen en 
met chronisch zieken? En hoe kij-
ken we naar gevangenen? Zien we 
hen alleen als misdadigers of zien 
we hen ook als medeschepselen, 
kinderen van de ene hemelse Va-
der, zoals wij? En hoe zijn wij er 
voor mensen die eenzaam zijn 
door de corona crisis?

We hebben het gehoord bij de 
profeet Ezechiël: God zelf wil een 
goede herder zijn die het vermis-
te schaap gaat zoeken, het ver-
dwaalde terugbrengt, het gewonde 
verbindt en het zieke weer kracht 
geeft en tegelijk de andere dieren 
niet vergeet. God is barmhartig; 

zijn wij óók barmhartig? Dat is de 
vraag.

In de gelijkenis van Jezus klinkt de 
vraag: “Heer, wanneer hebben wij 
U hongerig gezien of dorstig of als 
vreemdeling of naakt of ziek of in 
de gevangenis, en hebben wij niet 
voor U gezorgd?”
In die vraag zit in het Grieks een 
woord dat in onze vertaling he-
lemaal niet opvalt: “dienen” - 
“διακονεῖν” in het Grieks. “Heer, 
wanneer hebben wij U niet ge-
diend?” Dat is de vraag. Wat bedoelt 
Jezus nu met dienen, διακονεῖν? 
Dat betekent veel meer dan dienst-
baar zijn; het betekent dat je “be-

middelt”, dat je een “intermediair 
bent”, dat je een offi  ciële afgezant 
bent. Dat is de rol, die God ons 
geeft: dat wij de barmhartigheid 
van God doorgeven aan iedereen 
die barmhartigheid nodig heeft. 
Dat wij de goedheid van God “be-
middelen” naar arme, noodlijden-
de mensen en dat wij als christe-
nen zó Christus representeren.
Dat is onze opdracht: dat wij zo 
dienen dat wij een kanaal worden 
waardoor Gods goedheid, liefde en 
barmhartigheid naar anderen toe-
vloeien.
“Heer, maak mij een instrument 
van uw vrede.” 
Amen.

Nieuws van het parochiebestuur

Het is de laatste week van oktober 2020 als ik dit 
schrijf en het aantal besmettingen door het Corona 
virus stijgt dagelijks naar schrikbarende hoogten. 
De ziekenhuizen lopen vol en de Covid maatrege-
len zijn verder aangescherpt. Ook in de kerk hebben 
we hiermee te maken; het aantal toegestane aan-
wezigen bij een viering is weer teruggebracht naar 
30 personen. Wij volgen daarbij strikt de adviezen 
van de overheid en het bisdom. We kunnen alleen 
maar hopen en bidden dat het ons in Nederland en 
de rest van de wereld lukt om het Corona virus te 
bedwingen, zodat de maatregelen versoepeld kun-
nen worden. Tot die tijd blijft het nodig om te re-
serveren als u een viering bij wilt wonen in een van 
onze kerken. U kunt de vieringen natuurlijk ook on-
line volgen via ‘kerkdienstgemist.nl’.

Graag wil ik op deze plek namens bestuur en pas-
toraal team alle parochianen bedanken die hebben 
bijgedragen aan de aanschaf van apparatuur om de 
uitzendingen van kerkdienstgemist.nl te kunnen 
realiseren en de aanschaf van nieuwe superplies 
voor de misdienaars. Heel hartelijk bedankt!
Elk jaar is er in oktober een bijeenkomst van paro-
chiebestuur, pastoraal team en de coördinatoren 
van de vrijwilligerswerkgroepen. Daarbij wordt be-
sproken wat er leeft onder de vrijwilligers, wat er 
speelt in onze parochie en wat er nodig is voor de 
toekomst. Helaas moesten wij besluiten dat deze 
bijeenkomst dit jaar niet kon plaatsvinden vanwege 
de Coronamaatregelen. We hebben dit aan alle co-

ordinatoren laten weten. Vanzelfsprekend blijven 
we als bestuur en pastoraal team een vinger aan 
de pols houden bij de vrijwilligers en zijn wij altijd 
bereid vragen te beantwoorden. In deze tijd moet 
dat telefonisch of digitaal en gelukkig weten veel 
coördinatoren/vrijwilligers ons te vinden. Mocht u 
onverhoopt als coördinator geen mail ontvangen 
hebben over het annuleren van de jaarlijkse bijeen-
komst, laat u dit dan s.v.p. weten aan het secretari-
aat. (secretariaat@lichtvanchristus.nl)

Op zondag 29 november begint de advent, de peri-
ode waarin wij ons voorbereiden op de Kerst. In de 
kerk wordt de advent symbolisch zichtbaar gemaakt 
door een adventskrans waarop vier kaarsen staan. 
Elke zondag wordt een extra kaars aangestoken. Op 
de laatste zondag voor kerst branden dan alle kaar-
sen. Licht in onze parochie Licht van Christus. 
Met de start van de nieuwe adventsperiode eindigt 
het jaar van de Eucharistie, waarin we in de kerk en 
ook in Drieluik extra aandacht hebben besteed aan 
het sacrament van de Eucharistie. Corona heeft een 
schaduw geworpen over een groot deel van dit jaar, 
maar we hopen dat de Eucharistie u kracht en hoop 
heeft gebracht.

Niemand kan voorspellen hoe we dit jaar Advent en 
Kerst gaan vieren. Toch wens ik u namens het be-
stuur oprecht een goede adventtijd. 

Monique Becking
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Advent - 
4 weken voor 
Kerstmis
De vier weken voorafgaand aan 
Kerstmis heten Advent. In deze 
periode wachten christenen op 
de komst van het kindje Jezus. 
Oftewel 'Davids zoon, lang ver-
wacht', zoals een regel uit het 
kerstlied 'Stille Nacht' beschrijft. 

Want profeten hadden voorspeld 
dat uit de familie van koning Da-
vid een nieuwe, bijzondere ko-
ning voort zou komen. 'Adventus' 
is dan ook het Latijnse woord voor 
'komst'. Met Advent begint boven-
dien het kerkelijk jaar.

Adventskrans
Vanaf 1930 is in veel kerken en 
huizen een adventskrans te zien. 
Dat is een krans van dennentak-
ken met vier kaarsen erop. Hij staat 
bol van de symboliek: het dennen-
groen verwijst naar de kerstboom 
en dus naar Kerstmis. Groen staat 
ook voor levenskracht, voor nieuw 
leven. De cirkel stelt Gods eeuwige 
liefde voor. De vorm van een krans 
heeft te maken met een huldiging 
of kroning: die van Jezus. De kaar-
sen zijn meestal wit en staan voor 
de vier zondagen tijdens Advent. 
Elke zondag wordt er weer eentje 
extra aangestoken.

Adventskrans in de Mariakerk

GEDOOPT

26 september
Magnus

zoon van Erik Maas en Leonie 
Keizer

3 oktober
Giulia

dochter van Duska Disselhoff

3 oktober
Noa

dochter van Chao Zhou en Dorith 
Claushuis-Zhou

24 oktober
Jasper

zoon van 
Raphael en Elise Versteegh

24 oktober
Levi

zoon van Danny van den Bosch 
en Laura Brinkhof

KERKELIJK HUWELIJK

17 oktober in de Mariakerk
Ronald van Krieken & 

Libette Wolters

OVERLEDEN

12 september
Wilhelmina Maria Anthonia 
Ackermans-Koster (Willeke)

op de leeftijd van 82 jaar
echtgenote van Joep Ackermans

De crematieplechtigheid was op 
18 september in besloten kring

2 oktober
Nicolaas Ottenhoff (Niek)

op de leeftijd van 93 jaar

De eucharistie ten afscheid was 
op 8 oktober in de Willibrordkerk 

met aansluitend crematie

17 oktober
Cornelis Hendrikus Jacobus 

van den Bosch (Cor)
op de leeftijd van 77 jaar

echtgenoot van Bep van den 
Bosch-Broeke

De crematieplechtigheid was op 
21 oktober in besloten kring

27 oktober
Albertus Wouterus Hompes

(Albert)
op de leeftijd van 88 jaar

weduwnaar van Truus Ram

De uitvaart was op 2 november 
in besloten kring met begrafenis 

in Vleuten

Aandacht voor elkaar
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Op de eerste zondag van de Advent 2019 begon de 
viering van het Jaar van de Eucharistie. Het was een 
initiatief van de aartsbisschop en zijn staf. Een jaar 
lang zouden we stil staan bij het belang van de Eu-
charistie. In preken, uitleg, artikelen, gesprekken, 
parochieblad, website en sociale media zouden we 
hier aandacht aan besteden. 

Dat hebben we met liefde gedaan zoals u ook al eerder 
in Drieluik hebt kunnen merken. Elk nummer had als 
foto op de omslag een onderwerp dat te maken had 
met de betekenis, de beleving en de viering van de 
Eucharistie. 

Onvoorzien
Niemand had kunnen denken dat kort na het begin 
van het Jaar van de Eucharistie waaraan we zo en-
thousiast begonnen waren, de coronapandemie zou 
uitbreken. Met grote gevolgen voor de samenleving 
en ook voor onze geloofsgemeenschap. Van maart tot 
en met mei konden zelfs alleen private Missen wor-
den gehouden waarin alleen de priester de Eucharis-
tie voor de hele parochie opdroeg en de communie 
ontving. Door de bliksemsnelle invoering van videos-
treaming via www.kerkdienstgemist.nl konden deze 
vieringen, inclusief het Paastriduum, toch door veel 
parochianen gevolgd worden. Vanaf 1 juni werden de 
maatregelen van RIVM en bisschoppen versoepeld. 
En vanaf 1 juli mochten we zelfs met 100 personen in 
onze beide kerken weer de Eucharistievieren. Wel na 
reservering vooraf. 

Aanraking
Juist omdat de katholieke eredienst en met name de 
Eucharistie bestaat uit vele fysieke aanrakingen – die 
in een tijd van pandemie vermeden moeten worden  
- hebben we vele maatregelen moeten treffen om 
toch verantwoord samen te komen en de Eucharistie 
te vieren. Anderhalve meter afstand, geen hand bij de 
vredeswens, een plexiglasscherm en een pincet voor 
het uitdelen van de communie. Gelukkig waren er 
vele vrijwilligers om te helpen alles in goede banen 
te leiden. Helaas is na de zomer de epidemie weer in 
kracht toegenomen. De bisschoppen hebben tot hun 
spijt de maatregelen weer moeten aanscherpen. Op 
dit moment mogen slechts 30 personen aanwezig 
zijn. Het lijkt er nu al op dat we Kerstmis niet als Hoog-
feest met vele parochianen zullen kunnen vieren

Groei
Ondanks alle beperkingen draagt juist de Corona-
pandemie er toe bij dat wij het afgelopen jaar van de 
Eucharistie weer veel meer zijn gaan ervaren wat een 
voorrecht het is om de communie te mogen ontvan-
gen. Van veel kanten horen we hoe medegelovigen 
het missen dat zij niet gewoon naar de kerk kunnen 
en ter communie gaan. In velen groeit het verlangen 
om weer de Heer met hart en mond te mogen ontvan-
gen en zijn nabijheid te ervaren. Voor degenen die via 

de digitale televisie, de laptop of te mobiele telefoon 
de Mis vanuit de parochie volgen hebben we als pas-
toraal team in de Mis na de communie een moment 
van geestelijke communie ingelast. De ciborie wordt 
op de voorkant van het altaar geplaatst en allen knie-
len even. Een ontroerend en diepdoorleefd moment.

Altijd bij ons
De ciborie met het allerheiligst sacrament wordt na de 
communie in het tabernakel geplaatst. Ten behoeve 
van ernstig zieken en stervenden. Tevens ook als te-
ken dat de Heer altijd in ons midden tegenwoordig is. 
Daarom is het r.k. kerkgebouw zelf eigenlijk een sa-
crament van de Heer die bij ons woont. 
Dat is het mysterie van het geloof dat wij verkondi-
gen. De prachtige afbeelding op de deuren van het 
tabernakel van de Willibrordkerk verbeelden dit ge-
heim. Twee engelen die vertellen als boodschappers 
van God dat alleen het geloof in Jezus christus, de ge-
storven en verrezen Heer toegang geeft tot het mys-
terie van het geloof.
Het Jaar van de Eucharistie wordt op het einde van dit 
kerkelijk jaar afgesloten. Het is heel anders verlopen 
dan iemand had kunnen voorzien. Laten we samen 
bidden en nadenken hoe we met al deze nieuwe erva-
ringen –  ook met de beperkte toegang tot het sacra-
ment – tot een verdieping van de eucharistie kunnen 
komen. Vooral dat ons verlangen naar de communie 
door het gemis sterk gevoed is. Dan zullen we straks 
als het virus geweken is de zondag dat we weer ge-
woon naar de kerk kunnen komen als een Bevrij-
dingsdag vieren.
Met de 1e Advenstzondag begint een nieuw kerkelijk 
jaar. Voor onze parochie begint dan een Jaar van ge-
bed om Roepingen. Daarover de volgende keer meer.

Martin Los, pastoor

Jaar van de Eucharistie (slot)
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Beste vrienden van het Lopend vuurtje,

Een mooie tekst waar we zeker allemaal iets mee kun-
nen in deze corona tijd; "elkaar bemoedigen en hoop 
geven". 

“Wie zich zelf belangrijk vindt zal vernederd 
worden en wie bescheiden is zal worden geëerd ” 

(Lc 14,11).

Een citaat uit de overweging bij dit Woord van leven: 
"In deze school van nederigheid leren we ook om 
broederschap op te bouwen; dat wil zeggen, een soli-
daire gemeenschap van mannen en vrouwen, oude-
ren en jongeren, gezonden en zieken, die in staat zijn 
bruggen te slaan en te zorgen voor het gemeenschap-
pelijk welzijn. Net als Jezus kunnen ook wij naast 
onze medemens gaan staan om samen moeilijke en 
vreugdevolle momenten te delen, om elkaars talen-
ten te waarderen, materiële en geestelijke goederen 
met elkaar te delen, elkaar te bemoedigen en hoop 
te geven, en vergeving te schenken. Dit is de wet van 
de christelijke gemeenschap, zoals de apostel Paulus 
schrijft: “Acht in alle bescheidenheid de ander belang-
rijker dan uzelf.”
Voor de volledige tekst zie: http://www.focolare.org/
nederland/ 

Hartelijke groeten van Martin

Now
We gaan door naar het vijfde personage van het Bel-
gische vormselproject. We hadden al kennis gemaakt 
met de eerste 4; Kompas, Anker, Listen en Reset. Al 
deze personages hebben een springveer onder de 
voeten om op "hun straal naar de zon" te kunnen 
springen. En iedereen heeft een eigen straal naar God. 
Het poppetje Now wil alles doen om op zijn straal te 
blijven. De enige mogelijkheid die hij heeft ligt in het 
moment: Nu! Het verleden is geweest en de toekomst 
komt vanzelf wel dichterbij als Now maar steeds op 
zijn straal blijft. Now beleeft daarom ieder moment 
heel intens. Hij traint zich om iedere seconde klaar te 
staan, om in actie te komen. Hij wil iedere kans ge-
bruiken om van zijn dag iets speciaals te maken door 
klaar te staan voor andere mensen. 

-  Ik wachtte altijd met 
mijn huiswerk tot de 
laatste minuut. Na-
tuurlijk waren mijn 
ouders dan boos. De 
volgende dag dacht 
ik aan ‘Now’. Ik be-
gon dadelijk aan mijn 
huiswerk. Er kwam 
een hele nieuwe sfeer 
thuis. 

-  Ik wacht niet tot mor-
gen om mijn liefste 
knuff el te geven aan 
iemand die ziek is; 
ook van hen houd ik. 
Ik doe het NU.

Tieners uit België 

Als een 
lopend vuurtje
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Wil je graag katholiek worden, 
maar weet je niet welke stappen 
daarvoor genomen moeten wor-
den? Of heb je zin om je opnieuw 
te verdiepen in jouw geloof en 
traditie? Misschien wil je jezelf 
enkel voorzichtig oriënteren op 
de katholieke kerk? Of vind je het 
moeilijk om jouw geloof te ver-
woorden? 

Heel verschillende vragen, voor 
heel verschillende mensen die wij 
allemaal uitnodigen om deel te ne-
men aan de nieuwe geloofscursus. 
Vanaf november 2020 zal een ca-
techesegroep van start gaan voor 
catechumenen (mensen die ka-
tholiek willen worden) en geïn-
teresseerden, voor mensen die 
nieuw zijn in de parochie en men-

sen die hier al vertrouwd zijn. Juist 
deze verscheidenheid is vrucht-
bare bodem voor gezamenlijk ge-
sprek en een persoonlijke geloofs-
verdieping.

De bijeenkomsten vinden ge-
woonlijk tweewekelijks plaats op 
zondagmiddag na afl oop van de 
Eucharistieviering in de Willi-
brordkerk:
- 11:00 uur Mis
- 12:00 uur Koffi  e en thee
- 12:30 uur Geloofscursus

Dataschema en Coronavirus
Mocht het om veiligheidsredenen 
nodig zijn om later te beginnen, 
dan zal in overleg met de deelne-
mers een nieuw dataschema op-
gesteld worden.

Inhoud van de bijeenkomsten
Kennismaking en inleiding; Bijbel 
– Oude Testament; Bijbel – Nieu-
we Testament; Kerk – Ontstaan, 
betekenis en structuur; Drie Een-
heid – De Vader, Zoon en H. Geest; 
De Sacramenten; Heiligen en onze 
hemelse verwachting; Het litur-
gisch jaar.    

Voor vragen en aanmelding kunt 
u een mail sturen naar het secreta-
riaat: pastoraalcentrum@lichtvan-
christus.nl. 

Geloofscursus voor catechumenen en geïnteresseerden



   

Adventsactie: voldoende eten voor kinderen in Nicaragua
De gezamenlijke Utrechtse paro-
chies waaronder onze parochie 
steunen in de komende Advents-
tijd een project van de landelijke 
Adventsactie: geef kinderen in 
Nicaragua voldoende eten. 
70 procent van de plattelandsbe-
volking van Nicaragua is arm. On-
dervoeding is een groot probleem 
en door ziektes en ondervoeding 
behoren de cijfers van moeder- en kindersterfte tot de hoogste van 

Centraal-Amerika. Het doel van 
het project is om gezinnen in het 
district Palacagüina te leren hun 
moestuinen op een duurzame 
manier te bewerken. De gezin-
nen krijgen training in duurzame 
landbouwtechnieken, om zo de 
opbrengst van de moestuinen te 

verbeteren en kennis en bewust-
wording van goede voeding te 
verhogen. Ieder gezin ontvangt 
een startpakket dat bestaat uit een 
schoff el, gieter en pikhouweel en 
zaden voor onder andere tomaten, 
uien, zoete aardappelen en wortels 
om zo hun eigen groenten te kun-
nen kweken. Verder ontvangen zij 
vouchers die in noodsituaties zijn 
in te wisselen voor voedselpak-
ketten. Meer informatie op www.
adventsactie.nl. Op 26 november 
om 20.00 uur is de livestream over 
deze actie te volgen. Het mak-
kelijkst is als u op Youtube zoekt 
op “Rafaelkerk”, de link is: https://
www.youtube.com/channel/UCr-
8q5bZoF_ySeppowhKN4Ew
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Vindingrijk
Vader in de hemel wilt U zorgen
Kom met Uw zorg, waar ik niet 

helpen kan
Uw vindingrijkheid is er elke morgen

En vindt een weg naar kinderen 
zonder tal

Kinderen zonder vader, zonder 
moeder 

U zorgt voor hen, slechts U kent 
hun getal

Ik laat mijn kinderen los onder 
Uw hoede

Weet dat U zorgt, mijn Vader – 
Dank U wel

U bent voor ons een Vader 
en een Moeder

De zorgende Nabije metgezel

Henny, 12 oktober 2020, 1 Johannes 3 : 2

22 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar De daaropvol-
gende is de eerste van de advent   In een van de agenda’s  die de kerk ons 
biedt  staat op iedere dag de naam van de heilige van wie de feestdag is. 
Toen wij in de zomer van 1951 van plan waren te gaan trouwen  wees 
tijdens de mis mijn man mij in zijn missaal met de ritus van de Domi-
nicanen de datum 29 augustus aan.  Dat bleek het feest  (nou feest?) van 
de onthoofding van Johannes de Doper. Veel informatie over bijzondere 
vieringen of over de geboden van de kerk  werd in de zondagse missen  
bij gebrek aan een parochieblad vanaf de preekstoel  gegeven. Er was 
altijd wel een gezinslid aanwezig die de berichten thuis kon doorgeven. 
Wat ieder kwartaal aan de orde kwam was de aankondiging van de qua-
tertemperdagen. De geboden vasten -en onthoudingsdagen in die week 
op woensdag, vrijdag en zaterdag. Die dagen waren ter heiliging van de 
4 seizoenen. Na het 2e Vaticaans concilie zijn zij in onbruik geraakt. De 
norm van het vasten en onthouding was dezelfde als die van de zes we-
ken voor Pasen.  Het hield het onthouden van vlees of vleesprodukten 
in en slechts één volle maaltijd per dag. Zonder morren werd er in de 
meeste katholieke huisgezinnen aan voldaan. Ook ik heb mij er altijd aan 
gehouden zij het soms met moeite.
In de vasten vielen verjaardagen waarop getrakteerd werd ook bij mij op 
kantoor. Zelfs die van een van de bazen van de grote brood-en banket-
fabriek dus dat betekende een heerlijk taartje. Maar ik bedankte met pijn 
in het hart. Met collega’s die Ned. Hervormd, Luthers, Oud of Christelijk 
Gereformeerd waren kon ik als katholiek in de vasten toch geen taartje 
eten? Bovendien was ik al vroeg getraind in het brengen van off ertjes. 
Dat werd door de zusters van de kleuter- en lagere school ons al geleerd. 
Het was in de tijd dat de eucharistie ook heilig misoff er werd genoemd. 
Nu er beperkingen van corona zijn vooral met betrekking tot hun uit-
gaansleven  is dat voor de jongeren moeilijk te accepteren. Psycholo-
gen en pedagogen menen dat door het decennialang hoge gehalte van 
welvaart zij niet geleerd hebben te aanvaarden dat niet alles kan. Men 
moet soms leven met tijdelijke beperkingen. De geboden van de kerk en 
de aansporing tot off ertjes brengen door de schoolzusters hebben waar-
schijnlijk bij veel katholieken er toe bij gedragen dat zij beter om kunnen 
gaan met deze problemen. Dat het hun karakter heeft gesterkt. 

Joke Eijzenbach-van Eck

Off ertjes
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Eerste Heilige Communie Mariakerk

Eerste Heilige Communie Willibrordkerk

Na de langste voorbereiding 
ooit was het eindelijk zo ver. 
Yunze, Julia, Ruben, Lorna, Ci-
rino, Milou en Tim ontmoetten 
op 20 september eindelijk Sofi a 
uit Spanje, die ze tot dan toe al-
leen nog maar op de iPad gezien 
en gesproken hadden. En waren 
de acht Meernse communicant-
jes van 2020 eindelijk samen om 
hun Eerste Heilige Communie te 
ontvangen in de Mariakerk. 

Ja, het was anders dan andere ja-
ren, maar niet minder mooi. Het 

was een stralende dag, iedereen 
zag er feestelijk en blij uit en de 
kerk was mooi versierd. Pastoor 
Los en “meester” Yuri hadden de 
kinderen goed voorbereid zodat 
ze precies wisten wat ze wanneer 
moesten doen. Op de knietjes, 
handen vouwen, samen bidden, 
samen luisteren naar het Evange-
lie, samen praten over de bood-
schap van het Evangelie, net of ze 
het niet voor de eerste keer deden. 
Ook de voorbeden lazen ze als een 
volleerd lector. En toen was dat 
grote moment daar: eindelijk kre-

gen ze een hostie, mochten ze de-
len in de maaltijd van hun vriend 
Jezus. En niet, zoals de grote men-
sen, vanachter een coronaproof 
scherm aangereikt, want Pastoor 
Los had een mooi gezichtsmasker 
op. 

Tijdens de viering werd aan ie-
dereen het goede doel bekend 
gemaakt dat de ouders hadden 
gekozen voor dit jaar. De acht kin-
deren hebben samen €407,31(!) 
opgehaald voor het Prinses Máxi-
ma Centrum voor kinderonco-

Zoals elk jaar was de commissie 
in januari met veel enthousiasme 
aan de slag gegaan met de voor-
bereiding van een grote groep 
kinderen. Helaas gooide ook voor 
hen COVID-19 roet in het eten. De 
voorbereidingen werden stopge-
zet en er werd gewacht op betere 
tijden. Gelukkig kon men in sep-
tember weer verder.

Dankzij Yuri Saris en Julia Sche-
vers werd er een oplossing gevon-
den waarin binnen de COVID-19 
richtlijnen toch een echte 1e hei-
lige communie gedaan kon wor-

den. Om het voor iedereen een 
feestelijke dag te maken en die te 
kunnen vieren met dierbaren werd 
besloten om de viering drie keer te 
houden, één keer in De Meern en 
twee keer in Vleuten.  De voorbe-
reidingen werden opgepakt met 
een extra les en een aangepaste 
rondgang door de kerk. Verschil-
lende werkgroepen van de ouders 
gingen snel aan de slag met hun 
onderdeel. Allemaal een beetje an-
ders, maar wel voor een mooi doel.

En anders is niet minder mooi ge-
bleken. De dienst kreeg door de be-

perkingen een heel intiem karak-
ter. Zo werd de overdenking met 
Pastoor Los een gezellig kringge-
sprek met plek voor iedereen. 

De kinderen konden allemaal een 
bijdrage doen in de vorm van een 
voorbede of het uitreiken van de 
cheque voor het goede doel. Dat 
was dit jaar de speelgoedbank en 
doordat de communicanten extra 
lang hebben kunnen sparen, kon 
een bedrag van €573,13 aan hen 
worden overgemaakt. 
Al met al een 1e Heilige Communie 
om nooit te vergeten.
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Uitnodiging deelname Eerste H. Communie 2021
Vanaf januari gaat de voorberei-
ding op de 1e H. Communie weer 
van start! Ook dit jaar worden alle 
kinderen die in groep 4 zitten, of 
die 7-8 jaar oud zijn, uitgenodigd 
om mee te doen.

In vier bijeenkomsten op zondag-
ochtend tijdens de mis, worden de 
kinderen voorbereid op dit mooie 
en feestelijke Sacrament. Daar-
naast maken de communicanten 
een Doop mee, bezoeken ze een 
bakker, krijgen ze een rondleiding 
door de kerk, vieren ze Psalmzon-
dag samen, en oefenen ze met het 
kinderkoor.

In totaal zijn er tien leerzame en 
leuke bijeenkomsten voor de kin-
deren. Er wordt gebruik gemaakt 
van de kleurrijke en creatieve me-
thode ‘Blijf dit doen’.

Informatieavonden
De voorbereiding op de 1e H. Com-
munie begint met een informatie-
avond op 5 januari in De Meern 

om 20:00 uur in De Schalm (Oran-
jelaan 10) of op 7 januari in Vleu-
ten om 20:00 uur in Kerkestein 
(Pastoor Ohllaan 34a). U kunt zelf 
kiezen in welke kerk uw zoon of 
dochter de 1e H. Communie zal 
ontvangen, op deze locatie worden 
ook de lessen gevolgd.

Indien uw kind nog niet het Doop-
sel heeft ontvangen, dan is dit na-

tuurlijk ook nodig en mogelijk. Dit 
kunt u aangeven bij de aanmel-
ding.

De 1e H. Communieviering in 
de Willibrordkerk te Vleuten zal 
plaatsvinden op zondag 30 mei om 
11:00 uur. De viering in de Maria-
kerk te De Meern zal plaatsvinden 
op zondag 6 juni om 10:00 uur.  

Dataschema en Coronavirus
Als wij beginnen ontvangt u een 
dataschema met alle bijeenkom-
sten en vieringen. Mogelijk is het 
echter nodig dat wij gedurende de 
voorbereiding vanwege Corona-
maatregelen hiervan moeten af-
wijken. Uiteraard zal dit in overleg 
met u gebeuren.

Voor vragen en aanmelding kunt u 
een mail sturen naar:
1ecommunie@lichtvanchristus.nl

Met vriendelijke groet,
Coördinator Julia Schevers

logie. Het geld wordt niet op de 
grote hoop gegooid, maar besteed 
aan een prachtig project voor de 
patiëntjes: hun zelfbedachte su-
perheld wordt door een professi-
onele tekenaar op posterformaat 

getekend en gedrukt. Het “Máxi-
ma” heeft laten weten erg blij te 
zijn met deze bijdrage, die nog 
werd aangevuld met een deel van 
de collecteopbrengst.
Na de mooie viering in de kerk 

gingen de kinderen met familie en 
gasten naar huis, om daar in het 
zonnetje verder te vieren dat ze er 
bij horen.  Bedankt meester Yuri, 
Pastoor Los en natuurlijk juf Julia 
voor deze prachtige dag.

Eerste Heilige Communie Mariakerk 2020
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n jullie ook 

doen.” Johannes 13, 
14-15

aanbieden

Hij verdient
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In deze tekst uit het evangelie van Lucas vertelt Jezus een gelijkenis over een maaltijd. 
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“Als Ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.” 
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Integendeel, de eerste plaatsen zullen gereserveerd zijn voor hen die de laatste plaats kiezen, voor wie ten dienste staan van de anderen.

Daarom zegt Jezus: 
“Wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.”
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In deze tekst uit het evangelie van Lucas vertelt Jezus een gelijkenis over een maaltijd. 
De genodigde gasten strijden om de beste plaatsen die bestemd zijn voor belangrijke personen.
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«Ieder die 
zichzelf verhoogt, 

zal vernederd worden, 
en wie zichzelf  
vernedert zal 

verhoogd worden»

W O O R D  V A N  L E V E N  | 1 0

Lucas 14,11 

De kracht

Het is belangrijk Hem de 
ruimte te geven, onze relatie 
met Hem te verdiepen en van 
Hem te leren om nederig te 
zijn.

Als we onszelf centraal 
stellen met ónze eisen en 
verlangens, draait alles om 
ons eigen ik.

De uitnodiging van Jezus is 
om juist van ons voetstuk af 
te stappen en God centraal te 
stellen.

Onszelf op de laatste plaats 
stellen betekent in feite dat 
we de plaats kiezen die ook 
Jezus koos. Hij waste de 
voeten van zijn leerlingen en 
zei hen daarna: 

“Als Ik, jullie Heer en 
jullie meester, je voeten 
gewassen heb, moet je ook 
elkaars voeten wassen. 
Ik heb een voorbeeld gegeven; 
wat ik voor jullie heb 
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Het is weer zover, het is (bijna) ad-
vent. Hoe mooi is het om juist in 
deze tijd als parochie samen toe te 
leven naar kerst? Daarom hebben 
we een gezamenlijk adventspro-
ject bedacht. Dit is de bedoeling: 
parochianen (jong & oud) zijn van 
harte welkom om in deze peri-
ode gebeden en kerstwensen in 
te sturen. We zorgen dat deze ge-
beden de komende weken op een 
speciale manier samenkomen. Zo 
kunnen deze berichtjes van hoop, 
warmte en liefde ons als kerk ver-
binden, zónder dat we met een 
volle kerk samenzijn. We hopen 
dat dit een mooi symbool van ver-

bondenheid in deze bijzondere 
advent en kersttijd kan zijn.  
De gebeden en (kerst)wensen mo-
gen per mail of per post gestuurd 
worden naar het parochiecen-
trum, pastoraalcentrum@lichtvan-
christus.nl of Pastoor Ohllaan 36, 
3451CC Vleuten. 
NB: Houd de website www.licht-
vanchristus.nl in de gaten voor 
eventuele wijzigingen in verband 
met de corona-pandemie. 

Kinderadventsproject online
Uiteraard hebben we ook dit jaar 
weer een leuk kinderadventspro-
ject bedacht. Vanaf zondag 22 no-
vember (een week voor de start 
van de advent) kunnen gezinnen 
een speciaal samengesteld knut-
selpakket ophalen in de Mariaka-
pel in De Meern of Vleuten. Er zal 
daarna net als bij de eerste Lock-
down per week een volledig on-
line instructie volgen. Verdere in-
formatie en updates volgen via de 
website: www.lichtvanchristus.nl

Berichtje van de 
voedselbank

Lieve allemaal, 
Inmiddels zitten we al een ge-
ruime tijd in deze verschrikke-
lijk nare “Corona“ periode. 
Ook voor ons zijn dit zware en 
heftige tijden omdat het aantal 
aanmeldingen elke week stijgt. 
We proberen onze voedselpak-
ketten zo goed mogelijk te vul-
len maar ook wij ondervinden 
dat de donaties terug lopen. 
Het is voor iedereen een lastige 
tijd. Toch wil ik even terugblik-
ken naar een aantal maanden 
geleden waar veel mooie initia-
tieven en acties hebben plaats-
gevonden. Zo geweldig en zo 
dankbaar omdat we hiermee 
zoveel cliënten hebben ver-
blijd met goed gevulde pakket-
ten! Helaas zal de “Corona“ nog 
even blijven en daarmee zal de 
toename van aanmeldingen 
gestaag doorlopen. Bij deze een 
kleine oproep om te kijken naar 
mogelijkheden om onze cliën-
ten te kunnen blijven leveren. 
Daarbij is jullie steun meer dan 
welkom ! 
Bij voorbaat dank. Samen sterk. 

Team 
Voedselbankplusleidscherijn

E-mail: parochiesupport-
groep@kpnmail.nl of via het se-
cretariaat 030-6774571 
In de Mariakapel is een mand 
waar u spullen kunt deponeren 
voor de voedselbank. De Maria-
kapel is iedere dag open. Alvast 
dank.

Oproep: Maak elkaar blij met een kerstkaart!

Een persoonlijke, zelfgemaakte kerstkaart: wie wordt daar nu niet 
blij van? Vandaar de oproep om een kerstkaart te maken voor een 
eenzame of zieke medeparochiaan. Natuurlijk mag jong en oud 
creatief aan de slag!
Zo werkt het: de kaarten kun-
nen worden ingeleverd in do-
zen die in de Mariakapel in De 
Meern en Vleuten klaarstaan. Is 
dit niet mogelijk, dan kunt u dit 
(per mail of telefonisch) doorge-
ven aan het secretariaat pasto-
raalcentrum@lichtvanchristus.
nl / 030-6774571. Dan worden 
de gemaakte kerstkaarten bij 
u opgehaald. De verzamelde 
kaarten worden daarna door 
de kindernevendienst volledig 
corona-proof bezorgd. Dank al-
vast voor uw bijdrage! 

NB: Houd de website www.lichtvanchristus.nl in de gaten voor 
eventuele wijzigingen in verband met de corona-pandemie.  

Samen advent beleven:
Berichtjes van hoop, warmte en 
verbondenheid
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We zijn in januari 2020 begonnen 
met de voorbereidingen voor het 
vormsel met een leuke en gezel-
lige groep van veertien tieners. 
We hebben het met zijn allen ge-
had over verschillende onderwer-
pen namelijk over “de helper”, ”de 
zeven sacaramenten”, ”de heilige 
geest”, ”vuur”, ”onze talenten” en 
“de werken van barmhartigheid”.

Een kleine quiz: Weet u één van de 
werken van barmhartigheid? ( Ant-
woorden staan onderaan de tekst).
Doordat de situatie in Nederland 
en de rest van de wereld drastisch 
veranderde, veranderde er voor 
ons ook erg veel. De lessen met 
Yuri werden stil gelegd, ons uitje 
naar Amersfoort met alle andere 
vormelingen ging niet door. Ons 
Vormsel in juni mocht en kon niet 
doorgaan.
 
Op zaterdag 24 en op zondag 25 
oktober was eindelijk de grote dag 
voor de vormelingen. Het vormsel 
2.0.
 
Hoe heb ik de dag beleefd? 
De vormelingen kwamen aan bij 
de Mariakerk. Daar werden ze op-
gewacht door de fotograaf. 
We werden eerst op de foto gezet 
“KLIK KLIK”. De ouders mochten 
naar binnen en gingen de kinde-
ren nog even op de foto met pas-
toor Los en Yuri. Aan het begin van 
de viering liepen de vormelingen 
in een rij met hun doopkaars en 
mondkapje naar binnen. Ze zetten 
de kaars in de houder en gingen 
zitten bij hun ouders. Pastoor Los  
begon met de mis. Op Zaterdag 
24 oktober waren de vormelingen 
Elize, Floortje, Noë, Lars en Witek.
Op Zondag 25 oktober waren de 
vormelingen: Mijntje, Floris-Jan, 
Imani, Giulia, Luka, Linda, Isolde 
en Rebecca. Een aantal kinderen 
gingen vertellen wat het vormsel 
voor hun betekent. Daarna begon 
de boeteakt, en de eer aan God. De 
eerste en de tweede lezing werd 
ook door de kinderen gelezen. 
Met elkaar maken zij er een mooie 
dienst van. Dan breekt het moment 
van samenkomen aan. De vorme-
lingen mogen naar voren komen 
en rond de bekken met het doop-
water staan. Dan moesten ze een 
paar keer zeggen dat ze geloofden. 

Hierna mochten de vormelingen 
een voor een met hun ouders naar 
de pastoor komen. Eigenlijk moest 
dat de vormheer zijn maar i.v.m. 
de richtlijnen van het R.I.V.M. deed 
de vormheer het liever niet dus 
mocht pastoor Los het voor deze 
keer doen :-)
De ouders van de vormelingen 
noemden de naam van de vorme-
ling en dan zei de vormheer: "ont-
vang het zegel van de heilige Geest, 
de gave Gods". Dan zei de vorme-
ling “amen”. Dan zei de vormheer 
"vrede" en dan zei de vormeling 
“en vrede voor u” en dan ben je ge-
vormd!! En dan ging de mis verder 
tot het eind van de viering.

 Ik heb heel erg veel geleerd en ple-
zier gehad tijdens de samenkom-
sten met Yuri.
Om alles voor elkaar te krijgen 
heeft Julia heel veel voor ons gere-
geld en zij is tot ’s avonds laat nog 
voor ons bezig geweest.
 
Namens alle vormelingen bedankt.
Giulia Invernizzi
 
Deze antwoorden zijn goed: 1) De hon-
gerige spijzen, 2) de dorstige laven, 3)
de naakten kleden, 4) vreemdelingen 
herbergen, 5) de zieken bezoeken, 6) de 
gevangenen bezoeken en 7) de doden 
begraven. Hoeveel had u er goed?

In “normale” tijden vonden de Eerste Heilige Communie en het Vorm-
sel meestal plaats in de maanden mei en juni. Zo was het ook voor 2020 
gepland. Maar door de coronatijd kwam het “nieuwe normaal” in beeld 
en moesten we onze planning aanpassen. Dit gebeurde n.a.v. de maatre-
gelen van het RIVM en de bisschoppenconferentie. Het gevolg daarvan 
was, dat het ontvangen van de EHC en de toediening van het Vormsel 
moesten worden uitgesteld tot na de grote vakantie. Ook bleek het, ge-
zien het aantal kinderen, nodig ze in groepen te verdelen. Daarom heb-
ben we met de communicanten 3 vieringen gehad en met de vormelin-
gen 2 vieringen. We kijken met elkaar terug op 5 speciale vieringen.
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Het vormsel 2.0



We nodigen alle tieners uit die in 
groep 8 zitten, of tussen 11-14 jaar 
oud zijn, om komend jaar mee te 
doen met de voorbereiding op het 
Vormsel. De voorbereiding op het 
Vormsel vindt plaats op een bij-
zonder moment in het leven van 
tieners: ze gaan de grote stap ma-
ken naar de middelbare school en 
hun volwassenheid ontluikt.

In zes bijeenkomsten, die op don-
derdagavond van 19:00-20:30 uur 
in Kerkestein te Vleuten plaatsvin-
den, gaan we samen nadenken en 
praten over thema’s als volwas-
sen worden, relaties en vriend-
schappen, talenten ontwikkelen 
en levenskeuzes. We ontdekken 
hoe Gods Heilige Geest ons hier-
bij helpt. Daarnaast zal er ook een 
bijzondere boeteviering plaatsvin-
den, ontmoeten wij de Vormheer, 
en nemen we deel aan ‘Spirit!’, de 
vormelingendag van het bisdom. 
In totaal zo’n 10 bijeenkomsten.

Wij vinden het belangrijk om in 
de voorbereiding de deelnemende 
tieners aan te spreken op hun ei-
gen ideeën en geloof. In die zin 
betekent deelname niet dat zij 
automatisch ook het H. Vormsel 
moeten ontvangen: er is ruimte 
om dit persoonlijk te onderzoeken 
en alle vragen te stellen die opko-
men.

Informatie- en kennismakings-
avond
Op donderdag 14 januari vindt om 
19:30 uur in Kerkestein (Pastoor 
Ohllaan 34a) een informatie- en 
kennismakingsavond plaats voor 
ouders en tieners samen.
De Vormselviering zal plaatsvin-
den op 20 juni om 10:00 uur in de 
Mariakerk. Vormheer is hulpbis-
schop Mgr. Hoogenboom.

Dataschema en Coronavirus
Als wij beginnen ontvangt u een 
dataschema met alle bijeenkom-

sten en vieringen. Mogelijk is het 
echter nodig dat wij gedurende de 
voorbereiding vanwege Corona-
maatregelen hiervan moeten af-
wijken. Uiteraard zal dit in overleg 
met u en de tieners gebeuren.
Voor vragen en aanmelding kunt u 
een mail sturen naar:
vormsel@lichtvanchristus.nl

Met vriendelijke groet,
Coördinator Julia Schevers

Uitnodiging voor het H. Vormsel 2021
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- VACATURE: PENNINGMEESTER STICHTING PAROCHIECENTRUM KERKESTEIN -
Parochiecentrum Kerkestein, Pastoor Ohllaan 34a, 3451 CC Vleuten

Achter de Willibrordkerk, verbonden met de kerk, bevindt zich sinds 1993 parochiecentrum Kerkestein. 
Het is een stichting met een eigen bestuur.  De stichting is destijds opgericht in opdracht van het 
parochiebestuur maar opereert zelfstandig.  Wel vindt er jaarlijks overleg plaats tussen het bestuur van de 
stichting Kerkestein en het bestuur van de parochie.
Kerkestein voorziet in de behoefte aan ruimte voor de vele werkgroepen, koren en diverse parochie-
activiteiten die er gedurende het jaar plaatsvinden. Er worden lezingen en cursussen gegeven én het is 
een ontmoetingsplaats voor het condoleren na een avondwake en/of uitvaart. De zalen worden ook met 
enige regelmaat gebruikt voor enkele buitenkerkelijke activiteiten.

In verband met de wens van de huidige penningmeester na een jarenlange inzet het stokje over te dragen 
ontstaat bij parochiecentrum Kerkestein een vacature:

PENNINGMEESTER M/V
De nieuwe penningmeester:
- stelt als vrijwilliger tijd beschikbaar om zich in te zetten voor het parochiecentrum 
- heeft voldoende kennis van en/of ervaring met fi nanciën;
- draagt de eindverantwoording voor de fi nanciën van de stichting;
-  is ervaren in het opstellen van jaarcijfers
- legt hierover jaarlijks verantwoording af aan het bestuur alsmede het parochiebestuur
-  stelt facturen op voor gebruik van de zalen en verbruikte consumpties
-  draagt samen met de beheerder de zorg voor het dagelijks reilen en zeilen (wekelijks overleg)

Contact en informatie
Voor nadere informatie over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met de 
huidige penningmeester de heer Ad van Gend 030-6773481 of avangend41@hotmail.com
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KiNdeRpaginaOp Jezus lijken

Ook al is Jezus God, toch heeft hij gekozen om zich ten 
dienste van iedereen te stellen. Ook van zijn leerlingen 
vraagt hij om nederig te zijn en geeft een voorbeeld.

Als je wordt uitgenodigd door iemand voor een 
bruiloftsmaal, ga da niet op de belangrijkste plaatsen
zitten, maar ga op de laatste plaats zitten.

Als dan degene komt die jou heeft uitgenodigd , zal hij 
zeggen: “Vriend, kom wat dichterbij zitten”. Dan ben je 
blij dat hij je vraagt daar te gaan zitten. 
(cfr. Lc 14,8-10).

Ervaring van Antonio uit Italie: 
Op een avond vraagt Antonio aan zijn mama om hem 
te helpen zijn pyama aan te doen, maar mama is moe 
en vraagt hem om het alleen te doen.

Antonio vindt het goed en gaat zich alleen 
klaarmaken om te gaan slapen.

Dan komt hij terug om zijn moeder een kus te geven en 
zegt: “Mamma we kunnen toch alles uit liefde voor 
Jezus doen, ook als we moe zijn? ik had vanmorgen 
ook geen zin om mijn huiswerk te maken, maar ik heb 
me toen bedacht en heb het toch gemaakt”.

“Wie zich zelf belangrijk vindt zal vernederd worden en wie bescheiden is zal 
worden geëerd ” (Lc 14,11).

Oktober 2020

Gen 4 zijn de kinderen van de Focolarebeweging
Voor meer info zie: website  www.focolare.nl  of www.focolare.be © Nieuwe Stad, Abdijlaan 24, 5253 VP Nieuwkuijk.
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Op Jezus lijken
“Wie zich zelf belangrijk vindt zal vernederd worden en wie 

bescheiden is zal worden geëerd ” (Lc 14,11).
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15 november
Drie-en-dertigste  zondag 
door het jaar 
1e lezing Spr. 31, 10 - 13 + 19 - 
20 + 30 - 31
2e lezing 1 Tess. 5, 1 - 6
Evangelie Mt. 25, 14 - 30 of 
25, 14 - 15 + 19 - 20

22 november
Christus, Koning van het 
heelal 
1e lezing Ez. 34, 11 - 12 + 15 
- 17
2e lezing 1 Kor. 15 - 20 - 26 
+ 28
Evangelie Mt. 25, 31 – 46

29 november 2020 
1e zondag van Advent 
1e lezing  Jesaja 63,16b-
17.19b; 64,3b-8 
2e lezing  1 Korintiërs 1,3-9
Evangelie Marcus 13,33-37

6 december 2020
2e zondag van 
Advent  
1e lezing Jesaja 40,1-5.9-11
2e lezing  2 Petrus 3,8-14
Evangelie Marcus 1,1-8

13 december 2020
3e zondag van Advent 
1e lezing  Jesaja 61,1-2a.10-11
2e lezing  1 Tessalonicenzen 
5,16-24  
Evangelie Joh. 1,6-8.19-28

Lezingen 
van de 
maand

           

               

Doopvieringen

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

Willibrordkerk Mariakerk gezamenlijke
Vleuten De Meern voorbereiding 
  op zondag      
5 december 12 december 8 november
9 januari 23 januari 13 december

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 ‘sacra-
menten’. 
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

Doordeweekse vieringen en 
gebedsmomenten

Tot nadere berichtgeving zijn er geen vieringen op de andere 
locaties, zoals Parkhof, de Pijler en de Roef.  Dit is overeenkomstig 
het beleid van de Bisschoppen en het RIVM. De vieringen 
en gebedsmomenten 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

Geleide Aanbidding
Mariakerk zondag 6 december 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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In maart 2021 worden de monu-
menten van de graven waarvan 
de grafrechten NIET tijdig zijn 
verlengd op het kerkhof Willi-
brordkerk in Vleuten verwijderd. 
Het betreft de grafrechten van de 
graven die in 2019 en in 2020 niet 
zijn verlengd.
Van twee rechthebbenden waar-
van de grafrechten in 2019 en 
2020 zijn verlopen heeft de be-
heerder van het kerkhof Vleuten 
nog geen reactie ontvangen.

U wilt nog een onderdeel 
behouden?
Wilt u nog onderdelen van het te 
verwijderen grafmonument be-
houden? Informeer dan de beheer-
der van het kerkhof Vleuten voor 
1 februari 2021 dat u iets van het 
monument wilt behouden. Stuur 
een mail naar kerkhofvleuten@
lichtvanchristus.nl met uw vraag 
en telefoonnummer. En dan zal hij 
contact met u opnemen.

Rechthebbende informeer 
ook uw familie!
Het komt voor dat familieleden 
een graf willen bezoeken op het 
kerkhof in Vleuten en dat het mo-
nument er niet meer is. Dat is een 
heel vervelende situatie en zorgt 
voor heel veel emotie en onbegrip. 
Informeer ook uw familie als u als 
rechthebbende heeft besloten de 
grafrechten niet te verlengen. 

Wat doet de beheerder?
Vanuit de Parochie Licht van 
Christus willen we zoveel mogelijk 
voorkomen dat monumenten ver-
wijderd worden zonder dat er con-
tact is geweest met de  rechtheb-
bende van het grafrecht. Daarom 
doet de beheerder van het kerkhof 
Vleuten zijn uiterste best de recht-
hebbende van de grafrechten te 
informeren. Alleen dan is het wel 
van belang dat in de grafadmi-
nistratie het juiste email-adres of 
postadres aanwezig is. Verstuurde 
brieven of email kunnen soms niet 
bezorgd worden.
Helaas komt het voor dat de recht-
hebbende of de directe familie 
vergeten is bij een verhuizing of 

bij het overlijden van de rechtheb-
bende de nieuwe adres gegevens 
ook door te geven aan de beheer-
der van het kerkhof in Vleuten.
Resultaat is dat de beheerder van 
het kerkhof de rechthebbende 
niet kan informeren en vragen of 
de graftermijn verlengd mag wor-
den. In het reglement is bepaald 
dat als de graftermijn niet tijdig is 
verlengd het monument van het 
graf kan worden afgehaald en af-
gevoerd.

Soms ziet u een gele sticker op 
een grafmonument
Echter in het geval dat de beheer-
der de rechthebbende niet kan 
bereiken zal hij een gele sticker 
gedurende langere tijd op het mo-
nument aanbrengen met de info 
dat het monument op de lijst staat 
te worden verwijderd als er geen 
contact wordt opgenomen met 
hem. De gedachte achter het plak-
ken van de gele sticker is dat wan-
neer familie het graf bezoekt via 
deze weg geïnformeerd wordt. En 
alsnog hun wensen voor verlen-
gen of beëindigen van het graf-
recht kunnen doorgeven aan de 
beheerder van het kerkhof.

Wat staat er in het reglement ?
Informatie over de bepalingen in 
het reglement “begraafplaatsen 
parochie Licht van Christus" kunt 
u vinden op internet op de website 
van de parochie Licht van Christus.

Het directe internet adres is:
https://www.lichtvanchristus.nl/
wp-content/uploads/2018/04/Re-
glement-van-de-kerkhoven-ver-
sie-november-2017.pdf
Lees de artikelen verlengen 18 en 
einde grafrechten artikel 23.

Uw vragen kunt u stellen door een 
mail te sturen naar kerkhofvleu-
ten@lichtvanchristus.nl onder ver-
melding van:
-  Grafnummer
-   wie in het graf begraven is/zijn
-   uw mail-adres
-   uw telefoonnummer. 
Wij zullen dan zo snel mogelijk 
contact met u opnemen.

Dank voor uw medewerking na-
mens het Team Kerkhof Vleuten

Laat u niet verrassen !
Info over verwijderen monumenten kerkhof Vleuten

Wij zijn verward in deze tijd,
veel mensen nu in eenzaamheid

in ziekenhuizen, verpleeghuis, maar ook 
elders.

Het virus heeft zich voortgeplant.
Daartegen zijn wij niet bestand

de wereld, is wanhopig en ontroostbaar.

Wij zoeken kracht en putten moed
uit alles wat de mensheid doet

om met elkaar corona te bestrijden.
Men luistert naar de overheid,
tot hulp en actie zeer bereid.

De strijd, die zullen we samen overwinnen.

Veel huisgezinnen zijn ontzet
en vragen de Heer in ons gebed

om troost en in ’t bijzonder om genezing.
De artsen werken zich uit de naad 
de verpleging die er vol voor gaat

helaas, kan niet eenieder overleven.

Wij vragen God blijf ons nabij
in Uw Goddelijke Heerschappij.

Wij vragen U om behoud en om de zegen.
Neem weg de angst en geef ons de kracht

de dag waarop eenieder wacht
dat wij weer, in alle vrijheid kunnen leven.

Gerard Vendrig
(kan ook gezongen worden op de melodie 

“Halleluja” Leonard Cohen)
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Beste medeparochianen,
De mensen die u en wij als PCI 
mogen helpen zijn daar heel dank-
baar voor. Ook hun hulpverleners 
zijn dankbaar, omdat zij het soms 
ook niet meer weten en blij zijn 
met de ondersteuning die wij aan 
hun cliënten kunnen geven. Soms 
ontvangen wij een mooie tekst, 
een gebed of een zegen als uiting 
van die dankbaarheid. Zoals het 
‘gebed voor eenheid’ van iemand 
met een sterk vertrouwen op Je-
zus, een gebed dat heel goed in de 
Advent past.
Wij wachten in de Advent op de 
geboorte van Jezus, die steeds op-
nieuw naar ons mensen toekomt. 
Daar bidden we om, 4 weken lang. 
Wij verwachten Zijn hulp in ons le-
ven en vertrouwen erop dat we die 
ook zullen krijgen. We hoeven het 
alleen maar te vragen. En tegelijk 
er zelf alles aan te doen om te le-
ven zoals Hij het ons leert: hou van 
God boven alles, en van je naaste 
als van jezelf.

Het afgelopen jaar hebben wij 41 
aanvragen behandeld, en de mees-
te kunnen honoreren. Een kleine 
bijdrage aan oplossingen aan de 
noden van mensen in het gebied 
van onze parochie. Zij wachten 
óók op betere tijden, maar meestal 
wel veel langer dan 4 weken. Daar 
willen we hen in tegemoet komen. 
Zij kijken waarschijnlijk ook uit 
naar 'Prettige Feestdagen’ net als 
u en wij. Wij willen daar een beet-
je vorm aan geven door aan deze 
mensen een kerstpakket te bren-
gen, en aan een aantal gezinnen 
waarop enkele hulpverleners van 
de buurtteams ons hebben gewe-
zen. Heeft u een kerstpakket extra? 
Bel of mail ons even, dan vinden 
we daar een bestemming voor (06 
8334 2037 of pci@lichtvanchristus.
nl). Misschien wilt u zelfs helpen 
met de pakketten rond te brengen? 
Graag!
Rest mij u een mooie Advent toe 
te wensen waarin u, door te bid-
den met hart en ziel en handen 
en voeten, zich voorbereidt op de 
ontvangst van het Kerstkind.

Han Eerkens, secretaris

Gebed voor eenheid    
Bron: YouVersion

Jezus,
Dank U dat U de wereld heeft over-
wonnen. Daardoor kunnen wij 
eenheid met U ervaren. En omdat 
wij met U verenigd kunnen zijn, 
kunnen wij eenheid met elkaar er-
varen.
Het is door U dat alle dingen be-
staan. Als we proberen ons leven 
op U te richten, help ons dan te 
zien hoe U, op allerlei manieren, in 
de wereld aan het werk bent.
Breng ons dichter bij uw hart zodat 
we elkaar beginnen te zien zoals U 
ons ziet. Moge dat ons aanmoedi-
gen om niet alleen aan onze eigen 
belangen te denken, maar ook aan 
dat van anderen.
Wij willen dat uw Koninkrijk op 
aarde komt zoals het in de hemel 
is. Verenig ons in één doel zodat 
de mensen die naar U zoeken door 
niets worden weerhouden om in U 
te geloven. Mogen we zo'n perfec-
te eenheid ervaren zodat de wereld 
zal weten dat U door God gezon-
den bent en onvoorwaardelijk van 
hen houdt.
Kom, Heer Jezus en doe in onze le-
vens wat U alleen kunt doen.
In Jezus' naam, amen.

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

Wachten op...
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Hallo, Ik ben Deliana. Ik ben 8 
jaar en ik hou van groen. Ik woon 
in Vleuterweide en zit in groep 5 
van de OBS Vleuterweide. 

Mijn hobby’s zijn dansen en tur-
nen. Ik ben dit schooljaar na een 
pauze weer begonnen met dans-
lessen bij de DCU en turnen bij de 
GVLR. Daarnaast vind ik het ook 
fi jn om te zwemmen en buiten te 
wandelen of fi etsen.

Afgelopen september heb ik mijn 
1ste communie gedaan en besloot 
meteen misdienaar te worden, 
toen ik de oproep hiervoor las. 
Twee weken later mocht ik al voor 
de eerste keer een mis dienen. Ik 
vind het dienen van een mis heel 
leuk, maar ook nog spannend. Ik 
ben nog veel aan het leren, maar 
wordt gelukkig hierin geholpen 
door de misdienaars, acolieten, 
Monique en zuster Lucia.

Ik zou het leuk vinden als er meer 
kinderen komen om ons misdie-
naarsgroepje te versterken. Voor 
meer informatie kun je een mail-
tje sturen naar parochiesupport-
groep@kpnmail.com.

Nieuwe 
misdienaar 
Deliana stelt 
zich voor 
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REDACTIEADRES
Pastoor Ohllaan 36

3451 CC Vleuten

drieluik@lichtvanchristus.nl

t: 030 6774571

REDACTIE & MEDEWERKERS
Joke Eijzenbach, 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: 030 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: 030 6771509

Mortuarium Vleuten
Mevr. Jeanette Tersteeg
t: 06-48610017

 
INLEVEREN KOPIJ VOLGENDE DRIELUIK
Nummer Periode Inleverdatum
12 19 december 2020 t/m 22 januari 2021 30 november
1 23 januari 2021 t/m 19 februari 2021 4 januari

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 

De Meern / Vleuten
030 - 666 2244

amentiuitvaartverzorging.nl

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


