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Adventsproject  (website)  29/11 
Adventsproject  (website)        6/12 
Geloven Nu 30+ (video)     9/12 
Adventsproject  (website)   13/12 
Tienergroep 11-15  jaar   13/12 
Adventsproject  (website)  20/12 
Octaaf Kerst - Open kerk               25/12-1/1 
Informatieavond  EHC  De Meern      5/1 
Informatieavond  EHC  Vleuten      7/1 
Tienergroep 11-15  jaar    10/1 
Geloven Nu 30+ (video)       13/1 
Informatieavond Vormsel     14/1 

----- 

Momenteel kunnen maximaal 30 
personen een Eucharistieviering 
bijwonen. Je kunt hiervoor plaatsen 
reserveren in één van beide kerken via de 
website van de parochie. 

----- 

Met regelmaat komt een groep 
jongvolwassenen bij elkaar om samen te 
koken en te eten, een Taizégebed te 
vieren, en daarna nog een extra activiteit 
of gewoon gezellig samenzijn. 

Hiervoor zijn geen vaste data, maar via 
onze Whatsappgroep maken we 
afspraken. Als je een keer mee wilt doen, 
mail dan naar Yuri:  
[saris@lichtvanchristus.nl] 
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Normaal ontvangen jullie in deze tijd van het jaar een dikke digitale nieuwsbrief  
met allerlei activiteiten, vieringen en bijeenkomsten. Voor ieder wat wils!  
Maar het afgelopen jaar bleek veel van wat wij willen, niet meer te kunnen.  
Nog steeds houdt het Coronavirus onze cultuur en kerk in de greep.  

Daarom ontvangen jullie een light versie van de nieuwsbrief met aangepaste  
en voorzichtige initiatieven om jullie voor te bereiden op Kerstmis,  
om jullie te verdiepen in geloof en het goede leven. 

Ternauwernood hebben we enkele weken geleden met grote vertraging  
de 1e H. Communie en het Vormsel voltooid. In deze nieuwsbrief staan al de  
uitnodigingen voor het komende jaar. We hopen weer veel kinderen en tieners  
op een leuke manier te mogen begeleiden naar deze bijzondere Sacramenten.  
Inmiddels zijn we gepokt en gemazeld (of beter: gecoronaad) om al improviserend  
deze voorbereiding naar een feestelijk einde te begeleiden. 

Maar misschien gloort er wel hoop aan de horizon. Terwijl ik dit schrijf zijn de  
maatregelen weer iets soepeler, de voltooiing van meerdere vaccins nadert.  
De golfbeweging van het afgelopen jaar maakt ons echter waakzaam en 
 afwachtend. Daarom zijn alle activiteiten en vieringen die in deze nieuwsbrief  
genoemd worden onder voorbehoud: wellicht zijn onze voorzichtige initiatieven  
toch nog te veel, of blijkt er juist spoedig meer mogelijk. Houd daarom ook  
de website en onze Facebookpagina in de gaten voor actuele updates. 

Ik wens jullie een goede gezondheid,  
een inspirerende Advent en een mooi en hoopvol Kerstfeest! 

Yuri Saris, pastoraal werker 
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De voorbereiding op de 1e H. Communie begint met een informatieavond op 5 januari 
in De Meern om 20:00 uur in De Schalm (Oranjelaan 10) of op 7 januari in Vleuten 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.  

Indien uw kind nog niet het Doopsel heeft ontvangen, dan is dit natuurlijk ook mogelijk. 
Dit kunt u aangeven bij de aanmelding.  
 
De 1e H. Communieviering in de Willibrordkerk te Vleuten zal plaatsvinden op zondag 
30 mei om 11:00 uur. De viering in de Mariakerk te De Meern zal plaatsvinden op zondag 
6 juni om 10:00 uur.   

Geregistreerde gezinnen zullen een uitnodigingsbrief ontvangen. Uiteraard kunt u ook zelf uw zoon en/of dochter 
aanmelden door een mail sturen naar [1ecommunie@lichtvanchristus.nl]. 

Met vriendelijke groet, coördinator Julia Schevers 
 

 

 
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.  

In zes bijeenkomsten, die op donderdagavond van 19:00-20:30 uur in Kerkestein te 
Vleuten plaatsvinden, gaan we samen nadenken en praten over thema’s als volwassen 
worden, relaties en vriendschappen, talenten ontwikkelen en levenskeuzes. We 
ontdekken hoe Gods Heilige Geest ons hierbij helpt. Daarnaast zal er ook een bijzondere 
boeteviering plaatsvinden en nemen we deel aan ‘Spirit!’, de vormelingendag van het 
bisdom. In totaal zo’n 10 bijeenkomsten. 

Het is belangrijk om in de voorbereiding de tieners aan te spreken op hun eigen 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 opkomen. 

Enkele belangrijke data 

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 plaatsvinden op zondag 20 juni om 10:00 uur in de Mariakerk te De Meern. Vormheer is hulpbisschop 
Mgr. T. Hoogenboom. 

Geregistreerde gezinnen zullen een uitnodigingsbrief ontvangen. Uiteraard kunt u ook zelf uw zoon en/of dochter 
aanmelden door een mail sturen naar [vormsel@lichtvanchristus.nl]  

Met vriendelijke groet, coördinator Julia Schevers 
  

Uitnodiging Eerste H. Communie 

Uitnodiging H. Vormsel 
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Komende zondag 29 november begint de Advent! Jullie zijn gewend dat 
elk jaar een mooi Adventsproject georganiseerd wordt door de 
Kindernevendienst van de parochie. Omdat er momenteel echter maar 30 
personen een viering mogen bezoeken heeft de werkgroep nagedacht 
over een alternatief voor ouders en kinderen thuis. 

Hoe mooi is het om juist in deze tijd van afstand toch te proberen om als 
gezinnen in de parochie samen naar Kerstmis toe te leven? Elke zondag 
verschijnt hiertoe op de website van de parochie een virtuele 
kindernevendienst: het Bijbelverhaal wordt voorgelezen, er is een 
verdiepingsmomentje en gebed, vervolgens een leuke creatieve opdracht, 
en een filmpje waarin Yuri iets vertelt over Advent en Kerstmis.  

Geef je op en ontvang een knutselpakket thuis met het benodigde 
materiaal. Er hangen ook een aantal tasjes in de Mariakapel van beide 
kerken die ’s middags geopend zijn. Opgeven kan bij voorkeur voor donderdag 26 november via de kindernevendienst. Als 
jullie later gaan meedoen, dan is aanmelden nog steeds mogelijk natuurlijk: [info@margreetanches.nl]   

 

 

Van oudsher wordt van Kerstavond tot en met 1 januari het Octaaf van Kerst gevierd, 8 dagen waarin we nog in de volle 
gloed van het Kerstfeest gaan.  

Omdat dit jaar de Kerstvieringen op een bescheiden en beperkte schaal moeten plaatsvinden, en dus veel mensen die 
gewoon zijn Kerst in de kerk te vieren hiertoe niet de gelegenheid krijgen, zal de parochie tijdens het octaaf beide kerken 
elke dag een uur openen. 

In de kerk klinkt muziek en zang op de achtergrond, er kan 
een kaars gebrand worden, de kerststal kan bekeken 
worden of je neemt even plaats in de banken voor een 
persoonlijk moment van bezinning of gebed.  

Er staat een kerstboom in de kerk waarin persoonlijke 
gebeden opgehangen kunnen worden. Aan het eind van 
het octaaf zullen al deze gebeden in één gebed 
samengenomen worden tijdens de Eucharistieviering. 

Enkele praktische punten: 

- Tijdens dit uur kunnen er maximaal 30 mensen aanwezig zijn in de kerk. Een groep vrijwilligers zal bezoekers 
ontvangen en uit Corona-voorzorg contactgegevens noteren en tijdelijk bewaren. 

- Mocht het een moment drukker worden, dan zal  verzocht worden om rustig door te lopen. 
- Er is geen apart Kindjewiegen op 25 december in de Willibrordkerk, zoals in voorgaande jaren. Als er echter een 

groep kinderen aanwezig is, en het aantal personen in de kerk is niet te groot, dan zal ongeveer halverwege het open 
uur door Yuri het Kerstverhaal worden voorgelezen. Op 26 december zal vergelijkbaar in de Mariakerk halverwege 
het open uur het Kerstverhaal voorgelezen worden als er kinderen zijn en het aantal bezoekers dit toelaat. 

- Het precieze uur wordt nog bekendgemaakt. De kerk zal in ieder geval de namiddag rond 16:00 uur open zijn. 

  

Adventsproject 

Octaaf van Kerst – elke dag een uur open kerk 
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Een misdienaar ziet álles tijdens de mis 

Misdienaar zijn is heel leuk, belangrijk én bijzonder, want je helpt  
mee om de mis mooi te vieren. Je ziet alles wat er voor en achter  
het altaar gebeurt. Je mag zelf aangeven hoe vaak je wilt misdienen,  
in ieder geval 1 keer per maand, maar dat kan ook vaker.  

De misdienaars vormen samen een vriendengroepje en doen ook leuke dingen naast het misdienen.  
Eén keer per jaar is er een leuk uitje (bijv. varen of bowlen), als het bisdom een speciale Tarcisiusdag voor alle misdienaars 
organiseert doen ze mee, en om de maand hebben de misdienaars een spelletjesavond samen.  

Aanmelden 
 
Wil je leren om misdienaar te worden? Neem dan contact op met Monique de Bruin en zr. Lúcia: 
[parochiesupportgroep@kpnmail.com] 

Deliana stelt zichzelf voor! 
 

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 turnen. Ik ben dit schooljaar na een pauze weer 
begonnen met danslessen bij de DCU en turnen bij de GVLR. Daarnaast vind ik het 
ook fijn om te zwemmen en buiten te wandelen of fietsen. 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 misdienen. 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 misdienaarsgroepje te versterken!  

 
De website van Jong Aartsbisdom, gericht op jongeren en 
jongvolwassenen in bisdom Utrecht, is vernieuwd.  

Twee activiteiten die binnenkort georganiseerd worden zijn: 

- Kerstkaarten schrijven aan eenzame ouderen 
- Eéndaags kloosterbezoek 

De vorige keren hebben de jongeren gewandeld met Mgr. Hoogenboom (een Vierdaagse veteraan!) en op een 
Coronaveilige manier via een Zoom-verbinding samen een film gekeken. 

Bezoek voor meer informatie en activiteiten [www.jongaartsbisdom.nl] 

Misdienaarsclubje 
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- Wil je graag katholiek worden, maar weet je niet welke stappen daarvoor genomen worden?  
- Heb je zin om je opnieuw te verdiepen in jouw geloof en traditie?  
- Wil je jezelf enkel voorzichtig oriënteren op de katholieke kerk?  
- Vind je het moeilijk om jouw geloof te verwoorden?  

Heel verschillende vragen, voor heel verschillende mensen die wij 
allemaal uitnodigen om deel te nemen aan de nieuwe geloofscursus.  

Binnenkort – in overleg met deelnemers – zal een catechesegroep van 
start gaan voor catechumenen (mensen die katholiek willen worden) en 
geïnteresseerden, voor mensen die nieuw zijn in de parochie en mensen 
die hier al vertrouwd zijn. Juist deze verscheidenheid is vruchtbare 
bodem voor gezamenlijk gesprek en een persoonlijke 
geloofsverdieping. 

De bijeenkomsten vinden gewoonlijk tweewekelijks plaats op 
zondagmiddag na afloop van de Eucharistieviering in de Willibrordkerk: 

- 11:00 uur Mis 
- 12:00 uur Koffie 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 deelnemers een nieuw 
dataschema opgesteld worden. 

Voor vragen en aanmelding kan je een mail sturen naar het secretariaat: [pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl]  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je een beroep heeft gedaan op het gezins- en jeugdpastoraat van onze parochie, 
bijvoorbeeld door de Doop, de Eerste H. Communie en het H. Vormsel. Indien je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen of een 
nieuw emailadres wilt doorgeven, dan kan je een mailtje sturen naar pastoraal werker Yuri Saris [saris@lichtvanchristus.nl]. 

Foto’s van kinderen, tieners en jongeren worden zorgvuldig gekozen en in overleg met de ouders, tieners of jongeren gebruikt. 
Mocht er toch een foto gebruikt worden tegen jouw zin in, laat dit dan weten aan Yuri Saris zodat de foto uit het archief van 
bruikbare afbeeldingen gehaald wordt.   

Geloofscursus 

Inhoud van de bijeenkomsten 

Kennismaking en inleiding 
Bijbel – Oude Testament 
Bijbel – Nieuwe Testament 
Kerk – Ontstaan, betekenis en structuur 
Drie Eenheid – De Vader, Zoon en H. Geest 
De Sacramenten 
De Eucharistie 
Heiligen en onze hemelse verwachting 
Het liturgisch jaar. 

mailto:pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

	VOOR DE KATHOLIEKE GELOOFGEMEENSCHAP VAN VLEUTEN, DE MEERN EN LEIDSCHE RIJN
	BELANGRIJKE DATA
	Corona Courant
	Uitnodiging Eerste H. Communie
	Uitnodiging H. Vormsel
	Adventsproject
	Octaaf van Kerst – elke dag een uur open kerk

