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Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het nog niet bekend welke co-
ronamaatregelen met Kerstmis van toepassing zijn. Hoogstwaarschijn-
lijk ziet de kerst er voor de meeste mensen anders uit dan anders. Kerst-
mis is bij uitstek een feest waarbij mensen elkaar opzoeken en dat zal 
in veel gevallen dit jaar niet mogelijk zijn. Op dit soort momenten wor-
den we extra herinnerd aan dat wat  we voorheen normaal vonden nu 
niet meer kan. Er is sprake van ‘het nieuwe normaal’ horen we dan wel 
eens. Maar het is nauwelijks normaal te noemen hoe wij als mensen met 
elkaar om moeten gaan;  geen vriendelijke handdrukken of troostende 
omhelzingen, uitdrukkingsloze gezichten door mondkapjes, soms ook 
daardoor slecht verstaanbaar, doorzichtige spatschermen die mensen 
letterlijk van elkaar scheiden, geen volledige samenkomsten bij huwelij-
ken en begrafenissen, geen volle kerken op Kerstavond en met Kerstmis. 
Een mens is verbonden met anderen en de fysieke verbondenheid wordt 
door de maatregelen voor een groot deel weggenomen. Maar of en wan-
neer het weer wordt zoals vroeger weet geen mens op aarde. Kerstmis is 
een feest van geboorte en vernieuwing, van licht dat duisternis verdrijft. 
Deze kerst beseff en we misschien meer dan ooit dat we uitkijken naar 
het ‘nieuwe, nieuwe normaal’. 

Namens de reda� ie wens ik u een zalig ke�  fee� .
Jeroen Ploeg, redactie Drieluik

In deze tijd voelen we ons ont-
heemd. We zijn als vreemdelin-
gen in eigen wereld. Al bijna tien 
maanden lang kunnen we elkaar 
niet omhelzen, kunnen we niet 
gewoon gezellig feest vieren of 
van een dierbare afscheid nemen. 
Ook gewoontegetrouw naar de 
kerk gaan is heel lang onmogelijk. 
Maar we hebben het voor elkaar 
over. We kennen allemaal wel per-
sonen en gezinnen die getroff en 
zijn door het coronavirus dat de 
oorzaak is van alles. Woensdag-
middag woonde ik een besloten 
bijeenkomst bij van het Utrechts 
Platform voor Levensbeschou-
wing en Religie (UPLR) in de Geer-
tekerk te Utrecht.
Thema was:  de gewonde stad. 
Inderdaad zijn er niet alleen veel 
mensen ziek en inwendig gewond 
door het virus, de hele samenle-
ving lijdt eronder en lijdt mee. Wat 
is het droevig dat we elkaar als ge-
vaar moeten zien, wat doet dat met 
ons? Zelfs als er begin van het jaar 
een vaccin is, zal het nog een hele 
tijd duren voor we weer gewoon 
met elkaar om kunnen gaan. Ook 

het feest van saamhorigheid en 
verbinding, het Kerstfeest, zal dit 
jaar niet gevierd kunnen worden 
op een wijze die bij het feest en bij 
onszelf als medemensen en mede-
gelovigen past. 
Toch is het in deze kwetsbare we-
reld dat Christus geboren is. Het 
gaat met Kerstmis niet om schone 
schijn, maar dat we mogen leven 
van de hoop die met de geboorte 
van Jezus voorgoed in de wereld is 
gekomen. Dat het duister het niet 
kan winnen van het licht. Zelfs in 
deze in vele opzichten verwarren-
de tijd is er dat licht dat vanuit de 
stal in Bethlehem straalt. 
Ruim twee jaar geleden was ik met 
een groep pelgrims in Rome. Ie-
mand maakte ons attent op een 
permanente kerststal. Deze be-
vond zich in het complex van 
de Netturbinni. Zeg maar de Ge-
meentelijke Reinigingsdienst, de 
vroegere straatvegers. Die hadden 
deze permanente kerststal door de 
jaren heen gebouwd. Dat wil zeg-
gen:  rondom Jezus in de kribbe en 
Jozef en Maria hadden ze een rot-
sig landschap gebouwd. En in dat 

hele tafereel waren stenen uit de 
hele wereld verzameld. Zelfs een 
stukje maansteen dat een maan-
lander had meegebracht was erin 
verwerkt. Het trof me dat straatve-
gers zo’n eenvoudige primitieve 
kerststal hadden gemaakt om Je-
zus in hun wereld te ontvangen. 
Als troost. En als teken dat niets te 
gering is, zelfs kiezels niet, om een 
woning voor Gods Zoon te zijn. 
Misschien leren we dit jaar juist 
door de eenvoud en soberheid 
van Kerstmis nog meer door te 
dringen in het mysterie van Gods 
menswording door de geboorte 
van Jezus. Bij de ingang van de 
stal staat: ‘Sono venuto per adorarti 
Gesu scendi anche nel mio cuore’ 
(Ik ben gekomen om u te aanbid-
den. Daal ook af in mijn hart). Hier 
is een Zalig Kerstmis en Gezegend 
Nieuwjaar op zijn plaats.

Pastoor Martin Los
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LICHT VAN CHRISTUS

           Mariakerk   Willibrordkerk

Eucharistievieringen
coronarooster

LICHT VAN CHRISTUS

Vierde zondag van Advent

zondag 20 december *9.30 uur  pastor J. Wissink 11.00 uur pastor J. Wissink   
  30 pers. reserveren verplicht.  30 pers. reserveren verplicht.

Kerstnacht

donderdag 24 december *20.00 uur  pastoor M. Los 20.00 uur pastor O. Swijnenberg
  zanggroep van Uriel  cantorgroep
  30 pers. reserveren verplicht.  30 pers. reserveren verplicht

1e Kerstdag

vrijdag 25 december *9.30 uur  pastoor M. Los 11.00 uur pastoor M. Los
  cantorgroep  cantorgroep
   30 pers. reserveren verplicht  30 pers. reserveren verplicht

2e Kerstdag , H. Stefanus

zaterdag 26 december *10.00 uur  pastoor M. Los en  Zie Mariakerk
  diaken W. van den Dool (preek) 
  cantorgroep
  30 pers. reserveren verplicht.
  
H. Familie

zondag 27 december *9.30 uur  pastoor M. Los  11.00 uur pastoor M. Los
  30 pers. reserveren verplicht  30 pers. reserveren verplicht.

Oudjaar

donderdag 31 december   zie Willibrordkerk  19.00 uur pastoor M. Los
    30 pers. reserveren verplicht.

Nieuwjaar

vrijdag 1 januari *10.00 uur  pastoor M. Los  Zie Mariakerk
  30 pers. reserveren verplicht.

Openbaring des Heren

zondag 3 januari *09.30 uur  pastoor M. Los en 11.00 uur diaken W. van den Dool
  diaken W. van den Dool (preek) woord en communieviering 
  30 pers. reserveren verplicht.  30 pers. reserveren verplicht.

Doop van de Heer

zondag 10 januari *9.30 uur  pastoor M. Los  11.00 uur pastoor M. Los
  30 pers. reserveren verplicht  30 pers. reserveren verplicht.

2e zondag door het jaar

zondag 17 januari *9.30 uur  pastor J. Wissink  11.00 uur pastor J. Wissink
  30 pers. reserveren verplicht  30 pers. reserveren verplicht.

Octaaf van Kerstmis – zie info verder in dit nummer en bij overige vieringen en gebedsmomenten

*te volgen in beeld en geluid via Kerkdienstgemist.nl

Reserveren voor een viering kan via de website van de parochie: www.lichtvanchristus.nl
Kijk voor het volledige protocol publieke vieringen op pagina 11.
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misintenties

MARIAKERK 

zondag 20 december Wil Tournois, Fien van den 
Brink-van de Wouw, uit dankbaarheid, Adrie Stavast-
Veen, Truus Uffi  ng-Knobben, Fred Augusteijn, Wim 
Koot, uit dankbaarheid b.g.v. 50 jarig huwelijk Frans 
en Adrie Miltenburg-van Veenendaal

maandag 21 december tot zekere intentie

Kerstnacht 24 december Overleden ouders Matze-
Mulder en Ad Matze, Henk Brinkhof, Henny van 
Engelen en Maria Theresia van Engelen van den 
Tempel, Tonny Gulitz-van Breukelen, Jan van 
Wijngaarden

1e Kerstdag 25 december Overleden ouders Balk-van 
Lint, Piet Besemer, Leo van Zwieten, fam. Bouwman 
en Frank Claushuis, Alfons Schijf, Kees de Bruin, 
Myroslaw  Antonowycz, Carla  Antonowycz
2e Kerstdag 26 december  Gerda en Antoon van Schaik 
en hun overleden kinderen 

zondag 27 december Wil Tournois, An Meering-van 
Breukelen, Co en Riek Kurver-van Engelen, Co en  
Riet van Doorn-van Rooijen, Herman Wessels, 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, Joop van den Berg 

maandag 28 december
voor het welzijn van de parochie 

donderdag 31 december geen viering

Nieuwjaarsdag 1 januari tot zekere intentie

zondag 3 januari Annie Delput-Kooijman (1e 
jaargedachtenis), Antoon en Stien Oude Wansink-
Brinkhof, Alessandro Mariani, Tonny Gulitz-van 
Breukelen, Pastoor Hubertus Vaessen, Femie aan de 
Stegge-Veldhuis, Joop Wernert, Adrie Sangers, Tonny 
van Oostrom-van Oostrum

maandag 4 januari voor het welzijn van de parochie 

zondag 10 januari  Ton Koopman (1e jaargedachtenis), 
Wijnand en Riek van Engelen-Vianen, Joke Mathôt, 
Cisca van As-van Rooijen, Hein van den Oudenrijn, 
Sientje Besemer-Oostveen, Bert Groeneveld, Hein en 
Bep Wendel-Verheul, Corrie Koteris, overleden ouders 
Koot-van Herden

maandag 11 januari tot zekere intentie

zondag 17 januari  Paul van Straten, Fien van den 
Brink-van de Wouw, Adrie Stavast-Veen, Truus 
Uffi  ng-Knobben, Riek van Rooijen-Kromwijk en 
overleden familie

WILLIBRORDKERK 

zondag 20 december Overleden familie Siemonsma-
Rost, Wout Baltus, Annie Overkamp, Joke Versteeg-
Goes, Kees Vernooij, Corrie Plaisier, Huub de Rooij, 
Manie de Groot, uit dankbaarheid b.g.v. 50 jarig 
huwelijk Nol en Frida Gresnigt-Veldkamp, uit 
dankbaarheid b.g.v. 50 jarig huwelijk Frans en Adrie 
Miltenburg-van Veenendaal

Kerstnacht 24 december Overleden ouders de Goeij-
van den Bosch, Toon de Groot

1e Kerstdag 25 december
Theo en Bertha van der Maat-Hesp, Johan en Gerben 
Verhoef, Ben Kosterman, Ria de Graaff -Schalkwijk, 
Kees Vernooij, Paul de Rooij, Edmond Nuss, Gerrit 
Visser, Manie de Groot, Piet van Rossum, Janny 
van Rossum-van Kleef, Ouders Brand-Michorius, 
Echtpaar Seignette-Brand, Cees en Paula Mooijman, 
Pastoor Antoon Wissing, Herman Meynen, Leo ten 
Have

2e Kerstdag 26 december geen viering

zondag 27 december Paul en Ciska de Haan-Jansen, 
Ria Smits-Slaats, Herman Goes, Beb Schoote-van 
Zuijlen, Jos Neele, Jan Jacobs, Kees Vernooij, An 
Sprong-Versteeg, Grada Veldkamp-van Breukelen, 
Toos Muskens, Niek Ottenhoff , Ouders Brand-
Michorius, Echtpaar Seignette-Brand, Cees en Paula 
Mooijman, Pastoor Antoon Wissing, Herman Meynen 

Oudjaarsdag 31 december  Kees Vernooij, Gerrit 
Visser

Nieuwjaarsdag 1 januari  geen viering

zondag 3 januari  Kitty Helsloot-Awick (1e 
jaargedachtenis), Kees Vernooij, Ans de Rooij-
Romeijnders, Cor van Breukelen, Jeanne Leijten-
Zwaans, Ineke van Hameren-Hogeboom, Giel 
de Groot, Ida Vos-Jacobs, Bep Oostrom-Korrel, 
Leonardus Cornelis Broekhuijse en Maria Cornelia 
Broekhuijse-van Dijk, Piet van den Berg, Janny van 
Rossum-van Kleef 

donderdag 7 januari
voor het welzijn van de parochie 

zondag 10 januari Annie Reukers-Kerste (1e 
jaargedachtenis), Paul de Rooij, Kees Vernooij, Gert en 
Marie Versteeg-van den Berg, Kitty Helsloot-Awick, 
Ria de Graaff -Schalkwijk, Annie Oostveen-Verhoeff ,  
Cor Miltenburg 

donderdag 14 januari tot zekere intentie 

zondag 17 januari  Theo en Bertha van der Maat-
Hesp, Sanne Gresnigt, Wout Baltus, Annie Overkamp, 
Joke Versteeg-Goes, Corrie Plaisier, Kees Vernooij, 
Gerrit Visser, Huub de Rooij 
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Preek van de maand

Geleid door de Geest
De oude Simeon was op het tem-
pelplein omdat hij een goddelijke 
boodschap ontvangen had ‘dat hij 
niet zou sterven voordat hij de Ge-
zalfde des Heren zou hebben aan-
schouwd’ *).
Je zult maar zo’n boodschap ont-
vangen. Zou je eerste gedachte niet 
zijn: “de Messias aanschouwen is 
mooi, maar als ik dan daarna niet 
lang meer te leven heb, stel ik die 
ontmoeting maar liever uit? Ik ga in 
elk geval niet actief op zoek!”

Nadenken over ons leven
Het zou de moeite waard zijn om 
voor onszelf eens na te gaan, waar 
we zelf iets van een innerlijke roep-
stem, een intens verlangen of een 
bevrijdende intuïtie voelden, een 
soort boodschap van boven, en dat 
we dachten: “wat een mooi voor-
uitzicht lijkt me dat, maar het is nu 
te vroeg daarvoor. Ik moet eerst 
nog dit. Of ik wíl eerst nog dat”.

Het is heel menselijk te denken: 
“Ach, wat van God komt, loopt niet 
weg. God is de Eeuwige. De eeu-
wigheid kan wachten”? Hetzelfde 
geldt voor alles wat echt van duur-
zame waarde is. We denken: “wat 
van waarde is, kan wel even wach-
ten, want anders was het niet van 
grote waarde. Bij een innerlijke 
roeping kun je óók het gevoel heb-
ben: “Dit is te mooi om waar te zijn. 
Laat ik het er maar niet op wagen, 
dan wordt ik ook niet teleurge-
steld”.
We zijn aan het eind van het jaar 
toch bezig met na te denken over 
ons leven, wat ons overkomen is, 
wat we hebben meegemaakt aan 
vreugde en verdriet. Het gaat er 
toch niet om dat we alleen maar 
bezig zijn zo lang mogelijk te le-
ven en te genieten, zonder ons af 
te vragen: “Waarvoor leef ik? Wat 
is de zin van mijn leven? Wat geeft 
mij het gevoel dat ik er als mens toe 
doe?”

Misschien waren er ook momen-
ten waarvan we nu zeggen: “Ik 
voelde toen een hevig verlangen 
om een barrière in mijn leven te 
overwinnen om dichter bij mijn 
bestemming te komen, maar ik 
dacht ‘dat kan niet waar zijn’ en 
ik heb het erbij laten zitten”. Denk 
dan niet ik heb het verprutst.” Wat 

in het vat zit verzuurt niet. Wat ons 
zo geraakt heeft, zal vroeg of laat 
toch weer naar boven komen. Mis-
schien heeft Simeon ook wel lan-
gere tijd met die boodschap dat hij 
de Messias zou zien, voor hij stierf, 
rondgelopen voordat hij de stap 
waagde en zijn roeping volgde.

Abraham en Simeon
Denk ook aan Abraham die van-
daag centraal staat in de andere 
Schriftlezingen. “Hij geloofde” 
staat er “en dat werd hem door God 
tot gerechtigheid gerekend”**). Dat 
wil zeggen dat hij oneindig veel 
krediet had bij God. Niet door zijn 
prestaties maar door zijn geloof. 
Abraham had soms ook geaarzeld 
of hij wel werkelijk geroepen was. 
De zoon die hij zou krijgen, kwam 
maar niet. Pas toen het mense-
lijkerwijs allang uitgesloten was, 
ontvingen Sara en Abraham hun 
enige zoon waardoor zijn nage-
slacht zo groot zou worden als de 
sterren aan de hemel. En toen die 
zoon, Izaak, opgroeide, werd Abra-
ham opnieuw op de proef gesteld, 
en ging hij met een bezwaard hart 
op weg om zijn zoon te offeren, die 
hij als het ware ‘uit de dood’ terug-
kreeg ***).
We weten niet hoe lang Simeon 
geaarzeld heeft zijn innerlijke 
roepstem te gehoorzamen. Maar 

door pastoor Martin Los
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hij gebruikte wel zijn verstand. Dat 
sluit elkaar niet uit. Want natuurlijk 
dacht hij “de Messias aanschou-
wen voordat ik sterf” waar ter we-
reld zou die ontmoeting moeten 
plaatsvinden? Een volwassen man 
kan het niet zijn. Dan zou hij ieder-
een al opgevallen zijn en een hoop 
volgelingen hebben in Jeruzalem. 
Het moet een kind zijn. Maar als 
het een opgroeiend kind was, een 
heel bijzonder kind, hadden we het 
wel gehoord want zo groot is het 
Judese land nou ook weer niet. Ik 
weet het al: het moet een pasgebo-
ren kind zijn dat door zijn ouders 
naar de tempel wordt gebracht om 
aan God toe te worden gewijd. En 
als er één plaats is waar de Messias 
zijn volk ontmoet, dan moet het in 
het Huis van God zijn op de berg 
Sion. Ik ga naar de tempel!”

“Door de Geest geleid was hij naar 
de tempel gekomen”. Toen Jozef 
en Maria het kind Jezus binnen 
brachten, nam Simeon het kind in 
zijn armen en verkondigde Gods 
lof: “Uw dienaar laat gij, Heer, nu 
naar uw belofte in vrede gaan”.

Elk kind een nieuw begin
Ik moet denken aan de vele foto’s 
die ik in de loop van de tijd bij be-
zoeken gezien heb van ouderen 
in de parochie die op hoge leeftijd 
een kleinkind of achterkleinkind in 
de armen namen. Wat een troost 
als je weet dat het leven doorgaat, 
als jij je ogen eens moet sluiten.
Het is telkens weer prachtig om 
te zien hoe grijsaards in de su-
permarkt even in de kinderwagen 
kijken van een moeder die bood-
schappen doet. Hoe op die gerim-
pelde gezichten een blije glimlach 
verschijnt en hoe ze lieve woordjes 
tegen de baby zeggen. Elk kind is 
nieuw leven. Elk kind zet het avon-
tuur van God met de wereld door. 
Elk kind is reden tot hoop.
Simeon mocht dat unieke kind in 
de armen nemen dat onze wereld 
voor eeuwig hoop heeft gegeven. 
Dat kind, de Christus, de Gezalfde 
van God, dat alle mensen toe-
lacht omdat het ons vertelt dat we 
niet op weg zijn naar ondergang 
en duisternis, maar naar het licht 
en het rijk van God. Laten we het 
voorbije jaar ook zien in het licht 

van die belofte. En laten we ook 
met dat perspectief vol hoop het 
nieuwe jaar ingaan. Als kinderen 
van het licht, geroepen tot het eeu-
wig licht.
‘Nu laat Gij, Heer, uw knecht in 
vrede gaan’
Heel mooi klinkt in het getijdenge-
bed van de kerk in het gebed voor 
het slapen gaan elke dag: “Nu laat 
Gij, Heer, uw dienstknecht in vrede 
gaan. Mijn ogen hebben uw heil 
aanschouwd dat gij bereid hebt 
voor alle volken”. Moge dat ook 
ons gebed zijn aan het einde van 
dit jaar. Amen

Martin Los 

Preek op de zondag in het octaaf 
van Kerstmis, het Feest van de H. 
Familie, Jezus, Maria en Jozef in 
het weekend van 30/31 december 
2017 in Willibrordkerk en Mariakerk
Schriftlezingen voor deze zondag 
in het r.k. lectionarium *) 1e lezing: 
Genesis 15:1-6; 21:1-3 **) Brief aan 
de Hebreeën 11:8-11,12,17-19***) 
Evangelie: Lucas 2:22-40

Nieuws van het parochiebestuur

De adventstijd is bijna ten einde en het Kerstfeest 
is aanstaande. Het is eind november als ik dit stuk-
je schrijf. Op dit moment is er nog niets te zeggen 
over hoe we kerst gaan vieren dit jaar. De Corona 
cijfers lijken licht dalend, maar dat lijkt nog niet po-
sitief genoeg voor een fl inke versoepeling van de 
Corona maatregelen. Als u dit leest hoop ik dat ik 
ongelijk heb gekregen en dat we met meer mensen 
bij elkaar Kerst mogen vieren, thuis en in de kerk.

Ook dit jaar willen bestuur en pastoraal team alle 
vrijwilligers bedanken voor hun inzet in het afgelo-
pen jaar. Door de Corona crisis hebben veel vrijwil-
ligers extra creatief moet zijn om hun werk te doen. 
We zijn blij en dankbaar dat zo veel vrijwilligers zich 
voor onze parochie inzetten. Omdat we het afgelo-
pen jaar als parochie beduidend minder inkomsten 
binnenkregen, bijvoorbeeld via collectes, hebben 
we moeten besluiten de kerstattentie iets kleiner uit 
te laten vallen. De activiteitencommissie heeft er 

echter alles aan gedaan om er weer iets moois van 
te maken, waarvoor onze hartelijke dank.

Elk jaar zijn er nieuwjaarsbijeenkomsten in Ker-
kestein te Vleuten en de Schalm in De Meern. Leden 
van het parochiebestuur schudden u daar normali-
ter graag de hand om u een goed nieuwjaar te wen-
sen. Zoals het er nu naar uitziet kunnen we deze 
bijeenkomsten helaas niet door laten gaan. Mocht 
daar iets aan veranderen, dan hoort u dat via de me-
dedelingen in de kerk of op de website.

Rest mij om u namens het bestuur een mooie en 
gezegende Kerst toe te wensen. Wij realiseren ons 
dat deze dagen niet voor iedereen even feestelijk 
zijn door ziekte, omstandigheden en de Corona 
maatregelen, maar ik wens u allen toe dat ook voor 
u kerstmis 2020 een mooi feest zal worden.

Monique Becking
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Voedselbanken 
hebben nog 
steeds veel hulp 
nodig
Afgelopen week verscheen in de 
media het bericht dat de rijks-
overheid de voedselbanken met 
miljoenen euro’s gaat steunen. 
Dat klopt maar het is helaas maar 
een druppel op een gloeiende 
plaat. 

Rekent U even mee: het gaat om 
een bedrag van € 8 miljoen dat in 
de periode 2021-2027 beschikbaar 
komt. Voor elk van de ongeveer 
100.000 klanten van de voedsel-
banken betekent dat in totaal € 80,- 
ofwel ruim € 10,- per jaar. Daarvan 
sla je geen deuk in een pakje boter. 
De voedselbanken zijn wel blij met 
het geld maar het compenseert 
niet de terugloop van voedsel dat 
ze van de supermarkten krijgen. 

Die supermarkten hebben sinds 
kort het beleid dat voedsel dat aan 
het eind van de houdbaarheidsda-
tum is, op de laatste dag(en) wordt 
verkocht tegen afbraakprijzen van 
bijvoorbeeld € 0,50 voor een pak-
ket vlees. Ze doen dat om verspil-
ling tegen te gaan maar ze verdie-
nen er toch nog een leuk bedrag 
aan (grote ketens als AH en Jumbo 
enkele miljoenen per jaar) en bo-
vendien komt dat voedsel lang niet 
altijd bij de armsten in de samenle-
ving terecht zoals dat wel het geval 
is bij voedsel dat door voedselban-
ken wordt uitgedeeld. Bij de super-
markt is het zo dat de eerste die het 
koopt, met dat koopje weg loopt. 
Moraal van het verhaal: de voed-
selbanken hebben nog steeds gif-
ten en andere vormen van hulp 
nodig van wie maar wil helpen 
en zeker van de kerken. Kijk hoe 
U kunt helpen op https://voedsel-
bankutrecht.nl/ ,
of mail diaken Jouke Schat (jouke.
schat@gmail.com) voor vragen en 
suggesties.

GEDOOPT

7 november
Simon

zoon van Pierre Kaly en 
Paulette Onivogui

28 november
Yinthe

dochter van Mark Ekelschot en 
Melanie Valentijn

OVERLEDEN

5 november
Petrus Johannes Joseph 

van Wezel (Peter)
op de leeftijd van 80 jaar

echtgenoot van An Hoogeveen

De crematieplechtigheid was op 
12 november 

12 november
Johannes Simon van Leeuwen 

(Johan)
op de leeftijd van 89 jaar
partner van Joke de Bont

De crematieplechtigheid was op 
20 november in besloten kring

16 november
Petrus van den Berg (Piet)

op de leeftijd van 84 jaar
weduwnaar van Wil Kerkdijk

De eucharistie ten afscheid was op 
23 november in de Willibrordkerk 

met aansluitend crematie

29 november
Wilhelmina Hendrika Tournois 

(Wil)
op de leeftijd van 73 jaar

De eucharistie ten afscheid was 
op 5 december in de Mariakerk 

met aansluitend begrafenis

30 november
Anna Magdalena van 

Kimmenaede-de Groot (Anny)
op de leeftijd van 89 jaar
weduwe van Wim van 

Kimmenaede
 

De crematieplechtigheid was op 5 
december in besloten kring

2 december
Jacobus Hubertus Joore (Koos)

op de leeftijd van 88 jaar
echtgenoot van Cocks Versteeg

De eucharistie ten afscheid was 
op 10 december in de Mariakerk 

met aansluitend crematie

GEBOREN EN OVERLEDEN

10 november
Elizabeth Helena Oostendorp 

(Iris)
stilborn

dochter van Ron Oostendorp en 
Corinne Vergeer

De uitvaart was op 14 november 
in de Mariakerk met aansluitend 

begrafenis in De Meern

Aandacht voor elkaar
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In haar vergadering van 23 juni 2020 heeft het paro-
chiebestuur de rekening en verantwoording over het 
jaar 2019 vastgesteld. Het Aartsbisdom Utrecht heeft 
deze jaarrekening goedgekeurd op 8 november 2020.
Het boekjaar werd afgesloten met een nadelig saldo 
van € 52.481. In de staat van baten en lasten is rekening 
gehouden met een reservering voor groot onderhoud 
van de gebouwen tot een bedrag van € 32.350.

Wij merken dat vaak ten onrechte verondersteld wordt 
dat individuele parochies een bijdrage in de kosten 
vanuit het bisdom ontvangen.  
Het tegendeel is echter waar; jaarlijks zijn wij als pa-
rochie verplicht maar liefst 9% van alle (door u bijeen-
gebrachte) inkomsten af te dragen aan het bisdom als 
bijdrage aan hun kosten. Voor 2019 bedroeg deze af-
dracht meer dan €45.000.

Staat van baten en lasten boekjaar 2019

Parochie Licht van Christus - Staat van baten en lasten boekjaar 2019

LASTEN

Resultaat
boekjaar 

2019
€

Begroting
boekjaar 

2019
€

Resultaat
boekjaar 

2018
€

Persoonskosten
Salarissen, sociale lasten, pensioenpremies pastorale team en 
secretariaat

201.604 198.940 202.384

Kosten onroerend goed
Onderhoud, energiekosten, verzekeringen kerken, pastorie en 
pastoraal centrum

121.833 127.750 113.443

Financiële lasten
Bankrente en –kosten, rente leningen.

2.467 2.750 2.955

Kosten eredienst
Altaarbenodigdheden, kaarsen, boekjes, koren, kosters

21.624 26.370 26.303

Kosten pastoraat
Drieluik, werkgroepen, EHC, vormsel, parochiebijeenkomsten

45.950 47.600 45.573

Verplichte en vrijwillige bijdragen
Afdracht Aartsbisdom Utrecht, collecten voor derden

50.842 55.600 51.952

Begraafplaats kosten
Onderhoud begraafplaatsen en delven van graven 

24.437 25.250 28.149

Beheerskosten
Kantoorkosten, porti- en telefoonkosten, abonnementen

29.405 33.350 31.141

Incidentele lasten 274

498.436 517.610 501.900

BATEN € € €

Bijdragen parochianen
Kerkbalans, collecten, misintenties, huwelijken en uitvaarten, 
kaarsen en giften, opbrengsten Vriendenloterij

257.554 283.350 277.815

Opbrengsten uit bezittingen/beleggingen
Huur, erfpacht, koersresultaat beleggingen

58.005 58.500 17.222

Functionele inkomsten
Opbrengst zendmasten en adverteerders Drieluik

37.157 38.000 37.274

Begraafplaats en mortuarium baten
Grafrechten en overige vergoedingen

86.693 106.000 109.765

Nagekomen baten 6.546 5.680

Nadelig saldo 52.481 31.760 54.144

498.436 517.610 501.900
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Beste trouwe lezers,

Hier weer een mooie zin die ons kan inspireren voor 
de komende periode:

"De Heer is mijn licht, mijn behoud, 
wie zou ik vrezen?"

Psalmen 27: 1

Een citaat uit de overweging bij dit Woord van leven:
"Dit is een moment om ons vertrouwen in de liefde 
van de Vader weer opnieuw te beleven. Hij wil het ge-
luk van zijn kinderen en is bereid om onze zorgen op 
zich te nemen. Dan hoeven wij ons niet meer druk te 
maken over onszelf, maar zijn we vrij om ons licht en 
onze hoop met anderen te delen.”
Voor de volledige tekst zie: http://www.focolare.org/
nederland/

Hartelijke groeten van
Martin

With Joy
With Joy is altijd blij, want hij heeft het geheim ont-
dekt van het echte geluk! Wat is dat? Hij gaat door met 
beminnen ook al is het soms moeilijk! En hij geniet 
van alle liefde die hij krijgt. 
“Ga samen vooruit, laat je niet tegenhouden door de 
moeilijkheden die er altijd zijn en zullen zijn, maar 
maak van die hindernissen een springplank, voor een 
liefde die nog groter is, nog dieper, nog echter!” 

Lachen en uitlachen       
In de turnles lachte men ie-
mand uit die telkens van de 
bank viel. Dat was niet leuk 
voor hem en hij begon te hui-
len. Ook al was hij niet mijn 
beste vriend, ik ben opgestaan 
en naast hem gaan zitten. Al de 
anderen stopten met lachen. Ik 
begreep ineens veel beter wat 
het verschil tussen lachen en 
uitlachen is. Ik heb toen ‘dank 
u’ aan God gezegd.
Tiener uit België    

Als een 
lopend vuurtje

Project Nicaragua: gezond voedsel voor kinderen 

Voorbede voor de zondagen in de 
advent. Keren wij ons hart tot God 
en bidden wij: 

Voor de kinderen in Nicaragua 
die niet elke dag een goede maal-
tijd krijgen; 
dat er een einde komt aan hun on-
dervoeding 
en ze mogen groeien in kracht, 
zodat ze de kans krijgen echt kind 
te zijn, 

Voor de ouders (in Nicaragua) die 
elke dag moeten vechten voor hun 
bestaan; 
dat zij de moed niet verliezen en de 
hoop levend blijft in hun hart, 
zodat ze zicht houden op een 
nieuw begin. 
Voor de mensen die opkomen 
voor gerechtigheid en vrede in 
hun land; 
dat zij geen slachtoff er worden van 
geweld en bedreigingen, 
zodat zij kunnen blijven werken 
aan een betere wereld. 
Eeuwige God, bemoedig de harten 
van mensen met woorden van be-
vrijding. 
Amen. 

Collecteaankondiging 
In deze adventstijd waar we ons 
voorbereiden op de geboorte van 
Jezus, willen we ons ook inzet-
ten  voor kinderen overal ter we-
reld. Zoals voor de kinderen in het 
noorden van Nicaragua. In een 
van de armste en droogste gebie-

den in het land leven gezinnen 
die nauwelijks kunnen rondko-
men. Een groot aantal kinderen 
is ondervoed. Adventsactie on-
dersteunt de lokale organisatie 
Octupan die gezinnen leert met 
duurzame landbouwtechnieken 
van hun land te kunnen leven. Het 
geld wordt besteed aan landbouw-
trainingen, startpakketten en bon-
nen die in noodsituaties in te wis-
selen zijn voor voedsel. Laten we 
de kinderen hoop geven op een 
goede toekomst door deel te ne-
men aan deze collecte. Want delen 
smaakt naar meer!

Maak uw bijdrage over op reke-
ningnummer NL33 ABNA 0234 
1592 27 van RK Utrecht, onder ver-
melding van “Adventsactie 2020”.
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Van oudsher wordt van Kerst-
avond 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 hier-
toe niet de gelegenheid krijgen, 
zal de parochie tijdens het octaaf 
beide kerken elke dag een uur 
openen van 14:00-15:00 uur.

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 per-
soonlijk moment van bezinning of 
gebed. Er staat een kerstboom in de 
kerk waarin persoonlijke gebeden, 
gedachten en wensen opgehan-
gen kunnen worden. Aan het eind 
van het octaaf zullen al deze per-
soonlijke woorden in één gebed 
samengenomen worden tijdens de 
Eucharistieviering.

Enkele praktische punten:
•  Van 25 december tot en met 1 

januari zijn beide kerken elke 
dag een uur geopend van 14:00-
15:00 uur.

•  Tijdens dit uur kunnen er maxi-
maal 30 mensen aanwezig zijn 
in de kerk. Een groep vrijwil-

ligers zal bezoekers ontvangen 
en uit Corona-voorzorg con-
tactgegevens noteren en tijde-
lijk bewaren.

•  Mocht het een moment drukker 
worden, dan zal verzocht wor-
den om rustig door te lopen.

•  Er is geen apart Kindjewiegen 
op 25 december in de Willi-
brordkerk, 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 Maria-
kerk halverwege het open uur 
het Kerstverhaal voorgelezen 
worden als er kinderen zijn en 
het aantal bezoekers dit toelaat.

•  Er staat in beide kerken een 
kerstboom waarin u persoonlij-
ke gebeden, gedachten en wen-
sen kunt ophangen. Schrijf deze 
thuis alvast op een (gekleurd) 
briefj e, bijvoorbeeld in de vorm 
van een kerstbal of boomblad.

Octaaf van Kerstmis - elke dag een uur open kerk
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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) op 
zaterdag kunt u bellen met Zr. Lúcia 06-22097236

-  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. 
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Diaken Vincent van der Helm - 12 ½  jaar wijding 

Eucharistieviering livestream vanuit de 
Willibrordkerk-Mariakerk

Op 29 november vierde Vincent van der Helm zijn 12 
½  jarige diakenjubileum. Hij werd tot diaken van het 
aartsbisdom gewijd door de nieuwe aartsbisschop en 
huidige kardinaal dr. W.J. Eijk. Vincent is sinds zijn 
wijding werkzaam in de samenwerkende parochies 
H. Paus Johannes XXIII en H. Suitbertus. Met zijn 
vrouw Karin van der Helm-Brinkhof die heel actief is 
in onze parochie woont hij al vele jaren in De Meern. 
Hij vierde zijn jubileum in de H. Barbara in Culem-
borg op blijde maar bescheiden wijze vanwege de co-
ronabeperkingen. In zijn vrije uren is Vincent regel-
matig samen met Karin in de Mariakerk te vinden o.a. 
bij het Rozenkrans en Stille/geleide aanbidding op 
de zaterdagmorgen-zondagavond. Pastoor Los was 
aanwezig om Vincent en Karin te feliciteren en een 
bos bloemen namens de parochie aan te bieden.

Vincent, heel veel dank voor uw inzet binnen onze 
parochie en Gods zegen voor de toekomst. 

Sinds maart 2020 met de coro-
natijd, is er iedere donderdag om 
19.00 uur een Eucharistieviering in 
de Willibrordkerk Vleuten. Er mo-
gen net als op zondag 30 medepa-
rochianen aanwezig zijn. Nu is het 
aantal reserveringen aan de ma-
gere kant. Wij hopen dat er meer 
medeparochianen doordeweeks 
mee komen vieren. Mocht dit voor 
u een optie zijn, neem dit in over-
weging, want op zondag zitten we 
vaak aan het maximale aantal re-
serveringen.

Beeld en geluid verbetering
Wij zijn blij u te mogen melden, 
dat na lang tobben het ons gelukt 
is om het geluid voor de livestream 
te verbeteren. Het geluid komt nu 
rechtstreeks bij de uitzending. Met 
een eenmalig kleine investering 
(camera, microfoon en wifi  ver-
binding) hebben we zuiver geluid 
kunnen krijgen en stabiel beeld. 
Het is een grote aanwinst, zeker 
in deze tijd waarin er veel mensen 
niet naar de kerk kunnen/mogen 
komen. Zo blijft u verbonden met 
uw parochie. 
De Eucharistieviering van de Wil-
librordkerk kunt u volgen via de 
Facebookpagina van de Parochie 

Licht van Christus. Wij waarderen 
het als u ons wil LIKEN en mis-
schien ook delen. Zo bereikt het 
Woord van God meer mensen. Wij 
krijgen hier vaak fi jne reacties over. 

Op zondag is de Eucharistie-
viering van alle twee kerken via 
livestream te volgen.
•  Mariakerk De Meern om 9.30 

uur via kerkdienstgemist.nl 

•  Willibrordkerk Vleuten 11.00 uur 
via Facebookpagina van Paro-
chie Licht van Christus.

NB: Als iemand hulp nodig heeft 
met het aanmelden op Facebook 
of het installeren van App Kerk-
dienstgemist of een andere com-
puter-vraag heeft, aarzel niet ons 
te bellen (zr. Lúcia 06-22097236). 
Wij kunnen elkaar helpen!
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Benoeming diaken Jouke Schat

Aangrijpend verhaal van diaken Vaneker over corona

Per 1 januari is diaken Jouke Schat door de aarts-
bisschop tot diaken gewijd voor de Utrechtse pa-
rochies St. Martinus (Utrecht stad), de H. Gerardus 
Majella en Licht van Christus voor tien uur per 
week voor de tijd van een jaar met de mogelijkheid 
tot verlenging. 

Jouke Schat is voor een aantal parochianen geen 
onbekende omdat hij 12 jaar geleden bij ons zijn di-
aconale stage heeft gelopen. In 2009 is hij tot diaken 
gewijd. Naast zijn werk was en is hij als diaken ver-
bonden aan de R.K studentenparochie H. Thomas 
van Aquino (Broeders van St. Jan). Hij heeft sinds die 
tijd een aantal malen als diaken geassisteerd in de Mis 
op zondag. Samen met zijn vrouw Cecile spande hij 
zich vele jaren in voor Stichting Kinderhulp Togo, een 
diaconaal en medisch project in Togo. Onze parochie 
heeft daar de afgelopen jaren aan meegedaan via het 
bisschoppelijke Vastenproject. Hij was ook bestuurs-
lid en secretaris van de Nederlandse Vereniging van 
Voedselbanken.

De taak van Jouke Schat is de verschillende diacona-
le projecten en activiteiten in het geheel van de drie 
Utrechtse parochies te coördineren en te stimuleren, 
waaronder ook de Advents- en Vastenprojecten. We 
wensen Jouke een goede en vruchtbare tijd toe. 

Martin Los, pastoor

In het blad van het aartsbisdom “Op tocht” van no-
vember staat een aangrijpend verhaal van diaken 
Gerard Vaneker en huisarts Asbreuk over hun erva-
ringen met de ziekte corona. 

Gerard Vaneker is verpleegkundige en nachthoofd in 
het Antoniusziekenhuis in Nieuwegein. Huisarts As-
breuk zegt onder andere: “Toen ik mensen thuis zag 
sterven, ben ik echt geschrokken van hun gezichts-
uitdrukking, hoewel ik toch heel wat heb meege-
maakt in mijn loopbaan”. 

En diaken Vaneker zegt: “Bij mezelf en bij anderen zie 
ik wel dat de dood eerder geaccepteerd wordt als je 
erop vertrouwt dat dit het einde niet is. Mensen kun-
nen hun eindigheid eerder accepteren en het leven 
loslaten als ze het in Gods handen kunnen leggen”.  

Hij roept ook ons allen op medemensen die we nu niet 
meer in de kerk kunnen zien, op te bellen en niet in de 
steek te laten. Het hele artikel is hier te lezen: https://
www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2020/11/
Op-Tocht-09-2020-Diaconie-Werkers-in-de-ge-
zondheidszorg-in-tijden-van-corona.pdf. 
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Van 19 t/m 21 november hebben 
wij, Klaas van Meerten en Clara 
Balduino, deelgenomen aan het 
wereldwijd event van de ‘Econo-
my of Francesco’ (EoF). Middels 
een oproep door Paus Francis-
cus in mei 2019 met de bedoeling 
om 2.000 jonge economen, on-
dernemers en change makers bij 
elkaar te brengen in maart 2020 
bij Assisi om na te denken over 
een rechtvaardiger en duurzamer 
economie. Wij zouden naar Assisi 
zijn gegaan, maar door de Coro-
napandemie moest het event he-
laas maar begrijpelijk uitgesteld 
worden naar november. Om deze 
reden hebben meer dan 35.000 
mensen deel kunnen nemen aan 
het event. 

Het uitstel heeft nog meer moge-
lijkheden geboden aan de jonge-
ren om voorbereidingen op gang 
te zetten. ‘Webinars’, online bijeen-
komsten en uitwisselingen zijn 
georganiseerd waardoor ideeën 
werden gedeeld om de principes in 
de openbare brieven van de Paus, 
Laudato Si en Fratelli Tutti, toe te 
passen op de economie. Hieruit 
zijn wetenschappelijke en prakti-
sche voorstellen gekomen die een 
draai aan de huidige vorm van de 
economie kunnen geven om de 
mens en natuur centraal te stellen 
in plaats van het geld. De economie 
dient immers de mens te dienen 
en niet andersom. Daarom was 
de stad Assisi gekozen als setting: 

daar waar de 
jonge Fran-
ciscus van 
Assisi heeft 
gedeeld in 
de liefde van 
Jezus voor de armen en ‘minsten’ 
van de maatschappij, zo willen 
deze jongeren de economie van 
de toekomst hierop baseren. Deze 
voorstellen zijn gepresenteerd tij-
dens de EoF online bijeenkomst.  

Met energie, vreugde en enthousi-
asme zijn twaalf jongvolwassenen 
van Nederland, waaronder Klaas 
en Clara, fysiek bij elkaar geko-
men in het conferentiecentrum in 
Mariënkroon, Nieuwkuijk, om sa-
men deel te nemen aan het online 
event. Het zijn drie bijzondere da-
gen geweest met veel uitwisseling 
en inspirerende gesprekken in een 

verdiepende en een 
vreugdevolle sfeer 
van dialoog. Daar-
naast waren er ze-
ven ‘senior’ volwas-
senen aanwezig die 
ervaring hebben met 
onderzoek of een on-
derneming in het ka-
der van de EoF princi-
pes. De samenstelling 

van aanwezigen was divers in ker-
kelijke betrokkenheid, achtergrond 
en leeftijd, wat heeft geresulteerd 
in een vruchtbare ontmoetings-
ervaring. Ieder van ons ging heen 
met zijn of haar persoonlijke doe-
len om zo de principes van de EoF 
in eigen leven, werk en studie toe 
te passen. Dit is maar een begin: 
deze groep, en de deelnemers van 
de EoF wereldwijd, willen samen 
verder gaan. Iedereen is welkom in 
dit proces!
Voor meer informatie: 
www.francescoeconomy.org  
Clara Balduino
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Verslag Kevelaerlof in Houten
In de Onze Lieve Vrouwe Ten-
hemelopneming kerk te Hou-
ten (parochie Paus Johannes 
XXIII) werd op zondagmiddag 4 
oktober een Kevelaerlof gehou-
den. Mgr. Th. Hoogenboom was 
hoofdcelebrant tijdens dit Keve-
laerlof, pastoor H. Boogers (gees-
telijk directeur van de Utrechtse 
Broederschap), pastoor F. Hoge-
nelst (parochie Paus Johannes 
XXIII) en diaken J. Collignon ver-
leenden ook hun medewerking 
aan deze viering. “Het is fijn om 
elkaar te treffen in deze oktober-

maand, ook Mariamaand, naast 
de Wereldmissiemaand. Maria’s 
missie is om ons te verbinden 
met haar Zoon, waarbij zij tege-
lijk vereerd wordt om haar gun-
sten. Vanuit onze bedevaart naar 
Kevelaer mede als troosteres der 
bedroefden.” aldus de Broeder-
schap.

In zijn openingswoord riep mgr. 
Hoogenboom in herinnering dat 
ook voor de Broederschap Onze 
Lieve Vrouw van Kevelaer het jaar 
2020 anders is verlopen dan ver-

wacht: “In februari werden we ruw 
geconfronteerd met het coronavi-
rus dat tot op de dag van vandaag 
onder ons is. Bijna ineens stond 
ons leven stil, gingen grenzen op 
slot en kon er niet of nauwelijks 
meer gereisd worden. Toch gin-
gen we op 28 augustus jl. in klein 
verband naar de ons zo vertrouw-
de bedevaartplaats Kevelaer, naar 
Maria die daar wordt vereerd als 
Consolatrix afflictorum, de ‘Troos-
teres van de bedroefden’. In de 
Kaarsenkapel werden we hartelijk 
verwelkomd door rector Kauling. 

Economy of Francesco’ 
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Grote gebeurtenissen werpen hun 
schaduwen vooruit. Dat gebeurt 
zeker nu met de regels van het co-
ronatijdperk. Alles is anders dan 
de kerstvieringen in voorgaande 
jaren. Maar de meeste van ons 
hebben het gered. De aan-huis-
bezorgde-diners  en brunches zijn 
besteld. De ingrediënten voor de 
doe-het-zelf-koks zijn in huis. De 
kerstboom, kerststal en  de nieuwe 
aankopen uit de kerstshows van de 
tuincentra hebben hun plaats in 
kamer en tuin gekregen. 

En een zeer belangrijk aspect is 
het antwoord op de vraag: wie no-
digen wij uit zodat wij ons aan de 
regels van het RIVM houden. Wan-
neer jouw familie en wanneer de 
mijne? Door wie worden wij dit 
jaar uitgenodigd?
Nu even aandacht voor het kerst-
verhaal dat de reden is voor alle 
voorgaande problemen en activi-
teiten. En met name voor de posi-
tie van Maria. Een hoogzwangere 
vrouw die gedwongen door de be-

zetter van haar land op reis moest. 
Als voorbereiding op de grote ge-
beurtenis heeft zij in de simpele 
bagage die ook gedragen werd 
door het ezeltje doeken gestopt. In 
een oeroude traditie werden pas-
geboren baby’s strak in doeken 
gewikkeld. In het kerstevangelie 
van Lucas staat: en zij wikkelde het 
kind in doeken.
Bij onze kerstboom plaatsen wij 

ook dit jaar weer ons eenvoudige 
niet design stalletje waar Maria 
rechts van de kribbe knielt en de 
zwarte koning links. Jozef staat 
met de witte koningen achter het 
kribje. Black lives matter.(Het leven 
van zwarte mensen doet er toe)
Alle lezers wens ik een vredig 
kerstfeest toe met huiselijke gezel-
ligheid. 

Joke Eijzenbach-van Eck

Vervolgens boden we de traditio-
nele bedevaartskaars aan en vier-
den we de Eucharistie rond het 
jaarthema van Kevelaer ‘Ich bin wo 
Du bist’.”
Tijdens het Kevelaerlof in Hou-
ten werd gelezen uit het Evangelie 
volgens Johannes (Joh. 19, 25-27), 
de passage waarin de evangelist 
beschrijft hoe onder anderen Ma-
ria, de Moeder van de Heer, en de 
apostel Johannes onder het kruis 
staan. Mgr. Hoogenboom merkte 
in zijn homilie onder meer op dat 
door de coronaviruspandemie de 
mensheid veel lijdt en dat niet al-
leen de Heer maar ook Maria met 
al dit lijden begaan is: “Het Evange-
lie van vandaag wordt ook gelezen 
op de dag na het Feest van Kruis-
verheffi  ng, op de gedachtenis van 
Onze Lieve Vrouw van Smarten. 
Een feest en een gedachtenis die 
doordrenkt zijn van passie, lijden, 
en van compassie, medelijden. Lij-
den waaronder onze wereld zo ge-
bukt gaat; medelijden dat in onze 
wereld zo vaak afwezig is door de 

cultuur van individualisering en 
verschraling van het sociale leven. 
De wereld, de Kerk heeft ware com-
passie hard nodig en het Evangelie 
van vandaag onderricht ons in die 
ware compassie, dat diepgaande 
medelijden. Maria lijdt door het 
lijden van haar Zoon Jezus, maar 
zij lijdt ook met Hem en haar deel-
name aan het lijden van Chris-

tus is tegelijkertijd deelname aan 
het lijden van de mensheid. Deze 
Mariavespers met uitstelling van 
het Allerheiligst Sacrament is een 
uitnodiging om ons paasgeloof te 
laten versterken en vernieuwen 
door de gave van de werkelijke en 
blijvende tegenwoordigheid van 
Christus in de Eucharistie. Moge 
Maria, de ‘Eucharistische Vrouwe’ 
ons leiden en begeleiden om op 
vruchtbare en vreugdebrengende 
wijze te doen wat Jezus ons heeft 
opgedragen om te doen in zijn 
Naam en tot zijn gedachtenis. Bid-
den we op voorspraak van Maria, 
Onze Lieve Vrouw van Kevelaer, de 
Troosteres der Bedroefden dat we 
moedig in geloof onze pelgrims-
weg verder mogen gaan, dat we 
het geloof trouw mogen bewaren.”
Uit de Parochie Licht van Christus 
waren we met drie personen verte-
genwoordigd.
Het was fi jn om je toch zo even 
met Kevelaer verbonden te voelen.

Toos Oostrom

Kerstfeest 2020
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Deze maand is het bijbelvers genomen uit een antiek gebed uit het boek Psalmen.

In deze decembermaand lezen we over God die ons licht geeft en dat we niets 
hoeven te vrezen.

Laten we elkaar 
dan ontmoeten 
in de weder-
zijdse liefde 
van het 
evangelie, 
laten we onze 
ervaringen 
met elkaar 
delen.

Het is een uitnodiging om ons geloof te vernieuwen: God bestaat en Hij houdt van mij.

> Ontmoet ik iemand? 
Dan mag ik geloven dat God mij door die persoon iets wil zeggen.

> Komt er een lijden op me af? Ik geloof dat God me 
liefheeft.

> Gebeurt er iets wat mij blij maakt? God houdt van me.(Psalmen 27:1)

“De Heer is mijn 
licht, mijn behoud, 
wie zou ik vrezen?”

Woord 
van 
leven

Hij is hier met mij, 
Hij is altijd met mij, 
weet alles van mij en 
deelt in iedere gedachte, iedere blijdschap, ieder verlangen. Hij draagt 
samen met mij al mijn 
zorgen, iedere beproeving in mijn leven. 

Hij heeft beloofd dat Hij aanwezig is waar twee of 
meer in zijn Naam bijeen 
zijn. 

www.focolare.nl

“De Heer is mijn licht, mijn 
behoud, wie zou ik vrezen?”

“De Heer is mijn licht, mijn 
behoud, wie zou ik vrezen?”

“De Heer is mijn licht, mijn 
behoud, wie zou ik vrezen?”

Op die manier zullen 
we de vruchten van 
zijn aanwezigheid 
kunnen ervaren:  

CADEAUTJES

Mijn vader werkt bij een 
groot bedrijf. Het was 
bijna Sinterklaas en we 
maakten onze 
verlanglijstjes. 
Vader vertelde over de vele 
gezinnen op zijn werk die 
maar net kunnen rondkomen. 
De kinderen krijgen zeker 
geen cadeautjes. 

Kunnen wij niet iets doen? 
We zijn op zolder gaan 
kijken en hebben zo veel 
moois gevonden. Speelgoed 
waar we niet meer mee 
spelen, maar dat nog heel 
prima is. We hebben heel 
veel pakjes gemaakt en we 
zijn bij de mensen langs 
gereden en hebben bij vele 
gezinnen iets voor de deur 
gezet. Het gaf ons allen 
veel licht en vreugde. 

J. K. en E. - Nederland
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Kant-en-klare kratten met producten ophalen bij de 
voedselbank, zonder enige keuzevrijheid, is straks 
verleden tijd in Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern. 

Oprichtster van de Vinex-voedselbank Sabiet Bal-
wantgir en haar vrijwilligers hebben na een lange 
zoektocht een winkelpand in Terwijde gevonden, 
waarin zij volgend jaar mei een ‘sociale supermarkt’ 
zullen beginnen. In De Meern komt een mini-versie 
voor Vleuten en De Meern.

De bevlogen vrijwilligers joegen hun droom na: een 
supermarkt waar cliënten, net als de beter bedeelde 
mensen in de wijk, hun eigen keuzes kunnen maken. 
“Nu hebben mensen dat niet en ik geloof niet meer in 
deze manier van hulp. Je wilt dat mensen ook voor-
uitgang boeken, uit hun situatie komen. Daarom hel-
pen we op de locatie ook bij een sollicitatiebrief of het 
invullen van formulieren”, vertelt Balwantgir. “Je moet 
je geen Jumbo of Albert Heijn voorstellen, het is veel 
kleiner en het vlees ligt niet in schappen maar in een 
koelkast”, legt ze uit. De cliënten - via hulpinstanties 
doorverwezen - komen op afspraak boodschappen 
doen, hierbij wordt een puntensysteem gehanteerd. 
Het maken van gezonde keuzes wordt gestimuleerd. 
“Cola of snoep kost bijvoorbeeld veel meer punten 
dan rijst of melk. De ongezondere producten zullen 
ook niet voor het grijpen liggen. Uiteraard houden we 
wel rekening met feestdagen”, zegt ze.

Op dit moment is stichting VoedselbankPlus Leid-
sche Rijn nog in een gemeentelijk pand gevestigd, 
maar straks opereert ze zelfstandig. De gemeente had 
wel een locatie aangewezen, maar die voldeed vol-
gens de organisatie niet aan de hedendaagse eisen en 
was bovendien maar één dag per week beschikbaar 
voor een kratten-uitgifte. Dit is niet wat de vrijwilli-
gers voor ogen hadden voor de cliënten in de wijken, 

die straks op drie dagen en op verschillende tijdstip-
pen langs kunnen komen.
De huur voor het pand moet wel betaald worden, net 
als voor het huidige gemeentepand aan de Belcam-
postraat. “We blijven afhankelijk van donaties, maar al 
die jaren is zo’n 80% van alle benodigdheden en do-
naties ook direct uit de wijken gekomen, de saamho-
righeid is groot.”

(donaties Stichting Voedselbankplus Leidsche Rijn: 
NL62RABO0175829578)

Bron: Bij Ons in De Buurt, Leidsche Rijn e.o. 

Wij blijven u informeren
De producten voor de voedselbank blijven welkom. 
Alles is welkom. In de Mariakapel is een mand waar u 
te alle tijd spullen kunt deponeren. De deur is de hele 
dag open.

Voor vragen bel of stuur een whatsapp berichtje zr. 
Lúcia 06-22097236 Alvast dank.

Aanmelden Eerste H. Communie
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.  

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

Aanmelden H. Vormsel
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.
Voor vragen en aanmelding kunt u 
een mail sturen naar:
vormsel@lichtvanchristus.nl

Laatste kans! Meedoen met Eerste H. Communie en Vormsel

Voedselbankplusleidscherijn wordt 
sociale supermarkt
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KiNdeRpaginaVertrouw op Mij!

Het Joodse volk heeft veel tegenslagen meegemaakt, 
zoals toen ze in een vreemd land moesten leven, ver 
van hun vaderland.

Tijdens die verdrietige en moeilijke jaren heeft het volk 
ervaren dat God hen nooit alleen heeft gelaten.

Hij heeft hen steeds geleid, beschermd en bevrijd. 
Laten ook wij vertrouwen op God, Zijn liefde voor ons 
is als een zon die nooit ondergaat.

Ook ik ben niet boos geworden op mijn klasgenoot. 
Ik ben de prik gaan halen en was niet bang voor de 
pijn.”

“De Heer is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen?” (Ps 27:1)

Ervaring van Bernard:
“Een klasgenoot van mij is ziek geworden en heeft een 
besmettelijke ziekte. Daarom moesten alle kinderen 
van de klas naar de huisarts om een prik te halen.

Veel kinderen waren boos op die klasgenoot omdat 
die prik pijn deed. Ik moest aan Jezus denken. Hij 
was niet boos geworden op de mensen die hem aan 
het kruis hadden geslagen en hadden laten lijden.

December 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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Vertrouw op Mij!
“De Heer is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen?” 

(Ps 27:1).
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20 december 2020
4e zondag van Advent 
1e lezing   2 Samuël 7,l-5.8b-11.l6
2e lezing   Romeinen 
 16,25-27
Evangelie Lucas 1,26-38

24 december 2020
Kerstnacht 
1e lezing Jesaja 9,1-3.5-6
2e lezing Titus 2,11-14
Evangelie Lucas 2,1-14

25 december 2020
Kerst dagmis 
1e lezing Jesaja 52,7-10
2e lezing Hebreeën 1,1-6 
Evangelie  Johannes 1,1-18  

26 december 2020
Tweede Kerstdag 
1e lezing    Hand. 6,8-10; 7,54-60
Evangelie  Matteüs 10,17-22

27 december 2020 
Feest van de H.Familie 
1e lezing   Sirach 
 3,3-7.14-7a  
2e lezing    Hebreeën 11,8.11-12. 

17-19 
Evangelie  Lucas 2,22-40  

of 2,22.39-40

1 januari 2021
H. Maria, moeder van God 
1e lezing Numeri 6,22-27
2e lezing   Galaten 4,4-7
Evangelie  Lucas 2,16-21

3 januari 2021
Openbaring des Heren  
1e lezing  Jesaja 60,1-6
2e lezing  Efeziërs 3,2-3a.5-6
Evangelie Matteüs 2,1-12

10 januari 2021
Doop van de Heer 
1e lezing Jesaja 42 1,4.6-7 
2e lezing   Hand. 10, 34-38 
Evangelie  Marcus 1,7-11

17 januari 2021
2e zondag door het jaar 
1e lezing 1 Samuël 3,3b-10.19
2e lezing    1 Korintiërs 

6,13c-15a. 17-20
Evangelie  Johannes 1,35-42

Lezingen 
van de 
maand

           

               

Doopvieringen

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

Willibrordkerk Mariakerk gezamenlijke
Vleuten De Meern voorbereiding 
  op zondag      
6 februari 27 februari 10 januari
6 maart  27 maart  14 februari

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 pas-
toraal centrum: telefonisch op werkdagen van 9.00-12.30 uur of per 
email dopen@lichtvanchristus.nl

dopeling per viering tenzij deze uit 1 huishouden komen.

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 - niet op 25 december en 1 januari 
Mariakerk zaterdag 9.30 uur - niet op 26 december

Geleide Aanbidding
Mariakerk zondag 3 januari om 19.00 uur

Openstelling kerken tijdens Octaaf van Kerstmis 
(25 december t/m 1 januari)
Beide kerken geopend tussen 14.00-15.00 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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Volgens cijfers van het Centraal 
Bureau van de Statistiek in 2019 
kiest ca. 30% van de nabestaan-
den voor het begraven van een 
overledene en ca 70% voor een 
crematie. 

Het stijgende aantal crematies en 
de vragen van parochianen welke 
mogelijkheden er zijn op de kerk-
hoven van de parochie Licht van 
Christus is aanleiding geweest om 
op het kerkhof in Vleuten ook de 
mogelijkheid aan te bieden voor 
het plaatsen van de urn in een ur-
nenkelder. 

Na een crematie kunt u verschil-
lende bestemmingen aan de as 
geven. U heeft de gelegenheid 
om hierover een goede beslissing 
te nemen; de wet schrijft voor dat 
as van een overledene pas een 
maand ná de crematie vrijgege-
ven mag worden. U kunt na deze 
periode invulling geven aan de be-
stemming. We lichten u graag voor 
over de vele mogelijkheden die de 
kerkhoven in De Meern en Vleuten 
van de Parochie Licht van Christus 
voor u hebben.

Urnenmuur/ Columbarium
De urn wordt bijgezet in een muur. 
Deze muur is opgedeeld in vakken. 
Per vak kunnen maximaal twee ur-
nen geplaatst worden. Om de vak-
ken af te sluiten gebruikt men een 
natuursteen plaat. In deze plaat 
komt de naam van de overledene 
te hangen met de datum van ge-
boorte en overlijden. Ruimte voor 
het plaatsen van aanvullende za-
ken zoals bijv. bloemen is niet mo-
gelijk. 

Urnenhof
Een deel van het kerkhof is speci-
aal ingericht voor het bijzetten van 
urnen te midden van het groen. 
De plaatsing van de urnen kan on-
dergronds in een koker of onder-
gronds in een urnenkelder.
In de urnenkoker kunnen maxi-
maal 2 urnen geplaatst worden 
waarbij wel gelet moet worden op 
de juiste maat van de urn.
Urnen zijn er in tientallen soorten 
en maten. De materialen kunnen 
variëren, net als de kleuren en de 
vormen. Er zijn heel uitbundige en 
kostbare urnen, maar ook eenvou-
dige urnen die verkocht worden 
tegen een lagere prijs.

Nieuw op het kerkhof in Vleuten is 
de mogelijkheid de urn te plaatsen 
in een  betonnen urnenkelder van 
50 bij 50 cm. In een urnenkelder is 
meer ruimte als in de urnenkoker. 
U heeft dan ook meer keus bij het 
uitzoeken van een urn dan in de 
urnenkoker. Ook is het mogelijk in 
een urnenkelder meer dan 2 urnen 
te plaatsen. In de urnenkelder mo-
gen maximaal 4 urnen geplaatst 
worden.
De beschikbare zichtbare afmetin-
gen boven de grond zijn voor de 
urnen koker en voor de urnenkel-
der gelijk. Namelijk 50 bij 50 cm. 
Op de deksel kan een natuur- of 
composietsteen (50 x 50 cm) ge-
plaatst worden.
In de urnenhof van het kerkhof in 
Vleuten is er ook een mogelijkheid 
voor het plaatsen van een klein 
monument op de gedenkplaat van 
de urnenkoker.

Heeft u vragen, stuur een email 
met uw vraag en uw telefoonnum-
mer naar kerkhof@lichtvanchris-
tus.nl en wij nemen snel contact 
met u op.

Team kerkhof Vleuten

Uitbreiding aantal asbestemmingen kerkhof Vleuten

Om in deze tijden toch een beetje licht te brengen, 
hebben de kerken een gezamenlijke kerstactiviteit 
georganiseerd. De dagen voor kerst wordt er door 
elke kerk een scene uit het kerstevangelie uitge-
beeld en vanaf 24 December is een korte kerstfi lm 
van de zandprinses te bekijken.

Dit is online via Facebook: samenwerkende kerken 
Leidsche Rijn, te bekijken en hopelijk ook via onze 
eigen website (onder voorbehoud). Onze parochie 
zal met een kort fi lmpje rond de Mariakerk hier een 
mooie bijdrage aan leveren. Op de FB-pagina zal ook 
de route van een kinderspeurtocht geplaatst worden 
die ergens in de wijk te lopen is. Er kunnen dan af-
beeldingen van het kerstevangelie gezocht worden 
en afgestreept op een (zelf te printen) bingokaart.

Om zo veel mogelijk bewoners van Leidsche Rijn, De 
Meern, Vleuten e.o. een kerstwens te bezorgen, wor-

den door vrijwilligers 20.000 kerstkaarten verspreid.
Helaas is onze capaciteit beperkt en mag dit in de ge-
meente Utrecht alleen bij mensen met een ‘Ja’ sticker 
in de brievenbus bezorgd worden.

Dus mocht u er geen ontvangen hebben: bij deze 
alsnog de kerstwens van de samenwerkende kerken 
voor iedereen!

Samenwerkende kerken Leidsche Rijn presenteert: 

Kerstlicht in de nacht
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Beste mede-parochianen,
We kunnen terugkijken op een be-
wogen jaar. De wereldwijde pande-
mie Covid19, ofwel Corona, hield 
ook ons land in zijn greep. Hoewel 
het virus wegens de uiterlijke gelij-
kenis genoemd is naar een Kroon 
(Corona), zal 2020 voor velen be-
paald niet de geschiedenis ingaan 
als een kroonjaar, eerder als een 
rampjaar. We werkten thuis, scho-
len en horeca waren dicht, vakan-
ties onmogelijk. Mensen onder-
vonden eenzaamheid, verveling of 
fi nanciële problemen ten gevolge 
van het virus.

Velen hadden ook zorg voor een 
naaste of zichzelf bij een corona-
besmetting. En rouw als het virus 
de strijd won. Kerkdiensten waren 
niet of met zeer beperkte bezoe-
kersaantallen mogelijk. Als Caritas-
instelling van onze parochie zagen 
we ook de vraag naar fi nanciële 
hulp toenemen vanuit mensen die 
in problemen zijn gekomen. Met de 
mooie opbrengst van de jaarlijkse 
Paasactie konden we 35 mensen 
en gezinnen fi nancieel ondersteu-
nen. Maar ook zelf werden we als 
PCI getroff en door corona, althans 
onze penningmeester Hans van 
Dijk. Hij heeft zeer goed alle coro-
namaatregelen in acht genomen, 
meer dan dat zelfs, maar raakte 
tóch besmet. Hij werd heel ern-
stig ziek, zodanig dat wij voor zijn 
leven moesten vrezen. Met goede 
zorg, veel gebed en gesterkt door 
de ziekenzalving door pastoor Los 
is hij gelukkig inmiddels aan de 
beterende hand. Maar laat het een 
waarschuwing zijn voor ons al-
len: dit virus is geen anoniem be-
smettingsgetal tijdens het journaal, 
maar dichterbij dan je denkt en we 
mogen het niet onderschatten. 
Hoe vervelend ook, neem dus de 
maatregelen serieus en ga niet met 
veel familie en vrienden bijeenko-
men tijdens de feestdagen.

In de coronaperiode schakelde 
de kerk snel over naar livestreams 
zodat we nog wel met elkaar kerk 
kunnen zijn in deze donkere tijd. 
Want nu de dagen korter worden 
zien we uit naar de komst van het 

Licht: de geboorte van onze heer 
Jezus Christus. Dit jaar staat dat 
verlangen ook in het teken van el-
kaar weer mogen ontmoeten en 
aanraken: mens zijn met elkaar, 
een geloofsgemeenschap zijn met 
elkaar. Velen zijn eerder dan an-
ders begonnen met het versieren 
van hun huizen met kerstbomen 
en lichtjes. Laten we ook het lichtje 
in ons hart laten branden voor die-
genen die onze aandacht en hulp 
nodig hebben. Contact, wat anders 
vanzelfsprekend is, voelt nu als een 
gemis. Dus vaker iemand even bel-
len, een kaartje of bloementje stu-
ren, een boodschap meenemen 
voor de buurvrouw/man, of een 
extra donatie doen aan de PCI. Het 
wordt allemaal zeer gewaardeerd.

Door de coronamaatregelen kon-
den onze geplande PCI paas-
brunch en kerstdiner dit jaar helaas 
niet doorgaan. Wel geven we dit 
jaar in de week voor kerst aan onze 
cliënten en de aanmeldingen via 
de buurtteams van mensen die een 
steuntje kunnen gebruiken weer 
een mooi boodschappenpakket. 
Samen met een fl ink aantal vrijwil-
ligers zullen we die op 60 adressen 
in onze parochie gaan bezorgen.
Hoewel dit jaar anders dan an-
ders wensen we iedereen een za-

lig kerstfeest en alvast de allerbeste 
wensen voor een heel gelukkig en 
vooral gezond nieuwjaar. Laat 2021 
weer een kroonjaar zijn!

Kasper Driehuijs
Voorzitter Parochiële Caritas 
Instelling

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

Kerstgedachte: het lichtje in ons hart

   
Kerstmis – In onze tijd

In onze tijd wordt ‘t Jezuskind 
geboren

Het Licht verschijnt in duister 
van de nacht

Waar angst regeert klinken 
de engelenkoren

Daar daalt het Kind 
vol vrede naar ons af

Vrede voor jou en mij in 
Gods geboorte

Pax, midden in een wereld in de war
Daar mogen wij een lied 

van vrede horen
God met ons in een Kind, 

zolang verwacht
Nu zingen wij het lied van 

Zijn geboorte
De glimlach van een kind 

in onze nacht
Kind dat ons komt redden, 

ons wil horen
Kerstnacht in onze tijd - 

wij brengen dank

Henny, december 2020 – Kerstmis
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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
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binnen de parochiegrenzen. 
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 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
1 23 januari 2021 t/m 19 februari 2021 4 januari
2 21 februari 2021 t/m 19 maart 2021 1 februari

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

info@miltenburg-groen.nl
www.miltenburg-groen.nl

Betrokken & dichtbij.

Albert Schweitzerlaan 10
3451 EC Vleuten

T: 030 - 241 35 46
www.brokersadvocaten.nl

Betrokken 
& dichtbij.
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LICHT VAN CHRISTUS

www.matexdeuren.nl  | 030 662 90 29

Overheaddeuren
Schuifdeuren
Rol- en hefdeuren
Vouwdeuren
Snelroldeuren
Branddeuren
Kraanbaandeuren

Winkelcentrum Vleuterweide   Voor de Burchten 278   Vleuten

TWIJFELT U AAN  UW GEHOOR?
Stap bij ons binnen voor een vrijblijvend advies 

 of bel voor een afspraak: 030-666 44 44

Indien gewenst, kunt u ook aan huis bezocht worden. 

www.dehoorzaak.nl

Mereveldplein 030-6664667
Vleuterweide  030-7115667 www.bakkerverkerk.nl

Vertrouwen op een 
zorgeloos afscheid.

Sinds 1955 maakt Barbara Uitvaartverzorging 
iedere uitvaart even uniek, als de persoon zelf. 
Barbara. Altijd dicht bij U.

 Barbara Uitvaartverzorging | (030) 296 66 66 | www.barbarauitvaart.nl  

Nieuweweg 8 3621 AZ Breukelen
Nabij “De Strook” Tienhoven

0346-264480

Verhuur van
motorboten 
en sloepen

GROENTE - FRUIT - STREEKPRODUCTEN

THEMATERWEG 8  HAARZUILENS  06-54 33 84 22  WWW.DEHAARSEGAARD.NL

uitvaartverzorgingleidscherijn.nl
uitvaartverzorging

Uw uitvaartverzorging
in goede handen

Karel en Angélique 
van Dommelen

030 - 666 75 77


