
Parochie Licht van Christus   Vleuten - De Meern - Haarzuilens - Leidsche Rijn

22e jaargang 

nr 1  2021

Nieuwjaarstoespraak

Actie Kerkbalans



2

LICHT VAN CHRISTUS

Vervaart
Uitvaartverzorging B.V.

E: rouwcentrum@vervaart-uitvaart.nl

I: www.vervaart-uitvaartverzorging.nl

Uitvaartcentrum en Uitvaartwinkel
Veldzigt 53, 3454 PW  De Meern

Voor het regelen van een uitvaart,
informatie of een uitvaartverzekering op maat

Dag en nacht bereikbaar  bel 030 666 17 90

Vervaart
Uitvaartverzorging B.V.

AANNEMINGSBEDRIJF VAN ZUIJLEN B.V.
Lagehaarsedijk 9b - 3455 RN Haarzuilens - Tel. 030-6771557 en 6772592

www.vanzuijlenbv.nl

• Ontwerp, aanleg en onderhoud van sportvelden, maneges,
 plantsoenen en tuinen • Grond- en waterwerken Zandweg 151  |  3454 HB  De Meern

Tel. 030 6661579  |  www.bouwbedrijf-kok.nl

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Dorpsstraat 25 A 

3451 BJ  Vleuten

Tel: 030-6772742

Pa st .  Ohl la an 9   (030) 677 13 38
w w w.wiet sewolter s .n l

Pastoor Ohllaan 37
3451 CB  Vleuten
Hindersteinlaan 17
3451 EV  Vleuten
Tel. 030-677 1237  www.bakkerijakkermans.nl 

middenin Leidsche Rijn•  woningoverdrachten
•  hypotheekakten
•  samenlevingscontracten 
 en huwelijkse voorwaarden
•  schenkingsakten, testamenten 
 en afwikkeling nalatenschappen
•   ondernemingsrecht, oprichten 
 vennootschappen
•  verenigings- en stichtingsakten
•  juridisch advies en second opinion

ELEKTRA                
VERWARMING 

ZONNEPANELEN
0348 443401
info@jrtechniek.nl
www.jrtechniek.nlHARMELEN

DAALHUIZEN B.V.  Boteyken 345, 3454 PD  De Meern
Telefoon: 030 - 662 18 73  |  Mobiel: 06 - 53 23 46 49

info@daalhuizen.nl  |  www.daalhuizen.nl

w w w . t h u y s i n w o n e n e n s l a p e n . n l

Past. Ohllaan 25  Vleuten
T (030) 2452100

www.notarishagen.nl

adres   J.F. Kennedylaan 3 
3451  ZD  Vleuten

telefoon 030 - 677 34 34 
email info@aablom.nl
website www.aablom.nl

AA Blom BV
uw betrouwbare partner in
financiële dienstverlening 

M.ART
Mooie, gedrukte kaartjes 

voor de baby
www.martgeboortekaartjes.nl



3

Het eerste nummer van het nieuwe jaar ligt weer voor u. We zijn het er 
waarschijnlijk allemaal over eens dat het fi jn is dat 2020 voorbij is. Het 
jaar waar al zoveel over is gezegd en geschreven. 2021 voelt als een nieu-
we start; een jaar van hoop, geloof en liefde. De liefde voor elkaar, die 
momenteel soms naar de achtergrond verschuift. 

Toen ik nog studeerde, brandde mijn oma altijd een kaarsje voor me als 
ik een belangrijk examen had.  Doordat ze dit voor mij deed, voelde ik 
haar aandacht; een heel fi jn gevoel. Al bleek bij mijn wekelijkse bezoek-
jes regelmatig dat ze de examens door elkaar had gehaald en op de ver-
keerde dag of tijd een kaarsje had gebrand. Toch maakte dit niets uit, ik 
voelde me tijdens de examens altijd gesteund. Op deze manier kan het 
heel simpel zijn om iemand te steunen. 

Vraag aan de buurvrouw hoe het met haar gaat. Stuur een kaartje naar 
iemand die eenzaam is. Bel naar een oude vriend. Glimlach naar een 
vreemde op straat. Deze tijd waarin iedereen naar zichzelf kijkt, vraagt 
om mensen die omkijken naar een ander. 

Namens de redactie wens ik u een zalig 2021!

Lisette Oskam, redactie Drieluik

Als u deze nieuwe Drieluik leest, is 
het bijna zover dat we al een jaar 
niet gewoon samen konden ko-
men om de Eucharistie te vieren 
en allerlei kerkelijke activiteiten te 
verrichten. We zien gezichten voor 
ons van mensen die we normaal 
in de kerk tegenkomen. We vragen 
ons af hoe het met hen zal zijn. Het 
gebrek aan contact knaagt. Het 
geeft een gevoel van honger. 

Ook een jaar al niet met de ge-
meenschap of in koorverband 
kunnen zingen, terwijl zingen in 
de kerk een levensbehoefte is, is 
heel onwezenlijk. Het is alsof we al 
een jaar niet gesproken hebben in 
de taal van het geloof. Hoe zou het 
zijn, vragen we ons af, wanneer we 
alles weer kunnen als parochie en 
als gelovigen. Ik koester door alles 
heen de hoop dat we door het ge-
mis een verlangen zijn gaan voe-
len. Een verlangen naar het vie-
ren van Gods aanwezigheid met 
elkaar. Wat zou het mooi zijn als 
we straks weer de kerkdeuren wa-
genwijd open kunnen zetten voor 
iedereen. 

Dat we zeker de eerste tijd goed ge-
vulde kerken hebben alsof we een 
bevrijding vieren. We zullen het 
als parochie nodig hebben om het 
geloof als nieuw en verfrissend te 
ervaren in de komende tijd. 

Om de uitdagingen die we als ge-
loofsgemeenschap ervaren met 
vertrouwen op te pakken. Meer 
daarover in het artikel “Emeritaat in 
het verschiet”. Moge H. Willibrord, 

de eerste bisschop van Utrecht, (zie 
omslag) ons door zijn voorbeeld en 
kracht inspireren in dit jaar 2021. 

Pastoor Martin Los
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           Mariakerk   Willibrordkerk

Eucharistievieringen
coronarooster

Afhankelijk van de duur van de lock-down onder voorbehoud

LICHT VAN CHRISTUS

Afhankelijk van de duur van de lock-down onder voorbehoud

Derde zondag door het jaar

zondag 24 januari *9.30 uur  pastoor M. Los **11.00 uur pastoor M. Los
  30 pers. reserveren verplicht  30 pers. reserveren verplicht

Vierde zondag door het jaar

zondag 31 januari *09.30 uur  pastoor M. Los **11.00 uur   pastoor M. Los
  30 pers. reserveren verplicht  30 pers. reserveren verplicht

Vijfde zondag door het jaar

zondag 7 februari *09.30 uur  pastoor M. Los en **11.00 uur  diaken W. van den Dool
  diaken W. v.d. Dool (preek)  woord- en communieviering
  30 pers. reserveren verplicht  30 pers. reserveren verplicht

Zesde zondag door het jaar

zondag 14 februari *09.30 uur  pastoor M. Los **11.00 uur  pastoor M. Los
  30 pers. reserveren verplicht  30 pers. reserveren verplicht

Aswoensdag

woensdag 17 februari *19.00 uur  pastoor M. Los **10.00 uur  pastoor M. Los
  30 pers. reserveren verplicht  30 pers. reserveren verplicht

*te volgen in beeld en geluid via Kerkdienstgemist.nl
**te volgen in beeld en geluid via de Facebookpagina van de parochie

Reserveren voor een viering kan via de website van de parochie: www.lichtvanchristus.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) 
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 

gesteld door de gastvrouw/heer

-  U wordt naar uw plek gebracht, u mag alleen 
zitten 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 

aanwijzing 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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misintenties

MARIAKERK 

zondag 24 januari   Lien Overbeek-de Klein, Overleden 
ouders Balk-van Lint, Co en  Riet van Doorn-van 
Rooijen, Annie Delput-Kooijman, Sjaan Tonen-van 
der Weijden, Femie aan de Stegge-Veldhuis, Henny 
Berendsen-Slingerland, Toon van Oostrom, Lydia 
Sturkenboom-Kloosterman, Joop van den Berg

maandag 25 januari tot zekere intentie

zondag 31 januari Henny Jongerius-Bruinsma, 
Herman Wessels, Piet Besemer en Sientje Besemer-
Oostveen 

maandag 1 februari
voor het welzijn van de parochie 

zondag 7 februari  Sjaan Tonen-van der Weijden 
(1e jaargedachtenis),  Gré van der Zandt-Zaal (1e 
jaargedachtenis), Paul van Straten (1e jaargedachtenis), 
Antoon en Stien Oude Wansink-Brinkhof, Pastoor 
Hubertus Vaessen, Femie aan de Stegge-Veldhuis, 
Joop Wernert, Adrie Sangers, Tonny van Oostrom-
van Oostrum, Tonny Gulitz-van Breukelen, Wim en 
Anny van Kimmenaede-de Groot

maandag 8 februari tot zekere intentie

zondag 14 februari  Annie Vink-Burger (1e 
jaargedachtenis), Henny Jongerius-Bruinsma 
(1e jaargedachtenis), Lies van Sterkenburg-van 
den Berg (1e jaargedachtenis), Ries van Stralen (1e 
jaargedachtenis), Joke Mathôt, Cisca van As-van 
Rooijen, Hein van den Oudenrijn, Sientje Besemer-
Oostveen, Bert Groeneveld, Hein en Bep Wendel-
Verheul, Corrie Koteris, Koos Joore

maandag 15 februari
voor het welzijn van de parochie 

Aswoensdag 17 februari tot zekere intentie

WILLIBRORDKERK 

zondag 24 januari Annie Diemel-de Lange (1e 
jaargedachtenis), Jos Neele, Jan Jacobs, An Sprong-
Versteeg, Grada Veldkamp-van Breukelen, Niek 
Ottenhoff , Threes van Dijk-Boog 

donderdag 28 januari tot zekere intentie

zondag 31 januari  Adie Jacobs-van den Brink (1e 
jaargedachtenis), Toos Muskens, Johan en Gerben 
Verhoef, Beb Schoote-van Zuijlen, Jack Schoote, 
Anny van Zuijlen, Ria Smits-Slaats, Herman Goes 

donderdag 4 februari
voor het welzijn van de parochie 

zondag 7 februari Paul de Rooij, Johannes de 
Rooij, Sien Lindeman-Veldkamp, Annie Reukers-
Kerste, Jeanne Leijten-Zwaans, Ineke van Hameren-
Hogeboom, Giel de Groot, Ida Vos-Jacobs, Bep 
Oostrom-Korrel, Gerrit Visser, Piet van den Berg, 
Janny van Rossum-van Kleef, Ben Kosterman, Kitty 
Gruters-Steehouwer, Toon de Groot

donderdag 11 februari tot zekere intentie

zondag 14 februari  Jeanne Leijten-Zwaans (1e 
jaargedachtenis), Jos Neele (1e jaargedachtenis), 
Wout Baltus (1e jaargedachtenis), Gert en Marie 
Versteeg-van den Berg, Ria de Graaff -Schalkwijk, 
Annie Oostveen-Verhoeff ,  Cor Miltenburg, Threes 
van Dijk-Boog 

Aswoensdag 17 februari 
voor het welzijn van de parochie 

donderdag 18 februari tot zekere intentie
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Preek van de maand

Zondag 5B. 4 februari 2003. Job 
7,1-4.6-7; Mc.1,29-39. 

Vroeg, nog diep in de nacht, stond 
Hij op, ging Hij naar buiten en be-
gaf zich naar een eenzame plaats, 
waar Hij bleef bidden.

Toen ik in het evangelie dit zinne-
tje las, viel het me op, hoe druk het 
om Jezus geworden is. Hij komt op 
sabbat uit de synagoge, waar Hij 
iemand die van een onreine geest 
bezeten was bevrijd heeft van die 
geest. Dat stukje sloot af met de 
opmerking dat zijn faam zich ver-
spreidde door heel de streek. Als 
Hij dan bij Simon thuis komt, blijkt 
diens schoonmoeder ziek: dus dat 
moet ook nog even. Maar goed, nu 
zal het rustig worden. Nee hoor: 
men bracht allen die lijdend of be-
zeten waren bij Hem. Heel de stad 
stroomde voor de deur samen. 
Heeft Hij nog even geslapen, als 
de laatste vertrokken is? Misschien. 
De anderen in elk geval wel, want 
die moeten Hem zoeken, om Hem 
te zeggen: Gauw komen, want het 
is alweer een drukte van belang bij 
de voordeur van ons huis. Iedereen 
zoekt U.

Midden in die drukte heeft Jezus 
zich teruggetrokken om te bidden. 
Het is waarschijnlijk een levens-
behoefte van Hem. Mijn vader zei 
wel eens: Van geven gaat de beste 
koe nog droog staan. Je kunt dat 
gezegde gebruiken ten dienste van 
grote krenterigheid in het geven 
en dan is het een afschuwelijk ge-
zegde. Als je het niet in die richting 
interpreteert, bevatten de woorden 
een diepe waarheid. Je kunt alleen 
aan een ander iets geven, als je ook 
goed kunt ontvangen, als je ook 

jezelf kunt laten verzorgen. Dat is 
misschien wel de centrale beteke-
nis van gebed: je laten verzorgen 
door God, van Hem ontvangen.

Ik noem je laten verzorgen door 
God de centrale betekenis van ge-
bed. Ik gebruik dit woord en niet  
de belangrijkste betekenis, want 
wat bij het gebed het belangrijkste 
is, dat weet ik nog niet zeker en dat 
kan in de verschillende fasen van 
het leven ook verschillen. Maar het 
centrale, dat is het midden tussen 
twee vleugels. Het bidden heeft 
twee vleugels, waar wij zelf heel ac-
tief zijn, waar we als het ware mee 
vliegen. Aan de ene kant is er het 
smeekgebed en het biechtgebed. 
We bidden om dingen voor onszelf 
en voor anderen en we belijden 
wat er in ons omgaat: we biech-
ten schuld en zonde, maar ook wat 
we verlangen en verhopen. Aan de 
andere kant is er het danken voor 
gaven en het loven van Gods goed-
heid en wezen. Dat zijn de vleu-
gels, maar daartussen is de romp 
van het vogeltje en die romp is stil 
tussen de bewegende vleugels. En 
dat is het gebed als luisteren. Stil 
zijn voor Gods aangezicht, luiste-
ren naar de heilige Schrift en dan 
horen wat je ziel antwoordt: wat 
het moppert en afhoudt, maar ook 
waar het verlangt en beaamt. In die 
stilte is God met je ziel bezig. Af en 
toe fladdert het ene vleugeltje: je 
bidt om overgave, als je weerstand 
voelt; of om genezing, als in de 
stilte de gedachte aan een zieke bij 
je opgekomen is. Af en toe fladdert 
het andere vleugeltje: als het goed 
is om zo te zitten, uit je dank; als 
je blij was, omdat wat je hoorde je 
ineens liet zien wat er die dag ge-
beurd was en het goed was, dan 
gaat het hart even loven. En daarna 
weer gewoon stil zitten.

Wij weten niet hoe en wat Jezus 
gebeden heeft: dat hoort tot de in-
timiteit tussen de Vader en Hem. 
Vanuit de Geest van Vader en Zoon, 
die we gekregen hebben, weten we 
dat het liefde geweest moet zijn, 
die daar heen en weer gegaan is. 

Maar verder weten we niets en 
hoeven we ook niets te weten. 
Voor nieuwsgierigheid heeft het 
evangelie weinig te bieden. Dat wil 
zeggen: voor de nieuwsgierigheid 
van de praatprogramma’s en inter-
views op televisie. En wat ging er 
door U heen, toen U al die mensen 
zag, die bij U genezing zochten? 
Goh, en hoe bidt U daarna? Wordt 
U dan weer warm of komt er diepe 
rust over U? Voor dat soort onbe-
schaamdheid is er in het evangelie 
geen plaats. Die nieuwsgierigheid 
wordt niet afgewezen, omdat het 
evangelie iets stiekems wil. Nee, 
we mogen bij alles thuis zijn en er 
gebeurt niets dat het daglicht niet 
kan velen. Maar liefde wil het hart 
slechts aan liefde openbaren. Wie 
wil leren bidden, krijgt van Jezus 
een gebed te horen, dat alles be-
vat waar het Hem om gaat. Maar 
wie niet wil leren bidden, die krijgt 
geen interview over het gebed.

Ik weet dat wat ik tot nu toe over het 
gebed van Jezus heb gezegd voor 
een groot deel fantasie is. Ik stel het 
me zo voor dat Jezus gebed over-
wegend is geweest: stil bij de Vader 
verkeren, alles voor Hem leggen en 
dan Hem laten begaan. Er mag een 
woord komen, een gedachte, een 
troost of niks. Ik durf het zo te fan-
taseren, omdat ik bij Jezus op de 
school van het gebed gezeten heb, 
omdat ik van de kerk en in haar 
met name van mijn moeder en van 
monniken iets van de weg van het 
gebed heb geleerd. En dan mag je 
wat fantaseren, want bij verwanten 
is de kans dat je raak zit groter.

Eén aanwijzing dat onze fantasie 
wel op een goed spoor zit krijgen 
we. Wanneer Simon en Andreas, 
Jakobus en Johannes Hem gevon-
den hebben en tegen Jezus zeggen: 
Kom gauw, iedereen zoekt U, dan 
antwoordt Jezus: Neen, Ik ga niet 
met jullie mee, jullie moeten met 
Mij mee. We gaan verder naar dor-
pen in de omtrek, opdat Ik ook daar 
kan preken. Daartoe immers ben ik 
uitgegaan. Vanuit die beslistheid 
krijg ik het vermoeden dat Jezus 

door pastor Jozef Wissink
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het met Vader gehad heeft over de 
vraag, wat Hij precies moest doen. 
Zal ik hier in Kafarnaüm blijven en 
in de synagoge prediken en verder 
zieken genezen? Of moet ik rond-
trekken? Zal het accent vooral lig-
gen op het genezen of zal ik vooral 
de komst van Uw Rijk verkondi-
gen? Weer: wat er precies gebeurd 
is in zijn gebed, we weten het niet, 
maar ‘s morgens weet Hij het. Ik 
moet weg uit dit warme en goede 
huis. Mijn eerste taak is om in de 

hele streek de boodschap van Gods 
komen te verkondigen.

Trouwens gaat het bij onszelf ook 
niet vaak zo? Ik bedoel: we zijn 
biddend met iets bezig en er ge-
beurt niks. Je gaat even slapen en 
je wordt wakker en weet het: zo 
moet het en niet anders. Maar ook 
als je het ineens weet, terwijl je 
wakker bent, kun je nog niet pre-
cies zeggen, hoe het inzicht door-
brak. Het is er ineens. En meer 

hoef je ook niet te weten. Meer wil-
len weten zou nieuwsgierigheid 
zijn. We hoeven slechts te weten 
wat voldoende is om de weg naar 
God te gaan. Gods Woord als een 
lamp voor onze voeten: geen bak 
neonlicht, maar een spot van een 
zaklamp. Als manna: genoeg voor 
onderweg. Vandaag is er die ene 
broodkruimel: Hij ging ‘s nachts 
bidden. We weten niet wat en hoe, 
maar het heeft ons goed gedaan. 
Amen

7

Huiszegen - voorgedrukte kaart

Er bestaat een oud gebruik om aan het begin van het 
nieuwe jaar je huis te laten zegenen. Vaak schreef een 
priester aan de ingang van ieders huis het jaartal en 
daarbij de letters C+M+B. Je kunt ook een voorge-
drukte kaart ophangen. 

Wijzen
Deze letters worden in verband gebracht met de na-
men die vanuit de traditie aan de wijzen uit het oos-
ten zijn gegeven: Caspar, Melchior en Balthasar.
Zegentekst
Maar deze letters betekenen nog meer. Zij zijn ook de 
beginletters van de zegentekst "Christus Mansionem 
Benedicat", vertaald "Christus zegene dit huis".

Het opschrift blijft volgens de traditie staan tot het 
feest van Pinksteren als uitdrukking van het christe-
lijk geloof van de bewoners van het huis en als be-
scherming tegen de machten van het kwaad. 

Achter in de kerk kunt u kaartjes pakken om het op te 
hangen bij de ingang van uw woning.
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Dierbare parochianen, onlangs 
ben ik vierenzeventig jaar gewor-
den. Dit betekent dat ik aan mijn 
laatste jaar als pastoor begonnen 
ben. Het kerkrecht bepaalt dat 
een pastoor bij het bereiken van 
de vijfenzeventigjarige leeftijd 
zijn ambt in handen van de bis-
schop teruglegt. Dus binnen een 
jaar is het zover.

De laatste maanden denk ik hier 
natuurlijk al over na, en ik word 
mij er steeds meer van bewust dat 
het aanstaande emeritaat niet al-
leen mijzelf raakt maar ook onze 
parochie als geheel. Een aantal de-
cennia geleden was het nog van-
zelfsprekend dat een parochie kon 
rekenen op een nieuwe en eigen 
pastoor. De tijden zijn echter ver-
anderd en we zien in de parochies 
rondom ons dat dit niet langer een 
zekerheid is.

Opvolging en uitdaging
We weten allemaal dat er een 
priestertekort is dat alsmaar gro-
ter wordt. In de praktijk betekent 
dit dat parochies kunnen worden 
samengevoegd onder één pastoor. 
In onze parochie is dit al eerder 
gebeurd: in 2004 werden tijdens 
mijn pastoorschap de parochies 
Onze Lieve Vrouw ten Hemelop-
neming De Meern/Oudenrijn en 
H. Willibrord Vleuten/Haarzuilens 
samengevoegd tot de nieuwe pa-
rochie Licht van Christus. Moge-
lijk wordt hierin een volgende stap 
gezet en gaan wij samen met een 
buurparochie. Een variant hierop 
is dat wij een zekere zelfstandig-
heid behouden, maar met een 
buurparochie een gemeenschap-
pelijke pastoor en pastoraal team 
gaan delen. Wat ligt voor ons in 
het verschiet? Die vraag houdt mij 
bezig, want ik hoop natuurlijk en 
ik gun het u dat er niet te veel ver-
andert, dat de parochie herkenbaar 
blijft en vertrouwd mag voelen.
Ook het parochiebestuur denkt 
hierover na en onderhoudt contact 
met het bisdom.  De titel van het 
beleidsplan ‘Zorgzaam en Zicht-
baar’ is en blijft het streven. 
Onze bisschop staat voor een grote 
uitdaging en wij voelen met hem 

mee. Kardinaal Eijk heeft bij ver-
schillende gelegenheden echter 
uitgesproken dat Licht van Chris-
tus “de parochie van de toekomst” 
is met haar twee parochiekerken 
en alle faciliteiten in een gebied 
van 100.000 inwoners.
Het parochiebestuur heeft daarom 
het verlangen en de wenselijkheid 
kenbaar gemaakt dat er een eigen 
pastoor als opvolger komt, die alle 
pastorale aandacht kan geven aan 
de parochie Licht van Christus. 
Deze wens heeft zij onderbouwd 
met een document waarin een 
beschrijving staat van het huidige 
pastoraat, uw ruime betrokkenheid 
in vieringen, koren, werkgroe-
pen en bij allerhande pastorale en 
sociale activiteiten, en onze be-
trokkenheid bij het groeiende en 
dichtbevolkte stadsdeel Leidsche 
Rijn. Natuurlijk ondervinden wij 
als parochie ook de gevolgen van 
de moderne ontkerkelijking, maar 
wij menen dat wij hierin een vitale 
en kansrijke weg gaan.
U ziet dat er veel gaande is op de 
achtergrond van een aanstaand 
emeritaat. Ik kan mij echter goed 
voorstellen dat dit nog wat langs 
u heengaat. Het emeritaat van een 
pastoor raakt echter niet enkel de 
pastoor persoonlijk, maar ook de 
gelovigen en parochie. Het is niet 
zoals een pensioen van een werk-
nemer, die wordt opgevolgd en 
het bedrijf gaat onbewogen verder. 
Daarom wil ik u gelegenheid ge-
ven u te verbinden met de veran-
dering die aanstaande is.

Uw betrokkenheid door ora et 
labora
U bent wellicht bekend met de 
Benedictijnse uitdrukking ora et 
labora, oftewel ‘bid en werk’. Dit 
vormt het eenvoudig, poëtisch 
geformuleerde, maar fijnzinnige 
fundament voor een evenwich-
tig gelovig leven. Volgens mij kan 
dit devies ook richting geven aan 
hoe wij als gelovigen en   gemeen-
schap ons voorbereiden op de ver-
anderingen die met mijn emeritaat 
komen: wij wachten niet passief af 
wat er gaat gebeuren, maar betrek-
ken ons actief hierop door ons per-
soonlijke gebed en werk.

Een voorbeeld van werk dat reeds 
verricht wordt is o.a. het contact 
tussen parochiebestuur en bis-
dom, de opleiding van een groep 
parochianen tot parochiële voor-
ganger bij uitvaarten, het oprich-
ten en ontwikkelen van de pasto-
raatsgroep, en het stroomlijnen en 
verbinden van werkgroepen. Dit 
alles doen wij om goed voorbe-
reid te zijn op mogelijk ingrijpen-
de veranderingen, zodat er lokaal 
toch een verbondenheid en her-
kenbaarheid bewaard kan worden, 
en pastorale zorg en aandacht voor 
elkaar mogelijk blijft als wij opgaan 
in een grotere parochie.

Wellicht voelt u zich aangesproken 
of uitgenodigd om uw talenten, 
uw labora/werk voor een deel in 
te zetten voor uw parochie van de 
nabije toekomst?

Ik wil u ook uitnodigen tot ora, tot 
gebed. Dit is immers voor ieder-
een toegankelijk, ongeacht leeftijd 
of leefsituatie. Door persoonlijk 
gebed betrekken we ons gelovig, 
innerlijk en emotioneel bij het 
lot van elkaar als parochie en ge-
loofsgemeenschap. Jezus zelf ver-
trouwt ons immers toe “De oogst 
is groot, maar er zijn weinig arbei-
ders. Vraag dus de eigenaar van de 
oogst of hij arbeiders wil sturen om 
de oogst binnen te halen.” Laten 
we dit jaar samen vragen, samen 
bidden, om een nieuwe arbeider 
voor onze oogst, een nieuwe pas-
toor voor onze parochie.

Emeritaat in het verschiet
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GEDOOPT

5 december
Tobias

zoon van Roel Nieuwenhuizen 
en Eva Hendriks

12 december
Noah

zoon van Niels en 
Emma van der Pijl-Blom

OVERLEDEN

6 december
Paulus Hoonhout (Paul)
op de leeftijd van 87 jaar

echtgenoot van Nel Jacobs

De herdenkingsdienst was op 
15 december in de Mariakerk 

8 december
Stephanus Hendricus van 

Oostrom (Steef)
op de leeftijd van 86 jaar
weduwnaar van Veronie 

Steenbrugge

De crematie was in besloten kring

13 december
Nicolaas Cornelis Maria Verheul 

(Nico)
op de leeftijd van 53 jaar

De eucharistie ten afscheid was 
op 18 december in de Mariakerk 

met aansluitend begrafenis

15 december
Catharina Maria Gruters-

Steehouwer (Kitty)
op de leeftijd van 87 jaar

weduwe van Henk Gruters

De uitvaartdienst was op 
19 december in de Willibrordkerk 

met aansluitend begrafenis

20 december
Theodorus Nicolaas de Goeij 

(Theo)
op de leeftijd van 83 jaar

echtgenoot van Nel den Daas

De uitvaartdienst was op 
30 december in de Mariakerk met 

aansluitend crematie

21 december
Hermanus Bernardus Marinus 

Sangers (Herman)
op de leeftijd van 95 jaar

De crematieplechtigheid was op 
29 december in besloten kring

23 december
Engelina Helena Overbeek-de 

Klein (Lien)
op de leeftijd van 87 jaar

weduwe van Gerard Overbeek

De eucharistie ten afscheid was 
op 31 december in de Mariakerk 

met aansluitend begrafenis

Aandacht voor elkaarEen jaar van gebed en werk
Een nieuwe, eigen pastoor. Dit is 
onze eerste wens, en dit mogen 
wij uitspreken in ons gebed. La-
ten wij echter ook bidden voor de 
nieuwe pastoor in een pastorale 
situatie waarbij wij met een andere 
parochie samengaan. Het is goed 
om ons ook hier biddend op voor 
te bereiden, want dit is een realis-
tisch vooruitzicht.

Laten we ook bidden voor priester-
roepingen in het algemeen, heel 
bijzonder in Nederland. Want wij 
kunnen wel pleiten voor een eigen 
priester, maar er is zoals gezegd 
een groot tekort. Hierbij realiseer 
ik mij dat er in meer dan vijftig jaar 
geen priesterstudent uit ons mid-
den is voortgekomen. Hoe kun-
nen wij als kerk, cultuur en lokale 
parochie een plek zijn waar het 
verlangen om priester te worden 
kan ontstaan en groeien?

Laten wij ten slotte ook bidden 
voor de vele wijzen waarop Jezus 
Christus ons roept om onze talen-
ten en gaven in dienst te stellen 
van elkaar, de wereld en het Ko-
ninkrijk Gods. In dit nieuwe jaar 
zal in vieringen, gebedsmomen-
ten en een aantal activiteiten en 
bijeenkomsten aandacht gegeven 
worden aan de bijzondere wijzen 
waarop Jezus Christus ons roept 
voor de kerk en de wereld. Wij zul-
len woorden, vormen en sugges-
ties aanreiken voor uw persoon-
lijke gebed in de kerk maar ook 
thuis. De icoon van H. Willibrord, 
patroon van ons bisdom, uit het 
Ariënsinstituut, de priesteroplei-
ding, zal in 2021 in beide kerken 
aanwezig zijn, als pleitbezorger 
van ons bidden en werken (zie 
voorpagina).

Het is mijn diepe wens dat de aan-
staande veranderingen in onze 
parochie niet iets is dat langs u of 
over uw hoofden heengaat, maar 
dat het iets van u is. Het is mijn 
diepe wens dat u liefde en zorg 
voelt voor uw parochie en geloofs-
gemeenschap en dat u hiervoor 
wilt bidden en werken.

Martin Los, pastoor
mede namens parochiebestuur 
en pastoraal team
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Beste trouwe lezers,

Op de eerste plaats natuurlijk de beste wensen voor 
een nieuw jaar vol hoop naar het “nieuwe normaal”.

"Als jullie in Mij blijven, 
zullen jullie veel vrucht dragen.”

Johannes 15, 5-9

Een citaat uit de overweging bij dit Woord van leven:
"Van grote actualiteit getuigen de woorden van Chi-
ara Lubich die zij uitsprak in Genève tijdens de vie-
ring van de Dag van de Reformatie in oktober 2002: 
“Hoe groot is de behoefte aan liefde in de wereld! Je-
zus heeft gezegd dat de wereld ons als christenen zou 
herkennen door de wederzijdse liefde, door de een-
heid: ‘Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat 
jullie mijn leerlingen zijn’ (Joh 13, 35). 
Dat is ook een oproep voor alle Kerken om de eenheid, 
die al vele eeuwen lang verbroken is, te herstellen. Dit 
is de hervorming bij uitstek! Dit is wat de Hemel van 
ons vraagt. Het is de eerste stap in de richting van de 
universele broederschap. De wereld zal geloven wan-

neer wij verenigd zijn. Jezus heeft het gezegd: ‘Dat al-
len één mogen zijn, opdat de wereld gelove’ (vgl. Joh 
17, 21).”
Voor de volledige tekst zie: http://www.focolare.org/
nederland/

Hartelijke groeten van Martin

Always
Helaas alweer de laatste afl e-
vering van onze vrienden uit 
België met het vormselproject. 
Always is onvermoeibaar! Hij 
is heel ondernemend en laat 
geen enkele gelegenheid voor-
bij gaan om te beminnen! Jezus 
beschouwt elke kleine daad van 
liefde die je doet voor je naaste, 
als voor hem gedaan. 

Minder rommel of grotere 
acceptatie
Mijn zus is dikwijls vervelend. 
Ze maakt altijd rommel juist als 
ik de tafel nodig heb om mijn 
huiswerk te maken. Always herinnert mij eraan dat ik 
ook haar kan beminnen. Het is veel leuker zo. Kan ik 
er nu meer tegen omdat ik haar bemin of maakt ze nu 
inderdaad minder rommel?

Als een 
lopend vuurtje
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Adventsproject 
kinder-
nevendienst
Ook dit jaar hebben de kinderen 
uit de parochie iedere week ad-
vent gevierd. Twintig gezinnen 
kregen een tasje met daarin voor 
iedere adventsweek een verpakt 
cadeautje: knutselspullen voor 
leuke creatieve opdrachten. 

Zo werden er met veel plezier 
kleurige adventskransen ge-
maakt, kersthangers-, kaarten en 
een stalletje. 
Daarnaast konden kinderen via 
de website luisteren naar een Bij-
bellezing, een gebed en een leer-
zaam verhaal van Yuri. 

Hoewel anders dan voorgaande 
jaren, hebben we toch met zijn 
allen een mooie, inspirerende ad-
ventstijd gehad!



Beste parochianen,

Dit jaar gaat alles anders dan nor-
maal. Vanwege het Coronavirus 
kan er geen nieuwjaarsrecep-
tie worden gehouden. Het virus 
heeft het afgelopen jaar een enor-
me impact gehad op onze samen-
leving, op onze parochie en voor 
velen ook direct in de persoon-
lijke omgeving. Het was een jaar 
getekend door ziekte, verlies en 
sociale afstand.

Ook in onze parochie stond de we-
reld op zijn kop. Niets was meer 
vanzelfsprekend. Wie had een jaar 
geleden kunnen vermoeden dat 
uitgerekend in het jaar van de Eu-
charistie de kerken voor een aantal 
maanden gesloten zouden moeten 
worden en dat er daarna slechts 
met enkele mensen de Eucharis-
tie gevierd kon worden; eerst met 
maximaal 30 personen, daarna 100 
en nu weer met maximaal 30 men-
sen?

Ondanks alle beperkingen hebben 
we toch veel gedaan in het afgelo-
pen jaar. Toen de kerken vanwege 
het Coronavirus moesten sluiten, 
hebben we in korte tijd gerealiseerd 
dat vieringen in onze Mariakerk en 
Willibrordkerk via het internet en 
facebook gevolgd kunnen worden. 
De vieringen in de eigen parochie 
konden op deze manier, weliswaar 
zonder kerkgangers, doorgaan 
en meegevierd worden vanuit de 
huiskamer. 

Ook toen de kerken weer open 
mochten en vieringen toeganke-
lijk werden voor een klein aantal 

bezoekers, hebben we hard ge-
werkt om beide kerken “Corona-
proof” te maken, een reserverings-
systeem in te richten en een groep 
van gastvrouwen/gastheren te for-
meren om de vieringen in goede 
banen te leiden. Dit alles is in korte 
tijd gerealiseerd.
Het is gelukt om zoveel mogelijk 
vieringen door te laten gaan. We 
hebben de 1e Heilige Communie 
en Heilig Vormsel met de kinde-
ren gevierd en ook Kerstmis heb-
ben we met elkaar kunnen vieren. 
In de kerk allemaal in aangepaste 
vorm, naar de mogelijkheden van 
het moment, maar elke viering was 
ook thuis mee te beleven via de in-
ternetverbinding en zo waren we 
toch met elkaar verbonden.
Al deze activiteiten zijn alleen maar 
mogelijk geweest door een grote 
inzet van veel vrijwilligers. Daarom 
wil ik hen hierbij enorm bedanken 
voor hun inzet en betrokkenheid 
in het afgelopen jaar. Het is een te-
ken dat we met elkaar een levende 
parochie zijn en daar mogen we 
dankbaar voor zijn.

Een mooi moment in 2020 was de 
opening van de vernieuwde tuin 
van de Willibrordkerk. Door grote 
inspanning van het kerkhofteam 
en de vrijwilligers van het tuinbe-
heer is het gelukt de nieuwe tuin 
te realiseren, waarbij het nu moge-
lijk is geworden om vanuit de kerk 
via de tuin het kerkhof te berei-
ken. Bijzonder is dat de benodigde 
middelen voor dit project zijn ver-
worven door vele betrokken dona-
teurs en vrijwilligers die met geld, 
materiaal en persoonlijke inzet de 
vernieuwing van de tuin mogelijk 
gemaakt hebben.  Met name De 
Broederschap Vleuten en de ge-
meente Utrecht hebben een royaal 
aandeel gehad in het ter beschik-

king stellen van de middelen. Veel 
dank aan iedereen die dit mogelijk 
heeft gemaakt.

Daarnaast heeft het kerkhof in De 
Meern een grote opknapbeurt ge-
kregen. Een nieuw team vrijwil-
ligers heeft dit voortvarend opge-
pakt. Ook hiervoor heel veel dank.
We gaan het nieuwe jaar in dat nog 
steeds sterk getekend wordt door 
het Coronavirus. Er is gelukkig 
zicht op een vaccin, waardoor we 
hopelijk in 2021 weer terug kun-
nen keren naar de situatie waarin 
we als geloofsgemeenschap weer 
echt samen bijeen kunnen komen 
om ons geloof te vieren, elkaar te 
ontmoeten en lief en leed met el-
kaar te kunnen delen.
Voor het parochiebestuur staan er 
in 2021 twee belangrijke thema’s 
op de agenda. Als eerste is dit de 
opvolging van onze pastoor. Pas-
toor Los hoopt eind dit jaar zijn 
75ste verjaardag te vieren. Dan 
gaat hij offi  cieel met emeritaat. Het 
komende jaar zullen we bidden 
voor priesterroepingen en speci-
aal voor een goede opvolging van 
onze pastoor. 

Daarnaast vragen de fi nanciën van 
de parochie aandacht. In de vorige 
Drieluik heeft u kunnen lezen dat 
het tekort van de parochie in 2019 
ruim € 52.000 bedraagt. De ver-
wachting is dat het fi nanciële re-
sultaat in 2020 niet beter zal zijn. 
In 2021 willen we onze inkomsten 
vergroten door nieuwe initiatieven 
te ontwikkelen. 

Beste parochianen, namens het 
Pastoraal Team en Parochiebe-
stuur wil ik graag iedereen hartelijk 
danken die zich, op welke wijze dan 
ook, heeft ingezet voor onze paro-
chie. 2020 was een jaar met grote 
uitdagingen, maar samen met u en 
onze ruim 300 vrijwilligers hebben 
we er het beste van gemaakt. Laten 
we ons ook in 2021 blijven inzet-
ten voor ons mooie geloof en onze 
mooie parochie en dat we met el-
kaar het Licht van Christus mogen 
blijven uitdragen. Wij wensen u al-
len een Zalig Nieuwjaar toe.  

Jan Oomes, vicevoorzitter

Nieuwjaarstoespraak 2021
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Winterwonder
De winter is op deze dag begonnen

Terwijl ik rondom gele katjes zie
De hazel bloeit dat is een winterwonder
Er is nog lang geen lente in ’t verschiet
Het is zo klein en lijkt toch zo bijzonder

Ik weet niet of de bloei blijft als het vriest
Nu mag ik zien, er is iets nieuws begonnen

De hazel bloeit en ik zie het om niet,
versierd door regen, diamanten wonder 
Al schemert het en is het bijna donker
Midden in de winter, klinkt dit lenteliedHenny, 21 december 2020, 

Herfst, Kloosterpark

Nieuws van het parochiebestuur

Als u dit leest zijn we al weer enkele weken op weg 
in het nieuwe jaar. 2020 laten we achter ons als het 
jaar dat werd beheerst door het Corona virus, dat 
invloed had op ons eigen leven, onze samenle-
ving en op de hele wereld. Het heeft voor veel leed 
gezorgd, ook in onze parochie Licht van Christus. 
Voor onze parochie was 2020 ook het jaar waarin 
we een groot gedeelte maar heel beperkt samen de 
Eucharistie konden vieren in onze parochiekerken. 
Gelukkig konden we met de hulp van veel vrijwil-
ligers realiseren dat de vieringen online gevolgd 
konden worden. Maar wat zal het fi jn zijn als de 
kerken weer open kunnen voor iedereen die daar 
behoefte aan heeft.  
Elders in deze Drieluik leest u een stuk van pastoor 
Martin Los over zijn laatste jaar als pastoor van onze 
parochie en de oproep van het pastoraal team om 
in 2021 te bidden voor roepingen. Als onze pastoor 
eind van dit jaar de leeftijd van 75 jaar bereikt, moet 
hij zijn ambt neerleggen. Zijn emeritaat betekent 
voor ons het verlies van een pastoor die zich altijd 
met hart en ziel heeft ingezet voor zijn parochie. 
We zijn als parochiebestuur al enige tijd in gesprek 
over de toekomst van onze parochie en er is con-
tact met het bisdom hierover. We zijn een bloeiende 
parochie met veel kerkgangers en vrijwilligers. Het 
parochiebestuur zou graag zien dat onze parochie 
zelfstandig blijft en een nieuwe pastoor krijgt. Dat 
laatste zal in deze tijd niet makkelijk worden maar 
het is nog te vroeg om daar iets zinnigs over te 
zeggen. We zullen u de komende maanden op de 
hoogte houden.
Onze vicevoorzitter, Jan Oomes, blikt in zijn nieuw-
jaarstoespraak terug op het afgelopen jaar en kijkt 

vooruit naar het nieuwe jaar. Helaas was het dit jaar 
niet mogelijk om nieuwjaarsrecepties te organise-
ren. Normaliter houdt Jan Oomes daar de nieuw-
jaarstoespraak voor de aanwezigen.  U vindt deze 
nu in Drieluik. 
Elk jaar kiest het parochiebestuur een speerpunt, 
een zaak waar we extra aandacht aan willen beste-
den. In het verleden was dat bijv. het vrijwilligersbe-
leid (dat overigens onze blijvende aandacht heeft). 
Onze parochie staat, zoals u in de nieuwjaarstoe-
spraak kunt lezen, voor meerdere uitdagingen. Ko-
mend jaar zullen we daar vol goede moed mee aan 
de slag gaan. 

Ook deze kerst hebben alle vrijwilligers voor hun 
inzet een attentie gekregen, namens bestuur en 
pastoraal team, verzorgd door de activiteitencom-
missie. Net als vorig jaar was dat een heerlijk kerst-
brood, deze keer iets kleiner dan voorheen vanwe-
ge de fi nanciën van de parochie. We proberen zeer 
zorgvuldig te zijn bij het uitdelen van de attentie 
maar mocht u deze onverhoopt niet hebben gehad, 
terwijl u afgelopen jaar wel vrijwilliger was, laat dit 
dan s.v.p. weten aan het pastoraal centrum, tel. 030-
6774571.
Niemand weet wat 2021 ons gaat brengen, met 
name op het gebied van de bestrijding van het Co-
rona virus. We kunnen alleen maar hopen en bid-
den dat het gaat lukken om het virus onder de duim 
te krijgen, zodat er weer ruimte komt voor fysiek 
contact en samenzijn. Ik wens u namens het be-
stuur allen een gezegend en liefdevol 2021 toe. 

Monique Becking
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Met de inzet van vele vrijwilligers 
hebben we met de parochie Licht 
van Christus een héél groot aan-
deel gehad in de kerstactie van de 
Samenwerkende kerken. Het is 
gelukt om een mooi fi lmpje over 
de volle herberg op te nemen bij 
de Mariakerk. Deze is te zien op 
de website van onze parochie. 
(derde fi lmpje: De Herberg)

Er zijn 10 adressen gevonden rond 
de Mariakerk waar gedurende twee 
weken een poster achter het raam 
mocht hangen en een bijbehorend 
voorwerp mocht staan, voor een 
leuke en leerzame  kinderspeur-
tocht rond het kerstevangelie. 

De kinderen konden afbeeldingen 
van de gevonden onderdelen van 
het kerstverhaal  afstrepen op een 
bingokaart. Er waren nog meer 
mensen die hadden aangegeven 
wel onderdeel van de route te wil-
len zijn, maar we hebben besloten 
om een kortere tocht van 1,5 km te 
maken, geschikt voor ook de jon-
gere kinderen. 
Alle mensen die hebben meege-
daan of zich hiervoor hebben aan-
gemeld; ook namens de kinderen, 
heel veel dank!

Er zijn door totaal ongeveer 120 
vrijwilligers van zes verschil-
lende kerken maar liefst 20.000 
kerstkaarten verspreid in de oude 
kernen van Vleuten, De Meern, 

Haarzuilens, en álle wijken erom 
heen; De Balije, De Woerd, ‘t Weer, 

Veldhuizen, Vleuterweide, De 
Tol, Vleuten Haarzicht, Langerak, 
Parkwijk, Hoge Weide, Grauwaart, 
Leidsche Rijn Centrum, Leeuwen-
steyn, ‘t Zand, Terwijde en alles wat 
daar nog tussen ligt...  

De 40 bezorgers  van onze Pa-
rochie hebben totaal bijna 6000 
kerstkaarten rondgebracht. 
Het was een hele coördinatie en 
grote onderneming maar het is 
ons gelukt! 

Zonder uw hulp was het niet mo-
gelijk geweest om in deze rare tij-
den, zovéél mensen te bereiken 
met deze kleine boodschap van 
hoop en licht.

Wij zijn alle vrijwilligers heel erg 
dankbaar voor hun inzet!

Een dankbare verspreiding van het Licht van Christus
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Verslag van Nol Gresnigt over hun onvergetelijke, 
originele, Coronaproof, 50 jarige huwelijksdag.

23-12-2020  Nol en Frieda 50 jaar getrouwd!
De dag begon met leuke spontane fi lmpjes van de 
kinderen en kleinkinderen. 
Er werd een tentje aan de weg geplaatst door onze 
kinderen, die familie en vrienden hadden uitgeno-
digd ons te komen feliciteren.
Met een terrasverwarming en goede verzorging van 
eten en drinken was dat een leuke verrassing. Inclu-
sief een plaat van plexiglas, volledig coronaproof. Ook 
de regen deerde ons niet, de familie, vrienden en ken-
nissen konden onder een luifeltje staan en een gezel-
lig praatje met ons maken.

Een leuke onderbreking werd verzorgd door Martha 
en Jan, die op piano en dwarsfl uit ons een aubade 
brachten in Martha’s atelier.
En tot onze verbazing stond er toen het even droog 
werd een draaiorgel op de weg, met een aantal A.B.Z. 
leden, die ons uitnodigden een dansje te maken op de 
weg. Wel iets anders dan de dansvloer waar we al 35 
jaar vertier vinden, dansen doe je samen en houdt ons 
al vijftig jaar bij elkaar.
Ook zingen in het Caecilia koor en Zingen Houdt 
Jong, is een van onze hobby’s waar we veel plezier 
aan beleven.

Hopelijk kunnen we in de loop van volgend jaar weer 
verder met de dingen die we zo graag doen, en dat 
corona tot het verleden gaat behoren.

Wij kijken er naar uit! Frieda en Nol.
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Tegenlicht
Ik sta verscholen achter kale bomen

Het zonnelicht verblindt mijn vergezicht
Voor dit schelle sluit ik allebei mijn ogen
Zie niets dan zwarte vlekjes en wat licht

Heel langzaam doe ik beide ogen open 
Blijf stilstaan in de kaalte, zwart en wit

Aan kleur onttrokken kaalte van de bomen
Weg van het schelle, felle zonnelicht

Dan trekt een zweem van blauw de hemel open
Van vingerverf, aan mij gegeven zicht
Ik raak verwonderd over hemelbogen, 
om wat ik zien mag met een nieuwe blik

Henny, 18 december 2020, Kloosterpark

50 jarige huwelijksdag van de voorzitter van het 
Caeciliakoor, Nol Gresnigt en zijn Frieda



Ik ben Simon Kaly 12 jaar. Ik ben nieuwe misdienaar in de Willibrord-
kerk Vleuten. Ik vind het leuk om in de mis te dienen. Ik ben in Neder-
land geboren. Wij zijn in november 2019 uit Overvecht verhuisd met 
mijn ouders naar Vleuten. 

Ik ben Paul Kaly 20 jaar. Ik ben sinds december 2020 nieuwe acoliet in 
de Willibrordkerk Parochie Licht van Christus. Ik was 9 jaar toen mijn 
ouders en ik van Guinée (west Afrika) naar Nederland verhuisd zijn. Mijn 
ouders wonen 19 jaar in Nederland.
Vader Pierre Kaly is koster geworden in de Willibrordkerk Vleuten.

Oproep!
Wil je ook misschien misdienaar of acoliet worden?
Wij zouden het fi jn vinden als er nieuwe misdienaars/acolieten de groep 
zouden komen versterken.
Neem contact met zr. Lúcia via parochiesupportgroep@kpnmail.nl 

Het coronavirus raakt ons al-
lemaal. In ons werk, onze vrije 
tijd en het contact met familie en 
vrienden. En we moeten volhou-
den, want het einde is nog niet 
in zicht. Daar hebben we elkaar 
hard bij nodig. We willen de  tijd 
nemen om nog meer aandacht 
voor elkaar te hebben en stil te 
staan bij elkaars verdriet, teleur-
stelling en onzekerheid.

Met het landelijke initiatief 'Aan-
dacht voor elkaar' wil de overheid 
steun geven aan de vele initiatie-
ven die rond corona zijn ontstaan. 
Om deze beweging te stimuleren 
is een website gelanceerd; www.
aandachtvoorelkaar.nl, waarop 
initiatieven - van klein tot groot - 
worden verzameld. Gemeenten, 
(maatschappelijke) organisaties, 
bedrijven en individuen zijn op-
geroepen om hun initiatieven via 
deze website aan te melden. 

Ook jij kunt vandaag iets 
betekenen voor iemand die zich 
eenzaam voelt. Een klein gebaar 

kan het verschil maken. 

Ook kunnen mensen via deze 
website hun persoonlijke verhaal 
delen. Zodat er aandacht is voor 
elkaars verdriet, teleurstelling en 
onzekerheid. De vele mooie initi-
atieven en acties kunnen daarbij 
een inspiratie zijn om elkaar ver-
der te helpen om door deze moei-
lijke periode heen te komen.

Nieuwe misdienaar en acoliet 
stellen zich voor

Aandacht 
voor elkaar
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Dit jaar wordt die gehouden 
van 17 tot 24  januari en is 
als bijbelvers gekozen: 

"Als jullie in Mij blijven, 
zullen jullie veel vrucht 
dragen.”

In Hem “blijven”, 
in Zijn liefde zijn. 
Het is een uitnodiging om 
onze persoonlijke band met 
Hem te versterken. 

www.focolare.nl

"Als jullie in Mij 
blijven, zullen jullie 
veel vrucht dragen.” 
vgl. Johannes 15, 5-9

Na het leven van de eerste 
christenen en de kerk van 
het begin, zijn er in de loop 
van de eeuwen diverse 
kerkscheuringen geweest. 
Inmiddels bestaan er vele 
kerken naast elkaar: 
Doopsgezind, Orthodox, 
Katholiek, Gereformeerd 
en nog vele anderen. 
Eeuwenlang hebben 
christenen van 
verschillende kerken elkaar 
vaak onderling bestreden. 

De laatste decennia echter 
is er bij vele christenen 
een groot verlangen 
gegroeid naar eenheid en 
verzoening. 
Deze groei naar eenheid 
van de christenen wordt 
vaak aangeduid met het 
Griekse woord oecumene. 

Al vele jaren houden alle 
kerken in heel de wereld 
in de maand januari de 
gebedsweek voor de 
eenheid van de christenen. 

Onze
Ervaringen:

Christine: 
«Ik heb me ook aan-
gesloten bij dit initiatief 
om samen gevangenen 
op te gaan zoeken. 
Het maakt me blij om 
samen iets te doen voor 
mensen die het moeilijk 
hebben, ik voel dat God 
dichtbij is.»

Woord van Leven
januari

Dit is de ervaring van 
christenen van 
verschillende kerken 
in Palermo, Italië.

Salvatore heeft het 
initiatief genomen 
om gevangenen op 
te gaan zoeken.

«Ik zag dat velen van 
hen geen familie 
hadden die hen 
konden helpen.
Ik vertrouwde het 
idee toe aan God en 
vertelde het ook aan 
mijn vrienden in de 
kerk.»Deze woorden roepen ons op 

om Jezus te volgen, om net als 
Hij van ons leven een 
geschenk te maken voor de 
Vader en voor al onze naasten.

«Wanneer wij christenen 
naar onze geschiedenis 
kijken moeten we met 
verdriet constateren dat 
het vaak een opeenvolging 
is geweest van onbegrip, 
twist en strijd.

Daarvoor zijn zeker allerlei 
historische, culturele, 
politieke en sociale 
omstandigheden als 
redenen aan te wijzen.

Maar één van de oorzaken 
is het feit dat onder 
christenen de liefde 
ontbrak, dat typische 
element dat nodig is 
voor de eenheid.»

Waar mensen werkelijk in 
eenheid met God en met 
elkaar leven, is Jezus 
aanwezig in hun midden.
(vgl. Mat 18,20) 

Als christenen van alle 
kerken kunnen wij ons ook 
gezamenlijk voor onze 
naasten inzetten.

Zo zal de oecumene 
vruchtbaar zijn.

Chiara Lubich sprak in 
1998 in Augsburg tijdens 

een oecumenische 
ontmoeting:

Nunzia: «Het is fijn 
om onze broers en 
zussen in nood te helpen 
en ondersteunen. 
We zijn van diverse 
kerken, de 
Evangelische, 
Anglicaanse 
en Katholieke 
Kerk, maar ik 
heb ervaren dat 
we één zijn.»

Vader en voor al onze naasten.

Dit jaar wordt die gehouden van 17 tot 24  januari en is als bijbelvers gekozen: 
"Als jullie in Mij blijven, zullen jullie veel vrucht dragen.”

In Hem “blijven”, in Zijn liefde zijn. Het is een uitnodiging om onze persoonlijke band met Hem te versterken. 

www.focolare.nl

"Als jullie in Mij 
blijven, zullen jullie veel vrucht dragen.” vgl. Johannes 15, 5-9

Na het leven van de eerste christenen en de kerk van het begin, zijn er in de loop van de eeuwen diverse kerkscheuringen geweest. Inmiddels bestaan er vele kerken naast elkaar: Doopsgezind, Orthodox, Katholiek, Gereformeerd en nog vele anderen. Eeuwenlang hebben christenen van verschillende kerken elkaar vaak onderling bestreden. 
De laatste decennia echter is er bij vele christenen een groot verlangen gegroeid naar eenheid en verzoening. Deze groei naar eenheid van de christenen wordt vaak aangeduid met het Griekse woord oecumene. 

Al vele jaren houden alle kerken in heel de wereld in de maand januari de gebedsweek voor de eenheid van de christenen. 

Onze
Ervaringen:

Christine: 
«Ik heb me ook aan-gesloten bij dit initiatief om samen gevangenen op te gaan zoeken. Het maakt me blij om samen iets te doen voor mensen die het moeilijk hebben, ik voel dat God dichtbij is.»

Woord van Leven
januari

Dit is de ervaring van christenen van verschillende kerken in Palermo, Italië.

Salvatore heeft het initiatief genomen om gevangenen op te gaan zoeken.

«Ik zag dat velen van hen geen familie 
hadden die hen 
konden helpen.
Ik vertrouwde het 
idee toe aan God en vertelde het ook aan mijn vrienden in de kerk.»

Deze woorden roepen ons op om Jezus te volgen, om net als Hij van ons leven een geschenk te maken voor de Vader en voor al onze naasten.

«Wanneer wij christenen naar onze geschiedenis kijken moeten we met verdriet constateren dat het vaak een opeenvolging is geweest van onbegrip, twist en strijd.

Daarvoor zijn zeker allerlei historische, culturele, politieke en sociale omstandigheden als redenen aan te wijzen.

Maar één van de oorzaken is het feit dat onder christenen de liefde ontbrak, dat typische element dat nodig is voor de eenheid.»

Waar mensen werkelijk in eenheid met God en met elkaar leven, is Jezus aanwezig in hun midden.(vgl. Mat 18,20) 
Als christenen van alle kerken kunnen wij ons ook gezamenlijk voor onze naasten inzetten.

Zo zal de oecumene vruchtbaar zijn.

Chiara Lubich sprak in 
1998 in Augsburg tijdens een oecumenische 
ontmoeting:

Nunzia: «Het is fijn om onze broers en zussen in nood te helpen en ondersteunen. 
We zijn van diverse kerken, de 
Evangelische, 
Anglicaanse 
en Katholieke 
Kerk, maar ik 
heb ervaren dat 
we één zijn.»

16 Dit jaar wordt die gehouden 
van 17 tot 24  januari en is 
als bijbelvers gekozen: "Als jullie in Mij blijven, 

zullen jullie veel vrucht dragen.”
In Hem “blijven”, in Zijn liefde zijn. Het is een uitnodiging om 

onze persoonlijke band met 
Hem te versterken. 

www.focolare.nl

"Als jullie in Mij blijven, zullen jullie veel vrucht dragen.” vgl. Johannes 15, 5-9

Na het leven van de eerste 
christenen en de kerk van 
het begin, zijn er in de loop 
van de eeuwen diverse kerkscheuringen geweest. 

Inmiddels bestaan er vele 
kerken naast elkaar: Doopsgezind, Orthodox, Katholiek, Gereformeerd 

en nog vele anderen. Eeuwenlang hebben christenen van verschillende kerken elkaar 
vaak onderling bestreden. De laatste decennia echter 

is er bij vele christenen een groot verlangen gegroeid naar eenheid en 
verzoening. Deze groei naar eenheid 

van de christenen wordt 
vaak aangeduid met het Griekse woord oecumene. Al vele jaren houden alle 

kerken in heel de wereld 
in de maand januari de gebedsweek voor de eenheid van de christenen. 

OnzeErvaringen:
Christine: «Ik heb me ook aan-gesloten bij dit initiatief om samen gevangenen op te gaan zoeken. Het maakt me blij om samen iets te doen voor mensen die het moeilijk hebben, ik voel dat God dichtbij is.»

Woord van Levenjanuari

Dit is de ervaring van christenen van verschillende kerken in Palermo, Italië.
Salvatore heeft het initiatief genomen om gevangenen op te gaan zoeken.

«Ik zag dat velen van hen geen familie hadden die hen konden helpen.Ik vertrouwde het idee toe aan God en vertelde het ook aan mijn vrienden in de kerk.»

Deze woorden roepen ons op 
om Jezus te volgen, om net als 
Hij van ons leven een geschenk te maken voor de 

Vader en voor al onze naasten.

«Wanneer wij christenen naar onze geschiedenis kijken moeten we met verdriet constateren dat het vaak een opeenvolging is geweest van onbegrip, twist en strijd.
Daarvoor zijn zeker allerlei historische, culturele, politieke en sociale omstandigheden als redenen aan te wijzen.

Maar één van de oorzaken is het feit dat onder christenen de liefde ontbrak, dat typische element dat nodig is voor de eenheid.»
Waar mensen werkelijk in eenheid met God en met elkaar leven, is Jezus aanwezig in hun midden.(vgl. Mat 18,20) 

Als christenen van alle kerken kunnen wij ons ook gezamenlijk voor onze naasten inzetten.
Zo zal de oecumene vruchtbaar zijn.

Chiara Lubich sprak in 1998 in Augsburg tijdens een oecumenische ontmoeting:

Nunzia: «Het is fijn om onze broers en zussen in nood te helpen en ondersteunen. We zijn van diverse kerken, de Evangelische, Anglicaanse en Katholieke Kerk, maar ik heb ervaren dat we één zijn.»

Dit jaar wordt die gehouden 
van 17 tot 24  januari en is 
als bijbelvers gekozen: 

"Als jullie in Mij blijven, 
zullen jullie veel vrucht 
dragen.”

In Hem “blijven”, 
in Zijn liefde zijn. 
Het is een uitnodiging om 
onze persoonlijke band met 
Hem te versterken. 

www.focolare.nl

"Als jullie in Mij 
blijven, zullen jullie 
veel vrucht dragen.” 
vgl. Johannes 15, 5-9

Na het leven van de eerste 
christenen en de kerk van 
het begin, zijn er in de loop 
van de eeuwen diverse 
kerkscheuringen geweest. 
Inmiddels bestaan er vele 
kerken naast elkaar: 
Doopsgezind, Orthodox, 
Katholiek, Gereformeerd 
en nog vele anderen. 
Eeuwenlang hebben 
christenen van 
verschillende kerken elkaar 
vaak onderling bestreden. 

De laatste decennia echter 
is er bij vele christenen 
een groot verlangen 
gegroeid naar eenheid en 
verzoening. 
Deze groei naar eenheid 
van de christenen wordt 
vaak aangeduid met het 
Griekse woord oecumene. 

Al vele jaren houden alle 
kerken in heel de wereld 
in de maand januari de 
gebedsweek voor de 
eenheid van de christenen. 

Onze
Ervaringen:

Christine: 
«Ik heb me ook aan-
gesloten bij dit initiatief 
om samen gevangenen 
op te gaan zoeken. 
Het maakt me blij om 
samen iets te doen voor 
mensen die het moeilijk 
hebben, ik voel dat God 
dichtbij is.»

Woord van Leven
januari

Dit is de ervaring van 
christenen van 
verschillende kerken 
in Palermo, Italië.

Salvatore heeft het 
initiatief genomen 
om gevangenen op 
te gaan zoeken.

«Ik zag dat velen van 
hen geen familie 
hadden die hen 
konden helpen.
Ik vertrouwde het 
idee toe aan God en 
vertelde het ook aan 
mijn vrienden in de 
kerk.»Deze woorden roepen ons op 

om Jezus te volgen, om net als 

Hij van ons leven een 
geschenk te maken voor de 
Vader en voor al onze naasten.

«Wanneer wij christenen 
naar onze geschiedenis 
kijken moeten we met 
verdriet constateren dat 
het vaak een opeenvolging 
is geweest van onbegrip, 
twist en strijd.

Daarvoor zijn zeker allerlei 
historische, culturele, 
politieke en sociale 
omstandigheden als 
redenen aan te wijzen.

Maar één van de oorzaken 
is het feit dat onder 
christenen de liefde 
ontbrak, dat typische 
element dat nodig is 
voor de eenheid.»

Waar mensen werkelijk in 
eenheid met God en met 
elkaar leven, is Jezus 
aanwezig in hun midden.
(vgl. Mat 18,20) 

Als christenen van alle 
kerken kunnen wij ons ook 
gezamenlijk voor onze 
naasten inzetten.

Zo zal de oecumene 
vruchtbaar zijn.

Chiara Lubich sprak in 

1998 in Augsburg tijdens 

een oecumenische 
ontmoeting:

Nunzia: «Het is fijn 
om onze broers en 
zussen in nood te helpen 
en ondersteunen. 
We zijn van diverse 
kerken, de 
Evangelische, 
Anglicaanse 
en Katholieke 
Kerk, maar ik 
heb ervaren dat 
we één zijn.»

Dit jaar wordt die gehouden 
van 17 tot 24  januari en is 
als bijbelvers gekozen: 

"Als jullie in Mij blijven, 
zullen jullie veel vrucht 
dragen.”

In Hem “blijven”, 
in Zijn liefde zijn. 
Het is een uitnodiging om 
onze persoonlijke band met 
Hem te versterken. 

www.focolare.nl

"Als jullie in Mij 
blijven, zullen jullie 
veel vrucht dragen.” 
vgl. Johannes 15, 5-9

Na het leven van de eerste 
christenen en de kerk van 
het begin, zijn er in de loop 
van de eeuwen diverse 
kerkscheuringen geweest. 
Inmiddels bestaan er vele 
kerken naast elkaar: 
Doopsgezind, Orthodox, 
Katholiek, Gereformeerd 
en nog vele anderen. 
Eeuwenlang hebben 
christenen van 
verschillende kerken elkaar 
vaak onderling bestreden. 

De laatste decennia echter 
is er bij vele christenen 
een groot verlangen 
gegroeid naar eenheid en 
verzoening. 
Deze groei naar eenheid 
van de christenen wordt 
vaak aangeduid met het 
Griekse woord oecumene. 

Al vele jaren houden alle 
kerken in heel de wereld 
in de maand januari de 
gebedsweek voor de 
eenheid van de christenen. 

Onze
Ervaringen:

Christine: 
«Ik heb me ook aan-
gesloten bij dit initiatief 
om samen gevangenen 
op te gaan zoeken. 
Het maakt me blij om 
samen iets te doen voor 
mensen die het moeilijk 
hebben, ik voel dat God 
dichtbij is.»

Woord van Leven
januari

Dit is de ervaring van 
christenen van 
verschillende kerken 
in Palermo, Italië.

Salvatore heeft het 
initiatief genomen 
om gevangenen op 
te gaan zoeken.

«Ik zag dat velen van 
hen geen familie 
hadden die hen 
konden helpen.
Ik vertrouwde het 
idee toe aan God en 
vertelde het ook aan 
mijn vrienden in de 
kerk.»Deze woorden roepen ons op 

om Jezus te volgen, om net als 

Hij van ons leven een 
geschenk te maken voor de 
Vader en voor al onze naasten.

«Wanneer wij christenen 
naar onze geschiedenis 
kijken moeten we met 
verdriet constateren dat 
het vaak een opeenvolging 
is geweest van onbegrip, 
twist en strijd.

Daarvoor zijn zeker allerlei 
historische, culturele, 
politieke en sociale 
omstandigheden als 
redenen aan te wijzen.

Maar één van de oorzaken 
is het feit dat onder 
christenen de liefde 
ontbrak, dat typische 
element dat nodig is 
voor de eenheid.»

Waar mensen werkelijk in 
eenheid met God en met 
elkaar leven, is Jezus 
aanwezig in hun midden.
(vgl. Mat 18,20) 

Als christenen van alle 
kerken kunnen wij ons ook 
gezamenlijk voor onze 
naasten inzetten.

Zo zal de oecumene 
vruchtbaar zijn.

Chiara Lubich sprak in 

1998 in Augsburg tijdens 

een oecumenische 
ontmoeting:

Nunzia: «Het is fijn 
om onze broers en 
zussen in nood te helpen 
en ondersteunen. 
We zijn van diverse 
kerken, de 
Evangelische, 
Anglicaanse 
en Katholieke 
Kerk, maar ik 
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Paus Franciscus heeft 2021 uitge-
roepen tot het jaar van Sint-Jozef. 
Hij maakte dit dinsdag 8 decem-
ber bekend op het Hoogfeest van 
Maria Onbevlekt Ontvangen. Het 
was op die dag namelijk precies 
150 jaar geleden dat paus Pius IX 
de heilige Jozef van Nazareth uit-
riep tot ‘Patroon van de Univer-
sele Kerk’.

Het bijzondere Jozefj aar is dinsdag 
8 december direct van start ge-
gaan, zo maakte de paus bekend in 
zijn apostolische brief Patris Corde 
en het jaar wordt op 8 december 
2021 afgesloten. Met dit speciale 
themajaar wil paus Franciscus de 
heilige Jozef als beschermer ex-
tra benadrukken. Ook zijn rol als 
voedstervader wordt komend jaar 
extra belicht. De paus brengt dit in 
verband met de zorg voor armen 
en migranten en ook met de rol 
van Jozef als patroonheilige van 
de arbeiders.

Ook de Covid-19 pandemie heeft 
meegespeeld in het besluit van de 
paus om een speciaal jaar aan Sint-
Jozef te wijden. “De pandemie 
heeft duidelijk gemaakt welke be-
tekenis gewone mensen hebben, 

al degenen die dagelijks veel ge-
duld tonen en hoop bieden, waar-
door ze een gevoel van medever-
antwoordelijkheid zaaien,” aldus 
de paus. Volgens de paus lijken ze 
daarmee op de heilige Jozef “deze 
onopvallende man, die dagelijks, 
discreet en in het verborgene aan-
wezig is,” aldus paus Franciscus.
De Kerk wil dit jaar de devotie tot de 
‘Bruidegom van de Moeder Gods’ 

extra stimuleren. Gelovigen kun-
nen in dit Jozefj aar ook een volle 
afl aat verdienen.

Het bisdom Roermond kent een 
heiligdom dat gewijd is aan Sint-
Jozef: het bedevaartoord Smakt bij 
Venray.

Bron: www.rkkerk.nl

Paus Franciscus kondigt voor 2021 het Jozefj aar af
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Meer dan ooit missen we de 
warmte van andere mensen om 
ons heen: de handdruk bij een 
ontmoeting, een spontane knuf-
fel, een klopje op de schouder. 
Mensen zoeken verbinding, con-
tact en genegenheid. De kerk is 
daarbij voor veel mensen niet 
weg te denken: samen komen om 
je geloof in God, maar ook je le-
venservaringen, te delen.

Wij kunnen enkel zichtbaar en 
zorgzaam zijn door uw fi nanciële 
betrokkenheid en ondersteuning. 
Daarvoor willen wij onze grote 
dank uitspreken. 
Wij hopen van harte dat u onze 
aanwezigheid in de wijken en ons 

pastorale werk onder de mensen 
waardeert en wilt ondersteunen 
door een gift. 

Wilt u ook dat de kerk kan blijven 
doen waar ze al eeuwenlang voor 
staat? Geef dan vandaag voor de 
kerk van morgen. Dankzij uw bij-
drage kunnen wij als parochie 
Licht van Christus onze  kerken la-
ten voortbestaan.

Rekeningnummer: 
NL73 RABO 0367 5034 17 
Kerkbalans parochie Licht van 
Christus. Voor uw gemak is een 
acceptgiro bijgevoegd. 
Ook kunt u uw bijdrage via iDEAL 
voldoen. Gaat u hiervoor naar 

onze website en druk op de banner 
Kerkbalans 2021.  Daar vindt u de 
link voor de iDEAL-betaling.  

Alvast hartelijk dank.

Actie kerkbalans 2021

Geef vandaag voor de kerk van morgen
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Altijd in de liefde blijven

Het is Witte Donderdag en Jezus daalt met zijn 
leerlingen af naar de Hof van Olijven.

Hij loopt de treden van een stenen pad af . Jezus vraagt 
God het geschenk van de eenheid voor zijn leerlingen 
en voor ons allemaal (Cfr. Joh. 17,21).

We zijn allemaal kinderen van God, dus broer en zus 
van elkaar. Maar helaas is er nog steeds verdeeldheid 
en ruzie. Toch blijven we met vertrouwen aan God het 
geschenk van de eenheid vragen.  

In ons land zijn de voorbereidingen voor de nationale
verkiezingen. Hiervoor maken de mensen soms ruzie 
en worden ze boos.

We hebben gedacht om samen te bidden voor een 
vredige verkiezing. Dit hebben we een week lang, 
elke avond om 6 uur gedaan.

Toen we thuis baden voelden we een grote liefde in 
ons hart. We ervaarden ook de vreugde dat we ons 
volk geholpen hadden. (Paulette- Africa)

"Als jullie in Mij blijven, zullen jullie veel vrucht dragen.”
vgl. Johannes 15, 5-9

Januari 2021

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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Altijd in de liefde blijven
"Als jullie in Mij blijven, zullen jullie veel vrucht dragen.”

vgl. Johannes 15, 5-9
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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 in overleg
6 maart 27 maart 14 februari
10 april 24 april 14 maart

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

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 
Mariakerk zaterdag 9.30 uur

Geleide Aanbidding
Mariakerk zondag 7 februari om 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.

Lezingen 
van de maand

24 januari 2021
3e zondag door het jaar 
1e lezing Jona 3,1-5.10
2e lezing   1 Korintiërs 7,29-31
Evangelie Marcus 1,14-20

31 januari 2021
4e zondag door het jaar 
1e lezing  Deuteronomium 

18,15-20
2e lezing   1 Korintiërs 7,32-35
Evangelie  Marcus 1,21-28

7 februari 2021
5e zondag door het jaar 
1e lezing   Job 7,l-4.6-7
2e lezing    1 Korintiërs 9,16-19. 

22-23
Evangelie Marcus 1,29-39

14 februari 2021
6e zondag door het jaar 
1e lezing  Leviticus 13,1-2.44-

46
2e lezing    1 Korintiërs 10,31-

11,1
Evangelie  Marcus 1,40-45

17 februari 2021
Aswoensdag 
1e lezing   Joël 2,12-18
2e lezing    2 Korintiërs 5,20-

6,2
Evangelie  Matteüs 6,1-6.16-18
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De werkgroep Kerkhof Vleuten 
krijgt steeds meer vragen welke 
mogelijkheden er zijn voor het 
plaatsen van een urn.

Bijplaatsen bij een bestaand fa-
miliegraf
Een urn kan (bij) geplaatst worden 
in een bestaand familiegraf op het 
kerkhof in Vleuten. 
1.  Dat kan door de urn te plaatsen 

op een (bestaand) monument 
waarmee het dan vast verbon-
den moet zijn.

2.  Een andere mogelijkheid is dat 
de beheerder een koker plaatst 
onder het bestaande monu-
ment. De urn kan dan geplaatst 
worden in de koker die na plaat-
sing wordt afgesloten met een 
schroefdeksel. Daarna wordt 
de koker afgedekt met aarde en 
kan de naam van de overledene 
worden bijgeschreven op het 
bestaande monument.

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 
natuurstenen 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 de urnenkelder.
1  In de urnenkoker kunnen maxi-

maal 2 urnen geplaatst worden 
waarbij wel gelet moet worden 
op de juiste maat van de urn.

2.  In de urnenkelder kunnen 
maximaal 4 urnen geplaatst 
worden

  De beschikbare zichtbare af-
metingen boven de grond zijn 
voor de urnenkoker en voor de 
urnenkelder gelijk. Namelijk 50 
bij 50 cm. Op de deksel kan een 
natuur- of composietsteen (50 x 
50 cm) geplaatst worden.

3.  In de urnenhof van het kerkhof 
in Vleuten is ook een mogelijk-
heid voor het plaatsen van een 
klein monument op de gedenk-
plaat 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

Asbestemmingen kerkhof Vleuten

Tijdens het Octaaf van Kerst zijn beide kerken dagelijks een uur open geweest. Bezoekers konden onder 
andere persoonlijke gedachten of gebeden in een Kerstboom ophangen. Tijdens het Hoogfeest van de 
Openbaring des Heren (Driekoningen) zijn deze genoemd bij de voorbeden.

Octaaf van kerst
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Met oorlogen, natuurrampen, 
bosbranden en een pandemie 
lijkt het achterliggende jaar 2020 
wel een Bijbels rampjaar geweest. 
Na het Licht van het kerstfeest 
zien we meer dan ooit uit naar het 
nieuwe jaar. Laat het een waarlijk 
gezegend jaar worden, waarin we 
het virus onder controle krijgen.

Het coronavirus dwong ons tot 
een andere manier van leven: geen 
handen en knuff els meer geven, 
niet meer op bezoek bij kwetsbare 
ouderen, thuisonderwijs voor kin-
deren, vanuit huis werken, geen 
vakanties en met een mondkapje 
op met maximaal 30 naar de kerk. 
Ook in onze parochie waren door 
corona ernstig zieken en doden te 
betreuren. Is het jaar 2020 daarmee 
ook alleen maar slecht?
Nee, zou ik willen zeggen. Terug-
geworpen worden op jezelf dwingt 
tot overdenken wat écht belangrijk 
is. Ik las in de kerstvakantie in het 
prachtige tijdschrift Klooster de 
“bijbel top 3 van Nieck Hanckmann 
cmm, Frater van Tilburg. Hij haalt 
Johannes 15, 4 aan: Laten we met 
elkaar verbonden blijven, jullie en 
ik, want zoals een rank geen vrucht 
kan dragen uit eigen kracht, maar 
alleen als ze verbonden is met de 
wijnstok, zo kunnen jullie ook 
geen vrucht dragen als je niet met 
Mij verbonden blijft. Hij relateer-
de dit aan een aantal broeders die 
kwamen te overlijden door corona.
Dit raakte me. Juist nu onze wereld 
even niet normaal is, is de verbon-
denheid met God én met elkaar, 
belangrijk. Als wijnranken groeien, 
klampen ze zich vast aan van al-
les en nog wat. Ze zoeken houvast 
om te groeien, net als wij mensen. 
Houvast in een hand op de schou-
der, door een goedkeurende knik, 
een luisterend oor of een liefde-
volle aanmoediging. Ook als we 
even minder contact hebben is het 
goed te weten dat degenen die het 
meest om ons geven, ons ook ho-
ren als we niets zeggen.
Als PCI strekken we een helpende 
hand uit naar mensen die juist in 
deze moeilijke tijd wel een steuntje 
in de rug kunnen gebruiken. In de 
week voor Kerst hebben we bij 65 

gezinnen een kerstpakket en een 
fi nanciële bijdrage voor de kerst-
dagen gebracht. Hierbij zijn we 
gelukkig geholpen door een vijf-
tal vrijwilligers. Het was dankbaar 
werk om even wat verlichting te 
mogen brengen bij mensen die het 
extra moeilijk hebben.
Voor de PCI was een lichtpuntje 
dat Hans van Dijk, onze penning-
meester die ook zeer ernstig door 
corona was getroff en, goed her-
stellende is en kort voor de Kerst de 
verpleging gelukkig mocht verla-
ten. We hopen dat hij spoedig weer 
volop mee kan doen in ons fi jne 
team.
Wilt u ook helpen? Meldt u zich 
dan aan als vrijwilliger via pci@
lichtvanchristus.nl of steun de be-
hoeftigen met een gift op bankre-
kening: NL 54 RABO 0140 8968 21
Hebt u zelf hulp nodig of kent u 
iemand die onze hulp kan gebrui-
ken, geef dit dan alstublieft ook aan 
ons door.
Ik wens u een gezegend en vooral 
gezond 2021!

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

Houvast in Coronatijd

Paus kondigt ‘Jaar 
van het Gezin’ af
Paus Franciscus heeft een Jaar 
van studie over de rol van het Ge-
zin afgekondigd dat van 19 maart 
2021 tot 22 juni 2022 plaatsvindt.  
Het Jaar van het Gezin vindt 
plaats ter gelegenheid van de 
vijfde verjaardag van de publi-
catie van de apostolische exhor-
tatie Amoris Laetitia (De vreugde 
van de liefde). 

Deze door de paus geschreven bij-
drage aan de katholieke leer is het 
resultaat van twee bisschoppen-
synodes over huwelijk en gezin in 
2014 en 2015. De paus schrijft in de 
exhortatie – een document waarin 
de paus uitleg geeft over bepaalde 
geloofszaken - uitvoerig over de 
waarde van huwelijk en gezin.  Bij 
de aankondiging van dit bijzonder 
jaar op zondag 27 december zei de 
paus het volgende. Het toonbeeld 
van een gezond gezinsleven is de 
kleine gemeenschap van Jezus, 
Maria en Jozef. Van hen leren we 
bidden, genegenheid, vergeving, 
tederheid en trouw aan de wil van 
God, zei de paus. Hij herhaalde 
zijn gebruikelijke advies voor een 
harmonieus gezinsleven. Drie 
woorden zijn daarbij belangrijk: 
permesso, grazie, scusa. Voordat 
je iets doet, vraag je toestemming 
(permesso) aan je medegezins-
leden. Vergeet elkaar niet te be-
danken; zeg ‘dankjewel’ (grazie). 
Dankbaarheid is het bloed van de 
nobele ziel, onderstreepte de paus. 
Het moeilijkste is echter om sorry
(scusa) te zeggen. 
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Yuri Saris, pastoraal werker
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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 
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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
2 20 februari 2021 t/m 19 maart 2021 1 februari
3 20 maart 2021 t/m 23 april 2021 1 maart

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

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.

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 Christus
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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  

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

Ùw 
advertentie 
hier? 
Neem nu contact met ons op voor de mogelijk-
heden. Tarieven al vanaf € 180,00 per jaar voor 
11 (elf) advertenties in ons mooie parochieblad!

Mail naar fi nancieleadmin@lichtvanchristus.nl 
of bel met 030-6774571.


