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Een jaar geleden sloten we carnaval nog af, 
met een viering op Aswoensdag gezamen-
lijk in de kerk.
Een jaar geleden tijdens de carnaval begon 
ook voor ons allen in Nederland het virus 
Covid-19 zich te verspreiden. Tijdens de car-
navalsperiode, nog niet wetend wat ons al-
len te wachten stond. Volle ziekenhuizen en 
nood-ziekenhuizen zoals ver weg in China 
of erger moeilijke, verschrikkelijke keuzes 
die de artsen op sommige plekken in Italië 
moesten maken.
Door de harde wind die over Nederland raas-
de werden de optochten op diverse locaties 

afgelast. Al ging het feestgedruis tijdens het carnaval binnen natuurlijk 
in volle gang verder. Hier haalde de regering en de adviseurs al snel de 
informatie vandaan over wat eventueel kon en wat niet.
Pasen verliep daardoor al heel anders in 2020 dan we met zijn allen had-
den durven denken van te voren. Het was het begin van gemis en vol 
zorgen zijn vanwege gezondheid, werk, inkomen, morele beslissingen 
die de crisis met zich brengt. De crisis duurt helaas nog voort en vele van 
ons hebben de kerst en het oud en nieuw anders en eenzamer doorge-
bracht dan verwacht.
Nu een jaar later carnaval en Aswoensdag 2021 in het vooruitzicht. Op-
nieuw zijn alle carnavalsoptochten afgelast, maar nu ook geen feestge-
druis binnen door de nieuwe covid-19 variant die door Nederland raast. 
Gelukkig wel een viering op Aswoensdag, al zal deze online te volgen 
zijn.
Hopelijk mogen we in 2022 genieten van alle prachtige bouwwerken die 
al sinds 2020 in diverse loodsen staan opgeslagen en raast er een golf 
van opluchting door ons Nederland, die onze gemeenschap weer samen 
laat zijn tijdens Aswoensdag of net iets eerder tijdens kerst en daarna ook 
met Pasen.

Gemma van Doorn, redactie Drieluik

Een jaar lang lijden we allen, ieder 
op eigen wijze, en de een veel meer 
dan de ander, onder de coronacri-
sis. Ineens mochten we ook niet 
meer normaal samenkomen in de 
kerk. In de zomermaanden moch-
ten we even met 100 personen 
samenkomen, maar in de herfst 
kwam daar weer een einde aan. Al 
die tijd staat het kerkelijk leven op 
een laag pitje. Positiever gezegd: 
de waakvlam is gelukkig steeds 
aangebleven. Niet alleen van de li-
turgie maar ook van het persoon-
lijk geloof.
In de periode waarin dit nummer 
van Drieluik verschijnt is het 30 
jaar geleden dat ik in de Mariakerk 

door kardinaal Simonis tot priester 
ben gewijd. Een onvergetelijke ge-
beurtenis. Ik ben dankbaar en blij 
dat ik me vanaf die tijd met al mijn 
krachten heb mogen inzetten om 
binnen de geloofsgemeenschap 
te arbeiden en mijn roeping als 
mens, als gedoopte en als pries-
ter te mogen ontwikkelen. Ik heb 
door al die jaren geweldige steun 
ontvangen van een heel leger van 
vrijwilligers. Veel daarvan zijn in-
middels gestorven, maar zij leven 
voort in mijn hart en gebeden
Ik zou dat graag met veel mensen 
willen vieren. Maar het ziet er niet 
naar uit dat op 14 maart de beper-
king van het aantal kerkgangers zal 

zijn opgeheven. Van een feestelijke 
viering met tal van aanwezigen 
en zang van onze koren, kan geen 
sprake zijn. Toch leek het mij niet 
goed helemaal aan het jubileum 
voorbij te gaan. Zeker ook omdat 
we dit jaar als parochie beleven als 
Jaar van de Roepingen. Het wordt 
een sobere, maar blijde viering op 
zondag 14 maart 10.00u in de Ma-
riakerk. Hopelijk zullen vele paro-
chianen deze viering meemaken 
via www.kerkdienstgemist.nl. Ik 
wil aan de jongere generatie vra-
gen, om hun eigen ouders of an-
dere ouderen te helpen op deze 
wijze de viering mee te maken.
Mijn grootste geschenk zou zijn 
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LICHT VAN CHRISTUS

           Mariakerk   Willibrordkerk

Eucharistievieringen
coronarooster

Afhankelijk van de duur van de lock-down onder voorbehoud

 

Eerste zondag Veertigdagentijd

zondag 21 februari *9.30 uur  pastor J. Wissink **11.00 uur pastor J. Wissink
  30 pers. reserveren verplicht  30 pers. reserveren verplicht

Tweede zondag Veertigdagentijd

zondag 28 februari *09.30 uur  pastoor M. Los **11.00 uur   pastoor M. Los
  30 pers. reserveren verplicht  30 pers. reserveren verplicht

Derde zondag Veertigdagentijd

zondag 7 maart *09.30 uur  pastoor M. Los en **11.00 uur  pastoor M. Los en 
  diaken W. v.d. Dool (preek)  diaken W. v.d. Dool (preek)
  30 pers. reserveren verplicht  30 pers. reserveren verplicht

Vierde zondag Veertigdagentijd

zondag 14 maart *10.00 uur  pastoor M. Los   Zie Mariakerk
  Viering 30j priesterjubileum, voor iedereen 
  te volgen via www.Kerkdienstgemist.nl, reserveren niet mogelijk

*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 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. 

als in het zicht van mijn naderend 
emeritaat een levendige geloofs-
gemeenschap zich eensgezind en 
met vertrouwen voorbereidt op de 
toekomst. Elders in dit blad vindt 
u het gebed om roepingen dat we 
elke zondag in onze beide kerken 

bidden. Een aantal mensen voegt 
dit gebed thuis toe aan de per-
soonlijke gebeden. We doen ook 
een beroep op het voorbeeld en 
de voorspraak van de heilige Willi-
brord wiens ikoon in beide kerken 
bij de ambo/preekstoel staat. In dit 

blad een afbeelding met uitleg van 
de onderdelen van Willibrords le-
ven en werken. 
Dank voor uw gebed, uw medele-
ven, uw volharding, uw verlangen 
naar een nieuwe tijd.

Martin Los, pastoor

---> vervolg van pagina 3
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misintenties

MARIAKERK 

zondag 21 februari  Lodewijk van den Akker (1e 
jaargedachtenis) Overleden ouders Balk-van Lint, An 
Meering-van Breukelen, Paul van Straten, Fien van 
den Brink-van de Wouw, Adrie Stavast-Veen, Truus 
Uffing-Knobben, Riek van Rooijen-Kromwijk en 
overleden familie, Wil Tournois, Nico Verheul, Paul 
Hoonhout,  Theo de Goeij 

maandag 22 februari 
tot zekere intentie 

zondag 28 februari  Gerda en Antoon van Schaik 
en hun overleden kinderen, Co en  Riet van Doorn-
van Rooijen, 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, 
Henk van Doorn, Herman Wessels, Piet Besemer en 
Sientje Besemer-Oostveen, Lien Overbeek-de Klein, 
Overleden familie Vernooij, Martin Ham

maandag 1 maart 
voor het welzijn van de parochie

zondag 7 maart   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, Diny Kerkhof-Evertzen, Overleden 
familieleden Boot-Kraan 

maandag 8 maart 
tot zekere intentie

zondag 14 maart  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, Rosa Los en 
overleden ouders Los-Kloosterziel, Pastoor Hubertus 
Vaessen, Pastoor Jan Kouijzer en overleden pastores 
van de parochie, Gert en Marie Versteeg-van den 
Berg, Annie Oostveen-Verhoeff, Cor Miltenburg, 
Gerrit Visser, Piet van Rossum, Ben Kosterman

maandag 15 maart 
voor het welzijn van de parochie

WILLIBRORDKERK 

zondag 21 februari   Nel Lisman-Sluijter,  Wout Baltus, 
Annie Overkamp, Joke Versteeg-Goes, Corrie Plaisier, 
Huub de Rooij, Ans de Groot-van Schip, Kees Vernooij,  
Piet van Rossum, Overleden ouders Verhoef-Versteeg 
en ter jaargedachtenis dochter Marthie van der Neut 
en zoon Martin Verhoef, Ben Kosterman, Gerard en 
Hans Verhoef, Manie de Groot 

donderdag 25 februari 
tot zekere intentie 

zondag 28 februari Jos Neele, Jan Jacobs, An 
Sprong-Versteeg, Grada Veldkamp-van Breukelen, 
Toos Muskens, Gerrit Visser, Niek Ottenhoff, Johan en 
Gerben Verhoef, Beb Schoote-van Zuijlen, Wil Feijen, 
Ria Smits-Slaats, Herman Goes, Paul en Ciska de Haan

donderdag 4 maart 
voor het welzijn van de parochie 

zondag 7 maart  Annie Oostveen-Verhoeff (1e 
jaargedachtenis), Wout Baltus (1e jaargedachtenis), 
To Kosterman-Marée (1e jaargedachtenis), 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, Overleden ouders Verhoef-
Versteeg en dochter Marthie van der Neut en zoon 
Martin Verhoef, Kitty Gruters-Steehouwer, Toon de 
Groot, overleden ouders de Goeij-v.d. Bosch, Manie 
de Groot

donderdag 11 maart 
tot zekere intentie 

zondag 14 maart  
geen viering (zie Mariakerk) 

donderdag 18 maart 
voor het welzijn van de parochie
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Preek van de maand

Vissers van mensen: leven zin en 
betekenis geven

Persoonlijke beleving
“Komt, volgt Mij. Ik zal maken dat 
ge vissers van mensen wordt”  1) 

Het gaat in het Evangelie van deze 
zondag over roeping van mensen. 
Ik wil daar dit maal iets over zeg-
gen vanuit mijn persoonlijke bele-
ving. Want op weg naar mijn 30ste 
priesterverjaardag moet ik regel-
matig terugdenken aan het begin 
en de voedingsbodem van wat je 
een roeping zou kunnen noemen. 

Ik kom uit een familie van tuin-
ders aan de ene kant en vissers 
aan de andere kant. Hardwerkende 
mensen. Met kennis van zaken. Ze 
schaamden zich niet voor zware 
lichamelijke arbeid. Ze hadden, 
om zo te zeggen, altijd eelt op de 
handen. Ze zorgden goed voor 
hun kinderen. Er was een hechte 
familieband. Ze waren eerlijk en 
betrouwbaar.

Onderwaardering? 
Als kind al had ik groot respect voor 
deze mensen die hun dagelijks 
brood verdienden met het zweet 
op hun gezicht. Daarom voelde ik 
altijd een zekere spanning bij de 
woorden van Jezus tot de vissers 
aan de oever van het meer van Ga-
lilea: “Komt. Volgt Mij. Ik zal maken 
dat ge vissers van mensen wordt”. 
Alsof er een zekere onderwaar-
dering uit sprak voor eenvoudige 
eerlijke beroepen als visser, tuin-
der, boer of bakker. Zulke beroe-
pen zijn toch onmisbaar voor de 
instandhouding -  niet alleen van 
deze mensen en hun gezinnen zelf 

- maar van de hele samenleving? Ik 
wilde zeker niet dat uit mijn eigen 
beroepskeuze later iets zou blijken 
van afkeer van lichamelijke arbeid 
en van de levenswijze die daarbij 
past.

Geinteresseerd in elkaar
Mijn familie, hun vrienden en be-
kenden, waren ook kerkelijk. We 
gingen elke zondag één of twee 
keer naar de kerk. Mijn vader las 
elke avond na de maaltijd aan tafel 
een stukje uit de bijbel. Op verjaar-
dagen kwam de familie en aanver-
wanten bij elkaar. Men sprak over 
elkaars wel en wee, over de politiek 
en over kerkelijke zaken. We had-
den om zo te zeggen geen praat-
programma op tv - die er nog niet 
was -  nodig. We wáren ons eigen 
praatprogramma. Ik zat als kleine 
jongen op de grond verscholen 
achter de stoelen om te voorkomen 
dat mijn ouders op de gedachte 
kwamen dat het kinderbedtijd was. 

Zo leerde ik al heel jong dat me-
ningen uitwisselen, geïnteresseerd 
zijn als mensen in elkaar, elkaar 
ontmoeten, heel belangrijk was. 
Deze hardwerkende mensen na-
men de moeite na de dagelijks ar-
beid het zweet van zich af te was-
sen om samen het leven te delen en 
te vieren. Het was een feest. Daar-
om groeide in mij ook het verlan-
gen om later iets te doen wat met 
mensen en de gemeenschap van 
mensen te maken had. Met name 
vond ik het een wonder dat ’s zon-
dags in de kerk mensen allemaal 
in één ruimte samenkwamen om 
naar het Woord van God te luiste-
ren. Mensen, mannen, vrouwen, 
kinderen, uit allerlei sociale lagen. 
Alsof er geen onderscheid was, 
maar iedereen gelijk voor God. 

Tussen twee vuren
Zo zat ik dus als het ware tussen 
twee vuren. Aan de ene kant wilde 
ik door mijn studie en beroeps-
keuze niet doen alsof ik afstand 
deed van de mensen die hun rug 
kromden bij hun arbeid. Aan de 
andere kant fascineerde mij de 

kerk als ontmoetingsplaats van 
God en mensen. Allemaal verenigd 
rondom het overgeleverde en te-
gelijk actuele Woord van God. En 
dat fascineert me nog steeds. De 
prangende vraag was dus: Zou ik 
mij dienstbaar kunnen maken aan 
de kerk, aan de gemeenschap, en 
dus een beroep uitoefenen zon-
der eelt op de handen, een beroep 
waarvan toen en nog steeds som-
migen denken dat het gelijk staat 
aan niets doen? 

Gelukkig heb ik mijn vrees over-
wonnen dat de roeping van vis-
sers als eerste leerlingen van Jezus 
een zekere onderwaardering van 
de menselijk arbeid zou inhouden.  
Of dat de leerlingen hun netten en 
hun vader met zijn dagloners ach-
terlieten om dat ze blij waren zich 
niet meer te hoeven inspannen. 

De reden waarom Jezus deze vis-
sers riep was dat zij straks aan alle 
mensen mochten vertellen dat ze 
niet voor niets leefden; dat hun 
leven zin had; dat ze Gods genade 
mochten leren kennen door Jezus 
en zijn Evangelie.

Leven is meer dan geboren 
worden en sterven
Leven lijkt op het eerste gezicht 
te bestaan uit geboren worden en 
sterven. Alles wat daar tussen ligt, 
is erop gericht in ons levenson-
derhoud te voorzien. In sommige 
talen zoals het Engels is het woord 
voor arbeid en barensweeën het 
zelfde woord: labour. Daartoe lijkt 
de mens veroordeeld. Beiden zijn 
noodzakelijk, om het leven in stand 
te houden. Van de generaties, door 
kinderen te baren, en van het le-
vensonderhoud door arbeid te 
verrichten. Daar is niets mis mee. 
Geen reden om op neer te kijken. 

Maar het leven lijkt zo geen bete-
kenis te hebben. Het lijkt niet bo-
ven zichzelf uit te wijzen. Leven is 
nog steeds voor veel mensen in de 
wereld zwaar en pijnlijk, gedreven 
door noodzaak, onvrij, onmense-
lijk in vele opzichten.

door pastoor Martin Los



Samen het leven vieren
“Komt, volgt Mij, ik zal maken dat 
jullie vissers van mensen wordt” 
betekent dat Jezus sommige men-
sen roept uit hun gewone leven – 
waar niks mis mee is – om men-
sen die het gevoel hebben dat hun 
leven niet telt en dat zij er niet toe 
doen, te verkondigen dat God hen 
lief heeft; dat zij zijn kinderen zijn; 
dat zij mogen delen in het eeuwige 
leven van God. Hij roept hen om te 
verkondigen dat mensen geroe-
pen zijn elkaar te ontmoeten, sa-
men na te denken over de samen-
leving; zich vrijwillig inzetten voor 
de armen en de zwakkeren. En 
samen het leven vieren, ook voor 
Gods aangezicht in de liturgie van 
de eucharistie en de sacramenten. 
Het is allemaal uitstijgen boven de 
dood, deel hebben aan het eeuwi-
ge leven.
De ontmoeting met God, die we 
mogen vieren in de kerk, maakt 
dat wij, mensen, ondanks alle ver-
schillen elkaars gelijken zijn. De 
ontmoeting met God door Jezus 
maakt het leven menselijk. We 
mogen ons daar voor inspannen. 
In alle vrijheid en vrijwilligheid. Al-
lemaal zijn we daartoe geroepen 
door ons daarvoor in te zetten. Als 
vissers van mensen in een levend 
netwerk van mensen. Amen

Martin Los, pastoor

1) Marcus 1:14-20

Geen Stille Omgang in 
Amsterdam dit jaar

Het mag duidelijk zijn: het Coronavirus maakt het ook dit jaar 
onmogelijk om de Stille Omgang in Amsterdam te lopen. Het 
is alleen privé mogelijk om de route op de dag te lopen. Reik-
halzend kijkt de organisatie uit naar betere tijden, om deze 
mooie traditie voort te zetten. 

Voor meer actuele informatie kunt u kijken op de website: www.
stille-omgang.nl. Na de lockdown zal bij de broederschapsleden 
de contributie worden opgehaald. De H. missen voor de overle-
denen zullen dan ook worden vastgesteld. Voor vragen kunt u 
terecht bij de contactpersoon bedevaarten: 
Karin van der Helm tel: 030-66223346 
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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

Alle Douwe Egberts-, Pickwick- 
en SENSEO®-verpakkingen be-
vatten waardepunten. Knip de 
punten uit en verzamel ze in bun-
dels van 1.000 punten. Elke bun-
del is 5 euro waard. Waardepun-
ten zijn onbeperkt geldig. 200 
punten = € 1,- en 500 punten = € 
2,50. De Voedselbank kan deze DE 
punten bij Blokker verzilveren.

In de winkel of online kunnen we 
bv. Koffie kopen en betalen met 
waardepunten. Voor 500gr. koffie 
1.198 Douwe Egberts waardepun-
ten. De waardepunten kunt u op 
een tafel achter in de kerk leggen 
of in de brievenbus van de pasto-
rie De Meern of pastoraal centrum 
Vleuten.
Alvast dank.

DE Waardepunten voor de Voedselbank

Beste medeparochianen,

We weten het allemaal: deze pan-
demie veroorzaakt allerlei scha-
delijks bij ons mensen. Naast alle 
lichamelijke en financiële moei-
lijkheden zijn er ook geestelijke 
uitdagingen aan te gaan. Bijvoor-
beeld hoe houden we de moed er 
in. 

Als caritas komen wij soms men-
sen tegen die het moeilijk vinden 
vol te houden. Sterker nog, dat 
vinden we zelf ook wel eens lastig. 
Natuurlijk bieden de kerken met 
de virtuele vieringen een mooie 
manier aan om toch verbonden 
te blijven en samen te bidden. Dat 
geeft troost en kracht. Daar danken 
wij voor.

Tegelijk wil je ook wel eens iets 
concreets meemaken en een beet-
je aandacht ontvangen. Zodat je 
weer weet dat je er niet alleen voor 
staat en zin hebt in de volgende 
dag. Daartoe hebben bewoners in 
Leidsche Rijn een ‘Burendoos’ ge-
creëerd. 

Recept:
Je neemt een lege doos (bijv. 
schoenendoos), en versiert hem 
een beetje. 

Dan kijk je in je kasten en zoekt 
4 leuke, mooie of lekkere dinge-
tjes uit, waarvan je denkt dat een 
ander ze ook mooi, leuk of lekker 
zal vinden. Die doe je in de doos. 
Maak ook een A4-tje ‘Waar de doos 
al is geweest’ waar mensen hun 
(naam en) huisnummer op kun-
nen schrijven. Het is de bedoeling 
dat je de doos aan één van je buren 
brengt. 

De opdracht is: versier de doos een 
beetje, als je dat leuk vindt. Neem 
iets uit de doos wat je leuk vindt, 
en doe er een ander dingetje voor 
in de plaats zodat de doos niet leeg 
raakt. Zet je nummer op de lijst 
‘Waar de doos al is geweest’.

Als het niks voor je is, geef dan de 
doos snel door aan de volgende, 
zodat hij zijn reis kan vervolgen. 
Zet ook je huisnummer op de lijst 
‘Waar de doos al is geweest’.

Maak een brief met deze opdrach-
ten (je kan er je mailadres of mo-
bielnummer inzetten om de reis 
van de doos te volgen) en plak die 
in de deksel.

En op naar je buren!

Han Eerkens, secretaris PCI

De Burendoos

Helpt u 
de PCI 
helpen?

8
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Dinsdag 9 maart 2021 is het 30 
jaar geleden, dat Pastoor Los door 
kardinaal Simonis tot priester 
werd gewijd. Dat gebeurde in de 
Mariakerk in De Meern. Een dag 
om even bij stil te staan. Zeker in 
deze roerige tijd waar van alles en 
nog wat gebeurt in onze omge-
ving en niet te vergeten ook in de 
wereld.

Dat stilstaan willen wij doen op 
zondag 14 maart a.s. Die ochtend 
zal er in de Mariakerk om 10.00 
uur een besloten eucharistievie-
ring zijn. Dat betekent dat er voor 
die ochtend geen reserveringen 
gemaakt kunnen worden. We gaan 
nog steeds uit van 30 personen die 
we kunnen verwelkomen. 

Door de coronamaatregelen is het 
helaas niet mogelijk om u allen 
daarbij  fysiek uit te nodigen, maar 
u bent van harte uitgenodigd om 
deze mis online mee te vieren. Er 
is die dag geen viering in de Wil-
librordkerk. Mochten de maatre-
gelen in de komende weken ver-
anderen, dus dat er meer dan 30 

mensen aanwezig kunnen zijn, 
dan vermelden wij dat via de web-
site.

We hebben, net als 5 jaar geleden, 
aan Pastoor Los gevraagd of hij nog 
wensen heeft waarmee we hem een 
plezier kunnen doen. Ja, die heeft 
hij wel! Hij zou het heel fijn vinden 
als parochianen dan een schen-
king willen doen voor de priester-
opleiding het Ariënsinstituut. In 
het kader van “jaar van de roeping” 
vindt hij dat een prachtig doel.
.                                                                                                                                                                              
Wilt u bij een eventuele overma-
king op rekening nummer NL-
52RABO0154547085 a.u.b. noteren: 
30 jaar Pastoor Los? Dank u wel.
In de kerk staat vanaf nu een bus 
waarin u ook een persoonlijke ge-
lukwens aan onze pastoor kunt de-
poneren. Of per post naar Pastoor 
Boelenslaan 9, 3454 AB De Meern.

Met vriendelijke groeten,
de activiteitencommissie

30 jarig priesterfeest Pastoor Los

Gebed om roepingen

V. Heer Jezus Christus,
U heeft mannen en vrouwen geroepen U te volgen. 
U heeft uw leerlingen onderwezen en in de wereld gezonden. 
In storm en vuur heeft uw Geest allen geleid door de tijden
A. Heer, U bent het middelpunt, 
uw boodschap is onze opdracht, 
uw Liefde houd ons samen, 
uw Geest wijst ons de weg.
V. Onze gemeenschap groeit en bloeit 
wanneer ieder van ons persoonlijk probeert U na te volgen
maar bovenal als we bereid zijn uit liefde voor U
ons allen samen eensgezind in te zetten 
Wij vragen U.
A. Geef ons begrip voor elkaar, 
openheid voor de mensen om ons heen, 
laat ons steeds voor ogen houden 
dat wij alleen vruchtbaar zullen worden 
als wij onze inspanning en bijdrage  inpassen 
in de alles omvattende gemeenschap van uw kerk, 
tot lof van uw heerlijkheid. Amen.
V. Heilige Maria Moeder van God. A. Bid voor ons.
V. Heilige Willibrord: A. Bid voor ons.
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Hoe kan je weten wat je roeping 
is? - Onze Parochie wil graag een 
jaar lang over ROEPING praten of 
verdiepen. 
In onderstaande bijdrage vertelt 
Brendan Busse sj, Amerikaans je-
zuïet, over roeping in brede zin.  
Vele mensen zijn op zoek naar 
hun plek in het leven. Dit artikel 
wil hen daarbij helpen. Hier vind 
je vijf stappen om je roeping te 
ontdekken.

1ste stap: Bekijk alle 
mogelijkheden: leg al je kaarten 
op tafel
Veel mensen onderdrukken roe-
pingsverlangens, en sluiten daar-
om deuren af. Begin juist met deu-
ren te openen. Schrap zinnen als ‘Ik 
zal dat nooit kunnen…’, ‘Dat is toch 
niets voor mij’ (behalve, natuurlijk, 
dingen die écht onmogelijk zijn, 
zoals ‘Ik zal nooit profvoetballer 
worden’, ‘Ik heb slechte ogen, dus 
ik kan nooit gevechtspiloot wor-
den’). Denk aan alle mensen, die 
je inspireren, die je zin geven om 
te worden net als zij – schrijvers, 
kunstenaars, leraren, activisten 
etc… Misschien zijn ze religieuzen 
of priesters. Sommigen zijn ge-
trouwd, anderen single. 

Vergeet niet dat ze allemaal, op een 
zeker moment, het risico hebben 

genomen om hun levensweg in te 
slaan. De meesten van onze ‘hel-
den’ of ‘voorbeelden’ hebben een 
gelukkig leven, precies door hun 
edelmoedigheid. Ze zijn inspire-
rend door hun getuigenis, want ze 
stonden open voor het onbekende.

De sleutel bestaat erin om alle mo-
gelijkheden te bekijken, hoe on-
voorstelbaar ze vandaag de dag 
ook zijn. En kijk dan wat je bin-
nenin je voelt als je ze overweegt. 
Ben je jong en gelovig? Durf dan 
de kaart van het religieuze leven of 
het priesterschap op de tafel te leg-
gen. Roeping kan niet zonder vrij-
heid. En échte vrijheid houdt ook 
in dat je je vrij voelt om het niet te 
doen. Natuurlijk ben je vrij om te 
trouwen, of om die of die carrière 
na te streven…, maar écht vrij kie-
zen betekent dat je andere moge-
lijkheden ernstig hebt overwogen. 
Als je je vragen stelt over roeping, 
leg dan alle opties op tafel en be-
kijk dan waar je diepste verlangens 
ruimte vinden. Groeien in echte 
vrijheid is een weg gaan van meer 
liefde en zelfgave. Vrijheid, onbaat-
zuchtigheid, liefde? Dat is roeping.

2de stap: Ga op zoek naar 
ervaring
Gun jezelf de tijd om je diepste ver-
langens te testen en uit te zuive-
ren – voor een religieuze roeping: 
een jaar of twee. Ga op zoek naar 
ervaringen die deuren openen, 
zelfs al lijkt dat andere deuren te 
sluiten. Ga bijvoorbeeld voor een 
stilte-weekend – of langer – om je 
relatie met God te verdiepen en na 
te denken over je roeping. Neem 
een verantwoordelijkheid op, doe 
een jaartje vrijwilligerswerk in het 
buitenland… Of neem een parttime 
baan of verruim je horizon met een 
stage. Volg je voorbeelden of hel-
den niet alleen in je verbeelding, 
maar durf iets te ondernemen in 
navolging van hen. Die ervaringen 
zijn dan toetsstenen bij het nemen 
van je beslissing over een roeping 
of levensweg.

Een laagdrempelige versie van het 
‘testen’ van je roeping is doen alsof 
je de keuze al gemaakt hebt: beeld 

jezelf gedurende een maand in dat 
je mama of papa (of religieus of 
schrijver of iets anders) wordt. 
Leef met deze beslissing, praat er 
vervolgens over met God en kijk 
wat die eventuele keuze aan hoop 
en angst in jou teweeg brengt. Doe 
hetzelfde in de maand daarop met 
een alternatieve keuze, en noteer 
de verschillen in je reacties, gevoe-
lens… Ben je enthousiaster? Moe-
diger? Nieuwsgieriger? Meer ener-
gie? Dat is roeping.

3de stap: Praat met een vriend
Door te praten hoor je een ander 
geluid, krijg je een andere kijk op 
de zaak. Vertel een vriend wat je 
van plan bent, en vraag van tijd 
tot tijd om samen de balans op te 
maken. Goede vrienden vertellen 
je niet wat je moet doen: ze zijn 
een klankbord voor je verlangens 
en frustraties. Echte vrienden be-
vestigen je wanneer je openbloeit, 
of moedigen je aan als je de moed 
verliest. Goede vrienden weten wat 
je blij maakt. Met steun en bemoe-
diging helpen ze je om je weg te 
vinden.

Het is ook goed te weten dat een 
goede vriend of een vertrouweling 
ook een ‘professionele vreemde’ 
kan zijn. We bezoeken een thera-
peut of psychiater om onze psy-
chische wonden te helen, of om 
angsten en blokkades te overwin-
nen. Persoonlijke geestelijke be-
geleiding of uitwisseling in groep 
kunnen manieren zijn om moge-
lijke pistes te verkennen. Haal je 
voordeel uit een geestelijk bege-
leider, met wie je in vertrouwen je 
verlangens en vragen bespreekt, 
met wie je terugblikt op je leven, 
en kijkt hoe God daarin aanwezig 
is en je leidt. Samen met je bege-
leider bekijk je welke stap je verder 
kan zetten.

4de stap: Als je kiest, ga er voor
Als je ingaat op een roeping, blij-
ven er altijd kleine onzekerheden 
bestaan. Een echte roeping brengt 
je soms verder dan je durfde dro-
men, doet je boven jezelf uitstijgen. 
Soms kan je pas nadat je een en-
gagement gemaakt hebt, de steun 

Hoe kan je weten wat je roeping is? 

 

 

 
Heb ik een roeping? 

 
 

Wat is mijn roeping? 
 

 

 

 

Wilt u misschien praten daarover met de pastoor  

of met iemand anders? 

pastoor@lichtvanchristus.nl of 
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl 

030-6774571 
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zien of krijgen die je nodig hebt. 
Maar God geeft je altijd de nodi-
ge genade voor datgene waartoe 
Hij je roept. Hij zal je nooit in een 
roeping dwingen waar je voortdu-
rend aan het handje zult moeten 
lopen of waar je moet beschermd 
worden tegen elke tegenslag. God 
belooft ons werkelijk zijn trouw en 
steun, ook als we het avontuur van 
de liefde wagen.

Met de keuze voor een religieuze 
roeping knopen we een relatie aan 
met de God die roept, maar die 
tegelijk ook helpt om die roeping 
waar te maken. Wanneer we uit-
eindelijk kiezen, laten we andere 
mogelijkheden liggen, maar dat is 
juist heel bevrijdend. Door te kie-
zen maak je je hart vrij om echt te 
doen waartoe je geroepen bent. 
Roeping is een geschenk dat leven 
geeft. Ik bloei open in dienst aan 
anderen. Zodra je hebt ingezien 
dat een bepaalde weg de jouwe is, 
ga er dan voor. Laat beetje bij beet-
je andere opties varen en neem je 
keuze ernstig. Dat is roeping.

5de stap: Open je hart
Zodra je een keuze hebt gemaakt, 
blijf er dan trouw aan. Zoek naar 
bevestiging over een langere tijd. 
Wees geduldig: elke ernstige keuze 
vraagt een periode van aanpas-
sing. Vaak betreuren we een be-
slissing onmiddellijk nadat we ze 
genomen hebben: we zijn niet ze-
ker dat we echt de juiste keuze ge-
maakt hebben, of we hebben spijt 
over alle andere mogelijkheden die 
we lieten liggen. Belangrijke be-
slissingen vergen een flinke dosis 
moed, zeker in het begin. Je moet 
er een beetje voor vechten.

Over het algemeen kan je vertrou-
wen op de Geest die je een bepaal-
de keuze ingeeft. Je kunt vertrou-
wen op de vrienden die je op je 
tocht vergezellen. En je kunt er ze-
ker van zijn dat, wat er ook gebeurt, 
God je nooit in de steek laat. Hij-
zelf heeft ons het éérst geroepen, 
Hij zal er altijd zijn. Als je liefhebt, 
moedig en helemaal, dan is er 
nooit iets verloren. Kiezen met een 
open hart betekent luisteren naar 
je hart. En leven van beslissingen 
in liefde met een groot hart? Dat is 
roeping.

Net boven de grond
Er is een veld met sneeuwklokjes verschenen

Zo pril en schuchter, vlak boven de grond 
Het is bewolkt en ik loop in de regen 

Terwijl het veldje groen wordt in het rond 
Het wordt mij in de wintertijd gegeven

Elk bloempje als een druppel, wit en lang
Het heeft zich uit de aarde opgeheven

Vrij in het veld staat het daar fier en frank
Bij winterweer en vorst blijft het in leven 

Met pure schoonheid, teer gaat het zijn gang
Als voorbode van lente ons gegeven 

De kwetsbaarheid zegt ons : ‘wees maar niet bang’

Henny, 19 januari 2021,  Kloosterpark

Aandacht voor elkaar

GEBOREN

30 januari
Clara

dochter van 
André en Marieke Goes-Klein 

GEDOOPT

23 januari
Aimee

dochter van 
William de Leeuw en 

Ruth Horkan-de Leeuw

OVERLEDEN

9 januari
Geerdina Elisabeth Maria 
Kerkhof-Evertzen (Diny) 
op de leeftijd van 79 jaar 

weduwe van Gerard Kerkhof

De crematieplechtigheid was 
in besloten kring

28 januari
Petronella Jacoba Maria 

Lisman-Sluijter (Nel)
op de leeftijd van 84 jaar
weduwe van Jan Lisman

De crematieplechtigheid was op 
4 februari in besloten kring  
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Vastenactie 2021 van start

Aswoensdag met Asoplegging

Op Aswoensdag (17 februari) is 
weer de jaarlijkse Vastenactie van 
start gegaan. Dit jaar willen we geld 
inzamelen om kleine kinderen uit 
de sloppenwijken in de regio Pre-
toria (Zuid-Afrika) de mogelijkheid 
te geven om naar school te gaan. 
Ze krijgen daar ook een maaltijd, 
vaak de enige van die dag. Op de 
flyer, die hier afgedrukt staat, leest 

u meer informatie. En er is veel 
achtergrondinformatie beschik-
baar op de website rkdu.nl. 

Onze parochie werkt voor dit pro-
ject samen met de parochie Sint 
Martinus, ook bekend onder de 
naam Katholiek Utrecht. Het pro-
ject is goedgekeurd door de lande-
lijke Vastenactie. Dat betekent dat 

Vastenactie van elke 10 euro die u 
geeft, 15 euro maakt. 
Onze parochie en de Sint Marti-
nusparochie hielden een start-
bijeenkomst op donderdag 18 fe-
bruari in de Rafaelkerk in Utrecht 
Overvecht. U kunt die bijeenkomst 
terugkijken op het YouTube-ka-
naal van de kerk (gemakkelijk te 
vinden via Google).  

Vanwege de coronaviruspandemie 
heeft het Vaticaan besloten tot een 
aanpassing van de liturgie op As-
woensdag (17 februari). Gelovigen 
krijgen ditmaal geen askruisje op 
het voorhoofd. Aanraking daarvan 
met de duim brengt immers het 
risico met zich mee dat het coro-
navirus wordt overgedragen. De 
asoplegging gebeurt daarom door 
het uitstrooien van de as over het 

hoofd, in de vorm van het kruis-
teken. Zowel degene die de as op-
legt als degene die de as ontvangt 
draagt een mondkapje. Tijdens de 
oplegging wordt niet gesproken. 

Vraagje: Als u oude palmtakjes 
thuis heeft, aub naar de kerk bren-
gen om te verbranden om as te 
maken.

 www.lumenvalley.org/nederlands/projecten/vastenactie2019

2021

Elk kind naar school
in Zuid-Afrika

Een project van 

in samenwerking met

Elk kind naar school
Het project
Jonge kinderen uit de sloppenwijken in de regio van Pretoria (Zuid-Afrika) naar 
school laten gaan. Want alleen als ze naar school gaan, kunnen ze uit de armoede 
ontsnappen en hebben ze een toekomst. Wij steunen de Ndlovu Care Group, 
opgericht door een Nederlands artsenechtpaar. De kinderen die wij steunen krijgen 
op school ook een maaltijd want leren met een lege maag gaat niet.

Waarom zouden we helpen in Afrika?
Omdat medemensen helpen onze wereld beter maakt. Onze eigen situatie is 
vanwege de corona misschien nu niet heel aantrekkelijk. Maar in Afrika is de 
situatie nog vele malen erger. Kinderen mogen daar niet de dupe van worden. 
Omdat we samen op de wereld wonen!

Wie organiseren dit project?
De Sint Martinusparochie en de parochie Licht van Christus in Utrecht. Samen met de 
Dominicusschool in Oog in Al en mogelijk andere scholen in de stad.

Wat is een Vastenactieproject?
Een project in de vastentijd (17 februari – 3 april 2021). In die  tijd doen wij zelf wat 
zuiniger aan. Een beetje vasten dus. Het geld dat we zo uitsparen, gaat naar 
mensen die het minder hebben. 

Gaat alle geld naar het project?
Ja. Wij hier in Nederland werken allemaal gratis voor dit project. Al het ingezamelde 
geld gaat voor 100% naar het project in Zuid-Afrika. En daar wordt het voor 100% 
gebruikt voor schoolmaterialen en schoolmaaltijden. Geen cent gaat verloren.

Meer weten?
Kijk op de website rkdu.nl en klik op de flyer. Of stuur een mail aan info@rkdu.nl 
Dit project past in de global goals voor Utrecht. www.utrecht4globalgoals.nl

2021(Zuid-Afrika)

Gift overmaken?
Op het rekeningnummer van de deelnemende parochies:
    • NL33 ABNA 0234 1592 27   Parochie St. Martinus 
    • NL79 RABO 0367 5007 87 Parochie Licht van Christus
Niet vergeten te vermelden: “Vastenactie 2021”

De landelijke Vastenactie vermeerdert uw gift met 50%. 
Dus  10 doneren is  15 voor het project.  100 doneren is 
 150 voor het project.

Uw gift is aftrekbaar voor de belasting. Kijk op rkdu.nl wat 
de regels van de belastingdienst zijn. 

Of scan de code
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Stille tip?
In het artikel van pastoor Los over zijn emeritaat aan 
het eind van dit jaar doet hij een beroep op de parochi-
anen om zich als vrijwilliger te melden om het voort-
bestaan van de parochie te garanderen.  In 1985 werd 
ook beroep op vrijwilligers gedaan in een soortgelijke 
situatie. Bij de opening van Huize Jozefzorg kwam de 
pastorale zorg onder de verantwoording  van de pa-
rochie. Pastoor Batenburg zag in de toekomst door 
een tekort aan priesters problemen bij het goed uit-
voeren van pastorale taken en vroeg parochianen om 
zich aan te melden voor ondersteuning. Tien mensen 
meldden zich, waaronder ik, en vormden de werk-
groep Onderweg. Enige scholing was wel gewenst. 
Ik heb twee winters in Utrecht de toerustingscursus 
gevolgd. Die bestond uit 5 blokken met verschillende 
onderwerpen: het Oude Testament, het Nieuwe Tes-
tament, christologie, feministische theologie en paro-
chieopbouw, en werd gegeven door goede docenten. 
Ik mocht avondwakes doen, voorgaan in woord- en 
communiediensten in Huize Jozefzorg en op zondag 
de communie brengen op de kamers van de bewo-
ners. Op 2e Paasdag en 2e Pinksterdag mochten de 
mensen van Onderweg voorgaan in de woord- en 

communiedienst in de kerk. Er waren altijd twee vrij-
willigers, waarvan één vrouw. In het begin was het wel 
wennen aan het feit dat er vrouwen voorgingen, maar 
al vrij gauw was men daar aan gewend. Ik heb het al-
tijd met veel plezier gedaan en waardeerde vooral de 
contacten met de oudere parochianen. 

Paus Franciscus heeft onlangs een voorstel inge-
diend om vrouwen als lector en acoliet te benoemen. 
Het verbaast mij dat de Paus niet weet dat dit allang 
gebeurt, niet alleen in Nederland maar ook in de ons 
omringende landen. Het priestertekort zou kunnen 
worden opgelost door vrouwen als priester te wijden. 
Er is een aantal vrouwen met een theologische op-
leiding die zich tot het priesterambt geroepen voelt. 
Paus Johannes Paulus heeft verboden dit onderwerp 
ooit nog op de agenda te zetten en erover te spreken. 
Als eenvoudig Katholiek vind ik dat geen reden om 
mij in dit parochieblad aan dit verbod te houden.  Zo-
als geschreven staat: de Heilige Geest waait waar Zij 
wil.

Joke Eijzenbach- van Eck

De Vastentijd is weer begonnen, 
waarin wij ons weer voorberei-
den op het Paasfeest. Daar hoort 
de bestelling van de huispaas-
kaars ook bij. Er zijn 6 modellen.   
Nieuw dit jaar is een combina-
tie opdruk (plaatje) met wasreliëf 
(model A en B) deze modellen zijn 
iets duurder en verkrijgbaar in 3 
maten.
Model C t/m F zijn verkrijgbaar 
in 4 maten, dus ook in de kleinste 
maat (25 cm x 6 cm)

In de Mariakapellen van beide 
kerken is het formulier neerge-
legd, waarop u  kunt zien uit welke 
kaarsen u kunt kiezen. Vanwege 
de privacy laten wij geen namen, 
telefoonnummers en adressen no-
teren. U kunt uw bestelling bij het 
secretariaat opgeven per telefoon 
(030-6774571) of per email secreta-
riaat@lichtvanchristus.nl. 

De uiterste datum hiervoor is 
maandag 1 maart 2021. 

Dan heeft u uw bestelling voor Pa-
sen in huis.

De afbeeldingen op de kaarsen 
zijn:

A: Emmausgangers
B: de Levensboom
C: Beschermde aarde
D: Zon, vissen en druiven
E: Chi-Rho kruis
F: Vredesduif

Bestelling huispaaskaars 2021
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Beste trouwe lezers,

"Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.”
Lucas 6, 36

Een citaat uit de overweging bij dit Woord van leven:
"In dit Woord van het Evangelie worden we uitgeno-
digd tot een ware revolutie in ons leven. Telkens als 
we menen dat ons onrecht wordt aangedaan, dan 
mogen we niet de weg van de afwijzing volgen of van 
een harde veroordeling. We kunnen ook geen wraak 
nemen. Beter is de weg te volgen van vergeving, van 
barmhartigheid...

De barmhartigheid maakt de liefde volledig. Een lief-
de die de dimensie heeft van de barmhartigheid staat 
open voor iedere medemens, vooral voor de arme en 
behoeftige. Het is een liefde die niet karig is. maar 
overvloedig, universeel en concreet. Een liefde die 
gemeenschap creëert en leidt tot wederzijdsheid...
Hieruit ontstaan broederlijke relaties en gemeen-
schap. En dat zal op haar beurt de voorbereiding zijn 
voor een vredelievende samenleving.”
Voor de volledige tekst zie: http://www.focolare.org/
nederland/

Hartelijke groeten, Martin
 
Het cadeau of de verpakking
In 2021 heb ik alleen nog maar online lessen gege-
ven en de problemen met de techniek en de software 
bleven zich maar opstapelen. Ik raakte er moedeloos 
van. Toen we afgelopen week eindelijk weer eens een 
vergadering hadden, voelde ik de behoefte om mijn 
ervaringen te delen. We hoeven toch niet allemaal 
opnieuw het wiel uit te vinden? Mijn indruk van het 
gesprek was dat mijn situatie niet helemaal begrepen 
werd, terwijl enkele collega's uitdrukkelijk hun begrip 
en zorg toonden. Door mijn communiceren kwam 
er nu een uitwisseling op gang, waardoor veel zaken 
ineens in een stroomversnelling kwamen. In de da-
gen daarna vind ik de ene na de andere oplossing van 
technische problemen. Toch voelde ik me niet voor 
100 procent begrepen. Maar in een moment van be-
zinning besefte ik dat ik hierdoor bij wijze van spre-
ken stil was blijven staan bij de verpakking van een 
cadeau, terwijl het me niet gelukt was te kijken naar 
de inhoud ervan: hun goede intenties. Ik opende het 
cadeau en was blij met de inhoud. Toen ik deze in-
nerlijke stap had gezet voelde ik een rust in mezelf 
komen. En nog geen minuut later kreeg ik een goed 
idee hoe leerlingen actief te krijgen bij mijn online 
lessen. Het was alsof het laatste puzzelstukje op zijn 
plaats viel.
Martin

Als een 
lopend vuurtje
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H. Willibrordus
* Northumbria, omstreeks 658 
† Echternach, 7 november 739

Uitleg bij de 14 afbeeldingen van links naar rechts 
en van boven naar beneden: 
(1)  Willibrord wordt – 7 jaar oud - door zijn vader 

Wilgils naar een Engels klooster gebracht. 
(2)   Hij wordt – 20 jaar oud - met het ontvangen van 

de tonsuur (kruinschering) een benedictijnse 
monnik.

(3)   Hij ontvangt – 30 jaar oud – in Ierland de pries-
terwijding en draagt zijn Eerste Heilige Mis op. 

(4)   Hij steekt met zijn metgezellen de Noordzee over 
naar de Lage Landen. 

(5)   Hij zoekt contact met de onverzettelijke Friese 
koning Redbad.

(6)   Hij begint kerken, kloosters en kapellen te bou-
wen. 

(7)   Hij wordt in Rome door paus Sergius I tot ‘aarts-
bisschop van de Friezen’ gewijd en krijgt de naam 
Clemens.

 (8)   Hij vernietigt op Walcheren een heidens heilig-
dom.

 (9)   Op voorspraak van Willibrord worden door de 
pest getroffen kloosterzusters genezen. 

(10)   Hij doopt in een bron drie inwoners van het ei-
land Helgoland.

(11)  Hij zegent de Frankische koning Karel Martel. 
(12)  Hij deelt zijn missie met Bonifatius. 
(13)   Hij vermenigvuldigt de inhoud van vier flesjes 

wijn tot een hoeveelheid voldoende voor 40 per-
sonen. In Heiloo wordt brak in zoet water veran-
derd.

(14)   Hij blaast – 81 jaar oud - de laatste adem uit in de 
door hem gestichte abdij in Echternach (Luxem-
burg)
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Cadeau RK Broederschap sluitstuk van renovatie 
voorplein Willibrordkerk Vleuten 
Op vrijdag 13 november heeft het 
team pastorietuin met onder-
steuning vanuit het team kerkhof 
Vleuten de laatste 2 plantvakken 
ingevuld aan de hand van de ad-
viezen van landschapsarchitect 
Corné van Overveld.

De firma van Lint heeft geheel be-
langeloos de plantvakken voorbe-
reid; verwijderen van het gras en 
boomwortels en losmaken van de 
grond. 
Vervolgens konden de aanwezi-
ge vrijwilligers beginnen met het 
planten van de ca. 200 heesters.
De beplanting is zorgvuldig uitge-
kozen om het historische karak-
ter van de tuin te herstellen en ter 
bevordering van het dierenleven 
in de tuin. Een mooi assortiment 
bestaande uit groepen met Rho-
dodendrons, struiken als Hulst, 
Herfstpaardenkastanje en Liguster 
aangevuld met een bosplantsoen-
mengsel  van o.a. Kardinaalsmuts, 
Krentenboompje, Meidoorn en 
Vogelkers.
En om een heel jaar lang bloeien-
de planten te hebben, wat goed is 
voor de vele soorten insecten, vo-
gels en kleine dieren, is er ook een 
ruim assortiment bollen en knol-
len de grond in gegaan. 

Op 22 januari waren de eerste 
sneeuwklokjes getuige van het 
plaatsen van de ontbrekende 13 
meters historisch hekwerk. De 
Vleutense smid Jur van Dijk heeft 
het hekwerk volgens originele te-
keningen gemaakt en geplaatst. 
Het maken en plaatsen van het 
hekwerk is gebeurd in opdracht 
van de RK Broederschap die ko-
mend april haar 550 jarig bestaan 
gaat vieren. Het schenken van het 
hekwerk was reeds toegezegd tij-
dens de feestelijke heropening van 
de pastorietuin door de wijkwet-
houder Maarten van Ooien en de 
procureur van de RK Broederschap 
de heer Smoorenburg in septem-
ber 2020.

Voorts gaat de werkgroep nog on-
derzoeken op welke wijze (materi-

aal en financieel) de begaanbaar-
heid van het nieuwe grindpad van 
de kerk naar het kerkhof verder 
verbeterd kan worden. 
De werkgroep bedankt alle dona-
teurs en subsidie verstrekkers heel 
hartelijk voor het feit dat deze me-
tamorfose mogelijk gemaakt is. En 
dat rondom het jaar dat de Willi-
brordkerk 135 jaar geleden is inge-
zegend. 

De Willibrordkerk beschikt nu over 
een multifunctionele buitenruimte 
die voor alle bezoekers toeganke-
lijk is. 

Een echte groene parel midden in 
het dorp Vleuten en een groene 
rustgevende gedenk-parktuin.

Werkgroep Pastorietuin
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Nieuws van het parochiebestuur

Het kerkelijk of liturgisch jaar start op de eerste zon-
dag van de advent. De Vastentijd zelf is begonnen 
op woensdag 17 februari, Aswoensdag, en loopt dit 
jaar t/m 3 april. De vastentijd herinnert ons aan het 
verhaal uit de bijbel over de periode van 40 dagen 
die Jezus in de woestijn doorbracht zonder eten en 
drinken en is een periode van bezinning als voor-
bereiding op het feest van Pasen. 

Elders in dit blad vindt u de flyer van de Vasten-
actie. Onze parochie werkt dit jaar samen met de 
Martinus parochie uit Utrecht om de Vastenac-
tie tot een succes te maken. Er is een mooi goed 
doel uitgekozen: kinderen uit de sloppenwijken in 
Pretoria (Zuid-Afrika) krijgen de mogelijkheid om 
naar school te gaan. Wij merken in deze Corona-
tijd allemaal dat zaken niet zo vanzelfsprekend zijn 
als ze lijken en dat veel mensen het moeilijk heb-
ben. In sommige delen van de wereld komt daar 
ook nog de ellende van bijvoorbeeld armoede en 
hongersnood bij. Leest u vooral de flyer!

Op 9 maart a.s. viert onze pastoor, Martin Los, dat 
hij 30 jaar geleden tot priester werd gewijd. Van-
wege de Coronatijd waarin veel mensen geen jubi-
lea of andere gebeurtenissen konden vieren, wil de 
pastoor dit klein houden. Vanzelfsprekend wordt 
er wel aandacht aan besteed. U leest er meer over 
in het stuk van de activiteitencommissie.
We hebben onlangs de coördinatoren van de vrij-
willigerswerkgroepen benaderd met de vraag om 
een jaarverslag in te leveren over 2020. We hopen 
dat alle werkgroepen hierop zullen reageren, als 
dat nog niet gebeurd is. Zo blijven we als bestuur 

op de hoogte van wat er speelt in de werkgroepen 
en kunnen we daar, als dat nodig is, op inspelen. In 
de Coronaperiode is er geen fysiek overleg geweest 
met de coördinatoren van de werkgroepen, van-
daar dat wij graag van u horen.  Het helpt ook om 
de ledenadministratie van de parochie, waarin het 

vrijwilligersbestand wordt bijgehouden, up-to-da-
te te houden. Sommige vrijwilligerswerkgroepen 
hebben hun werkzaamheden tijdelijk neer moeten 
leggen in 2020, andere werkgroepen moesten juist 
alle zeilen bijzetten om met de geldende corona-
maatregelen hun werkzaamheden voort te zetten. 
Wij kunnen als parochiebestuur alleen maar zeer 
dankbaar zijn voor alle vrijwilligers die onze paro-
chie Licht van Christus draaiende houden. We zijn 
heel blij met u. 
In de Willibrordkerk en de pastorietuin in Vleuten 
is recent weer hard gewerkt. Met dank aan Sjaak 
Daalhuizen en Andre aan de Stegge, die samen 
met ons bestuurslid beheer, Jan Berndsen, de staat 
van de kerkgebouwen en kerkhoven goed in de 
gaten houden. Het stucwerk van de toog in de kerk 
(zie bijgaande foto) is prachtig gerenoveerd. Ook 
is het u waarschijnlijk opgevallen dat het smeedij-
zeren hekwerk aan de Pastoor Ohllaan is geplaatst 
en hoe mooi dat is geworden. Na de renovatie van 
de pastorietuin ontbrak er een stuk en dankzij een 
gulle gift van de Broederschap van Vleuten kon het 
ontbrekende stuk gerealiseerd worden. Hartelijk 
dank daarvoor. Volgende keer meer nieuws over 
de Mariakerk en de begraafplaats in De Meern.
Ik wens u namens het bestuur een goede Vasten-
tijd toe.

Monique Becking

 www.lumenvalley.org/nederlands/projecten/vastenactie2019

2021

Elk kind naar school
in Zuid-Afrika

Een project van 

in samenwerking met
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Verlengen of beëindigen van 
grafrechten

Let op !! Belangrijke informatie:
Bent u rechthebbende van een 
graf op het kerkhof van de Willi-
brordkerk in Vleuten?
Lopen de grafrechten in 2021 af?
Heeft u al een brief ontvangen 
van de beheerder N. de Rijk?

Volgens de gravenadministratie 
van het Willibrord kerkhof in Vleu-
ten verlopen in 2021 de grafrech-
ten van 33 rechthebbenden. De 
beheerder van het kerkhof in Vleu-
ten, de heer N. de Rijk, heeft naar 
33 adressen van rechthebbenden 
waarvan de grafrechten in 2021 
verlopen een brief gestuurd.

Van de 33 brieven zijn 6 brieven 
retour ontvangen met de medede-
ling dat het adres onjuist is.
Van 13 rechthebbende is een reac-
tie ontvangen met hun keuze. Van 
14 adressen is nog geen enkele 
reactie ontvangen. 

De beheerder van het kerkhof 
vraagt zich af of de brief wel be-
zorgd is bij de juiste persoon? Het 
komt regelmatig voor dat in het 
verleden is vergeten bij verhuizing 
het nieuwe adres ook door te ge-
ven aan de kerkhofadministratie.
Als laatste mogelijkheid om in 
contact te komen met de recht-
hebbende van het graf wordt op 
het graf monument een gele stic-

ker door de beheerder geplakt met 
het verzoek aan bezoekers van het 
graf contact op te nemen met de 
beheerder.

Welke mogelijkheden zijn er?
Een graf kan voor 10 jaar verlengd 
worden of de grafrechten worden 
niet verlengd en dan wordt in 2022 
het graf monument verwijderd. Bij 
geen reactie van de rechthebbende 
betekent dat het grafmonument in 
2022 verwijdert zal worden.

Voorkom de situatie dat u een 
graf wilt bezoeken en dat blijkt 
dat het  monument is verwijderd. 
Mail de actuele informatie van de 
rechthebbende:
-  Naam, adres, woonplaats, 

postcode, telefoon en email-
adres

- Grafvak (A-B-etc)
-  Naam/namen van degene die 

in het graf zijn begraven.
- Kerkhof Vleuten 
-  Nummer grafakte naar kerk-

hofvleuten@lichtvanchristus.
nl  of kerkhofdemeern@licht-
vanchristus.nl

Samen zorgen voor de juiste info 
voorkomt onnodige toekomstige 
problemen.

Veel dank van de beheerder kerk-
hof Vleuten

   

Er staat een deur

Soms weet ik het gewoon even 
niet meer

Er staat een deur wijd open 
in de hemel

Op aarde kniel ik in de onrust neer 
In wat ik niet begrijpen kan 

in ’t leven
De onrust en de angsten, 

al ons zeer
Soms weet ik het gewoon even

 niet meer
Er staat een deur wijd open

 in de hemel
Op aarde kniel ik in de 

onmacht neer
Ik kan U elke dag opnieuw 

weer spreken 
Uw troon van trouw staat 

midden in ons zeer
Er staat een deur wijd open

 in de hemel
Op aarde kniel ik in Uw vrede neer

De vrijheid ons gegeven 
in Uw vrede

In al wat ik niet weet Uw liefde, Heer 

Henny, 27 januari 2021, n.a.v. Openb. Apoc. 4, 

Avondklok
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De evangelist Lucas vertelt over de grote liefde van God, 
over zijn barmhartigheid.

In dit bijbelverhaal spreekt Jezus tot een grote groep mensen afkomstig van soms ver afgelegen steden en streken. Hij roept hen op om God de Vader na te volgen juist in zijn barmhartige liefde.

Ik heb haar rondgeleid door de school en haar ook voorgesteld aan mijn vrienden.
In het begin wou ze niet veel loslaten over zichzelf, maar langzaamaan begon ze zich op haar gemak te voelen en te vertellen. Al gauw merkte ik dat ze een beetje bijzonder was, anders dan de anderen. Ze begon dingen uit mijn etui te halen en me tijdens de les te storen. Maar wanneer ze moest laten zien dat ze haar huiswerk had gemaakt, stelde ze me vele vragen en vroeg ze me om haar te helpen.

In het begin dacht ik dat ik met liefde moest blijven antwoorden en haar moest helpen, ik gaf haar steeds antwoord op haar vragen en ik maakte fotokopieën van mijn aantekeningen. Maar na een poosje,merkte ik dat ze mij begon uit te buiten.Ik vond het heel jammer. 

Ervaringen
uit de Wereld

WOORD VAN LEVEN
FEBRUARI “Wees barmhartig

zoals jullie Vader 
barmhartig is.” 

Chiara Lubich schreef hierover:     “De barmhartigheid maakt de liefde volledig. Een liefde die gemeenschap creëert en leidt tot wederzijdsheid, dat is het uiteindelijke doel van de barmhartigheid. 

Het lijkt misschien veel gevraagd, maar laten we onszelf in contact  met iedere naaste afvragen hoe  haar of zijn moeder zich tegenover haar of hem zou hebben gedragen.                  Deze gedachte kan ons helpen om begrip te hebben en te leven  volgens het hart van God.”

Van Jezus leren we om als eerste lief te hebben. Telkens als we vinden dat ons onrecht wordt aangedaan, roept Hij ons op om niet af te wijzen, niet meteen tot een hard oordeel te komen, geen wraak te nemen. Beter is het de weg te volgen van vergeving en van barmhartigheid. We zullen dan ontdekken dat we hetzelfde hart hebben als de Vader. Hij veroordeelt niemand definitief maar geeft ieder mens een nieuwe kans.

Het toppunt was toen ze me bleef storen tijdens een praktikum van scheikunde. Ik kon me niet meer inhouden en ben heel boos geworden. Ik heb haar gezegd dat ik me enorm stoorde aan haar gedrag. Op dat moment begon ze te huilen, ze zei dat niemand van haar hield en dat ik haar ook voor de gek had gehouden, dat ik geen echte vriendin was. Ze wou niet meer leven.

ALS ER IN MIJN KLAS IEMAND nieuw komt, vraag ik me altijd af hoe ik me zou voelen in zijn of haar plaats, en zo ga ik dan naar hem of haar toe. Zó ook deze keer met een nieuwe klasgenote. 

Onder tranen vertelde ze me voor de eerste keer de echte reden waarom ze op onze school terecht was gekomen. Haar ouders en haar grootouders zijn gescheiden. Op de school waar ze eerst zat had ze met iedereen gevochten. Daarom hadden ze haar van school laten veranderen en was ze bij ons terechtgekomen. Ze woonde nu in een opvang voor tieners zonder een thuis.Ik vond het zó erg voor haar. Ik begreep dat haar manier van doen kwam, doordat ze liefde nodig had, dat ze zocht naar iemand die echt van haar zou houden.
K. ( SLOVENIË )
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opvang voor tieners zonder een thuis.

Ik vond het zó erg voor haar. Ik begreep 

dat haar manier van doen kwam, doordat 

ze liefde nodig had, dat ze zocht naar 

iemand die echt van haar zou houden.

K. ( SLOVENIË )

“Wees barmhartig
zoals jullie Vader 
barmhartig is.” 

Lucas 6,36

De evangelist Lucas vertelt over 

de grote liefde van God, 

over zijn barmhartigheid.

In dit bijbelverhaal spreekt Jezus tot 

een grote groep mensen afkomstig 

van soms ver afgelegen steden en 

streken. Hij roept hen op om God 

de Vader na te volgen juist in zijn 

barmhartige liefde.

Ik heb haar rondgeleid door de school en 

haar ook voorgesteld aan mijn vrienden.

In het begin wou ze niet veel loslaten over 

zichzelf, maar langzaamaan begon ze zich op 

haar gemak te voelen en te vertellen. 

Al gauw merkte ik dat ze een beetje 

bijzonder was, anders dan de anderen. 

Ze begon dingen uit mijn etui te halen 

en me tijdens de les te storen. 
Maar wanneer ze moest laten zien dat 

ze haar huiswerk had gemaakt, 
stelde ze me vele vragen en vroeg ze 

me om haar te helpen.

In het begin dacht ik dat ik met liefde moest 

blijven antwoorden en haar moest helpen, 

ik gaf haar steeds antwoord op haar vragen 

en ik maakte fotokopieën van mijn 

aantekeningen. Maar na een poosje,

merkte ik dat ze mij begon uit te buiten.

Ik vond het heel jammer. 

Ervaringen
uit de Wereld

WOORD VAN LEVEN
FEBRUARI

“Wees barmhartig
zoals jullie Vader 
barmhartig is.” 

Chiara Lubich schreef hierover:     

“De barmhartigheid maakt de liefde 

volledig. Een liefde die gemeenschap 

creëert en leidt tot wederzijdsheid, 

dat is het uiteindelijke doel van de 

barmhartigheid. 

Het lijkt misschien veel gevraagd, 

maar laten we onszelf in contact  

met iedere naaste afvragen hoe  

haar of zijn moeder zich tegenover 

haar of hem zou hebben gedragen.                  

Deze gedachte kan ons helpen om 

begrip te hebben en te leven  

volgens het hart van God.”

Van Jezus leren we om als eerste lief 

te hebben. Telkens als we vinden dat 

ons onrecht wordt aangedaan, 

roept Hij ons op om niet af te wijzen, 

niet meteen tot een hard oordeel te 

komen, geen wraak te nemen. 

Beter is het de weg te volgen van 

vergeving en van barmhartigheid. 

We zullen dan ontdekken dat we 

hetzelfde hart hebben als de Vader. 

Hij veroordeelt niemand definitief 

maar geeft ieder mens een nieuwe 

kans.

Het toppunt was toen ze me bleef storen 

tijdens een praktikum van scheikunde. 

Ik kon me niet meer inhouden en ben heel 

boos geworden. Ik heb haar gezegd dat 

ik me enorm stoorde aan haar gedrag. 

Op dat moment begon ze te huilen, 

ze zei dat niemand van haar hield en 

dat ik haar ook voor de gek had gehouden, 

dat ik geen echte vriendin was. 

Ze wou niet meer leven.

ALS ER IN MIJN KLAS IEMAND nieuw 

komt, vraag ik me altijd af hoe ik me 

zou voelen in zijn of haar plaats, 
en zo ga ik dan naar hem of haar toe. 

Zó ook deze keer met een nieuwe 

klasgenote. 

Onder tranen vertelde ze me voor de 
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De evangelist Lucas vertelt over de grote liefde van God, over zijn barmhartigheid.
In dit bijbelverhaal spreekt Jezus tot een grote groep mensen afkomstig van soms ver afgelegen steden en streken. Hij roept hen op om God de Vader na te volgen juist in zijn barmhartige liefde.

Ik heb haar rondgeleid door de school en 
haar ook voorgesteld aan mijn vrienden.In het begin wou ze niet veel loslaten over 

zichzelf, maar langzaamaan begon ze zich op 
haar gemak te voelen en te vertellen. Al gauw merkte ik dat ze een beetje bijzonder was, anders dan de anderen. 

Ze begon dingen uit mijn etui te halen 
en me tijdens de les te storen. Maar wanneer ze moest laten zien dat 
ze haar huiswerk had gemaakt, stelde ze me vele vragen en vroeg ze me om haar te helpen.

In het begin dacht ik dat ik met liefde moest 
blijven antwoorden en haar moest helpen, 
ik gaf haar steeds antwoord op haar vragen 
en ik maakte fotokopieën van mijn aantekeningen. Maar na een poosje,merkte ik dat ze mij begon uit te buiten.

Ik vond het heel jammer. 

Ervaringenuit de Wereld

WOORD VAN LEVENFEBRUARI “Wees barmhartigzoals jullie Vader barmhartig is.” 
Chiara Lubich schreef hierover:     “De barmhartigheid maakt de liefde volledig. Een liefde die gemeenschap creëert en leidt tot wederzijdsheid, dat is het uiteindelijke doel van de barmhartigheid. 

Het lijkt misschien veel gevraagd, maar laten we onszelf in contact  met iedere naaste afvragen hoe  haar of zijn moeder zich tegenover haar of hem zou hebben gedragen.                  
Deze gedachte kan ons helpen om begrip te hebben en te leven  volgens het hart van God.”

Van Jezus leren we om als eerste lief te hebben. Telkens als we vinden dat ons onrecht wordt aangedaan, roept Hij ons op om niet af te wijzen, niet meteen tot een hard oordeel te komen, geen wraak te nemen. Beter is het de weg te volgen van vergeving en van barmhartigheid. We zullen dan ontdekken dat we hetzelfde hart hebben als de Vader. Hij veroordeelt niemand definitief maar geeft ieder mens een nieuwe kans.

Het toppunt was toen ze me bleef storen 
tijdens een praktikum van scheikunde. Ik kon me niet meer inhouden en ben heel 
boos geworden. Ik heb haar gezegd dat ik me enorm stoorde aan haar gedrag. Op dat moment begon ze te huilen, ze zei dat niemand van haar hield en dat ik haar ook voor de gek had gehouden, 

dat ik geen echte vriendin was. Ze wou niet meer leven.

ALS ER IN MIJN KLAS IEMAND nieuw komt, vraag ik me altijd af hoe ik me zou voelen in zijn of haar plaats, en zo ga ik dan naar hem of haar toe. Zó ook deze keer met een nieuwe klasgenote. 

Onder tranen vertelde ze me voor de eerste keer de echte reden waarom ze op onze school terecht was gekomen. Haar ouders en haar grootouders zijn gescheiden. Op de school waar ze eerst zat had ze met iedereen gevochten. Daarom hadden ze haar van school laten veranderen en was ze bij ons terechtgekomen. Ze woonde nu in een opvang voor tieners zonder een thuis.Ik vond het zó erg voor haar. Ik begreep 
dat haar manier van doen kwam, doordat 
ze liefde nodig had, dat ze zocht naar iemand die echt van haar zou houden.

K. ( SLOVENIË )

“Wees barmhartigzoals jullie Vader barmhartig is.” 
Lucas 6,36
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A  G  E  N  D  A
21 februari 2021 tot 19 maart 2021

Op het moment staan onderstaan-
de activiteiten op de planning maar 
alles is onder voorbehoud van de 
nieuwe maatregelen.

Doecafé
Op de dinsdag van 13:30 tot 16:00 
uur is het handwerken, klaverjas-
sen en sjoelen. Entree is gratis.

Op de vrijdagochtend het Haak 
en Brei Café. Een creatieve och-
tend waar u in een gezellige sfeer 
kunt breien of haken. Mocht u hier 
nog niet handig in zijn of u heeft 
niet de juiste materialen, dan is dat 
geen probleem. Onze vrijwilligster 
Ria vindt het geen probleem om 
u op weg te helpen. De toegang is 
gratis.

Op woensdagmiddag is er voor de 
jongeren vanaf 14:00 uur gezellig 
samen zijn.

Gezellig Samen Eten
Gezellig Samen Eten is op vrijdag 
19 maart om 17.00 uur. U bent van 
harte welkom. De prijs is 12,50 in-
clusief drankje. Alles onder voor-
behoud. U moet wel van te voren 
reserveren.
Graag mailen o.asperen@schalm-
demeern.nl of 030-6662609.

Bingo
De bingo is op woensdag 24 febru-
ari om 13.30 uur. De entreekaart is 
6.00 euro en dit is voor 3 rondes en 
een loterij. 
Opgeven bij o.asperen@schalmde-
meern.nl of 030-6662609.
Er zijn maar een beperkt aantal 
plaatsen. Onder voorbehoud hou 
de site van De Schalm in de gaten.

Vanaf heden is er een aparte website in de lucht van het RK diaconaat 
Utrecht, het samenwerkingsverband van de katholieke parochies in de 
stad Utrecht (St. Martinus, Licht van Christus en Gerardus Majella). De 
website geeft veel informatie over de hulp die de parochies kunnen bie-
den aan mensen die hulp zoeken. En er staan tal van berichten uit de 
media met een diaconale inslag. Om iedereen met een hart voor me-
demensen die aandacht verdienen, attent te maken op de noden die er 
zijn in stad en samenleving. De website is te vinden op https://rkdu.nl/. 
U kunt U abonneren op de gratis nieuwsbrief die gemiddeld eens per 
twee weken zal worden verzonden. Klik daarvoor hier: https://rkdu.nl/
nieuwsbrief/. Wie hulp wil geven, kan zich via de website melden (van 
harte welkom!). 

Onze parochie is op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten 
voor mensen die het moeilijk hebben. Ver weg in de Derde Wereld 
maar ook dichtbij in ons deel van de stad. Het gaat dan onder andere 
om de jaarlijkse Vastenactie en Adventsactie. Maar ook om hulp aan 
mensen in nood die bij de kerk aankloppen omdat niemand anders 
hen helpt. Die begeleiden wij  zoals eens de Barmhartige Samaritaan 
deed naar een opvangmogelijkheid. 

De belangrijkste taken van de leden van de werkgroep zijn:
•  Deelnemen in de gezamenlijke werkgroep van de drie Utrechtse 

parochies waar de Vastenactie, de Adventsactie en de Vredes-
week worden voorbereid;

•  Meewerken aan de diaconie van onze eigen parochie.

De werkzaamheden kosten gemiddeld 1 uur per week aan tijd (sommige 
weken iets meer, andere weken weer minder)
Onze werkgroep wordt ondersteund door diaken Jouke Schat die werk-
zaam is voor alle drie de Utrechtse parochies. Bij hem kunt U nadere 
informatie inwinnen (diaken@rkdu.nl, 06 8 3939 740). U kunt U ook bij 
hem aanmelden. Of bij pastoor Los natuurlijk. Bel dan het parochiese-
cretariaat (030-6774571) 

Nieuwe website over RK 
diaconie Utrecht

Gezocht: leden werkgroep 
diaconale projecten
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LICHT VAN CHRISTUS

 

 

Vergeven 

Veel mensen kwamen samen om naar Jezus te 
luisteren en om genezen te worden. 

Jezus hielp hen en vertelde dat ze anderen moeten 
vergeven zoals onze vader in de hemel ons 
vergeeft. 

Hij voegt eraan toe dat als we dit niet doen we zullen 
zijn als een blinde die een andere blinde geleidt. 
Zullen ze niet beiden in een kuil vallen? (Cf. Lc 6,36-
39) 

Ervaring van Paolo uit Vietnam: Paolo leent zijn 
gum aan Hung, die hem in twee stukken gebroken 
teruggeeft. 

Hung zegt dat het hem spijt, maar Paolo is 
verdrietig. Dan besluit Paolo dat hij Hung toch kan 
vergeven. 

De volgende dag geeft Paolo een stuk gum aan een 
ander jongetje dat zijn gum had verloren. 

“Wees dan barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is” (Lc 6,36) 

De Gen4 zijn de kinderen van de focolarebeweging waarvan Chiara Lubich de stichteres is.” © PAFOM, focolarebeweging www.focolare.org. Tekeningen en tekst verzorgd door het Centrum Gen4” 
Voor meer info zie: website  www.focolare.nl  of www.focolare.be © Nieuwe Stad, Abdijlaan 24, 5253 VP Nieuwkuijk.. 
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Vergeven
"Wees dan barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is.”

(Lc 6,36)
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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      
10 april 4 april (Pasen) 28 maart
 24 april 28 maart
1 mei 29 mei 11 april

De doopvieringen zijn op de zaterdagmiddag om 16.00 uur. Als er 
meerdere dopelingen zijn die dag worden deze na elkaar gedoopt en 
wordt het aanvangstijdstip van de doop in overleg aangepast.

Meer informatie over dopen in onze parochie en het totale overzicht 
van de doopvieringen kunt u lezen op onze website onder ‘sacra-
menten’. 
Voor opgave en informatie kunt u zich wenden tot het pastoraal 
centrum: telefonisch op werkdagen van 9.00-12.30 uur of per email 
dopen@lichtvanchristus.nl

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

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

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

Geleide Aanbidding
Mariakerk zondag 7 maart 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

21 februari 2021
1e zondag Veertigdagentijd 
1e lezing Genesis 9,8-15 
2e lezing   1 Petrus 3,18-22
Evangelie  Marcus 1,12-15

28 februari 2021
2e zondag Veertigdagentijd 
1e lezing   Genesis 22,1-

2.9a.10-13. 15-
18 

2e lezing    Romeinen 
8,31b-34

Evangelie  Marcus 9,2-10

7 maart 2021
3e zondag Veertigdagentijd 
1e lezing  Exodus 20,1-17  
2e lezing    1 Korintiërs 

1,22-25
Evangelie   Johannes 2,13-

25

14 maart 2021
4e zondag Veertigdagentijd 
1e lezing   2 Kronieken 

36,14-16. 19-23 
2e lezing   Efeziërs 2,4-10
Evangelie   Johannes 3,14-

21
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20 februari 2021 t/m 

19 maart 2021 

REDACTIEADRES
Pastoor Ohllaan 36

3451 CC Vleuten

drieluik@lichtvanchristus.nl

t: 030 6774571

REDACTIE & MEDEWERKERS
Joke Eijzenbach, Gemma van 

Doorn, Monique Verhoof, Cristine 

Oostendorp, Henny Zegers, 

Jeroen Ploeg, Lisette Oskam, 

Martha Goedings (illustraties) en 

vrijwilligers voor verspreiding

VERSPREIDING
Coördinatie en distributie:

De Meern: fam. Voskuilen

tel. 030-6661496

Vleuten: Nel van Rooijen

tel. 030-6775198

Voor vragen, aanmeldingen,  
wijzigingen en advertenties:

pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

t: 030 6774571

DRUK & VORMGEVING
Van Rooijen Grafisch, Vleuten

www.vanrooijengrafisch.nl

Dit blad wordt gratis verspreid 

binnen de parochiegrenzen. 

De kosten worden betaald uit de 

opbrengst van advertenties en 

donaties van de lezers.

 Parochiebestuur
Voorzitter
Pastoor M. Los

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

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

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

Beheer
De heer J. Berndsen
berndsen@lichtvanchristus.nl

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

Algemeen
Vacature

 Pastoraal team

DRIELUIK

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

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

Marja van Overveld en
Monique Donga secretaresses

Pastoraatsgroep voor ideeën en 
aanbevelingen
pastoraatsgroep@lichtvanchristus.nl

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

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

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

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

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

Kerkradio
Kim Hugen, t: 030 6774571 (financiën)

Algemene info 
Mariakerk
Pastoor Boelenslaan 11
3454 AB De Meern

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

Kerkhof Mariakerk
Secretariaat, tel. 6774571

Algemene info
Willibrordkerk 
Pastoor Ohllaan 34
3451 CC Vleuten

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

Kerkhof Willibrordkerk
Dhr. N. de Rijk, t: 030 6771509

Mortuarium Vleuten
Mevr. Jeanette Tersteeg
t: 06-48610017

 
INLEVEREN KOPIJ VOLGENDE DRIELUIK
Nummer Periode Inleverdatum
3 20 maart 2021 t/m 23 april 2021 1 maart
4 24 april 2021 t/m 21 mei 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  

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 • 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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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 e 180,00 per jaar voor 
11 (elf) advertenties in ons mooie parochieblad!

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


