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Een jaar geleden zat het pastoraal team rond deze periode druk te over-
leggen hoe de voorbereidingen op de Eerste H. Communie en het Vorm-
sel op een goede wijze afgerond konden worden. Door het Coronavirus 
moesten plots lessen uitgesteld worden en zelfs de feestelijke vieringen 
waarin de kinderen en tieners de sacramenten ontvangen leken niet 
door te kunnen gaan, of enkel met een kleine groep aanwezigen.
We zijn er toen samen met de ouders uitgekomen. Het moest inderdaad 
wat eenvoudiger en bovendien met een uitstel tot na de zomer. Gelukkig 
waren we nog nét op tijd met de Eerste H. Communievieringen zodat er 
nog 100 mensen aanwezig mochten zijn, maar een week later ging het 
slot er op en sindsdien tot nu vieren we met maximaal 30 parochianen.
Na de zomer gingen de voorbereidingen op het nieuwe kerkelijke sei-
zoen vol verwachting van start, want ik ging ervanuit dat vanaf januari 
2021 – als de nieuwe communicanten en vormelingen beginnen – alles 
weer normaal zou zijn. 

Het bleek ijdele hoop en daarom gaan we dit jaar nu pas, na Pasen, be-
ginnen met de voorbereidingen. Voor het tweede jaar op rij zullen de 
Eerste H. Communie- en Vormselvieringen ná de zomervakantie plaats-
vinden. Eindelijk weer met 100 personen? Laten we het hopen!
Ondanks de moeilijke omstandigheden hebben we gelukkig drie mooie 
groepen dit jaar: in De Meern doen 15 kinderen de Eerste H. Communie, 
in Vleuten 17 kinderen. Daarnaast bereiden 27 tieners zich voor op het 
Vormsel. Ik wil u vragen biddend betrokken te zijn bij de jonge generatie 
uit onze parochie!

Hartelijke groet, Yuri Saris, Pastoraal Werker

Met Hemelvaart vieren we dat Je-
zus zijn apostelen uitzond met de 
woorden: Maakt alle volkeren tot 
mijn leerlingen en doopt hen in de 
Naam van de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest en leert hen te on-
derhouden alles wat ik u opgedra-
gen heb”. Op de Pinksterdag zeven 
weken na Pasen ontvingen zij de 
kracht daartoe door de uitstorting 
van de Heilige Geest. Er gingen 
dus nog tien dagen van gebed en 
verwachting aan vooraf.
Daarmee is de apostolische tradi-
tie begonnen waarin het geloof in 
de gekruisigde en verrezen Heer 
is doorgegeven tot op de dag van 
vandaag. En niet alleen tot van-
daag want Jezus zei bij zijn hemel-
vaart: “Zie, ik ben met u  alle dagen 
tot de voleinding der wereld”. Daar 
mogen we op vertrouwen: Jezus 
laat zijn kerk niet in de steek. Door-
dat hij mannen en vrouwen roept 
om Hem te volgen. Het is duidelijk 
dat om het geloof door te geven 
mensen nodig zijn die zich aange-
sproken voelen. We zeggen vaak: 

iedereen kan gemist worden, maar 
we weten heel goed dat een mens 
toch op bepaalde momenten in 
zijn of haar leven beseft dat het wel 
degelijk op jou aankomt. 
We houden als parochie Licht van 
Christus samen een Roepingen-
jaar om daar extra bij stil te staan 
door gebed en meditatie, om ons 
als parochie voor te bereiden op 
een nieuwe situatie. 

Op de omslag een foto van het 
Ariensinstituut, de opleiding van 
het Aartsbisdom tot priester, dia-
ken, en ondersteunende functies. 
Daar verblijven de rector en de 
priesterstudenten, Keistraat 9 in 
Utrecht. In dit nummer verder een 
nadere kennismaking met Klaas 
van Meerten die theologie studeert 
en vanaf de zomer in Rome. 
Ik wens allen een verlichting van 
het coronajuk – zelf ben ik inmid-
dels gevaccineerd -  en een har-
telijke viering van Hemelvaart en 
Pinksteren.

Martin Los, pastoor

Scan de QR code om te 
betalen voor de Collecte.

Scan de code met de 
Camera App op je telefoon.
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           Mariakerk   Willibrordkerk

Eucharistievieringen
coronarooster

Afhankelijk van de duur van de lock-down onder voorbehoudAfhankelijk van de duur van de lock-down onder voorbehoud

Vierde zondag van Pasen

zondag 25 april *9.30 uur  pastoor M. Los **11.00 uur  pastoor M. Los
  30 pers. reserveren verplicht  30 pers. reserveren verplicht

Vijfde zondag van Pasen

zondag 2 mei *09.30 uur  pastoor M. Los **11.00 uur pastoor M. Los
  30 pers. reserveren verplicht  30 pers. reserveren verplicht

Zesde zondag van Pasen

zondag 9 mei *09.30 uur  pastoor M. Los  **11.00 uur  pastoor M. Los
  30 pers. reserveren verplicht  30 pers. reserveren verplicht

Hemelvaart van de Heer

donderdag 13 mei *09.30 uur pastoor M. Los  Zie Mariakerk
  30 pers. reserveren verplicht 

Zevende zondag van Pasen

zondag 16 mei *09.30 uur  pastor J. Wissink **11.00 uur  pastor J. Wissink
  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 ge-

steld door de gastvrouw/heer

-  U wordt naar uw plek gebracht, u mag alleen zit-
ten op aangegeven plekken.

-  De scootmobiel moet buiten blijven staan (geen 
ruimte in het portaal)

Tijdens de Mis/viering
- Zingt u niet mee.
-  U knielt niet, maar staat als de afstand tot 

anderen te klein wordt
-  Volgt u de looproute voor de communie op aan-

wijzing van de medewerkers 
- Geeft u geen hand bij de Vredeswens
-  Volgt u de looproute bij vertrek uit de kerk op 

aanwijzing van de medewerkers
-  U kunt u collecte bijdrage doen bij de uitgang.

Na de Mis/viering
-  U houdt buiten het kerkgebouw afstand van el-

kaar. 
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misintenties

MARIAKERK 

zondag 25 april  Cisca van As-van Rooijen (1e 
jaargedachtenis), Antoon en Stien Oude Wansink-
Brinkhof, Femie aan de Stegge-Veldhuis, Henny 
Berendsen-Slingerland, Toon van Oostrom, Lydia 
Sturkenboom-Kloosterman, Joop van den Berg, 
overleden ouders Peelen-Koster, Herman Wessels, 
Piet Besemer en Sientje Besemer-Oostveen, Lien 
Overbeek-de Klein, Overleden familie Vernooij, Martin 
Ham, Overleden familie Oostveen, Cees Vernooij

maandag 26 april
tot zekere intentie

zondag 2 mei  Henny Berendsen-Slingerland (1e 
jaargedachtenis), Antoon en Stien Oude Wansink-
Brinkhof, Overleden ouders Balk-van Lint en hun 
zoon Frans, Femie aan de Stegge-Veldhuis, Joop 
Wernert, Adrie Sangers, Tonny van Oostrom-van 
Oostrum, Tonny Gulitz-van Breukelen, Pastoor 
Hubertus Vaessen, Lilian Besemer-van Drongelen, 
Overleden ouders Matze-Mulder en Ad Matze

maandag 3 mei
voor het welzijn van de parochie

zondag 9 mei  Gerda en Antoon van Schaik en hun 
overleden kinderen,  Pastoor Hubertus Vaessen, Cisca 
van As-van Rooijen, Hein van den Oudenrijn, Sientje 
Besemer-Oostveen, Bert Groeneveld, Hein en Bep 
Wendel-Verheul, Corrie Koteris, Koos Joore, Nanda 
van Kippersluis, Overleden familieleden Boot-Kraan, 
Lilian Besemer-van Drongelen, Maria Theresia van 
Engelen-van den Tempel, Piet Stal, Joke Mathôt 

maandag 10 mei 
tot zekere intentie

Hemelvaartsdag 13 mei 
voor het welzijn van de Parochie

zondag 16 mei Truus Uffi  ng-Knobben, Wil Tournois, 
Adrie Stavast-Veen, Henk van Doorn, Nico Verheul, 
Paul Hoonhout, Theo de Goeij, Voor roepingen van 
priesters en diakens

maandag 17 mei
voor het welzijn van de parochie 

WILLIBRORDKERK 

zondag 25 april Jan Jacobs, An Sprong-Versteeg, 
Grada Veldkamp-van Breukelen, Toos Muskens, Gerrit 
Visser, Niek Ottenhoff , Johan en Gerben Verhoef, Beb 
Schoote-van Zuijlen, Ria Smits-Slaats, Herman Goes, 
Paul en Ciska de Haan, Frans Scheepens, Gijs van 
Breukelen 

donderdag 29 april
tot zekere intentie

zondag 2 mei Annie Overkamp (1e jaargedachtenis), 
Cor Miltenburg (1e jaargedachtenis), Ineke van 
Hameren-Hogeboom, Giel de Groot, Ida Vos-Jacobs, 
Bep Oostrom-Korrel, 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, Manie de Groot, Ans de Groot-van Schip, Truus 
Hoogstraten-van den Bosch

donderdag 6 mei
voor het welzijn van de parochie 

zondag 9 mei  Gert Miltenburg (1e jaargedachtenis), 
Jan Jacobs (1e jaargedachtenis), Gert en Marie 
Versteeg-van den Berg, Cor Miltenburg, Ben 
Kosterman, overleden ouders de Goeij-v.d. Bosch, 
Ton Sprong, Peter Steenbrink 

Hemelvaartsdag 13 mei
zie Mariakerk

zondag 16 mei Annie Overkamp, Joke Versteeg-
Goes, Corrie Plaisier, Huub de Rooij, Ans de Groot-
van Schip, Kees Vernooij, Door Gresnigt-Verheul, Max 
Lafeber 

donderdag 20 mei
tot zekere intentie 
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Preek van de maand

Preek van pastoor Martin Los tij-
dens de Mis op zondag 14 maart 
(Halfvasten) b.g.v. van zijn 30 ja-
rig jubileum.

“Zo lief heeft God de wereld gehad 
dat Hij zijn eniggeboren zoon ge-
geven heeft opdat ieder die in hem 
gelooft niet verloren zou gaan, 
maar het eeuwig leven zou heb-
ben” 1).

Geen onbegrijpelijke code
Lieve broeders en zusters, één her-
innering aan het wereldkampioen-
schap voetbal in Mexico 1986 is mij 

altijd bijgebleven. Die herinnering 
kwam dezer dagen weer bij mij 
boven. Een paar supporters naast 
het doel hielden bij elke wedstrijd 
een groot wit spandoek omhoog. 
Wat erop stond leek een soort 
code: John 3:16. Ik moest er wel 
om glimlachen. “Wie zou er nou 
begrijpen wat daar mee bedoeld 
werd?” vroeg ik mij af. Vreemd is 
dat, je wilt door dat spandoek aan 
de hele wereld laten weten: “Zo 
lief heeft God de wereld gehad dat 
Hij zijn eniggeboren Zoon gege-
ven heeft opdat ieder die in hem 
geloofd eeuwig leven zal hebben”. 
Maar niemand begrijpt je. Want 
je spreekt geheimtaal. Je gebruikt 
een code: John 3:16
Soms bekruipt mij het gevoel dat 
we als kerk zo in de wereld staan. 
We willen de hele wereld iets ver-
tellen dat van levensbelang is, maar 
de boodschap lijkt alleen verstaan-
baar voor een kleine groep inge-
wijden die de code kennen, terwijl 
het alle mensen aangaat.

Brug tussen God en mensen
Als kern van mijn priesterschap 
heb ik steeds geprobeerd de kost-
bare eeuwenoude christelijke tra-
ditie te vertalen naar de wereld en 
de mensen van nu. Zonder afbreuk 
te doen aan de inhoud. Teksten 
en rituelen uit een ver verleden 
tot nieuw leven te wekken, in het 
vertrouwen dat het geloof en het 
Evangelie van levensbelang zijn 
voor iedereen, ook in onze tijd. En 
nog steeds voel ik een onstilbaar 
verlangen om een brug te slaan 
tussen die Blijde Boodschap en 
mensen van nu. Tussen God en 
mensen. Tussen mensen en God.

Heilige grond
Ik heb persoonlijk mogen meema-
ken wat Gods nabijheid betekende 
voor de mensen, in vreugde en 
verdriet. Door de viering van doop 
en eucharistie, van boete en ver-
zoening, het huwelijkspastoraat en 
de zorg aan zieken en stervenden. 
Een soort ‘heilige grond’. Soms zou 
ik wel gewild hebben dat ieder-
een door een cameraatje op mijn 
borst alles had kunnen meemaken. 
Ik voelde me zo bevoorrecht. Het 
maakte ook dat ik mij steeds weer 
gemotiveerd voelde. En ik hoopte 
ook dat ik die genade die ik ont-
ving mocht uitstralen als priester.
Want de blijde boodschap is niet 
voor een groepje ingewijden, maar 
voor iedereen: “Zo lief heeft God 
de wereld gehad dat Hij zijn enig-
geboren Zoon gegeven heeft opdat 
ieder die in hem gelooft niet ver-
loren zou gaan, maar eeuwig leven 
zou hebben”. 

Liefde tot de wereld
In dienst daarvan wilde ik staan en 
wil ik staan. Niet als een onbegrij-
pelijke code op een spandoek, maar 
in klare taal. Als levende werkelijk-
heid hier en nu.  Waarom? Omdat 
de mens die God  geschapen heeft, 
te mooi is om te leven en weer te 
verdwijnen zonder de hoop die het 
Evangelie biedt, geproefd te heb-
ben, zonder een glimp van het rijk 
van God te hebben opgevangen. 
De hoop die ons voorbij de horizon 

door pastoor Martin Los



van deze wereld doet kijken juist 
omdat we de wereld liefhebben. 
Jezus is in de wereld gekomen om 
ons te vervullen van die hoop. Hij 
heeft daar alles, zijn eigen leven, 
voor over gehad. Met die hoop mo-
gen we elkaar dienen en met die 
hoop mogen we de wereld dienen. 
Waag het met zijn woorden, waag 
het met zijn voorbeeld, waag het 
met zijn liefde, en je wordt voor al-
tijd deelgenoot van de hoop. Hoop, 
niet op dingen die je kunt zien en 
die weer voorbijgaan, maar wat 
voor ons ligt en nog onzichtbaar is, 
wat altijd nieuw is. Om die hoop te 
voelen, te voeden en te koesteren 
moeten we, denk ik, liefde voor de 
wereld, opvatten. Echt van de we-
reld houden zoals God doet. “Alzo 
lief heeft God de wereld gehad”.
Laten we niet zelfgenoegzaam 
worden door onze welvaart. La-
ten we niet onverschillig worden 
voor onrecht en lijden in de we-
reld. Laten we niet angstig worden 
door wat de wereld bedreigt. La-
ten we de wereld liefhebben zoals 
Jezus haar lief heeft gehad. Wan-
neer we als mensheid en kerk en 
persoonlijk die taak om de wereld 
lief te hebben op ons nemen, dan 
gaan alle mensen  begrijpen wat 
het betekent dat God de wereld 
werkelijk lief heeft gehad. En wat 
dat betekent voor ons. In Jezus is 
voorgoed de vlag van de hoop op 
de aarde geplant. Deze liefde voor 

de wereld is een zaak van ernst 
en vreugde tegelijk. Ernst want de 
hoop is te kostbaar om er slordig 
mee om te gaan. Vreugde want het 
is een schitterende opdracht om 
pal te staan voor de hoop omdat 
deze wereld voorwerp van Gods 
liefde is. Daar staat het kruis en de 
verrijzenis van Pasen borg voor.

Ernst en vreugde
Laten we echt serieus de wereld 
liefhebben en ons inzetten voor 
een wereld waar straks nog plaats 
is voor mens, en dier en plant. Waar 
onze kleinkinderen onbedreigd 
kunnen leven want ook zij mogen 
ontdekken dat zij Gods kinderen 
zijn. Dan zal ook de boodschap 
van het Evangelie begrepen en 
omhelsd worden en: dat zelfs het 
kwade en de dood niet het laatste 
woord hebben over ons leven en 
de wereld, maar de liefde van God. 
Laten we als kerk die liefde vieren 
als we zondags samenkomen en 
danken voor de schepping en voor 
het leven en voor de hoop. Met hart 
en ziel, met al onze zintuigen zo-
als in de katholieke traditie, en met 
zang en muziek. Al een jaar lang 
hebben we ons moeten inhouden 
vanwege corona. Daardoor voelen 
we wat we missen, ook een ge-
meenschapsgevoel en hartelijke 
contacten. Als we elkaar liefheb-
ben en als we de wereld en de aarde 
liefhebben, is het Evangelie geen 

schat die we in de aarde verbergen, 
geen onbegrijpelijke code op een 
spandoek, maar levende werkelijk-
heid: “Alzo lief heeft God de wereld 
gehad dat hij zijn enige zoon voor 
ons allen gegeven heeft”.

Vonkje
Als door mijn predikantschap en 
mijn priesterschap een vonkje 
daarvan in de harten van de men-
sen is overgesprongen en als dat 
vonkje andere aansteekt, ben ik 
onuitsprekelijk dankbaar. Dank-
baar voor alle gelovigen, alle vrij-
willigers, collega’s en alle mensen 
die ik op mijn pad ben tegen ge-
komen en die me gestimuleerd en 
gesteund hebben. Dankbaar ook 
voor mijn vrouw Nelleke die altijd 
achter me gestaan heeft en mijn 
roeping mede mogelijk heeft ge-
maakt. Dank aan mijn gezin dat 
mij niet opeiste maar geduld had 
met hun soms onzichtbare vader. 
Bovenal dank aan God die mij de 
gave van de verwondering heeft 
gegeven en die mij steeds weer in-
nerlijk vernieuwd heeft om bij de 
tijd en jong van geest te blijven. 
Dank aan Jezus Christus die voor 
ons de liefde van God belichaamd 
en ons alleen belast heeft met de 
dienst van de hoop en de liefde. 
Amen

1) Evangelielezing op de 4e zondag 
in de Vastentijd: Johannes 3:14-21
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Digitale collecte 
In het afgelopen corona jaar hebben wij tijdens de online missen het 
rekeningnummer voor de collecte in beeld gebracht. Voor de paro-
chianen in de kerk is er de mogelijkheid hun bijdrage na de mis in de 
collectemand bij de uitgang te doen. Wij hebben gemeend nog drie 
extra mogelijkheden te introduceren.

1)  Op het liedblad staat een QR code die u kan scannen met uw mobiel. 
U volgt dan de aanwijzingen op u telefoon om eenvoudig de collecte 
digitaal te voldoen.

2)  De QR staat ook vanaf nu op pagina 3 van het Drieluik.
3)  Via onze website is deze QR code binnenkort ook te zien en vanaf het 

beeld te scannen. De werkwijze is hetzelfde als bij het scannen van 
het liedblad.

Wij  zijn dankbaar voor uw bijdrage nu ook wij tijdens deze pandemie 
inkomsten missen.
Namens het Kerkbestuur, Ferry Brokers  

Scan de QR code om te 
betalen voor de Collecte.

Scan de code met de 
Camera App op je telefoon.
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Nieuws van het parochiebestuur

Het is het weekend van Pasen als ik dit stukje schrijf. 
Helaas konden we ook dit jaar de kerk niet open-
stellen voor iedereen die de paasvieringen mee 
wilde vieren. Op dit moment mogen er nog steeds 
maximaal 30 personen aanwezig zijn bij een vie-
ring. Gelukkig hebben inmiddels veel mensen de 
weg gevonden naar www.kerkdienstgemist.nl en 
volgen zo de vieringen in onze kerken. Laten we 
hopen dat we binnenkort weer met velen tegelijk 
samen in de kerk mogen zijn.

Het 30-jarig priesterjubileum van onze pastoor 
Martin Los was een feest. Dankzij het initiatief van 
zr. Lucia waren heel veel parochianen ‘digitaal live’ 
aanwezig in de kerk via de grote schermen die daar 
opgehangen waren. Omdat er ook bij deze viering 
slechts 30 personen in de kerk aanwezig konden 
zijn, werd het door de digitale aanwezigheid van 
zo veel parochianen een heel feestelijke viering 
voor onze pastoor. Elders in dit blad leest u hoe hij 
dit zelf heeft ervaren.

Bent u de laatste tijd wel eens op het kerkhof in De 
Meern geweest? Dan zal het u opgevallen zijn dat 
dat er weer mooi uitziet. Een werkgroep bestaande 
uit Gerard de Rooy, Gerard v Schaik, Frans Goes, 
Ben Zomers en Wim Heus (onlangs aangevuld met 
John van de Tol) heeft het afgelopen jaar hard ge-
werkt om dit te realiseren. Er zijn grafmonumen-
ten geruimd, de bomen zijn geïnspecteerd, er is 
gesnoeid aan bomen, struiken en hagen, onkruid 
gewied, blad verwijderd en er is onderhoud ge-
pleegd aan de paden. Bij het opknappen van de 
paden heeft Walter de Rooij belangeloos zijn hulp 
en materiaal aangeboden. Hartelijk dank daarvoor. 
U ziet een foto bij dit artikel waarop u kunt zien dat 
het kerkhof er weer prachtig uitziet.

We zijn blij met alle vrijwilligers die helpen onze 
parochie bloeiend te houden, ook in deze Corona-
tijd, waarin veel niet vanzelfsprekend is. Dank aan 
al die mensen die helpen om de vieringen te rea-
liseren: de kosters, de misdienaars en acolieten, de 
koren, de mensen die de camera bedienen voor de 
livestreaming, de vrijwilligers die zorgen voor de 
bloemen, de lectoren, de gastvrouwen en-heren…. 

Dank ook aan alle vrijwilligers van de ledenadmi-
nistratie, degenen die helpen bij het onderhoud 
van de kerkgebouwen en kerkhoven en degenen 
die de hekken van het kerkhof open en dichtdoen, 
vrijwilligers voor ICT, postbezorging, het rond-

brengen van de communie en het bezoeken van 
zieken en ouderen…. Echt te veel vrijwilligers om 
hier allemaal te benoemen. Maar weet dat we blij 
met u zijn en dankbaar voor al het werk dat gedaan 
wordt. 

Als u dit leest en ook graag vrijwilliger wilt worden, 
neemt u dan s.v.p. contact op met het pastoraal 
centrum (tel. 030-6774571) Er is vast vrijwilligers-
werk bij dat u past.

Aan het begin van de paaswake is de Paaskaars 
aangestoken, symbool voor het Licht van Christus. 
Laten we met de hele parochie dat licht brandend 
houden, vooral in deze soms moeilijke tijd. Het pa-
rochiebestuur wenst u allen veel sterkte en kracht 
toe om vol te houden.

Heeft u behoefte aan zorg of aandacht vanuit de 
parochie, laat u dat dan s.v.p. weten aan het secre-
tariaat (telefoonnummer hierboven). Het pastoraal 
team en vrijwilligers willen u waar dat kan graag 
helpen.

Monique Becking
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Palmpasen 2021 
Lotte en Floor, bedankt! 
Wat een verrassing was dat, toen ik de envelop met 
jullie mooie tekening in de brievenbus vond. Heel 
hartelijk dank hoor, heel mooi gekleurd en ook nog 
een  leuk en heerlijk haasje. schaapje en kuikentje er 
bij geplakt. Heel fi jn dat jullie aan mij gedacht hebben. 

Hartelijke groetjes van Toos Oostrum

Podcast katholiekleven.nl over 
de vraag: ‘wat is waardig sterven 
volgens het katholieke geloof?’ 

In een nieuwe podcast op videokanaal katholiekle-
ven.nl gaat dr. Lambert Hendriks in op de vraag ‘wat 
is waardig sterven volgens het katholieke geloof?’ 
Dr. Hendriks is rector van Grootseminarie Rolduc 
en voorzitter van de Katholieke Stichting Medische 
Ethiek.

Deze stichting organiseert op 24 april een bijeen-
komst over de zorg voor mensen in kritieke en ter-
minale levensfasen. Voltooid Leven was begin 2020 
regelmatig in het nieuws. D’66 kondigde een nieuw 
wetsvoorstel aan, de commissie Wijnbergen bracht 
een rapport uit waarin onderzoek naar de doodswens 
van niet ernstig zieke ouderen werd beschreven.

Het onderwerp verdween uit de media door de CO-
VID-19-pandemie, maar zal in de huidige kabinets-
formatie zeker weer terugkomen. In de bijeenkomst 
op 24 april wil de Stichting Medische ethiek proberen 
datgene wat leeft bij mensen in de maatschappij te 
verbinden met een fi losofi sche visie op hoe het leven 
goed geleefd kan worden en de christelijke betekenis 
van de barmhartige Samaritaan in onze tijd.

Luister voor meer informatie naar de podcast met dr. 
Lambert Hendriks over palliatieve zorg, euthanasie 
en de vraag: wat is waardig sterven volgens het ka-
tholieke geloof? En over hulp, liefde en nabijheid als 
je te maken krijgt met het lijden dat je overkomt.
Meer informatie over het symposium van de Katho-
lieke Stichting Medische Ethiek op 24 april medische-
ethiek.nl vindt u hier: ‘Wat kan de barmhartige Sama-
ritaan met Voltooid Leven?’

Vanochtend 31 maart heb ik (Sa-
biet Balwantgir) een emotio-
neel moment gehad tijdens de 
overhandiging van de sleutels 
van onze nieuwe locatie voor de 
voedselbank in Leidsche Rijn.

Na 17 jaar is het eindelijk zover: 
onze eigen locatie, niet afhankelijk 
meer van de gemeente wat betreft 
onze locatie. De voedselbank kan 
hier blijven zonder de angst dat 
we weer moeten verhuizen. Bo-Ex 

had in de krant gelezen dat wij op 
zoek waren naar een duurzame lo-
catie. En hadden een locatie voor 
ons. Dank jullie wel Bo-Ex.

U kunt spullen voor de voedsel-
bank deponeren in een mand in de 
Mariakapel. De Kapel is de hele dag 
open. 
Let op: GEEN koelkast-produc-
ten.  Verse producten moet recht-
streeks naar de voedselbank ge-
bracht worden. 
Alvast hartelijk dank.

Breaking News!
Voedselbankplusleidscherijn 
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Aandacht voor elkaar

ALS VOLWASSENE GEDOOPT 

Paaswake 3 april
Jordi Boer
Paul Kaly

OVERLEDEN

11 maart
Max Lafeber 

op de leeftijd van 96 jaar
weduwnaar van Ria Settels

De eucharistie ten afscheid was 
op 18 maart in de Willibrordkerk 

met aansluitend begrafenis

15 maart
Gijbertus Gerardus 

van Breukelen (Gijs)
op de leeftijd van 77 jaar

De eucharistie ten afscheid was 
op 20 maart in de Willibrordkerk 

met aansluitend begrafenis

15 maart
Alida Maria van Oostrum (Lyda)

op de leeftijd van 76 jaar

De crematieplechtigheid was op 
22 maart in besloten kring

16 maart
Hendrik Karsenbarg (Hennie)

op de leeftijd van 86 jaar
echtgenoot van An Groenen

De crematieplechtigheid was op 
22 maart in besloten kring

19 maart 
Cornelis Johannes Weber (Cor)

op de leeftijd van 90 jaar
weduwnaar van Diny Hoogma

De crematieplechtigheid was op 
23 maart in besloten kring

24 maart
Petrus Steenbrink (Peter)
op de leeftijd van 79 jaar

De eucharistie ten afscheid was 
op 30 maart in de Willibrordkerk 

met aansluitend begrafenis

25 maart
Geertruida Hendrika 

Hoogstraten-van den Bosch 
(Truus)

op de leeftijd van 89 jaar
weduwe van Joop Hoogstraten

De gebedsviering ten afscheid was 
op 1 april in de Willibrordkerk met 

aansluitend begrafenis

9 april
Maria Ludovica van Rijn-

de Keijzer 
(Loes)

op de leeftijd van 92 jaar
weduwe van Henk van Rijn

De crematieplechtigheid was op 
16 april in besloten kring

   

Met opgeheven 
handen

-Hemelvaart-

U trekt ons uit het duister naar het licht

Christus, naar de hemel opgevaren

U zegent ons, neemt ons aan als een kind

Vanuit de hemel zegent U de aarde

Met opgeheven handen zegent U

Opgeheven handen over heel ons leven

Opdat wij zullen weten hier en nu

Gods troon is vol genade, vol van vrede

Met opgeheven handen zegent U

Blijft U op aard’ en hemel zegen spreken

De Levende, U zegent ons ook nu

Hemel en aarde zijn in U verenigd

Henny, 30 mei 2019, n

.a.v. Lucas 24 : 50 – 53 Num. 6 : 24-26
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Op zondag 14 maart vierde ik 
mijn 30-jarige priesterjubileum 
in de Mariakerk. Vanwege Coro-
na was de opzet heel eenvoudig 
gehouden. Geen receptie en maar 
dertig kerkgangers die de paro-
chie konden vertegenwoordigen. 
Gelukkig konden velen via de 
videostreaming van kerkdienst-
gemist.nl de viering meemaken. 
Daar werd ruimschoots gebruik 
van gemaakt. 

Een bijzondere verrassing was 
de interactieve aanwezigheid via 
beeldscherm van ongeveer twee-
honderd personen als een soort 
Webinar via Zoom. Gesponsord 
door de parochiesupportgroep. 
Vanuit de huiskamer waren zij 
zichtbaar aanwezig, en ook hoor-
baar bijvoorbeeld bij het Onze Va-
der en na afl oop van de Mis in een 
gezamenlijk “Lang zal hij leven”. 
Het gaf een gevoel van grote spon-
tane verbondenheid. Vooraf aan 
de viering was via kerkdienstge-
mist.nl een kort interview te zien, 

opgenomen in de Willibordkerk 
over mijn roeping tot het pries-
terschap en mijn beleving. Wat ik 
heel attent vond dat in bijna alle 
felicitaties ook mijn vrouw Nelleke 
genoemd werd. Zij heeft immers 

mijn priesterschap mede mogelijk 
gemaakt en ondersteund tot op de 
dag van vandaag. Mijn dankbare 
en blijvende indruk is dat ondanks 
de Coronabeperkingen bleek hoe 
levendig en betrokken de geloofs-
gemeenschap van Licht van Chris-
tus is. Klassiek en modern tegelijk.

Bestuur en activiteitencommissie, 
de vele vrijwilligers, heel hartelijk 
bedankt voor alle inzet en betrok-
kenheid. Bedankt ook alle aanwe-
zigen in de kerk, via kerkdienst ge-
mist en via Zoom, en de felicitaties 
per brief, mail, en sociale media. 
De foto’s zijn van Ilse Schevers.

Martin Los, pastoor 
mede namens Nelleke

Dankbare terugblik op mijn priesterjubileum
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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

Beste medeparochianen,

Vooraleerst heel veel dank voor 
uw giften naar aanleiding van 
onze oproep voor de Paasactie. 
Mocht u er niet aan toegekomen 
zijn, u kunt uw gift ook nu nog 
overmaken.  Hierdoor kunnen wij 
ook de komende tijd onze mede-
mensen in nood helpen!

U heeft misschien gemerkt dat we 
dit jaar geen acceptgiro hebben 
meegestuurd. Een traditie van ja-
ren her, die wij hebben veran-
derd in het desgewenst nasturen 
van een acceptgiro. U hoeft dan 
alleen maar even te bellen of te 
mailen (zie colofon) om uw adres 
aan ons door te geven, dan bren-
gen wij de acceptgiro bij u thuis. 
Wij hebben dit besloten, omdat de 
meeste mensen digitaal betalen. 
Zo sparen we de drukkosten van 
3000 acceptgiro’s uit. Bovendien 
berekent de bank ons € 0,50 per 
acceptgiro betaling, wat dan al 
snel oploopt tot boven de € 25,00 
jaarlijks. Gelukkig kunnen we dit 
nu gebruiken om hulp te bieden. 
Dit jaar hebben we, met éénma-
lige toestemming van het bestuur, 

de acceptgiro’s via het secretariaat 
per post kunnen versturen.

Mijn oude vader van 94 jaar is ook 
zo iemand, die graag een papieren 
overboeking en graag papieren 
bankafschriften heeft. Met Pasen 
was ik bij hem om hem de Com-
munie te brengen. Ik vroeg hem 
later bij de koffi  e of hij wist wat 
de letters PCI betekenen. Dat wist 
hij feilloos! Ook vroeg ik hem wat 
hij van onze wijziging vond met 
betrekking tot de acceptgiro’s op 
aanvraag. Hij begreep dat wel, net 
als verschillende van onze me-
deparochianen ons hebben laten 
weten daar begrip voor te hebben. 
En hun adres alvast aan ons door-
geven voor de volgende keer.

We hebben in het afgelopen jaar 
door corona als PCI enkele plan-
nen moet herzien of niet kunnen 
uitvoeren, maar we hopen dit jaar 
misschien wel het plan van een 
kerstdiner te kunnen doorzetten. 
Daarbij zijn nog wel wat handige 
mensen nodig. Heeft u misschien 
tijd en zin om ons een keer te hel-
pen? Het gaat om praktische za-
ken rondom de organisatie ervan. 

Laat het ons aub even weten.
En laten wij niet vergeten om te 
blijven bidden om Gods zegen 
voor onze medemensen in nood. 
Dank u wel!

Han Eerkens, secretaris

Dank voor uw giften, ook via accept-giro op aanvraag

Helpt u 
de PCI 
helpen?
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T� e fu� n
Twee futen zijn met takken aan het slepen

Ik kijk mijn ogen uit op ‘t samen spel
De voorbereiding op het nieuwe leven

Gaat tak voor tak, zij werken als een stel
Het vrouwtje oefent, soms, zomaar, heel even

Een paar minuten zit zij op het nest 
Dan zwemt ze weg en gaat weer verder slepen

Sleept tak voor tak, het is een minnespel
Ik zie het en sta stil in miezerregen 

Kan niets dan kijken naar dit mooie stel
Het laat mij grijze luchten weer vergeten 

De grauwheid van de dag, gebrek aan spel
Ik zie de voorbereiding op nieuw leven 
Geef zo mijn eigen takje aan het stel

Henny, 17 maart 2021, Kloosterpark 



   

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 ande-
re om de jaarlijkse Vastenactie en Adventsactie. Maar ook om hulp 
aan mensen in nood die bij de kerk aankloppen omdat niemand an-
ders hen helpt. Die begeleiden wij  zoals eens de Barmhartige Sama-
ritaan 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 Vredesweek 
worden voorbereid;

•  Meewerken aan de diaconie van onze eigen parochie.

Inmiddels zijn we (een groepje supporters) bij elkaar geweest voor 
een kennismaking en overleg met de diaken, Jouke Schat. 

Komt u onze groepje versterken?

Onze werkgroep wordt onder-
steund door diaken Jouke Schat 
die werkzaam is voor alle drie de 
Utrechtse parochies. 
Bij hem kunt u nadere informa-
tie inwinnen 
(diaken@rkdu.nl, 06 8 3939 740).
Of bij pastoor Los natuurlijk. 
Bel dan het parochiesecretariaat 
(030-6774571). 
of via zr. Lúcia 0622097236 
zuster.lucia@gmail.com 
U kunt op de nieuwe website 
van het RK Diaconaat Utrecht 
meer info lezen; https://rkdu.nl 

Werkgroep diaconale projecten:

JongKatholiek 
lanceert vier 
nieuwe online 
catecheseseries!

In 2020 organiseerde JongKa-
tholiek, de jongerenafdeling van 
de Rooms-Katholieke Kerk in Ne-
derland, met succes diverse on-
line catecheseseries die allemaal 
snel waren volgeboekt, sommige 
hadden zelfs wachtlijsten.  Na dit 
introductiesucces heeft JongKa-
tholiek besloten dit eerste kwar-
taal van 2021 vier nieuwe cate-
chesesessies te lanceren.

JongKatholiek heeft vier onder-
werpen, te beginnen met “De har-
monie tussen geloof en rede”, over 
Godsbewijzen van Augustinus en 
Anselmus. Tweede onderwerp is 
“(over)leven als Christen”. Jonge-
ren gaan hier in op onderwerpen 
als lijden, naastenliefde en zo meer 
aan de hand van Augustinus' boek 
"Belijdenissen".
Derde onderwerp is “Liefde en 
seksualiteit”.  Aan de hand van 
de Theologie van Paus Johannes 
Paulus II gaan jongeren in gesprek 
over liefde, relaties en seksualiteit.  
Met het vierde onderwerp gaan 
de deelnemers in twaalf avonden 
kennismaken met het denken van 
Thomas van Aquino. 
Elk onderwerp is verdeeld over 
diverse online sessies. De sessies 
vinden plaats op doordeweekse 
avonden en de deelname is gratis.
Meer informatie over de online ca-
techese en aanmelding is te vin-
den op JongKatholiek.nl.
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Over een vonkje gesproken
Soms blijft een gesproken woord 
of zin langdurig hangen in ge-
dachten, of roept zo’n woord di-
rect een reactie op. Onlangs kwam 
direct een reactie naar voren bij 
de feestelijke gelegenheid van het 
30-jarig priesterjubileum van pas-
toor Los. Zo naar het einde van zijn 
overweging zei hij kernachtig wat 
hij hoopt te hebben bereikt: een 
vonkje van God door zijn bevlogen 
herder zijn te hebben overgebracht 
naar de harten van de mensen. Het 
eerste wat ik terstond dacht: hij 
moest eens weten wat hij bij mij 
in lichterlaaie heeft gezet, en daar 
ben ik hem zeer zeker dankbaar 
voor.

Transformatie ten goede?
Op latere leeftijd ben ik tot geloof 
gekomen, ik ben gedoopt in de 
Paaswake van 2018 in de Mariakerk 
en ben daarna enige tijd als acoliet 
actief geweest. Het was voor mij 
eigenlijk geheel niet vanzelfspre-
kend dat er een vonkje mijn kant op 
zou komen. Ik zou eerder preven-
tief gehandeld hebben om maar 
te voorkomen dat een vonkje iets 
teweeg zou brengen, spelen met 
vuur is immers iets gevaarlijks. Het 

bij voorbaat afweren van iets dat je 
leven kan transformeren is op zich 
ook niet zo’n rare gedachte, maar 
worden hiermee niet bij voorbaat 
positieve transformaties uitge-
sloten? Als ik terugdenk op welke 
wijze God wel een opening heeft 
gevonden om tot mij te spreken, 
God die zich aandient, denk ik ook 
direct aan hoe hierop te reageren. 

Uiteindelijk gaat het dan niet meer 
om de hemel en de aarde beperkt 
en gesloten te zien, maar om ont-
vankelijk te zijn voor datgene wat 
ons overstijgt. Deze ontvankelijk-
heid strekt zich van God tot de 
naaste, waarin ontvankelijk zijn en 
verwondering samengaan. 

Ontroering
Wat mij op de een of andere manier 
meestal bijzonder raakt in de Mis is 
het gezongen alleluiavers voor de 
Evangelielezing. Het moment om 
ons hart te richten tot het woord 
van de levende Christus die zowel 
persoonlijk als gemeenschappelijk 
tot ons spreekt. Een bijzonder dier-
baar vers is het Alleluia – Maak ons 
hart ontvankelijk, Heer, opdat wij 
de woorden van Uw Zoon begrij-
pen – Alleluia. Het is een oproep, 

een bede, om ons hart ontvankelijk 
te maken waarbij wij de hulp van 
boven krijgen, gevraagd en on-
gevraagd, om open te staan voor 
God. En het gaat niet zomaar om 
ontvankelijk zijn, maar met de be-
doeling om de woorden van Chris-
tus te verstaan. Het gaat hierbij om 
zowel persoonlijk als gezamenlijk 
zoeken naar de betekenis van ons 
leven en hoe God een roeping voor 
ieder van ons heeft weggelegd. 
Een roeping die als doel heeft om 
God en de naaste te dienen én om 
zelf tot ware vervulling te komen, 
waarin de gegeven talenten ten 
goede worden gebruikt.

Het ware geluk
In mijn leven probeer ik steeds te 
onderscheiden wat God van mij 
vraagt en wat mijn eigen roeping 
is. Op wat voor wijze ik mijn ta-
lenten ten dienste kan stellen. Als 
theologiestudent doe ik dit vooral 
door combinatie van studie en ge-
bed. Het afgelopen jaar heb ik ei-
genlijk pas voor het eerst ervaren 
dat het niet enkel om de terechte 
en interessante wetenschappelijke 
refl ectie en academische vorming 
draait, maar dat ik dit tegelijkertijd 
ook juist ervaar als dienst aan God 
en de Kerk, door in de Traditie te 
staan en deze voort te zetten. 

Ik ervaar roeping als een proces, 
waarbij zeker enkele momenten 
en gesprekken een blijvende in-
druk hebben achtergelaten, waar 
ik steeds op kan terugkijken die 
de reeds begane levenswandel la-
ten zien. Uiteindelijk gaat roeping 
over wat jouw bestemming is, welk 
uniek plan God met jou voorheeft 
in het leven. Onze goede God wil 
toch niks anders, dan dat wij tot het 
ware geluk komen? Er zijn meer-
dere wijzen van leven om tot een 
zekere vorm van geluk te komen, 
maar wanneer je echt op de juiste 
plek bent, dan is het geluk volko-
men. Ik heb dit zelf ervaren bij mijn 
eerdere studie economie, waar ik 
in zekere zin gelukkig was en het 
wel prima vond, maar pas toen ik 
theologie ging studeren heb ik er-
varen wat voor mij ware vervulling 
kan geven.

Hoe roeping vorm kan krijgen 
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Beste trouwe lezers,

Hier weer een nieuwe zin:

“Ik ben de Goede Herder. Een goede herder geeft 
zijn leven voor de schapen.” Johannes 10: 11

Een citaat uit de overweging bij dit Woord van leven:
“Jezus zegt openlijk over zichzelf: “Er is geen grotere 
liefde dan je leven te geven voor je vrienden” (Joh. 15: 
13). En Jezus beleeft dat tot het uiterste toe. Zijn liefde 
is dus een gevende liefde, dat wil zeggen: een liefde 
die daadwerkelijk bereid is om zijn eigen leven te ge-
ven. Ook van ons vraagt God een liefde die de maat 
heeft van zijn liefde, minstens voor wat onze intentie 
betreft. De christelijke liefde is niet zomaar een beetje 
liefde, een vernislaagje van vriendelijkheid, maar een 
liefde die zo groot is dat ze het eigen leven op het spel 
zet. Als we met deze bereidheid liefhebben zal ons le-
ven een enorme kwaliteitssprong maken”.

Voor de volledige tekst zie: http://www.focolare.org/
nederland/

Hartelijke groeten,
Martin

Eerst luisteren
Tijdens het toezicht houden bij een proefwerk Frans 
van mijn brugklas waar ik mentor van ben zie ik dat 
een meisje tegen de regels in bezig is met haar mo-
bieltje. Ik loop naar haar toe. Dan zie ik op haar ta-
feltje ook nog een spiekblaadje liggen. Ook dat nog! 
Ik neem het blaadje weg en laat haar de toets verder 
afmaken. Ik noteer wat ik heb gezien voor de collega 
Frans. Intussen draait mijn hoofd op volle toeren. Hoe 
kan dat nu? Waarom juist zij? Ze is altijd zo zelfverze-
kerd en ze zit me nu te belazeren! Na de toets moet ik 
mezelf geweld aan doen om eerst te luisteren en niet 
meteen uit te vallen tegen haar. En dan komt onder 
tranen het hele verhaal: fl ink gestudeerd, zenuwach-
tig, gevallen met de fi ets, hoofd tegen de grond, in de 
stress, alles kwijt en toen een spiekbriefj e gemaakt.
Achter haar zelfverzekerde houding blijkt toch ook 
een onzekere leerling schuil te gaan die nu hulp no-
dig heeft. Ze moet als straf een brief met uitleg sturen 
naar mijn collega Frans. ’s Avonds lees ik een mooie 
evenwichtige brief waaruit blijkt dat ze ook thuis alles 
heeft verteld en ze goed begrijpt dat dit niet de juiste 
weg was. 

Grappig dat door zo’n raar voorval ik een nieuw in-
zicht in deze leerling heb gekregen en nu beter weet 
waarmee ik haar kan helpen. En dat alleen maar door 
goed te luisteren. Het mag wat kosten!

Martin

Als een 
lopend vuurtje
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Stapsgewijs
Wat mij vooral verder helpt in het 
onderscheidingsproces is te spre-
ken over roeping met een geeste-
lijk leidsman, maar ook met goede 
vrienden of mensen die als het 
ware hun roeping al hebben ge-
vonden. Dit helpt niet alleen je ei-
gen hersenspinsels verder uit te 
werken, maar laat ook concreet 
zien hoe een bepaalde roeping ge-
leefd kan worden. Uiteindelijk kan 
een ware vrije keuze enkel gemaakt 
worden op basis van concrete keu-
zemogelijkheden en niet in het ge-
val van abstracte keuzes. 

En dit hoeven niet direct de al-
lergrootste veranderingen te zijn, 
maar stapsgewijs vormt zich een 
bepaalde weg, door te onderschei-
den steeds wat een volgende stap 
kan zijn. Mijn volgende stap is, zo-
als het er nu voor ligt na overwe-

gend te mediteren en gesprekken 
te hebben gehad, om mijn studie 
vanaf komend academisch jaar te 
vervolgen aan de Pauselijke Uni-
versiteit Gregoriana in Rome. Door 
daar een master in de fundamen-
tele theologie te beginnen wil ik 
mijn eerder opgedane kennis van 

economie verbinden met de theo-
logie, de Wereldkerk beter leren 
kennen en stapsgewijs verder on-
derzoeken wat mijn ware roeping 
is.    

Dus voor mij houdt dit onderschei-
den inderdaad concreet in om er 
op uit te trekken en te (be)vragen 
of te ervaren hoe roeping vorm 
krijgt in het leven van personen en 
in mijn eigen leven. Het blijft een 
proces van leren, waarbij onze ge-
meenschap als leerschool van de 
Liefde juist bij uitstek de plek is om 
gezamenlijk te zoeken naar wat 
roeping voor ons betekent. Het zou 
mooi zijn als we dit themajaar over 
roeping meer kunnen uitwisselen 
en ontvankelijk zijn voor waartoe 
we geroepen zijn.

Klaas van Meerten
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Op 21 april 2021 bestaat de R.K. 
Broederschap van Vleuten 550 
jaar. Dat is uiteraard een reden om 
even stil te staan bij deze Broe-
derschap, die in onze parochie 
geworteld is, maar toch wellicht 
voor velen nog een grote  onbe-
kende. De Broederschap werd op 
21 april 1471 (Beloken Pasen, de 
zondag na Pasen) in een roerige 
tijd opgericht op initiatief van de 
toenmalige pastoor van Vleuten, 
Aernt Jansz van der Bilt. Een en 
ander werd bekrachtigd voor het 
Maria-altaar van de Willibrord-
kerk, die destijds nog gehuisvest 
was in de huidige Torenplein-
kerk.  

Het bevorderen van saamhorig-
heid binnen de gemeenschap en 
het bieden van hulp aan minder 
draagkrachtige mensen waren 
toen de belangrijkste doelstel-
lingen en dat is in de loop van de 
eeuwen altijd zo gebleven. Met een 
jaarlijkse maaltijd voor de Broeders 
en hun echtgenotes, voorafgegaan 
door een eucharistieviering, on-
derstreept de Broederschap het be-
lang dat zij hecht aan verbinding. 
Belangrijk voorbeeld van de sociale 
betrokkenheid zijn de bij iedereen 
bekende Broederschapshuisjes in 
het hart van Vleuten, die ruim vier 
eeuwen geleden zijn gebouwd om 
huisvesting te bieden aan minder 
bedeelde dorpsgenoten. Inmiddels 

hebben deze huisjes die functie 
niet meer en is daarin nu de His-
torische Vereniging Vleuten, De 
Meern, Haarzuilens, Leidsche Rijn 
gevestigd, maar nog altijd zijn ze 
een in het oog springend tastbaar 
bewijs van waar de Broederschap 
voor stond en staat. 
Al eeuwenlang biedt de Broeder-
schap financiële ondersteuning 
aan zaken die het welzijn van de 
gemeenschap ten goede komen 
en daarbij vormt onze parochie 
een speciaal aandachtsgebied. Zo 
werd in 1885 bij de bouw van de 
nieuwe Willibrordkerk het Maria-
altaar geschonken en in de derti-
ger jaren van de vorige eeuw een 

nieuw doopvont met een sierhek. 
In 1971 leverde de Broederschap bij 
het 500-jarig bestaan een bijdrage 
in de kosten die de veranderin-
gen in de liturgie destijds met zich 
meebrachten. Later werden onder 
meer de restauratie van de Ma-
riakapel en een nieuwe speeltafel 
voor het kerkorgel bekostigd. Nog 
vers in het geheugen liggen de bij-
dragen aan de herinrichting van 
de pastorietuin en onlangs de fi-
nanciering van het laatste deel van 
het smeedijzeren hek, waarover in 
de vorige editie van Drieluik werd 
bericht.  Daarnaast  is in 2007 een 
substantiële financiële bijdrage 
geleverd bij de nieuwbouw van 
de Willibrordschool in Vleuten.  
Andere doelen zijn onder meer 
de stichting Actie voor Actie,  de 
Voedselbank Leidsche Rijn, het Jo-
hannes Hospitium en de jaarlijkse 
wintermaaltijd in verzorgingshuis 
Parkhof.

Anno 2020-2021 is het aandachts-
gebied verruimd en staat de Broe-
derschap open voor goede doelen 
van alle gezindten, die ook bui-
ten de regio Vleuten, Haarzuilens 
en Leidsche Rijn zouden kunnen 
liggen. De Broederschap wil ook 
meer dan voorheen zichtbaar wor-
den voor iedereen en heeft  het 
550-jarig jubileum aangegrepen 
om dat te realiseren. Zo werd op 
21 april 2020, aan het begin van 
het jubileumjaar, de Voedselbank 

550-Jarige Broederschap uit de schaduw



Aanmelden Nieuwsbrief Kerkhof 
Vleuten 

Wat komt er allemaal bij kijken 
om de paden van het kerkhof en 
de algemene ruimten van het 
kerkhof te verzorgen?
Welke activiteiten worden er door 
het beheer team kerkhof Vleuten 
allemaal geregeld? 

Onderstaand een voorbeeld:
Eind maart zijn de grafmonumen-
ten van een aantal graven waarvan 
de grafrechten zijn verlopen van 
het kerkhof verwijderd. Daarna is 
de grond bij de graven waarvan de 
graf monumenten zijn verwijderd 
aangevuld met nieuwe grond.

En zaterdag 17 april gaat het be-
heer team kerkhof Vleuten samen 
met enkele mensen die zich aan-
gemeld hebben, het kerkhof weer 
voorjaarsklaar maken. Dat bete-
kent daar waar nodig is nieuwe 
plantjes plaatsen, de banden langs 
de looppaden recht zetten en op-
komend onkruid schoff elen. Ook 
het vak met de graven van de zus-
ters wordt verzorgd.

Naast deze direct zichtbare werk-
zaamheden overlegt het beheer-
team van het kerkhof in Vleuten 
ca. 6 keer per jaar. Dan worden 
nieuwe ontwikkelingen besproken 
zoals bijvoorbeeld welke moge-
lijkheden zijn er om aan de toene-
mende vraag van as-bestemmin-
gen te blijven voldoen.  

Het beheerteam kerkhof Vleuten 
wil graag met rechthebbenden en 
bezoekers van het kerkhof infor-
matie over ontwikkelingen op het 
kerkhof in Vleuten delen. Reden 
dat het beheerteam kerkhof Vleu-
ten het initiatief heeft genomen 
om 4 maal per jaar een digitale 
nieuwsbrief met informatie over 
het kerkhof Vleuten te verzenden.
In de gravenadministratie van het 
kerkhof Vleuten staan 170 email-
adressen van rechthebbenden van 
grafrechten. Ca. 300 emailadres-
sen ontbreken nog. Van alle andere 
rechthebbenden van grafrechten 
is alleen een postadres bekend.

Bent u rechthebbende en heeft 
u nog geen nieuwsbrief van het 
kerkhof Vleuten ontvangen en wilt 
u ook op hoogte blijven, stuur dan 
een email naar kerkhofvleuten@
lichtvanchristus.nl en vermeld 
dan:
-  Ja, ik wil graag ook een nieuws-

brief ontvangen
-  Bent u rechthebbende van een 

graf of bezoeker van graven?
- Zo ja welk graf nummer?
-  Wie ligt of liggen in het graf be-

graven?

Onlangs is de tweede nieuwbrief 
verzonden. Na de zomer verwach-
ten we de derde nieuwsbrief te ver-
zenden.

Beheerteam Kerkhof Vleuten

Leidsche Rijn verblijd met drie 
auto’s volgeladen met voedsel en 
eerste levensbehoeften en als kers 
op de taart een vriezer. Tussen dit 
offi  cieuze begin van het jubileum-
jaar en de offi  ciële aftrap op 12 sep-
tember werd  achter de schermen 
hard gewerkt aan diverse projecten 
waarmee de Broederschap haar ju-
bileum wil omlijsten. Dat betreft 
een boek over 550 jaar Broeder-
schap, een lesprogramma voor de 
basisscholen rond het thema Ver-
broedering, een spel voor oud en 
jong, een facebookpagina en een 
website op internet. Dat werk is 
nog in volle gang en wordt groten-
deels gedaan door professionals 
die met hun expertise de Broeder-
schap graag helpen. 

Voorlopig hoogtepunt van het 
jubileumjaar was een feestelijke 
open dag op 12 september 2020 
naast de Broederschapshuisjes. 
Daar werd met de onthulling van 
een jubileumbanier door  wijk-
wethouder Maarten van Ooijen 
en procurator Henny Smorenburg 
van de Broederschap het offi  ci-
ele startsein gegeven voor de ju-
bileumactiviteiten.Dorpsbewoners 
konden op deze dag kennismaken 
met de Broeders en meer te weten 
komen over de activiteiten van de 
Broederschap. Dit alles onder het 
genot van een hapje en een drank-
je, waarbij het speciaal gebrouwen 
Broederschapsbier voor het eerst 
werd geschonken en zeer in de 
smaak viel. Een ter gelegenheid 
van het 550-jarig bestaan geschre-
ven Broederschapslied luisterde 
de sfeer nog meer op. Verder was 
er onder meer een optreden van 
straatartiesten er konden kinderen 
zich vermaken op een springkus-
sen. 

Een volgend hoogtepunt zou de 
offi  ciële jubileumviering op 21 
april 2021 moeten worden, maar 
helaas moest die vanwege de coro-
namaatregelen uitgesteld worden. 
Ook de presentatie van het boek 
over de Broederschap en het les-
programma voor de basisscholen 
lopen daardoor enige vertraging 
op. Uitstel zal echter geen afstel 
zijn, dat staat vast.  Meer over de 
Broederschap  is te lezen op www.
broederschapvleuten.nl. 
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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 )

“Wees barmhartig

zoals jullie Vader 

barmhartig is.” 

Lucas 6,36 TienerPaginaTienerPaginaTienerPaginaTienerPagina
ONZE ERVARINGEN

WOORD VAN LEVEN
«Ik ben de Goede Herder. Een goede herder 
geeft zijn leven voor de schapen.» 

Over de herder uit het evangelie schreef Chiara 
Lubich:  
"Jezus zegt openlijk over zichzelf: ‘Er is geen grotere 
liefde dan je leven te geven voor je vrienden’ 
En Jezus beleeft dat tot het uiterste toe. Zijn liefde 
is dus een gevende liefde. Ook van ons vraagt God 
een liefde die de maat heeft van zijn liefde, 
minstens voor wat onze intentie betreft. 

Ook wij kunnen voor anderen als een herder zijn: 
voor onze huisgenoten, onze vrienden, voor wie 
eenzaam is. De liefde heeft een oneindige fantasie.

Een goede herder heeft alle tijd heeft voor zijn 
schapen en is altijd met hen begaan. 
Ieder van ons heeft wel eens de behoefte aan 
een pauze, aan een plek om te rusten, aan een 
ontmoeting met iemand die met ons begaan is. 
Jezus is meer dan wie ook bereid om ons te 
verwelkomen, ons rust te bieden, zelfs om zijn 
leven te geven.
.

Johannes 10: 11
WvL

4

ALS EEN HERDER ZIJN

Hoi, ik ben Omar en ben 15 jaar.

Op school had ik een klasgenoot die 
veel moeite had met de proeven tijdens 
natuurkundeles. De anderen maakten er 
steeds grapjes over als het hem weer 
niet lukte. 

Ik begreep niet waarom iedereen zo 
tegen hem deed. 
Als ik in zijn plaats zou zijn, 
hoe zou ik me voelen? 

Op dat moment zei ik tegen hem: 
“Probeer het nog eens, je zal zien 
dat het lukt!” Hij antwoordde: 
“Zie je niet dat ik het probeer? 
Maar het lukt me gewoon niet. 
En al helemaal niet als iedereen de 
gek met mij steekt!”
Ik ging naar hem toe en begon hem te 
helpen totdat de proef lukte. 
Vanaf dat moment delen we samen 
onze belevenissen, de ervaringen die 
we opdoen met het Woord van leven. 
En we helpen elkaar tijdens de les.

Hij is de ware herder die ons naar het volle leven 
leidt. Hij zoekt ons op wanneer we afdwalen. 

De christelijke liefde is niet zomaar een beetje 
liefde, een vernislaagje van vriendelijkheid, 
maar een liefde die zo groot is dat ze het eigen 
leven op het spel zet. Als we met deze bereidheid 
liefhebben zal ons leven als 
christen een enorme 
sprong vooruit maken. 
Dan zullen we echt 
meemaken dat anderen 
uit onze eigen
omgeving worden 
aangetrokken.”
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Het Aartsbisdom Utrecht maakt werk van goed ge-
schoolde vrijwilligers die zich als catecheet met ge-
loof en deskundigheid in de parochie inzetten voor 
het geloofsonderricht, waarvan het hart is onze 
Heer Jezus Christus. Dit doen zij onder de verant-
woordelijkheid van de pastoor en in afstemming 
met hem en de andere leden van het pastoraal team. 
Deelnemers die de cursus met goed gevolg hebben 
afgerond, kunnen een zending ontvangen van de 
aartsbisschop van Utrecht als medewerker in de pa-
rochiecatechese, steeds voor een periode van vier 
jaar.

Toegeruste vrijwilligers
Kerk en samenleving zijn aan sterke veranderingen 
onderhevig. Het aantal betaalde medewerkers van de 
Kerk in de parochies neemt af en de territoriale om-
vang van de parochies neemt toe. Dat heeft ook ge-
volgen voor de organisatie van de parochie. Daarom 
is het van groot belang dat er voor nu en de toekomst 
vrijwilligers toegerust worden die naast de priesters, 
permanente diakens, pastoraal werk(st)ers en andere 
vrijwilligers een ondersteunende en verbindende rol 
op het terrein van de catechese willen en kunnen ver-
vullen en zelf ook catechese in de parochie geven.

Het Aartsbisdom Utrecht heeft een lange traditie in 
het opleiden van vrijwilligers, zodat gedoopte en ge-
vormde gelovigen een zegenrijk aandeel kunnen 
hebben in het pastoraat. Dat geldt zeker ook binnen 
het werkveld catechese. Het bisdom wil een goede 
basisvorming geven aan vrijwilligers die in toene-
mende mate verantwoordelijkheid dragen voor de 
geloofsoverdracht binnen de parochie.

Om als catecheet vruchtbaar te kunnen functioneren 
wordt van de kandidaat verwacht dat hij/zij: praktise-
rend rooms-katholiek is, de leer van de Kerk onder-
schrijft en een levensstaat voert die daarmee overeen-
stemt.

De opleiding
De opleiding tot catecheet omvat drie jaren. In het eer-
ste jaar wordt een theologische basiscursus gegeven. 
Deze bestaat uit bijeenkomsten over de grote thema’s 
van de katholieke geloofsleer. Daarnaast wordt inge-
gaan op de praktische organisatie van de parochie. 
Het tweede cursusjaar richt zich meer op de pastorale 
praktijk en in dat verband wordt aandacht besteed aan 
de afzonderlijke sacramenten en de voorbereiding 
daarop. In het derde cursusjaar wordt er onder su-
pervisie van een plaatselijke priester, diaken of pasto-
raal werk(st)er een project uitgevoerd. Hiervan wordt 
mondeling en schriftelijk eindverslag gedaan, waarna 
een getuigschrift wordt overhandigd. De cursusbij-
eenkomsten vinden plaats op het Ariënsinstituut, in 
de binnenstad van Utrecht. De cursisten trekken voor 
een groot deel samen op met hen die de diakenop-
leiding of de opleiding tot diaconaal assistent volgen.

Aanmelding van een cursist geschiedt door een 
schriftelijke voordracht door de pastoor bij de rector 
van het Ariënsinstituut, na een voorafgaande toetsing 
van deze voordracht door de rector van het Ariënsin-
stituut.

De aanmelding dient jaarlijks te geschieden vóór 1 
juni.

Voor aanmelding: stuur een mail naar pastoor@licht-
vanchristus.nl of via het pastoraal centrum.

Catechetenopleiding
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LICHT VAN CHRISTUS

Zorg voor de allerzwaksten

Jezus is als een goede herder die zijn schapen kent en 
voor hen zorgt.

Als hij bij de schaapskooi terugkeert en merkt dat er 
één schaap ontbreekt, gaat hij terug om het te zoeken.

Al is hij moe van de lange werkdag, hij blijft zoeken 
totdat hij het verloren schaap vindt.

Bob uit Canada:
Toen ik thuis met mijn lego aan het spelen was, begon 
mijn zusje te huilen.

Ze wilde naar mama, maar die was op de tweede 
verdieping en hoorde haar niet huilen.

Toen heb ik mijn lego laten staan om haar te 
troosten en daarna heb ik haar geholpen om de trap 
op te gaan naar mama.

“Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen”
(Joh. 10,11).

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”
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“Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor 

de schapen” (Joh. 10,11).
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Lezingen 
van de maand
Lezingen 
van de maand

           

               

Doopvieringen

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

Willibrordkerk Mariakerk gezamenlijke
Vleuten De Meern voorbereiding 
  op zondag      
5 juni 26 juni 9 mei

3 juli 10 juli 13 juni

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

De doopvieringen zijn toegestaan met voorlopig één 

Doordeweekse vieringen en 
gebedsmomenten
Tot nadere berichtgeving zijn er geen vieringen op de andere lo-
caties, 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 (niet op Hemelvaarts-
dag) - ook via Facebook en kerkomroep.nl

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

Geleide Aanbidding
Mariakerk zondag 2 mei 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.

25 april 2021
4e zondag van Pasen 
1e lezing   Handelingen 4,8-12
2e lezing   1 Johannes 3,1-2 
Evangelie  Johannes 10,11-18

2 mei 2021
5e zondag van Pasen 
1e lezing    Handelingen 9,26-

31
2e lezing  1 Johannes 3,18-24
Evangelie  Johannes 15,1-8

9 mei 2021
6e zondag van Pasen 
1e lezing    Handelingen 10,25-

26.34-35.44-48 
2e lezing   1 Johannes 4,7-10
Evangelie  Johannes 15,9-17

13 mei 2021
Hemelvaart 
1e lezing   Handelingen 1,1-11
2e lezing   Efeziërs 4,1-23  
Evangelie  Marcus 16,15-20

16 mei 2021
7e zondag van Pasen 
1e lezing    Handelingen 1,15-

17. 20a.20c-26
2e lezing   1 Johannes 4,11-16
Evangelie  Johannes 17,11b-19
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LICHT VAN CHRISTUS

          

        

Informatieblad van en voor 

de parochie 

LICHT VAN CHRISTUS
www.lichtvanchristus.nl

22e jaargang nummer 4
24 april 2021 t/m 

21 mei 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
5 22 mei 2021 t/m 18 juni 2021 3 mei
5 19 juni 2021 t/m 16 juli 2021 31 mei

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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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.


