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Wie had verwacht dat we voor de tweede keer Pasen zouden vieren in de 
ban van corona.
En met de vraag aan elkaar wat zeker geldt voor de ouderen: Ben jij al ge-
vaccineerd? Al onze hoop is op vaccinatie gericht. Epidemieën komen in 
de geschiedenis regelmatig voor waarbij nog geen sprake is van een vac-
cin.  Gelovige mensen baden om genezing en hielden novenen. Dat be-
tekende dat zij 9 dagen b.v. voor een operatie hetzelfde gebed uitspraken 
of 9 dagen naar de kerk en ter communie gingen en/of kaarsen opstaken. 
Bij het toedienen van sacramenten maakt de kerk gebruik  van water en 
olie.  Dit zijn enige van de rituelen om iets tastbaars te tonen. Een duide-
lijk voorbeeld daarvan is de Blasiuszegen op 3 februari waarbij de priester 
twee aan elkaar gebonden kaarsen om de nek van een persoon legt en 
een gebed uitspreekt. De H. Blasius is de patroon tegen keelziekten. De H. 
Corona, voor ons tot het vorig jaar nog onbekend, heeft vele levens ge-
had en is nogal eens veranderd van onderwerp waarin zij een rol had. Zij 
werd eerst als patroon tegen epidemieën genoemd, houthakkers zoch-
ten haar steun bij hun gevaarlijk werk en bij ook vee-epidemieën werd 
zij aangeroepen. Een feit is dat zij is heiligverklaard waarbij vast heeft 
gestaan dat op haar voorspraak wonderen van genezing zijn vastgesteld.

Tegenwoordig is het vaststellen van genezing door medicijnen, door 
operaties, door bestralingen, door chemokuren of door fysiotherapie. We 
mogen ons gelukkig prijzen met alle vaccins die de wetenschap heeft 
uitgevonden waarbij bidden om genezing blijft. Vanaf de geboorte krij-
gen kinderen soms een cocktail aan vaccins ingespoten. In 1960 was een 
epidemie van hondsdolheid. Overal waren lokalen ingericht en bemand 
door dierenartsen, studenten diergeneeskunde en vrijwilligers voor de 
administratie om je hond te laten inenten. Ik ging ook met onze pup van 
4 gulden uit het Stichts Asyl voor dieren. Zij is 16 jaar geworden.
Bij het verschijnen van dit nummer rest ons nog 2 weken voor het paas-
feest. Precies genoeg tijd om wat we ons voorgenomen hadden om in 
de vastentijd aan versobering of afzien van genotsmiddelen kritisch te 
overwegen en de laatste 14 dagen uit te voeren.

Allen een Zalig Paasfeest toegewenst.
Joke Eijzenbach- van Eck 

We zijn op weg naar Pasen, het 
bevrijdingsfeest voor heel de kerk. 
Door de liefde van God die zich 
in Jezus Christus openbaart, is de 
menselijke vervreemding van God 
overwonnen. De duisternis heeft 
nu niet het laatste woord over ons 
leven, en alles wat wij doen, maar 
het licht van het eeuwige leven. 
Voor de tweede maal zal de Paas-
viering in de kerk – de heilige drie 
dagen van Witte Donderdag, Goe-
de Vrijdag en Paaszaterdag – niet 
op de gewone feestelijke manier 
gevierd kunnen worden door de 
Coronabeperkingen. Gelukkig zijn 
voor degenen die over Internet be-

schikken, de Paasvieringen wel te 
volgen via www.kerkdienstgemist.
nl. 

We zien uit naar Pasen als Bevrij-
dingsdag, maar ook naar het einde 
van de coronapandemie. Of in elk 
geval naar dusdanige verantwoor-
de versoepeling van de maatrege-
len dat we weer gewoon naar de 
kerk kunnen komen zonder reser-
veren om de eucharistie te vieren 
en elkaar te ontmoeten. Pastoraal 
team en parochiebestuur willen 
graag als het zover is, dat ook met 
vreugde vieren als een soort bevrij-
dingsdag. Mocht u ideeën hebben 

hoe we dan uiting kunnen geven 
aan onze vreugde en dankbaar-
heid en tegelijk of eerder de slacht-
off ers gedenken en het verdriet 
van nabestaanden en allen die bij 
de zorg voor de zieken betrokken 
waren, laat het ons dan weten. Zo-
ver is het voorlopig nog niet. Maar 
Pasen mogen we al wel binnen 
een paar dagen vieren thuis en via 
de livestreaming en waarschijn-
lijk nog met een beperkt aantal in 
de kerk. Hoe dan ook: Houd goede 
moed, koester elkaars gezondheid 
en een Zalig Pasen toegewenst.

Martin Los, pastoor
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LICHT VAN CHRISTUS

           Mariakerk   Willibrordkerk

Eucharistievieringen
coronarooster

Afhankelijk van de duur van de lock-down onder voorbehoud

LICHT VAN CHRISTUS

Afhankelijk van de duur van de lock-down onder voorbehoud

Vijfde zondag Veertigdagentijd

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

Aankondiging van de Heer

donderdag 25 maart  zie Willibrordkerk   **19.00 uur  pastoor M. Los  
   oecumenische Vespers (geen eucharistie) 
   alleen  via kerkomroep.nl en facebook

Palmzondag

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

PAASTRIDUÜM

Witte Donderdag

donderdag 1 april *19.00 uur  pastoor M. Los en **11.00 uur  zie Mariakerk 
  30 pers. reserveren verplicht  

Goede Vrijdag

vrijdag 2 april *13.00 uur  past. werker Y. Saris
  kinderkruisweg
 *15.00 uur  pastoor M. Los
  kruisweg
 *19.00 uur  pastoor M. Los **19.00 uur past. werker Y. Saris
  Goede Vrijdagavondviering  Goede Vrijdagavondviering
  30 pers. reserveren verplicht  30 pers. reserveren verplicht

Stille Zaterdag

zaterdag 3 april *19.00 uur pastoor M. Los  zie Mariakerk
  Paaswake 
  30 pers. reserveren verplicht 

Pasen

zondag 4 april *09.30 uur  pastoor M. Los **11.00 uur  pastoor M. Los
  30 pers. reserveren verplicht  30 pers. reserveren verplicht

Tweede Paasdag

maandag 5 april *10.00 uur  pastoor M. Los en   zie Mariakerk
  diaken W. v.d. Dool (preek)
  30 pers. reserveren verplicht 

2e zondag van Pasen

zondag 11 april *09.30 uur  pastoor M. Los **11.00 uur  pastoor M. Los
  Les 1 EHC  Les 1 EHC
  30 pers. reserveren verplicht  30 pers. reserveren verplicht 

3e zondag van Pasen

zondag 18 april *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
Het protocol Publieke Vieringen vindt u op pagina 8.
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misintenties

MARIAKERK 

zondag 21 maart  Overleden ouders Balk-van Lint, 
overleden ouders Van Hout-Knigge, Fien van den 
Brink-van de Wouw, Adrie Stavast-Veen, Truus 
Uffi  ng-Knobben, Wil Tournois, overleden ouders 
Peelen-Koster, Nico Verheul, Paul Hoonhout, Theo de 
Goeij, Henk Brinkhof, Ed Goedings 

maandag 22 maart tot zekere intentie 

zondag 28 maart Palmpasen Mien Kampers-van 
der Steen (1e jaargedachtenis), Femie aan de Stegge-
Veldhuis, Henny Berendsen-Slingerland, Toon van 
Oostrom, Lydia Sturkenboom-Kloosterman, Joop 
van den Berg, Herman Wessels, Piet Besemer en 
Sientje Besemer-Oostveen, Lien Overbeek-de Klein, 
Overleden familie Vernooij, Martin Ham, Overleden 
familie Brinkhof, Lilian Besemer-van Drongelen, Bep 
van Hilten, Piet Stal,, Hennie en Rie van Engelen-van 
den Tempel

maandag 29 maart
voor het welzijn van de parochie 

Witte Donderdag 1 april  Kees Vernooij

Paaswake zaterdag 3 april  Piet Besemer en Sientje 
Besemer-Oostveen, Henk Brinkhof, Overleden broer 
Frans Balk, Lilian Besemer-van Drongelen, Overleden 
familie Adema

Pasen zondag 4 april  Femie aan de Stegge-Veldhuis 
(1e jaargedachtenis), Antoon en Stien Oude Wansink-
Brinkhof, Joop Wernert, Adrie Sangers, Tonny van 
Oostrom-van Oostrum, Tonny Gulitz-van Breukelen, 
Pastoor Hubertus Vaessen, Overleden ouders Matze-
Mulder en Ad Matze, Leo van Zwieten, Jos Verheul, 
Hennie en Rie van Engelen-van den Tempel

2e Paasdag maandag 5 april   Gerda en Antoon van 
Schaik en hun overleden kinderen

zondag 11 april   Fien van den Brink- van de Wouw 
(1e jaargedachtenis), Miep Verkerk-Wiegmans (1e 
jaargedachtenis), Riek Sluijs-van den Brink (1e 
jaargedachtenis), Antoon en Stien Oude Wansink-
Brinkhof, 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, Overleden familieleden 
Boot-Kraan, Lilian Besemer-van Drongelen, Paula 
Francken-van der Steen

maandag 12 april voor het welzijn van de parochie

zondag 18 april  Overleden ouders Balk-van Lint, 
Fien van den Brink-van de Wouw, Adrie Stavast-
Veen, Truus Uffi  ng-Knobben, Wil Tournois, Henk van 
Doorn, Nico Verheul, Paul Hoonhout, Theo de Goeij

maandag 19 april tot zekere intentie

WILLIBRORDKERK 

zondag 21 maart  Frans Scheepens, Kees Vernooij, 
Wout Baltus, Annie Overkamp, Joke Versteeg-Goes, 
Corrie Plaisier, Huub de Rooij, Manie de Groot, Door 
Gresnigt-Verheul

donderdag 25 maart Vespers (geen mis) 

Palmzondag 28 maart Frans Scheepens, Jan Jacobs, 
An Sprong-Versteeg, Grada Veldkamp-van Breukelen, 
Toos Muskens, Niek Ottenhoff , Johan en Gerben 
Verhoef, Beb Schoote-van Zuijlen, Ria Smits-Slaats, 
Herman Goes, Paul en Ciska de Haan
Witte Donderdag 1 april  (zie Mariakerk)

Paaswake 3 april (zie Mariakerk)

Pasen zondag 4 april Ineke van Hameren-Hogeboom 
(1e jaargedachtenis), Jeanne Leijten-Zwaans, Giel de 
Groot, Ida Vos-Jacobs, Bep Oostrom-Korrel, Gerrit 
Visser, Piet van den Berg, Janny van Rossum-van 
Kleef, Overleden ouders Verhoef-Versteeg en dochter 
Marthie van der Neut en zoon Martin Verhoef, Ben 
Kosterman, Kitty Gruters-Steehouwer, Toon de 
Groot, Manie de Groot, uit dankbaarheid bgv het 60j. 
huwelijk Kees en Cobie van Engelen-van den Berg, 
Edmond Nuss

donderdag 8 april tot zekere intentie 

zondag 11 april  Gert en Marie Versteeg-van den Berg, 
Theo en Bertha van der Maat-Hesp, Cor Miltenburg, 
Ton Sprong

donderdag 15 april
voor het welzijn van de parochie 

zondag 18 april   Kees Vernooij, Annie Overkamp, 
Joke Versteeg-Goes, Corrie Plaisier, Huub de Rooij, 
Ben Kosterman, Manie de Groot, Door Gresnigt-
Verheul

donderdag 22 april  tot zekere intentie
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Preek van de maand

Paaszondag

We moeten het deze morgen nog 
steeds met het lege graf doen. Een 
leeg graf, het stelt eigenlijk niet zo-
veel voor: het is een plek, waar iets 
niet is. Een lijk is weg. Op zichzelf 
zegt dat nauwelijks iets positiefs. 
Maria Magdalena is dan ook niet zo 
gek, als ze zegt: Ze hebben de Heer 
uit het graf weggenomen. Zijn vij-
anden hadden er niet genoeg aan, 
Hem in de dood te jagen. Zelfs na 
zijn dood schonden ze graf en li-
chaam. Dat is een mogelijke ver-
klaring.

In het evangelie van Mattheus 
horen we nog een mogelijke ver-
klaring. De soldaten die de wacht 
moesten houden spraken met de 
oversten af, dat ze zouden vertellen 
dat de leerlingen het lichaam van 

Jezus hadden gestolen. Dat is niet 
erg geloofwaardig, omdat die leer-
lingen daarvoor veel te enthousiast 
en overtuigd de wereld zijn inge-
trokken met het evangelie van zijn 
verrijzenis, maar goed, op zich zou 
het kunnen. 

Er is nog een verklaring van een 
stroming in de Islam, die beweert 
dat Jezus schijndood is geweest, 
stiekem uit het graf is gekropen 
toen niemand oplette en dat hij is 
geëmigreerd naar een plaats in het 
huidige Pakistan. Ik geloof er geen 
fluit van, maar ook dat is een mo-
gelijke verklaring van de leegte van 
het graf. Natuurlijk zou je vanuit 
het evangelie van Mattheus, dat 
spreekt over een aardbeving in de 
morgen van Pasen ook nog kun-
nen denken aan de verdwijning 
van het lijk tussen de aardlagen.
Ik noem al deze interpretaties om 
iets te laten aanvoelen van hoe 
weinig het lege graf zegt, als je het 
op zichzelf laat staan. Het stelt voor 

een puzzel en die puzzel kent meer 
oplossingen. Eén van de moge-
lijke antwoorden is: te geloven dat 
de Almachtige Hem uit de doden 
heeft doen opstaan. Het geloof dat 
op het eind der tijden alle recht-

vaardige doden uit hun graven 
zouden opgewekt worden om te 
gaan delen in Gods heerlijkheid, 
was toentertijd wijd verspreid. De 
Farizeeën geloofden het met grote 
overtuiging, de Sadduceeën moes-
ten er niets van hebben, het gewo-
ne volk ging overwegend met de 
Farizeeën mee. 

Het evangelie van deze morgen 
laat ons als het ware de geboorte 
van dit geloof zien. Centraal staat 
daarbij het woord “zien”. Johan-
nes komt bij het graf aan als eer-
ste, omdat hij sneller is dan Petrus. 
En dan staat er: voorover bukkend 
zag hij de zwachtels liggen. Het 
woord voor “zag” is gewoon: hij 
keek en zag wat. Ongeveer zoals 
je bij een verkeersongeluk de fiet-
ser van rechts ziet komen, de auto 
van links en je ziet: oh nee, die let-
ten niet op. Dan komt Petrus en 
hij kijkt preciezer. Hij neemt echt 
in zich op, hij schouwt. Hij ziet de 
zwachtels, waarin het lijk gewik-
keld was en een beetje verderop de 
zweetdoek voor het hoofd, netjes 
opgerold. Hé, hier is iets geks. Als 
er lijkenrovers geweest zijn, dan 
hele nette. Ongeveer zoals je, wan-
neer je bij iemand gelogeerd hebt, 
netjes ‘s morgens het bed afhaalt 
als gast. Dan komt ook Johannes 
binnen en hij ziet in, hij komt tot 
inzicht en gelooft. 

Er staat niet precies, hoe dat inzicht 
ontstaat, wel dat de leerlingen tot 
dan toe nog niet begrepen hadden, 
wat er geschreven stond: dat Hij uit 
de dood moest verrijzen. Dat sug-
gereert dat Johannes bij het zien 
van de zwachtels en de zweetdoek 
tegelijk als het ware het hele Oude 
Testament langs scant, dat hij zich 
begint te herinneren wat Jezus zelf 
zei en geloofde en dat het hem dan 
ineens daagt: dat is het, het einde 
der tijden is begonnen, de eerste 
opstanding uit de doden is ge-
beurd.
 
Het lege graf is een teken. Maar 
dat teken begint te spreken, wan-
neer er teksten langszij komen: 

door pastor Jozef Wissink



van het Oude Testament, van Je-
zus zelf. Het teken van het lege graf 
wordt nog veelzeggender, wan-
neer de Heer zelf verschijnt. En 
waar het om gaat, wordt nog dui-
delijker, wanneer de verrezene de 
Geest uitblaast over zijn leerlingen, 
over ons. Wanneer zijn leerlingen 
gaan liefhebben, wanneer wij in 
de Geest gaan leven, dan wordt 
het duidelijk: Pasen is niet slechts 
dat Jezus aan de dood ontsnapt is, 
als het ware als een privépersoon. 
Nee: God gaat via Hem het Paasle-
ven uitdelen aan de mensheid. Hij 
wekt ons uit de dood van de zon-
de op om nieuw te gaan leven in 
liefde en rechtvaardigheid. En zo 
zal Hij, de verrezen Jezus, ons ook 
opwekken uit de lijfelijke dood, om 
met Hem te leven in eeuwigheid.
Wanneer het geloof in de verrijze-
nis in onze tijd bij een mens ont-
staat, zal het anders gaan dan toen 

bij Johannes. De meesten van ons 
zullen nooit in of bij het lege graf 
staan. En als je op pelgrimage gaat 
naar Jeruzalem, zal het graf dat 
men je laat zien zozeer onderdeel 
zijn van de grote Heilig Grafkerk en 
zullen er ongetwijfeld zoveel men-
sen tegelijk doorheen trekken, dat 
dit onderdeel op zichzelf je nauwe-
lijks doet denken aan een graf.

Voor de meesten van ons zal het 
ontstaan van geloof in de verrijze-
nis van Jezus ook niet gebeuren 
op de manier van de eerste ont-
dekking van Johannes, van als het 
ware nieuw op het idee komen dat 
zoiets met Jezus gebeurd moet zijn. 
Daarvoor is de boodschap over Je-
zus’ verrijzenis al te zeer verspreid. 
Maar de overeenkomsten zullen 
er ook zijn. Als we geconfronteerd 
worden met de rauwe werkelijk-
heden van het leven en met name 

van de dood, wanneer die echt in-
grijpend in ons leven intreedt door 
het verlies van dierbaren en als we 
tegelijk op tekenen stoten, dat on-
recht en dood toch niet het laatste 
woord hoeven te krijgen, dat de 
basis van alles wat is wel eens een 
Liefde zou kunnen zijn en als we 
dan de boodschap van Pasen ho-
ren, dan kan het gebeuren, dat het 
wakker wordt. Misschien als een 
vermoeden, een vraag. Zou het 
toch waar kunnen zijn, dat verhaal 
en die hoop? Misschien als een 
over je vallende zekerheid: ik ge-
loof het, het kan niet anders, halle-
luja. Er wordt nog steeds gekeken, 
er wordt nog steeds doorgekeken, 
vragend gekeken. Het kan dus nog 
steeds gebeuren, dat het ook komt 
tot inzien, inzicht, geloof. Ik wens 
u dat van harte toe. Zalig Paasfeest.

Jozef Wissink

Vastenproject kindernevendienst

Ook dit jaar biedt de Kinderne-
vendienst online een Veertigda-
gentijd project aan. Elke zondag 
vind je op de website een gespro-
ken Bijbelverhaal, een gebed, 
liedjes en (knutsel)opdrachten 
voor thuis of op school. Een aan-
tal keer vertelt Yuri in een video 
iets over de Veertigdagentijd en 
Pasen. 

Het thema van het vastenproject 
is: ‘ik ben de wijnstok’. Op de vijfde 
zondag van de Veertigdagentijd 
vergelijkt Jezus zichzelf met een 
wijnstok. Deze vergelijking heb-
ben we gebruikt als beeld voor 
ontmoetingen met verschillende 
personen. 

Er zijn ontmoetingen die Jezus, 
de wijnstok, doen groeien en er 
zijn ontmoetingen die bedreigend 
zijn voor de wijnstok. De wijnstok 
kan groeien maar ook weer kleiner 
worden. 

Elke week denken we hier samen 
over na, aan de hand van een pos-
ter, die ook in de Mariakerk en de 
Willibrordkerk te zien is.
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Nieuws van het parochiebestuur

Als ik dit stukje schrijf is het eind februari en staat 
het priesterjubileum van pastoor Martin Los nog 
te gebeuren. Op 9 maart was het 30 jaar geleden 
dat onze pastoor in de Mariakerk tot priester werd 
gewijd door kardinaal Simonis. Sinds die tijd was 
hij pastoraal werkzaam in onze parochie, waarvan 
het grootste deel als onze pastoor. Hij zet zich nog 
steeds voor 100% in voor zijn werk en onze paro-
chie, iets waar we zeer dankbaar voor zijn. Op 14 
maart hebben wij dit gevierd. Vanwege de Corona 
maatregelen werd dit een besloten viering. Ik hoop 
van harte dat velen van u dit meegevierd hebben 
met de pastoor via de schermen in de kerk of de 
videostreaming en dat het een prachtige viering is 
geweest.  
In het vorige nummer van Drieluik vertelde ik u 
iets over de werkzaamheden in en rond de Willi-
brordkerk. Ook in de Mariakerk is hard gewerkt. In 
het kader van verduurzaming zijn er isolatiewerk-
zaamheden verricht in de plafonds van de sacris-
tie en de toren (boven het orgel en de entree). Dat 
is niet zichtbaar, maar draagt wel bij aan een la-
ger energieverbruik. Hierbij is meteen de sacristie 
gestuct en geschilderd (zie foto).  Die was aan on-
derhoud toe en het is prachtig geworden. Wij heb-
ben hiervoor gebruik gemaakt van een subsidie 
van de provincie, een uitvloeisel van een pilot van 
6 monumenten in de provincie Utrecht, waar we 
als parochie in 2019 aan mee hebben gedaan. Met 
dank aan Ben Koot en André aan de Stegge die dit 
samen met ons bestuurslid Jan Berndsen hebben 
opgepakt. 

In 2020 is er geen fysieke bijeenkomst geweest 
tussen de coördinatoren van de vrijwilligerswerk-
groepen, het bestuur en het pastoraal team. We 
hebben de coördinatoren gevraagd of er behoefte 
was aan een online bijeenkomst, maar dat bleek 
niet het geval. Blijft u ons als bestuur vooral e-mai-
len met uw vragen. Dat gebeurt gelukkig al regel-
matig. Zodra het weer kan, plannen we een fysieke 
bijeenkomst.

De Vastentijd is bijna ten einde. Op 4 april vieren 
we het feest van Pasen.  Namens het parochiebe-
stuur wens ik u alvast een gezegend Paasfeest toe. 

Monique Becking

Protocol publieke vieringen

Voor de Mis
-   U reserveert een plek via de website of door te bel-

len naar het secretariaat (9.00-11.00 uur) op zater-
dag 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 zitten 
op aangegeven plekken.

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

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

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

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

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

Na de Mis/viering
-  U houdt buiten het kerkgebouw afstand van elkaar. 
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LASTEN

Begroting
boekjaar 
2021         €

Begroting
boekjaar 
2020         €

Resultaat
Boekjaar 
2019         €

Persoonskosten
Salarissen, sociale lasten, pensioenpremies pastorale team en 
secretariaat

206.240 205.940 201.605

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

105.496 88.600 121.833

Financiële lasten
Bankrente en –kosten, rente leningen, kosten effecten

2.650 2.750 2.467

Kosten eredienst
Altaarbenodigdheden, kaarsen, boekjes, koren, kosters

20.370 25.620 21.624

Kosten pastoraal
Drieluik, werkgroepen, EHC, vormsel, parochiebijeenkomsten

44.050 50.050 45.950

Verplichte en vrijwillige bijdragen
Afdracht Aartsbisdom Utrecht, collecten voor derden

45.087 49.790 50.842

Kosten begraafplaatsen
Onderhoud begraafplaatsen en delven graven

25.900 29.800 24.437

Beheerskosten
Kantoorkosten, porti- en telefoonkosten, abonnementen

28.400 30.000 29.405

Incidentele lasten 274

478.193 482.550 498.437

BATEN € € €

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

241.600 268.600 257.554

Functionele inkomsten
O.a. adverteerders Drieluik

7.500 7.500 7.882

Opbrengsten uit bezittingen/beleggingen
Huur, erfpacht, zendmasten, beleggingen, begraafplaatsen

145.000 152.000 173.974

Incidentele baten - - 6.546

Nadelig saldo 84.093 54.450 52.481

478.193 482.550 498.437

Begroting voor het boekjaar 2021
Het parochiebestuur van de parochie Licht van Christus heeft in haar vergadering van 24 november 2020 de 
begroting voor het boekjaar 2021 vastgesteld. 

De begroting heeft een totaaltelling van € 478.193 en sluit met een nadelig saldo van € 84.093.

Parochie Licht van Christus - Begroting boekjaar 2021
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In november vorig jaar bracht het 
kabinet het bericht naar buiten 
dat het de voedselbanken wilde 
gaan helpen om dreigende voed-
seltekorten voor te zijn. Men ver-
wachtte toen een sterke toename 
van het beroep op de voedselban-
ken vanwege de coronacrisis en 
minder aanvoer van supermark-
ten. 

Het bracht het kabinet ertoe een 
beroep te doen op het Europees 
Sociaal Fonds (ESF+) voor onder-
steuning van de voedselbanken. 
Voor de periode 2021-2027 is ca. 
acht miljoen beschikbaar. Dat 
komt neer op ongeveer een mil-
joen per jaar voor Voedselbanken 
Nederland (VBNL). In het voorjaar 
van 2020 besloot het kabinet al een 
noodsubsidie aan de VBNL toe te 
kennen van vier miljoen euro. 

Het betreft een garantstelling. Het 
geld mag alleen met toestemming 
van de rijksoverheid besteed wor-
den om voedsel van te kopen voor 
het geval er voedseltekorten ont-
staan. Als deze niet ontstaan dan 
vloeit het geld weer terug naar de 
rijksoverheid. Het geld is in 2021 
opnieuw beschikbaar.

Subsidies om voedseltekorten te 
voorkomen
Beide subsidies, ESF+ en nood-
subsidie, zijn bedoeld om voedsel-
tekorten te voorkomen. Het geld 
mag dus niet worden gebruikt 
voor structurele uitgaven (huur, 
auto’s e.d.). Door grote inspannin-
gen van de lokale voedselbanken 
zijn er evenwel (nog) geen tekor-
ten ontstaan, mede ook vanwege 
het uitblijven van de verwachte 
sterke toename. Daardoor hoefde 
de VBNL tot nu toe geen beroep te 
doen op de beschikbare subsidies. 

Actie 538
Eind 2020 heeft radio 538 actie ge-
voerd voor de voedselbanken. Dit 
geld was hard nodig voor het sa-
menstellen en distribueren van de 
wekelijkse voedselpakketten, zoals 
huisvesting, transsportmiddelen, 
brandstof en voedselveiligheid. 
Mede hierdoor kon de voedseluit-
gifte overal in het land op pijl wor-
den gehouden.

Stilte voor de storm
Gevreesd wordt dat de voedsel-
banken zich op dit moment bevin-
den in de ‘stilte voor de storm’. In 
de komende maanden wordt een 

grote(re) toename van deelnemers 
verwacht. De voedselbanken over-
al in het land bereiden zich hierop 
voor. Er wordt rekening gehouden 
met een toename van 50 % van het 
aantal gezinnen dat een beroep 
moet doen op de voedselbanken. 
In dat geval zal waarschijnlijk wel 
een beroep moeten worden ge-
daan op de subsidies.

Opschaling brengt extra kosten 
met zich mee
Het proces van opschaling naar 
een hoger volume van verwerving 
en uitgifte van voedsel brengt voor 
de voedselbanken extra (structu-
rele) kosten met zich mee voor 
logistieke investeringen, als meer 
opslagruimte en meer vervoersca-
paciteit. Deze kosten kunnen niet 
uit genoemde subsidies worden 
betaald. Voor deze investeringen 
zijn de voedselbanken aangewe-
zen op geld van lokale overheden, 
particulieren, fondsen en kerken. 
Zonder dit geld kunnen de voed-
selbanken niet opschalen en kan 
er een situatie ontstaan, waarbij 
er wel over voldoende voedsel kan 
worden beschikt, maar dit niet in 
voldoende mate kan worden uit-
gegeven vanwege het gebrek aan 
middelen. 

Stichting Voedselbank Utrecht, feb 2021

NB: In de Mariakapel van de Wil-
librord Vleuten en Mariakerk De 
Meern is een mand waar u spullen 
voor de voedselbank kan depone-
ren. De deur is overdag open.
Alvast dank

Voedselbanken hebben geen 
miljoenen op de plank liggen

Een jonge vrouw, met een lichte verstandelijke beperking, is op zoek naar een maatje. Ze wil graag 
met een maatje leuke dingen doen. Maar het maatje kan haar ook helpen bij zaken die ze moeilijk 
vindt en waar ze een beetje bang voor is.

Het tijdsbeslag is 1 uur per week. Het contact zal voornamelijk zijn in de vorm van koffi  e drinken en 
praten. Haar hobby’s zijn heel veelzijdig: van mandala’s kleuren en darten tot museumbezoek. Maar 
daar komt in deze coronatijd natuurlijk weinig van. Hebt u tijd over en wilt u een maatje worden, bel 
dan zuster Lucia voor meer informatie: 06-22097236

Maatje gezocht
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Aandacht voor elkaar

OVERLEDEN

6 februari
Robert Johannes Nicolaas 
Melchior Westers (Robert)
op de leeftijd van 101 jaar

weduwnaar van Rietje Beeker

De crematieplechtigheid was op 
12 februari in besloten kring 

8 februari
Franciscus Johannes 

Engelbertus Balk (Frans)
op de leeftijd van 65 jaar

De uitvaart vond plaats op 
13 februari met aansluitend 
begrafenis op het kerkhof in 

De Meern 

9 februari
Antonius Maria Sprong (Ton)

op de leeftijd van 88 jaar
echtgenoot van Mieke Sprong-

Versteeg

De eucharistie ten afscheid was 
op 13 februari in de Willibrordkerk 

met aansluitend begrafenis

15 februari
Wilhelmina Clasina van Zuijlen-

van Kooten (Mien)
op de leeftijd van 88 jaar

weduwe van Adriaan van Zuijlen

De crematieplechtigheid was op 
20 februari in besloten kring

16 februari
Theodora Wilhelmina Geertruida 

Gresnigt-Verheul (Door)
op de leeftijd van 91 jaar

weduwe van Jan Gresnigt

De eucharistie ten afscheid was 
op 22 februari in de Willibrordkerk 

met aansluitend begrafenis

20 februari
Hermanus Johann Huijden 

(Herman)
op de leeftijd van 87 jaar

weduwnaar van 
Els Mommersteeg

De crematieplechtigheid was op 
27 februari in besloten kring

27 februari
Hendrika Gerarda Maria 
Luiken-Bouwman (Ria)
op de leeftijd van 67 jaar

echtgenote van Gerard Luiken

De crematieplechtigheid was op 
4 maart in besloten kring

28 februari
Franciscus Johannes Scheepens 

(Frans)
op de leeftijd van 89 jaar

weduwnaar van Let Kersten

De eucharistie ten afscheid was op 
5 maart in de Willibrordkerk met 

aansluitend begrafenis

5 maart
Cornelis Anthonie Vernooij 

(Cees)
op de leeftijd van 80 jaar

echtgenoot van Ria Kuipers

De eucharistie ten afscheid was 
op 11 maart in de Mariakerk met 

aansluitend begrafenis

Wat is vasten? Hoe kan je vasten? 
Kerknet.be gaf 11 mooie tips van paus Franciscus.

11 vastentips van paus Franciscus



LICHT VAN CHRISTUS

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

Medio 2020 heeft Otto de Rooij zijn werkzaamheden 
als voorzitter van de kerkhofcommissie Vleuten be-
eindigd. Otto is meer dan 10 jaar een zeer betrokken 
voorzitter van het kerkhofteam geweest. Onder zijn 
leiding is er o.a. structuur gebracht in de organisa-
tie, de administratie en het beheer van het kerkhof 
in Vleuten. In deze periode is er ook gewerkt aan 
de actualisering van het reglement van het kerkhof. 

Naast de wekelijkse ondersteuning van de beheerder 
van het kerkhof, het voorbereiden en voorzitten van 
de vergaderingen (1x/6 weken), heeft Otto ook extra 
activiteiten ontwikkeld in relatie tot het kerkhof in 
Vleuten. Zijn grote bijdrage voor de realisatie van de 
renovatie van de pastorietuin is daar een goed voor-
beeld van. Momenteel is Otto nog namens de paro-
chie betrokken bij het overleg met de gemeente over 
het beheer van de Paddenaar. De taak van voorzitter 
was steeds moeilijker te combineren met zijn eigen 
werk. Voorlopig wordt zijn functie waargenomen 
door Corné van Overveld en wordt gezocht naar een 
opvolger. Het kerkhofteam bedankt Otto voor zijn lei-
ding en inzet.

Afscheid Otto de Rooij als voorzitter kerkhofcommissie

Voorafgaand aan Pasen is er tra-
ditioneel de Paasactie van de Pa-
rochiële Caritas Instelling. De hele 
Veertigdagentijd en in het bijzon-
der de week na Palmzondag, de 
Goede Week, staat in het teken van 
het brengen van offers. Wij kunnen 
dat ondersteunen door te geven 
voor die mensen die het financi-
eel erg moeilijk hebben. Want ook 
in ons parochiegebied is er helaas 
veel (verborgen) armoede.

De corona-tijd is ook niet aan de 
Licht van Christus parochie in 
Vleuten-De Meern-Leidsche Rijn 
voorbijgegaan. De door de PCI 
georganiseerde paasbrunch voor 
mensen die een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken kan helaas niet 
doorgaan omdat het restaurant ge-
sloten is vanwege de coronamaat-
regelen. Als PCI ondersteunen wij 
mensen in (financiële) nood. Door 
de coronacrisis zijn er meer men-
sen met problemen en daar mer-
ken wij nu direct de volgen van.
Kleine zelfstandigen met een cate-
ringbedrijfje en mensen met nul-

uren contracten die plots zonder 
inkomsten komen te zitten, gezin-
nen met schulden, ouders die thuis 
online onderwijs aan hun kinde-
ren moeten geven maar geen geld 
hebben voor een laptop: het levert 
schrijnende situaties op. De voed-
selbank in ons gebied telt wekelijks 
vele nieuwe aanmeldingen, waar-
onder veel gezinnen. Het is fijn dat 
we als christenen onze naasten 
financieel kunnen ondersteunen, 
juist in deze moeilijke tijden. Helpt 
u ook dit jaar weer mee? Fijn!

Net als voorgaande jaren ontvangt 
u bij het paasnummer van Drieluik 
een brief met het verzoek om uw 
donatie over te maken. Op verzoek 
kunt u ook een acceptgiro krijgen. 
Belt of mailt u ons dan gerust.
Wilt u liever zelf overmaken of te-
lebankieren? Maak dan u bijdrage 
over naar onze bankrekening.
Wilt u meer informatie over de 
Paasactie of het werk van de PCI 
in zijn algemeenheid, neem gerust 
contact op.
Alle grote en kleine beetjes helpen. 

Namens alle mensen die onze hulp 
goed kunnen gebruiken, alvast 
hartelijk dank voor uw gift!

Han Eerkens, Hans van Dijk
Kasper Driehuijs 

Samen op weg naar het Paasfeest: Helpt u om onze 
medemensen te helpen?

Helpt u 
de PCI 
helpen?
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In deze Vastentijd steunt onze 
parochie samen met de St. Marti-
nusparochie in de binnenstad het 
project “elk kind naar school in 
Zuid-Afrika”. Dit project heeft tot 
doel om kinderen uit de townships 
ten noordoosten van Pretoria in 
Zuid-Afrika naar de (voor)school te 
laten gaan. Zo kunnen ze de vici-
euze cirkel van armoede doorbre-
ken en een toekomst opbouwen. 
De kinderen van twee tot zes jaar 
krijgen les in het alfabet en Engels, 
sport en andere vakken. Ook krij-
gen ze twee maaltijden per dag. 
Het project wordt ter plaatse bege-
leid door het Nederlands artsen-
echtpaar Hugo en Liesje Tempel-
man die daar al 25 jaar actief zijn 
met hun stichting Ndlovu Care 
Group. Vastenactie Nederland 
steunt het project met een subsidie 
van 50% op uw gift: elke 10 euro 
wordt op die manier 15 en elke 100 
euro 150.

Meer informatie over het project 
vindt u op de website https://rkdu.
nl/vastenactie-2021/. 
U kunt uw gift over maken op re-
keningnummer NL79 RABO 0367 

5007 87 van de Parochie Licht van 
Christus o.v.v. Vastenactie 2021. 

Bel voor meer informatie diaken 
Jouke Schat op 06-83939740.

Help de kinderen in Zuid-Afrika naar school

Precies honderdvijftig jaar nadat 
St.-Jozef werd uitgeroepen tot 
patroonheilige van de universele 
Kerk, heeft paus Franciscus dins-
dag per direct een Jozefjaar afge-
kondigd.

Het Jozefjaar ging op het hoog-
feest van Maria Onbevlekt Ontvan-
gen in. Het wordt op 8 december 
2021 afgesloten. In de apostolische 
brief Patris Corde (‘Met een vader-
hart’) schreef de paus dat gelovigen 
in de vaak onopgemerkte St.-Jozef 
“een voorspreker, steun en gids in 
moeilijke tijden” kunnen vinden.
Voor het hele artikel zie: https://
www.kn.nl/vaticaan/paus-kon-
digt-bijzonder-jozefjaar-af/
Bron: Katholiek Nieuwsblad Junno Arocho 

Esteves - CNS 9 december 2020

Keramiek beeld van H. Jozef in de 
Mariakerk door Leo Jungblut. Ca. 
1940. In zijn linkerhand een bloei-
ende lelie als teken dat hij de maag-
delijkheid van Maria als moeder 
van Jezus respecteerde.

Paus kondigt bijzonder Jozefjaar afDiaken worden, 
misschien iets 
voor jou?
In september is er weer de moge-
lijkheid om te beginnen aan de 
opleiding tot diaken. Alleen voor 
(RK) mannen. De opleiding duurt 
drie jaar (na een voorfase van 5 
zaterdagen). Studiebijeenkom-
sten op de zaterdagen. 

Wij zoeken mensen die Jezus 
Christus op een heel bijzondere 
manier willen dienen. Meer hier-
over is te vinden op de website 
van het Ariënsinstituut:  https://
www.ariensinstituut.nl/opleidin-
gen/diakenopleiding/ . Als je hier 
misschien wel iets voor voelt maar 
graag wat meer wil weten van ie-
mand die diaken is, bel of mail 
dan met diaken Jouke Schat (06 
83939740, diaken@rkdu.nl). Geheel 
vrijblijvend en vertrouwelijk. Bel 
of mail ook als U iemand weet die 
misschien geïnteresseerd kan zijn. 
Van harte aanbevolen!   
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Diaconaal assistent of catecheet, misschien iets 
voor jou?
Het aartsbisdom Utrecht begint 
in september weer met de oplei-
dingen voor diaconaal assistent 
en catecheet. Hele inspirerende 
opleidingen voor mannen en 
vrouwen. 

Wie deze opleiding met goed ge-
volg heeft afgesloten kan een of-
fi ciële benoeming van de bisschop 

krijgen (een “zending”). Daarmee 
kun je in een parochie aan de slag. 
Los daarvan zijn de opleidingen 
ook heel verrijkend voor jezelf. 

Je leert veel over ons geloof en de 
kerk en je vergroot je netwerk in de 
kerk en de samenleving. De oplei-
dingen worden gegeven in de stad 
Utrecht op het Ariënsinstituut op 

Keistraat 9. De opleiding tot diaco-
naal assistent duurt twee jaar, de 
opleiding tot catecheet drie jaar. 
De studiedagen zijn altijd op zater-
dag. 
Meer weten? Neem geheel vrij-
blijvend contact op met de rector 
van het Ariënsinstituut (kijk hier: 
https://www.ariensinstituut.nl/op-
leidingen/). 

Als parochie bidden we dit jaar 
om roepingen voor heel de kerk, 
voor ons bisdom en voor de paro-
chie op allerlei niveaus. De rector 
van de opleidingen in het aarts-
bisdom, Patrick Kuipers, brengt 
ons het volgende onder de aan-
dacht:

Het is ons voornemen om in sep-
tember 2021 wederom te beginnen 
met een nieuw studiejaar. In een 
aantal parochies zijn inmiddels ca-
techeten en diaconaal assistenten 
werkzaam met een zending van de 
bisschop - hun inzet en initiatie-
ven kunnen rekenen op veel waar-
dering van de parochianen en van 
de leden van het pastoraal team. Zij 
blijken een duidelijke toegevoegde 
waarde voor het pastorale werk. 
Voor de goede orde zetten wij de 
verschillende opleidingen van het 
Ariënsinstituut nog even op een 
rij: 

Priester
Het Ariënsinstituut is in het aarts-
bisdom vooral bekend als priester-
opleiding. Ook voor de toekomst 
zoeken wij mannen die de Heer 
als priester willen dienen. Naast 
de fulltime opleiding in Utrecht is 
er voor kandidaten die vanuit hun 
beroep priester willen worden een 
weekendopleiding op Priester- en-
Diakenopleiding Bovendonk van 
het bisdom Breda.

Diaken
Diaken betekent letterlijk: ‘dienaar’. 
Het dienen van God en de men-

sen is een opdracht voor de hele 
Kerk en voor iedere christen. De 
diaken herinnert de christelijke 
gemeenschap aan de opdracht tot 
dienstbaarheid, doordat hij krach-
tens de wijding op een bijzondere 
wijze het dienstwerk van Christus 
tegenwoordig stelt. Voor toelating 
tot de opleiding tot onbezoldigd 
permanent diaken gelden eigen 
criteria.

Catecheet
Het Aartsbisdom Utrecht maakt 
werk van goed geschoolde vrijwil-
ligers die als catecheet zich met 
geloof en deskundigheid in de pa-
rochie inzetten voor het geloofs-
onderricht. Dit doen zij onder de 
verantwoordelijkheid van de pas-
toor en in afstemming met hem en 
de andere leden van het pastoraal 
team. Deelnemers die de cursus 
met goed gevolg hebben afgerond, 
kunnen (steeds voor een periode 
van vier jaar) van de aartsbisschop 
een zending ontvangen als mede-
werker in de parochiecatechese.

Diaconaal assistent
Een diaconaal assistent is een goed 
geschoolde vrijwilliger met hart 
voor caritas en diaconie, die in de 
parochie actief is op het gebied 
van caritas en diaconie. De diaco-
naal assistenten werken vanuit de 
Liefde voor de Naaste die ons door 
Jezus Christus is voorgeleefd, on-
der verantwoordelijkheid van de 
pastoor en in overleg met hem en 

de andere leden van het pastoraal 
team. Deelnemers die de cursus 
met goed gevolg hebben afgerond, 
kunnen (steeds voor een periode 
van vier jaar) van de aartsbisschop 
een zending ontvangen als diaco-
naal assistent.

Voor verder informatie en criteria 
zie www.ariensinstituut.nl  
contact: rector@ariensinstituut.nl.  
Keistraat 93512 HV Utrecht 

Het pastorale team

Roepingen en opleiding in het Aartsbisdom



Hoogfeest van de Aankondiging van de Heer op 25 maart

Op 25 maart viert de kerk sinds 
mensenheugenis het moment 
van de boodschap van de engel 
Gabriel aan Maria. Het is dan ne-
gen maanden voor Kerstmis, de 
geboorte van Christus. De mens-
wording van Jezus, het vleesge-
worden Woord, begint niet bij de 
geboorte, maar al in de moeder-
schoot. Het is Aankondiging van 
de Heer (Annuntiatie) is dus de 
voorloper van Kerstmis.

Sinds enkele jaren houdt de Toren-
pleinkerkgemeente en de  paro-
chie Licht van Christus beurtelings 
in de Torenpleinkerk en de Willi-
brordkerk een gezamenlijke vesper 
om dit feest te gedenken.
Dit jaar is de Willibrordkerk aan de 
beurt om deze gebedsdienst te ver-
zorgen. 
De viering begint om 19.00 uur. De 
viering is alleen te volgen via de 
Facebookpagina van de Parochie 
Licht van Christus.

Beste trouwe lezers,

 "Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd, 
leer mij uw paden te gaan.” Psalmen 24: 4

Een citaat uit de overweging bij dit Woord van leven:
Vaak zijn we in het leven geneigd zelf de weg te vin-
den. We denken ons wel te redden. Maar dan stuiten 
we op tegenslagen en tekortkomingen. We raken on-
zeker en verward. We willen het kompas van het leven 
weer vinden. Deze psalm biedt ons een grote hulp. We 
worden aangespoord om ons tot God te wenden, te 
komen tot een gesprek met Hem. We zoeken zijn na-
bijheid en vriendschap…
Maar wat wanneer we stilvallen? Moeten we deze 
onderneming dan maar opgeven, ontmoedigd door 
onze gebreken? Nee, op die momenten is het tover-
woord ”opnieuw beginnen”. We mogen alles toever-
trouwen aan de genade van God en meer op Hem 
vertrouwen dan in onze eigen mogelijkheden.
Voor de volledige tekst zie: http://www.focolare.org/nederland/

Hartelijke groeten, Martin

De kracht van waar twee of meer eensgezind 
iets vragen
Ik was een Syrische asielzoeker gaan opzoeken die al 
lang wacht op de beslissing over de hereniging met 
zijn vrouw en drie kinderen, die nog in Syrië zijn. Hij 
heeft hen al meer dan twee jaar niet gezien en zij le-
ven daar onder erbarmelijke omstandigheden door 
de oorlog en de economische boycot. Daar hij slechts 
een paar woorden Nederlands en Engels spreekt, gaat 
ons gesprek via Google translate op onze telefoons. 
Het kost misschien wat extra tijd maar het contact 
heeft daar niets onder te lijden. 

Toen we een ritje zijn gaan maken zijn we even ge-
stopt bij zijn Syrisch Orthodoxe Kerk. Heel toeval-
lig konden we naar binnen glippen in deze normaal 
gesloten kerk. We hebben samen vurig gebeden voor 
een snelle komst van zijn gezin. Hij had juist in ja-
nuari gehoord dat de behandelingstermijn nog weer 
verlengd was tot half juni. Een dag later belde hij me 
buitenzinnig van vreugde weer op. Hij had een brief 
gekregen van de IND met een positief antwoord! We 
kunnen nu verder gaan met bidden voor een woning 
en meubels.

Enno

Als een 
lopend vuurtje
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Bidden tijdens een crisis

Elke heilige is in de hemel heel 
dicht bij God en elke heilige kan 
jouw gebeden en intenties tot 
Hem brengen! Ze zijn niet kies-
keurig over wie hun gebed vraagt 
of om welke reden. Gelukkig is 
er onder de heiligen geen enkele 
competitie over wie de grootste is 
of wie de meeste gebedsverzoeken 
ontvangt. Dus, als je niet weet tot 
welke heilige je moet bidden, bid 
dan gewoon tot een van je favo-
rieten: ze zijn allemaal in de he-
mel bij God, die luistert naar hun 
gebed. Traditioneel doen we een 
beroep op patroonheiligen voor 
specifi eke intenties. Hier zijn vijf 
grote heiligen tot wie je in een cri-
sis kunt bidden - en er zijn er nog 
veel meer:

1.  De Heilige Aartsengel Michaël 
is de verdediger van de hemel 
tegen de invloed van de dui-
vel: je kunt zijn gebed vragen 
om beschermd te worden te-
gen de invloed van elke vorm 
van kwaad.

2.   De Heiligen Judas Taddeüs en 
Rita van Cascia zijn bescherm-
heiligen in wanhopige en ho-
peloze gevallen: als je niet 
meer weet wat je moet doen of 
tot wie je moet bidden, vraag 
dan om hun gebed.

3.   De Heilige Valentijn is niet al-
leen de heilige van de liefde: 
door de eeuwen heen is hij 
aangeroepen om te bidden 
voor mensen die lijden aan de 

pest en andere (besmettelijke) 
ziekten.

4.   De Heilige Jozef is vanaf het 
begin aangeroepen als de pa-
troonheilige die kan bidden 
voor een goede dood.

5.   Maria de moeder van Jezus, 
heeft een bijzondere plaats in 
zijn hart. Haar gebeden zijn 

zeer krachtig: je kunt haar vra-
gen om voor je te bidden, "nu 
en in het uur van onze dood".

Je kunt tot elke heilige bidden om-
dat ze allemaal heel dicht bij God 
zijn. Vraag om te beginnen de hei-
lige Michaël, Jozef en Maria voor je 
te bidden.         Bron: Tweeting with GOD

Isolatielaag plafond sacristie 
Mariakerk in De Meern

In verband met zuiniger gebruik van energie is het plafond van 
de sacristie in februari  voorzien van een isolatielaag. Alles was 
zorgvuldig afgeplakt want zondag was ze weer gewoon in gebruik.
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Extra openstelling met gelegenheid tot gebed in 
de Mariakerk 
Naast de tijden van de Eucharis-
tie vieringen en de dagelijks ge-
opende Mariakapellen is er in De 
Meern op vrijdag en zaterdag een 
extra mogelijkheid om de kerk te 
bezoeken. Een vaste groep vrij-
willigers maakt dit samen moge-
lijk. 

Vrijdags van 12:00-13.00 uur en 
zaterdags van 9.30-10.30 uur is er 
gelegenheid om even binnen te lo-
pen, een kaarsje op te steken of er 
gewoon even te zijn. Maar je kunt 
ook deelnemen aan het gezamen-
lijk gebed. Er wordt eerst een Ro-
zenkrans gebeden tot moeder Ma-
ria. Daarna wordt de Heilige Hostie 
op het altaar geplaatst en kun je je 
tot De Heer zelf richten. Vincent 
van der Helm begeleidt dit laat-
ste gebedsmoment met een korte 
schriftregel en passende muziek. 
Het uur wordt afgesloten met een 
persoonlijke zegening.

Via kerkdienstgemist.nl kunt u dit 
moment ook thuis beleven. 

Lezingen 
van de 
maand

21 maart 2021
5e zondag van de 40 dagen 
1e lezing  Jeremia 31,31-34 
2e lezing   Hebreeën 5,7-9
Evangelie  Johannes 12,20-33

28 maart 2021
Palmzondag 6e zondag van de 
40 dagen
Evangelie   Marcus 11,1-10  of 

Johannes 12,12-16 
1e lezing  Jesaja 50,4-7 
2e lezing   Filippenzen 2,6-11
Evangelie  Marcus 14,1-15,47 of 

15,1-39

Paastriduum
1 april 2021 - Witte Donderdag 
1e lezing  Exodus 12,1-8.11-14 
2e lezing   1 Korintiërs 11,23-26
Evangelie  Johannes 13,1-15

2 april 2021- Goede Vrijdag 
1e lezing  Jesaja 52,13-53,12 
2e lezing Heb. 4:14-16, 5:7-9
Evangelie  Johannes 18,1-19,42"

3 april 2021- Paaswake
1e lezing Gen. 1,1-2,2  
 Gen. 22,1-18  
 Ex. 14, 15-15
 Jes. 54,5-14
 Jes. 55,1-11
 Bar. 3,9-15.32-4,4
 Ez. 36,16-17a.18-28
2e lezing  Rom. 6,3-11
Evangelie  Marcus 16,1-7

4 april 2021 - Pasen 
1e lezing    Handelingen 10,34a. 

37-43 
2e lezing    Kolossenzen 3,1-4 of 1 

Kor. 5,6b-8
Evangelie   Johannes 20,1-9 of 

Marcus 16,1-7

Paasmaandag
Maandag 5 april 2021
1e lezing Hand. 2:14,22-32
Evangelie Mt. 28:8-15

11 april 2021
2e zondag van Pasen 
1e lezing   Handelingen 4,32-35
2e lezing   1 Johannes 5,1-6 
Evangelie  Johannes 20,19-31

18 april 2021
3e zondag van Pasen 
1e lezing    Handelingen 3,13-

15.17-19
2e lezing   1 Johannes 2,l-5a
Evangelie  Lucas 24,35-48



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
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Normaal maken we op Palmzon-
dag mooie palmpaaskruisen sa-
men. Daarna brengen de kinde-
ren deze rond naar parochianen 
die kwetsbaar, alleen of ziek zijn, 
of die dit jaar afscheid hebben 
moeten nemen van een dierbare.

Dit jaar kan dit natuurlijk niet van-
wege het Coronavirus, maar we 
hebben een eenvoudig alternatief 
bedacht. We gaan palmpaaskrui-
sen tekenen en kleuren en in de 
brievenbus doen van de mensen 
die we normaal zouden bezoeken. 

Hiernaast staat een kleurblad dat 
u kunt uitknippen. Dit lege kruis 
mogen de kinderen kleuren en 
versieren met de symbolen van 
het palmpaaskruis en wat ze zelf 
hierbij bedenken. Schrijf ten slotte 
een lieve groet voor degene die 
het palmpaaskruis krijgt.
Zo tekenen en kleuren we een 
palmpaaskruis:

-  We gebruiken de kleuren van 
Gods schepping. Blauw is de 
kleur van…? Groen is de kleur 
van…? Geel is de kleur van…? 
Rood is de kleur van…? Welke 
kleuren vind je nog meer mooi?

-  Eitjes aan het kruis. Zoals een 
kuikentje uit het eitje tikt, zo 

breekt Jezus uit de grot. Nieuw 
leven wordt geboren!

-  30 Rozijntjes: 30 zilverstukken 
die Judas kreeg om Jezus te ver-
raden.

-  12 pinda’s of snoepjes: dit zijn 
de 12 apostelen, 12 vrienden van 
Jezus.

-   Mandarijntjes: deze kunnen 
heel zuur zijn, net als de azijn die 

Jezus moet drinken als Hij dorst 
heeft aan het kruis.

-  Haantje van brood: de haan 
zingt dat de nieuwe dag begint, 
de zon komt op! Maar het haan-
tje waarschuwt ons ook als er 
een roofdier op de loer ligt.

-  Palmtakje: hiermee begroeten 
we Jezus als Hij komt.

-  Het palmpaaskruis doet ons aan 
alle belangrijke Paasdagen den-
ken: van Palmzondag (Palmtak-
je) gaan we naar Witte donder-
dag (broodhaantje), vervolgens 
Goede vrijdag (kruis), en ten 
slotte Pasen (feest en versiering).

-  Schrijf iets liefs op voor degene 
die het palmpaaskruis krijgt. 

 Bijvoorbeeld:

Ik heb dit palmpaaskruis voor u 
gekleurd,

hopelijk vindt u het mooi!

Groetjes van…

De kinderen mogen zelf iemand 
uitkiezen naar wie zij deze teke-
ning brengen. U kunt ook even in-
formeren of er mensen zijn die dit 
zullen waarderen.

   

Alternatief voor een palmpaasstok maken

Licht van Pasen
Er is een lichtend licht in mij ontstoken

Mijn God maakt mij de duisternis tot licht
Licht van de luchter door Hem aangestoken

Zijn licht in mij, waar donkerte voor zwicht
Een lichtend Licht is in mij doorgebroken
U woont in mij en maakt het duister licht

Licht van mijn luchter, licht in mij ontstoken
Als licht van Pasen - licht waar ik voor zwicht

Het lichtend licht van Christus wordt ontstoken
Ik kniel nu neer en word van U zo stil

Mijn duisternis klaart op, door U verbroken
Verlicht elk mensenkind, om Jezus wil

Henny, 17 februari 2020, n.a.v. Psalm 18 : 29 - 30
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Soms twijfelen we en weten we niet wat het juiste 
is om te doen.

Richt je kompas op de liefde

Iemand helpen in nood of iets goeds doen voor een 
ander, zoals de barmhartige Samaritaan deed, is 
altijd de beste keuze.

Paus Franciscus heeft ons een hele mooie brief 
geschreven waarin hij ons eraan herinnert dat we 
allemaal broers en zussen zijn. Hierdoor kunnen wij 
van elkaar houden zoals Jezus ons heeft geleerd.  

Robert uit Frankrijk:
Op een dag speelden we een partijtje voetbal en 
waren aan het winnen. De verliezers begonnen 
ons te duwen. Ik viel en had pijn aan mijn borst.

Ik huilde en meldde de overtreding, maar de 
tegenpartij werd niet bestraft. Ik werd boos en 
besloot om degene die me had laten vallen terug te 
duwen.

Maar toen dacht ik aan Jezus in de ander, en heb ik 
een andere keuze gemaakt. Ik heb mijn tegenstander
vergeven. Aan het eind van het partijtje zijn we als 
vrienden uit elkaar gegaan.

“Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd, 
leer mij uw paden te gaan.” (Ps. 25,4)

Maart 2021

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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vrienden uit elkaar gegaan.

“Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd, 
leer mij uw paden te gaan.” (Ps. 25,4)

Maart 2021

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..

Richt je kompas op de liefde
"Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd,leer mij uw paden te gaan..”

(Ps. 25,4)
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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      
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

De doopvieringen zijn toegestaan met voorlopig één 

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

Vesper Aankondiging van de Heer
Willibrordkerk donderdag 25 maart 19.00 uur - 
alleen via facebook en kerkomroep.nl

Geleide Aanbidding
Mariakerk zondag 4 april (Pasen) 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.

   

Goede Vrijdag

Laat mij vandaag in stilte

Onder Uw Kruis gaan staan

Wij zien en wij verstillen

Om wat U hebt gedaan

U werd het Lam van God

U nam voor heel de wereld 

Al onze zonden op

Uw kostbaar bloed dat vloeide

U droeg de doornenkroon

U aan het Kruis geslagen

U droeg de smaad – de hoon

U droeg de pijn, de smarten

U Redder zonder schuld

U spreekt : ‘Het is volbracht ’

Henny, 23 februari 2021



22

LICHT VAN CHRISTUS

          

        

Informatieblad van en voor 

de parochie 

LICHT VAN CHRISTUS
www.lichtvanchristus.nl
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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
4 24 april 2021 t/m 21 mei 2021 6 april
5 22 mei 2021 t/m 18 juni 2021 3 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.


