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

DRIELUIK
22e jaargang 

nr 6  2021

Roeping Zuster Lúcia

Johannes de Doper



2

LICHT VAN CHRISTUS

Vervaart
Uitvaartverzorging B.V.

E: rouwcentrum@vervaart-uitvaart.nl

I: www.vervaart-uitvaartverzorging.nl

Uitvaartcentrum en Uitvaartwinkel
Veldzigt 53, 3454 PW  De Meern

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

Dag en nacht bereikbaar  bel 030 666 17 90

Vervaart
Uitvaartverzorging B.V.

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

www.vanzuijlenbv.nl

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

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Dorpsstraat 25 A 

3451 BJ  Vleuten

Tel: 030-6772742

Past .  Oh l l aan 9   (030) 677 13 38
w w w.w ietsewolters .n l

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

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

ELEKTRA                
VERWARMING 

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

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

info@daalhuizen.nl  |  www.daalhuizen.nl

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

Past. Ohllaan 25  Vleuten
T (030) 2452100

www.notarishagen.nl

adres   J.F. Kennedylaan 3 
3451  ZD  Vleuten

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

AA Blom BV
uw betrouwbare partner in
financiële dienstverlening 

M.ART
Mooie, gedrukte kaartjes 

voor de baby
www.martgeboortekaartjes.nl



3

De winter hebben we al-
lang achter ons gelaten. 
De zomervakantie is al in 
zicht voor vele van ons.
Terwijl ik dit schrijf heb-
ben we een zeer koude en 
natte lente achter ons ge-
laten. Tot eind mei liep ik 
in mijn winterjas, samen 
met ons hondje langs de 
Leidsche Rijn.
Alhoewel in februari, na 
een periode van sneeuw 
en ijs waren wij met het 

gezin een weekje weg. In die week was ons hondje ook mee en wer-
den we ’s avonds verrast door de paddentrek. Deze padden waren door 
de warme dagen van een graad of 22 ontwaakt uit de winterslaap. Ons 
hondje en onze dochter verbaasde zich samen over het feit dat als ze 
elkaar vonden ze muisstil bleven zitten terwijl er 2 reuzen over hen heen 
gebukt stonden. Daarna werd het weer koud en nat. De gelegde eitjes 
zonken diep de sloot in tot de tijd het toe liet en de warmte ze weer in 
het zicht bracht. Net voor de meivakantie liep ik met ons hondje langs de 
sloot en werd ik verrast met opnieuw amfibieën, kikkerdril. Samen met 
de kinderen namen we wat mee en legde dit in de vissenkom. Enkele da-
gen later zwommen er honderden visjes rond.Nu een maand verder is er 
op school een water project en verwonderen de kinderen zich daar over 
de kikkervisjes die boven komen om lucht te happen. Inmiddels hebben 
de eersten achterpoten ontwikkeld. Een prachtig proces, waar de kinde-
ren kikkervisjes zien groeien naar bijna kikkers.  Respect hebben voor 
de natuur, zich verrijken met levende informatie, verwonderend over de 
ontwikkeling van het diertje.
Volgende week mogen de bijna kikkers hun reis vervolgen in de sloot, op 
weg naar de zomer. Waar dit jaar vele mensen mogen genieten van het 
concert wat de kikkers dan met elkaar weggeven en zich verwonderen 
over hoeveel geluid zo’n klein beestje kan produceren. Wat blijft het toch 
een mooi geschenk de natuur om ons heen.

Hele fijne zomer gewenst namens de redactie van Drieluik.
Gemma van Doorn

We hopen het van harte. Vanaf 
het begin van de coronapande-
mie in maart 2020 hebben we in 
onze beide parochiekerken het 
gebed, ons aangereikt door de 
Nederlandse bisschoppen, gebe-
den. We blijven dit doen tot echt 
het groene licht wordt gegeven, 
ook voor het kerkelijke leven.

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en 
angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en 
genadig

nu wij allen de gevolgen 
ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en 
genezing.
Wij bidden voor hen die aan de 
gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U 
geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die 
werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het 
openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen 

mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de 
samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw 
liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de 
kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder 
aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen

Martin Los
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Johannes doopt Jezus in de 
Jordaan, gebrandschilderd raam 
in de stiltekapel van de Mariakerk. 
Foto: Jos Becking
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           Mariakerk   Willibrordkerk

Eucharistievieringen
coronarooster

 

12e zondag door het jaar

zondag 20 juni *9.30 uur  pastoor M. Los *11.00 uur  pastor J. Wissink
  90 pers. reserveren verplicht  80 pers. reserveren verplicht

13e zondag door het jaar

zondag 27 juni *09.30 uur  pastoor M. Los *11.00 uur  pastoor M. Los
  90 pers. reserveren verplicht  80 pers. reserveren verplicht

14e zondag door het jaar

zondag 4 juli *09.30 uur  pastoor M. Los en  *11.00 uur  diaken W. v.d. Dool
  diaken W. van den Dool (preek)  woord- en communieviering
  90 pers. reserveren verplicht  80 pers. reserveren verplicht

15e zondag door het jaar

zondag 11 juli *09.30 uur  Broeder v. St. Jan *11.00 uur  past. werker Y. Saris
    woord- en communieviering
  90 pers. reserveren verplicht  80 pers. reserveren verplicht

*te volgen in beeld en geluid via Kerkdienstgemist.nl

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.
-  Knielt u 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. 

Verdere verruiming aantal 
kerkgangers

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten het 
aantal aanwezigen bij vieringen in grote kerken 
per 5 juni te verruimen.
Voor de Mariakerk 90 personen en de Willibrord-
kerk 80 personen. Dit heeft te maken met het aan-
tal reguliere plaatsen in de kerk.
De basisregels uit het protocol ‘Kerkelijk leven op 
anderhalve meter’, zoals vooraf reserveren, com-
munie uitreiken, hygiëne en het dragen van 
mondkapjes blijven onverkort gelden.
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misintenties

MARIAKERK 

zondag 20 juni Agatha Huijden-Baars (1e jaar-
gedachtenis, Tino Grul,  Overleden ouders Balk-van 
Lint en hun zoon Frans, Truus Uffing-Knobben, Wil 
Tournois, Adrie Stavast-Veen, Nico Verheul, Paul 
Hoonhout, Theo de Goeij, Henny van Engelen, Leo 
van Zwieten, Piet Stal

maandag 21 juni 
tot zekere intentie

zondag 27 juni Truus Uffing-Knobben (1e jaar-
gedachtenis), Toon van Oostrom (1e jaar-gedachtenis), 
Lydia Sturkenboom-Kloosterman, Joop van den Berg, 
Henk van Doorn, Herman Wessels, Piet Besemer 
en Sientje Besemer-Oostveen, Lien Overbeek-de 
Klein, Overleden familie Vernooij, Martin Ham, Cees 
Vernooij, Lies van Wolferen-Brinkman

maandag 28 juni 
voor het welzijn van de parochie

zondag 4 juli Antoon en Stien Oude Wansink-
Brinkhof, Femie aan de Stegge-Veldhuis, Joop Wernert, 
Adrie Sangers, Tonny van Oostrom-van Oostrum, 
Tonny Gulitz-van Breukelen, Henk Brinkhof, Pastoor 
Hubertus Vaessen, Lies van Wolferen-Brinkman, Voor 
missionarissen en ontwikkelingswerkers

maandag 5 juli 
geen viering

zondag 11 juli Joop Wernert (1e jaargedachtenis), Bert 
Groeneveld (1e jaargedachtenis), Hein en Bep Wendel-
Verheul, Corrie Koteris, Koos Joore, Piet Besemer en 
Sientje Besemer-Oostveen, Overleden familieleden 
Boot-Kraan, Lilian Besemer-van Drongelen, Joke 
Mathôt, André Lieben, Hein van den Oudenrijn en 
zoon Jos

maandag 12 juli 
geen viering
 

WILLIBRORDKERK 

zondag 20 juni Huub de Rooij, Joke Versteeg-Goes, 
Corrie Plaisier, Gerrit Visser, Kees Vernooij, Ben 
Kosterman, overleden ouders de Goeij-v.d. Bosch, 
Door Gresnigt-Verheul, Max Lafeber, Ton Sprong 
namens de Stille omgang en Cor Miltenburg namens 
de Stille Omgang, Manie de Groot

donderdag 24 juni 
voor het welzijn van de parochie
 
zondag 27 juni Joke Versteeg-Goes (1e jaar-
gedachtenis), 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, 
Frans Scheepens, Gijs van Breukelen 

donderdag 1 juli  
tot zekere intentie

zondag 4 juli 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, Sjaak van Dam, Truus Hoogstraten-van den 
Bosch
 
donderdag 8 juli 
geen viering

zondag 11 juli Ben Kosterman, Ton Sprong, Peter 
Steenbrink
 
donderdag 15 juli 
geen viering
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Preek van de maand

Zachtmoedigheid als duurzame 
macht

 “Leert van mij: ik ben zachtmoedig 
en nederig van hart” zegt Jezus tot 
zijn leerlingen én tot ons die zich 
graag onder zijn volgelingen reke-
nen 1).

We proeven nog even deze woor-
den omdat ze aantrekkelijk zijn en 
zoet als honing.
Maar laten we ook even de span-
ning en de verwachting meevoe-
len die de volgelingen van Jezus 
beleefden toen hij deze woorden 
uitsprak. Want zij hoorden er zon-
der twijfel een verwijzing in naar 
de profetie van Zacharias. “Jubel 
luid, dochter Sion….Zie uw koning 
komt tot u, rechtvaardig en zege-
vierend. Hij is deemoedig. Hij rijdt 
op een ezel, op een veulen, het 
jong van een ezelin” 2)
Voor de leerlingen onthulde Jezus 
dus opnieuw dat hij de Messias is, 
de langverwachte koning van het 
komende rijk van God. “Hij is dee-
moedig” zegt de profeet. “Deemoe-
dig” – een bijna vergeten woord – 
is hetzelfde als “nederig van hart” 
en zachtmoedig”.

Een zachtmoedige leraar
“Leert van mij, ik ben zachtmoedig 
en nederig van hart”. Jezus zegt 
daarmee eigenlijk twee dingen. 
Dat hij als leraar zelf zachtmoedig 
is.
Als je hem volgt als leraar hoef je 
niet bang te zijn, dat hij streng is, in 
die zin dat hij geen oog heeft voor 
de persoonlijke situatie en moge-
lijkheden van zijn leerling. Of dat 
hij steeds zwaardere opgave stelt 
om jou te laten voelen dat je nog zo 

je best kunt doen, maar dat je nooit 
aan de leraar kunt tippen.
Is het niet fantastisch dat wij zo’n 
leraar hebben. Dat hij elke dag en 
elk moment en elke levensfase 
voor ons klaar staat om ons verder 
te helpen op onze levensweg. Geen 
uitwendige leraar, maar een inner-
lijke leraar die ons in zijn hart ge-
sloten heeft, en die in ons hart wil 
wonen. Wat hebben wij nog meer 
nodig? “Mijn herder is de Heer. Het 
zal mij nooit aan iets ontbreken” 
woorden van Psalm 23 die elke 
christen uit het hart gegrepen zijn.

Jezus verzekert ons dat hij zacht-
moedig is zoals de beloofde Mes-
sias die niet te paard en met het 
zwaard zijn rijk komt stichten maar 
op een ezel, nog wel een veulen 
dat nog geen enkele last gedragen 
heeft. “Mijn last is licht” zegt Jezus. 
Het veulen hoeft niets te vrezen. 
Het zal niet lang meer duren voor 
Jezus op deze wijze zijn stad bin-
nentrekt. We vieren het elk jaar met 
Palmpasen.

Zachtmoedigheid is te leren
“Leert van mij: ik ben zachtmoedig 
en nederig van hart”. Ik zei dat Je-
zus ons daarmee twee dingen leert. 

De eerste hebben we besproken: 
dat Jezus zich aan ons openbaart 
als zachtmoedig op de wijze van de 
beloofde koning die rechtigvaar-
digheid en vrede komt brengen.
Maar nu het tweede wat hij ons 
leert: zelf zachtmoedig te zijn. “leert 
van mij: “Ik ben zachtmoedig en 
nederig van hart”. Ik zal je leren te 
leven naar mijn voorbeeld. Wat is 
dan zachtmoedig?  We kunnen in 
het woordenboek gaan kijken naar 
de betekenis van het woord, naar 
beschrijvingen in literatuur. Maar 
we moeten naar Jezus zelf kijken. 
Hij ís zachtmoedig, dus we moeten 
naar hem kijken en van hem leren 
wat zachtmoedigheid is en wat het 
voor ons zelf betekent om zacht-
moedig te zijn.
Zijn zachtmoedigheid brengt Je-
zus in direct verband met zijn band 
met God, de Vader: “Ik dank u Va-
der dat Ge deze dingen verborgen 
hebt voor wijzen en verstandigen, 
maar ze hebt geopenbaard aan kin-
deren”.

Vertrouwen in God
De zachtmoedigheid van Jezus 
blijkt uit zijn verhouding tot God. 
Uit zijn vertrouwen in de Vader en 
zijn gehoorzaamheid als Zoon. Je-

door pastoor Martin Los
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zus vertrouwde dat God hem alles 
zou geven wat hij nodig had om 
zijn zending te volbrengen. Dat 
niet het kwade dat hem overkwam 
noch het goede hem zou kunnen 
afleiden van zijn opdracht om een 
eeuwig koninkrijk van vrede en 
gerechtigheid te stichten,

Zachtmoedigheid en nederigheid 
van hart wil zeggen dat je vertrou-
wen hebt in God. Dat we ons niet 
door wat ons overkomt van ons 
stuk laten brengen. Of door wat 
anderen ons aandoen. Dat we niet 
meer vertrouwen in onszelf dan in 
God. Als we voor ogen houden dat 
we er niet alleen voor staan, maar 
dat God nabij is als onze Vader in 
de hemel, dan is er altijd uitzicht 
en hoop. Dan hoeven we niet van 
ons af te bijten of geprikkeld te 
zijn. Daar zit onbewust veel meer 
egoïsme in, of zelfzucht waarover 
Paulus spreekt, dan we ons meestal 
bewust zijn 3).

Geen zwakheid of lafheid
Zachtmoedigheid wil dus niet zeg-
gen dat we ons neerleggen bij on-
recht of dat we niet kritisch zouden 

mogen zijn. Maar het moet ons niet 
afleiden van Gods weg met ons, 
als zijn geliefde kinderen. Juist als 
we die weg niet uit het oog verlie-
zen zullen we zachtmoedig reage-
ren. Die zachtmoedigheid is geen 
zwakheid of lafheid of behaag-
ziekte. Het is de macht die Jezus 
aan zijn volgelingen gegeven heeft 
om mee te regeren met Hem. Het 
is de kracht die hij ons schenkt, de 
kracht van de Geest, om overeind 
te blijven en passend te reageren 
als burgers van het rijk der heme-
len.

Zachtmoedigheid kun je dus leren. 
Het is geen aangeboren karakter-
trek die de één heeft en de ander 
niet. Het is een gedrag dat je kunt 
ontwikkelen en je vormt tot een 
zachtmoedig mens.

Leerproces
En laten we niet wanhopen als we 
toch niet altijd erin slagen zacht-
moedig te zijn. Want het is een 
leerproces. Er is gelukkig ook altijd 
de mogelijkheid om excuus aan te 
bieden.
Vergeet ook niet dat we het niet in 

ons eentje hoeven doen. Want Je-
zus zegt: leert van mij. Dat kan al-
leen in zijn nabijheid. Jezus biedt 
zíjn zachtmoedigheid aan om bij te 
schuilen. Zoals een boom in wiens 
schaduw je verkoeling zoekt. De 
zachtmoedigheid van de Heer is 
als het ware een schuilplaats waar-
in we kunnen groeien in zacht-
moedigheid. En mantel van liefde 
om ons heen. In nederigheid van 
hart. In gehoorzaamheid aan God.
En we mogen er ook op vertrou-
wen dat we samen als medegelovi-
gen elkaar steunen door te zorgen 
voor een sfeer van zachtmoedig-
heid onderling en in deze wereld 
als leerplaats van zachtmoedigheid 
als macht: “mijn juk is zacht, mijn 
last is licht”. Amen

1) Evangelie: Mattheus 11:25-30 

2)  1e lezing: Zacharia 9:9-10 

3)  2e lezing: Brief van Paulus aan de Ro-

meinen 8:9-13

Preek op de 14e zondag door het 
jaar op 5 juli 2020 Mariakerk en 
Willibrordkerk

Armzalig is ons pogen u te prijzen. *)
Vergun ons allen die u diep bewond’ren
dat wij vandaag uw grote faam bezingen
Heil’ge Johannes!

Een engel bracht de boodschap aan uw vader
dat hij op leeftijd nog een zoon zou krijgen,
noemde uw naam, verklaarde ook de glansrol
die u zou spelen.

Deze voorspelling sloeg hem met een stomheid
die tot de dag van uw geboorte duurde
Toen werd zijn tong weer losgemaakt en juichte
de sprakeloze

Nog niet geboren, in de schoot geborgen,
groett’ u de Koning in zijn moeders lichaam.
De beide vrouwen jubelden bevoorrecht
blijde geheimen

Eer aan de Vader, en de Eengeboorne,
en U, o Geest, aan beiden gelijkwaardig,
één God, uw lof weerklinke nu en immer
door alle tijden

Nieuwe Nederlandse vertaling © Martin Los

*) Deze tekst is te zingen op de oorspronkelijke Grego-
riaanse melodie, waaraan de toonladder Ut (later Do 
van Dominus) Re Mi Fa Sol La Si is ontleend maar ook 
op een moderne melodie: “De dag gaat open voor het 
Woord des Heren”.

Hymne op het hoogfeest van Johannes de Doper-geboorte 24 juni 
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Nieuws van het parochiebestuur

Een jaar geleden is het al weer dat we moesten 
gaan werken met een reserveringssysteem in onze 
kerken en met allerlei Corona maatregelen zoals 
afstand houden, mondkapjes, een scherm bij het 
ter communie gaan, etc. Met de inzet van een gro-
te groep vrijwilligers is het steeds gelukt om gelo-
vigen in de kerk te ontvangen, daar zijn we heel 
dankbaar voor. Kerkdienstgemist.nl heeft ook zijn 
nut bewezen en zal in de lucht blijven, zodat u thuis 
de vieringen in onze kerken kunt blijven volgen.
Binnen het bestuur gaat het een en ander veran-
deren. Ons bestuurslid Jan Berndsen met de porte-
feuille beheer gaat, na zijn eerste termijn van 4 jaar, 
per 1 september stoppen met zijn bestuurstaken. 
Die zijn niet meer te combineren met zijn werk. Jan 
heeft de laatste jaren met hulp van trouwe vrijwilli-
gers ontzettend veel werk verzet in het onderhoud 
van de gebouwen en de begraafplaatsen. Zo was 
hij betrokken bij veel aanpassingen in onze beide 
kerken en het onderhoud daarvan, de aanpassing 
van de pastorietuin in Vleuten en recent nog bij de 
aanleg van een installatie voor videostreaming in 
de Willibrordkerk, waardoor deze nu ook aange-
sloten is op kerkdienstgemist.nl.  Steeds wist Jan 
middelen of subsidies te vinden om projecten te 
financieren. We gaan hem erg missen, maar res-
pecteren zijn besluit. Vanzelfsprekend zullen we op 
een goede manier afscheid van Jan nemen. 

Gelukkig hebben we een opvolger voor Jan ge-
vonden in de persoon van Mieke Claushuis. Zij 
gaat zijn portefeuille overnemen en daar hebben 
we alle vertrouwen in. We heten Mieke hartelijk 
welkom binnen het bestuur.
De financiën van de parochie blijven een zorg voor 
het parochiebestuur. We zouden graag een bete-
re balans vinden tussen inkomsten en uitgaven. 
Daarom zijn we actief op zoek naar een nieuw be-
stuurslid dat specifiek de taak van fondsenwerving 
op zich wil nemen. Spreekt deze taak u aan of kent 
u iemand die voor deze bestuurstaak in aanmer-
king komt, neemt u dan vooral contact met ons 
op via het e-mailadres: bestuurssecretaris@licht-
vanchristus.nl We zijn een bestuur dat hard werkt 
om onze bloeiende parochie vitaal te houden en 
dat nu bestaat uit zes leden. Er is een goede sfeer 
waarin we gezamenlijk werken aan de toekomst 
van de parochie. 

Het lijkt er op dat het met de versoepelingen de 
goede kant op gaat. Dat betekent dat we voorzich-
tig kunnen hopen dat we in de nabije toekomst 
weer kerk kunnen zijn zoals we dat willen. Een plek 
waar iedereen welkom is wanneer hij of zij dat wil. 
We hopen u weer in de kerk te ontmoeten.

Monique Becking

Onze parochie is samen met de 
andere twee parochies in de stad 
Utrecht bezig om een aantal Pa-
piercafé’s op te zetten. Dat zijn 
plaatsen waar mensen terecht 
kunnen met vragen over formu-
lieren en andere officiële papie-
ren die ze hebben gekregen en 
die ze niet begrijpen (ook digitale 
formulieren en brieven). In het 
Papiercafé worden ze gratis ge-
holpen door vrijwilligers. 

De bedoeling is dat het eerste Pa-
piercafé te beginnen in september 
in het Leerhuis van de Gerardus 
Majella kerk. Als we daar een half 
jaartje ervaringen mee hebben on-
gedaan, willen we in andere wij-
ken in Utrecht Papiercafé’s openen 

(ook in het gebied van de parochie 
Licht van Christus). 
We zoeken om te beginnen “kwar-
tiermakers” voor dit initiatief. Men-
sen die bereid zijn om bij de voor-
bereidingen te helpen. We hebben 
wat apparatuur nodig, we gaan 
folders maken (en andere publici-

teit) die we in de buurt gaan ver-
spreiden, we gaan ook instructies 
maken voor de vrijwilligers die dit 
werk gaan doen etc. 

We zoeken ook coördinatoren die 
de toekomstige werkzaamheden 
van de vrijwilligers willen orga-
niseren. En vrijwilligers die vanaf 
september een of meer ochtenden 
werkzaam willen zijn in het Pa-
piercafé bij de Gerardus Majella (of 
later in De Meern, Vleuten of Leid-
sche Rijn). Wie wil helpen, kan zich 
melden bij diaken Jouke Schat (06 
8 3939 740, diaken@rkdu.nl) 

In de stad Utrecht bestaat al één 
Papiercafé, namelijk op Kanalenei-
land bij Bosshardt. 

Helpers gezocht voor Papiercafé



In de tweede les heeft Yuri het met 
de kinderen gehad over de vrien-
denkring van Jezus en het belang 
van de doop. Dat Hij als baby'tje al 
omringd was door veel vrienden: 
zijn ouders maar ook herders, en-
gelen en de drie koningen. En dat 
zijn kring van vrienden telkens 
iets groter werd toen hij ouder 
werd. Eerst in de tempel, daarna 
in elk dorp in Galilea.  

De communicanten kregen de 
opdracht om op een vel papier de 
vriendenkring van Jezus te teke-

nen.  Er kwamen veel goede ant-
woorden van de kinderen: Maria 
en Jozef, de herder en drie konin-
gen, de engelen, Zijn grote neef Jo-
hannes de Doper werd genoemd, 
en ook God. Mozes klinkt ook en 
zelfs paus Franciscus. Ook een 
paar van de 12 apostelen werden 
door de kinderen genoemd. Maar 
nu waren ze nog een hele belang-
rijke vriend vergeten… zichzelf!  Zij 
horen toch ook in de kring van fa-
milie, vrienden en volgelingen van 
Jezus?  De kinderen schreven hun 
eigen naam op de cirkel. 

Maar hoe kom je in deze kring? Er 
kwamen hele goede antwoorden 
van de kinderen.  De Doop is de be-
langrijkste 1e stap om in de vrien-
denkring (de Kerk) rondom Jezus 
te komen. Natuurlijk houdt Jezus 
ook van kinderen die ver weg van 
de kring zijn, want die kinderen 
ziet Hij ook. Maar op het moment 
dat ze naar Zijn kring komen, dan 
weet Jezus: “Ah, ze houden ook 
van mij!” De vriendschap komt van 
twee kanten. Daarom is de Doop 
belangrijk. Heel leuk hoe Yuri de 
vergelijking maakte met "vriendjes 
maken" op het schoolplein. Ook 
hier moet de vriendschap van twee 
kanten komen. 

En nu hopen dat we na de zomer 
– als het weer veilig is – met alle 
communicanten de Doop van een 
kindje kunnen meemaken. 
 
Groetjes Judith 
en Sophia  
(moeders van 
twee communi-
canten)

In de hal van de Mariakerk prijkt 
een bord met foto’s van alle com-
municanten. Zo kunt u vast kij-
ken wie dat dit jaar zijn. Of wel-
licht heeft u een aantal van hen 
al wel in de kerk zien verschijnen 
na één van de communielessen. 

Inmiddels hebben de communi-
canten al drie communielessen 
gehad. Lessen waarin ze samen 
praten en denken over verhalen uit 
de Bijbel en de betekenis daarvan. 
In de derde les hebben de kinderen 
het met Yuri gehad over vriend-
schap. Hoe weet je eigenlijk dat je 
vrienden bent? Bijvoorbeeld door 
samen te spelen, te leren en elkaar 
te helpen. En als je bij elkaar eet, 
dan ben je echt dikke vrienden. 
Als je bij elkaar op bezoek komt, 

kun je luisteren naar elkaars ver-
halen. Zo is het ook in de kerk. 
Dan kom je op bezoek bij Jezus 
en kun je aan Hem vertellen wat je 
hebt meegemaakt, waar je blij om 
bent, of waar je je misschien voor 
schaamt. En door de verhalen uit 
de Bijbel vertelt Jezus ons hoe we 
goed voor elkaar kunnen zijn. En 
hoe we elkaar kunnen vergeven. 
In de Bijbel staan veel verhalen dat 
Jezus bij anderen ging eten. Om 
verhalen te delen en te vertellen 
over God, vriendschap en liefde. 
Behalve dat samen eten gezellig is, 
brengt het mensen ook dichter bij 
elkaar. Zo bouw je vriendschappen 
op. Met de Heilige Communie is 
het eigenlijk alsof je bij Jezus komt 
eten; en zo groei je steeds meer 
naar Hem toe.

Eerste H. Communie in Vleuten - De vriendenkring 
van Jezus

Eerste Heilige communie: vrienden aan tafel
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Beste medeparochianen,

Na een zo lange periode van soci-
ale afstand en zelfs eenzaamheid, 
lijkt er nu een periode aangebro-
ken van meer samenzijn mogelijk 
geworden. Wij hopen dat ook u 
meer en meer kunt genieten van 
de zomer, van bezoek aan speel-
tuin en zwembad, Dierenpark en 
Museum. Dat u ook weer eens een 
terrasje kunt pakken, of samen 
een taartje kunt eten in het thee-
huis op de hei. Een pizza bij de 
Italiaan kunt gaan eten. Spontaan 
in de auto stappen en op de koffie 
gaan bij vrienden, onderweg nog 
snel een bloemetje of een fles wijn 
voor hen kopen.

Komt het u bekend voor? Ons wel. 
We hebben er echt naar verlangd 
en naar uit gekeken. Net als u en 
alle andere mensen, denk ik. 
Helaas komen wij in onze prak-
tijk van de parochiële caritas veel 
mensen tegen die er ook wel op 
uit zouden willen gaan, maar het 
niet kunnen omdat zij door hun 
problemen in financiële nood zijn 
gekomen. Ze hebben geen auto, 

vaak ook geen fiets, en daarnaast 
geen geld voor het openbaar ver-
voer. Op vakantie? Het vakantie-
geld moet worden gebruikt om 
af te lossen, of om een hoogst-
noodzakelijke aanschaf te doen. 
De kaartjes voor pretparken en 
kermissen zijn voor hen te duur, 
en de kosten van een dagje-uit 
zijn voor deze gezinnen niet op te 
brengen. 

Het doet soms pijn om te zien hoe 
mensen jarenlang op een houtje 
moeten bijten, hoe een eenouder-
gezin met drie pubers van € 70 in 
de week moet rondkomen. Mis-
schien heeft u het zelf ook mee-
gemaakt, en weet u uit ervaring 
hoe onmogelijk dat is. 

De PCI helpt mensen in financiële 
nood, vandaar dat wij dit helaas 
regelmatig tegenkomen. En wat 
is het mooi dan te kunnen helpen! 
Wat zijn mensen, volwassenen en 
kinderen, dan blij dat er soelaas 
geboden wordt en dat er bijvoor-
beeld nieuwe kleding en schoeisel 
kan komen. Een bed, gordijnen, 
TV of een koelkast, nieuw of 2e 
hands. De afgelopen maand heb-
ben we een paar bedankmails en 

telefoontjes gehad, ontroerend en 
sterk. Dank u wel beste medepa-
rochianen, dat we door uw giften 
samen een beetje recht kunnen 
doen aan deze mensen in nood.

Han Eerkens, secretaris

Recht doen

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:

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

Helpt u 
de PCI 
helpen?

   
Paus Franciscus heeft 2021 uitge-
roepen tot het Jaar van de Familie 
en dit gekoppeld aan het Jaar van 
Sint Jozef. 

Paus Franciscus heeft bekend ge-
maakt dat er in de R.-K. Kerk in 
2021 extra aandacht wordt ge-
vraagd voor het gezin. 
Een van de doelstelling is: “gezin-
nen in staat stellen om actieve ge-
tuigen van het familieapostolaat 
te worden” en “jongeren bewust 
maken van het belang van de vor-
ming in de waarheid van de liefde 
en in de gave van het zelf”.

Een themajaar als dit wil initiatie-
ven oproepen en bestaande activi-
teiten kracht bijzetten. Wij hopen 
dat er in onze parochie mensen 

zijn met een groot hart voor het 
pastoraat aan gezinnen en die zich 
willen inzetten of zich buigen over 
dit thema en misschien daaraan 
invulling willen geven. Ook zijn er 
in elk bisdom waardevolle dioce-
sane activiteiten op dit gebied. Het 

themajaar inspireert de werkers 
om de handen ineen te slaan, el-
kaar op te zoeken en te kijken waar 
zij elkaar kunnen versterken. 
Stuur een mailtje naar de pastoor 
of pastoraal centrum als u daarover 
wilt praten.

Jaar van de Familie



Het aantal Rooms-Katholieken 
wereldwijd is gestegen tot 1,345 
miljard mensen. Dat blijkt uit de 
officiële kerkelijke statistieken 
over 2019 die onlangs in Rome 
zijn gepresenteerd. Ten opzichte 
van het jaar ervoor is dat een toe-
name van 16 miljoen gelovigen. 
Dat betekent dat 17,7 procent van 
de wereldbevolking Rooms-Ka-
tholiek is.

In Europa liep het aantal katho-
lieken licht terug, maar het aantal 
nam in Afrika met 3,4 procent toe. 
Ook in Azië (1,3 procent), Ocea-
nië (1,1 procent) en Amerika (0,84 
procent) was een toename van 
het aantal gelovigen te zien. We-
reldwijd waren er in 2019 precies 
414.336 katholieke priesters. Ook 
dat is een toename ten opzichte 
van het jaar ervoor. 

In Afrika nam het aantal priesters 
toe met 3,45 procent en in Azië 
met 2,91 procent, terwijl het aan-
tal priesters in Europa afnam met 
1,5 procent en in Amerika met 0,5 
procent. 

Ondanks de afname is nog steeds 
meer dan 40 procent van alle 
priesters in Europa actief. 

Aantal Rooms-Katholieken in de wereld gestegen 
tot 1,345 miljard

   

Beste trouwe lezers,
 
Hier weer een nieuwe zin:

“Niet iedereen die "Heer, Heer", tegen Mij zegt, zal 
het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen 

wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.” 
Matteüs 7: 21

 
Voor de volledige tekst zie: http://www.focolare.org/
nederland/
Hartelijke groeten, Martin

Met de raket naar God
“De kikker, de haas en de kangoeroe hebben gehoord 
dat God in de Hemel woont. Ze hebben besloten dat 
ze naar Hem toe willen gaan. Maar ja, hoe komen ze 
daar? Ze proberen zo hoog te springen als ze kunnen.” 
Met dit verhaal starten we onze verdiepingsdagen 
met de kinderen van 4 t/m 9 jaar. De kinderen zien 
al snel dat die drie dieren niet erg hoog gaan komen. 
Wij gaan een experiment doen om te kijken of wij niet 
hoger kunnen komen. 

Met een fietspomp gaan we een petfles lanceren. Dat 
blijkt spectaculair. Vooral als je een halve liter water in 
de fles doet. Dan vliegt die echt boven de bomen uit. 
De assistenten hebben voor de kinderen al een mooie 
raket gebouwd van wel twee meter hoog maar de 
kinderen moeten hem nog wel zelf schilderen. Nadat 
we dat gedaan hebben kijken we op Youtube naar de 
lancering van een raket en we zijn onze denkbeeldige 
reis naar God begonnen. 
Hoe zal dat aflopen?
Waar woont God eigenlijk? En waarom zien we Hem 
nooit? … 

Door het Onzevader en wat spelletjes ontdekken we 
enkele eigenschappen van God. Hij is onze Vader en 
dus zijn wij allemaal broers en zussen van elkaar! Dat 
is een mooie ontdekking!
Maar de tweede dag lijkt het helemaal mis te gaan. We 
worden aangetrokken door het magneetveld van een 
vreemde planeet. Als we daar landen blijkt ons kom-
pas kapot; en nog erger, op die planeet zijn veel din-
gen verboden zoals elkaar helpen, samenwerken en 
delen. De planeet heet: Ikke-ikke-ikke. Door een won-
der kunnen we ontsnappen en keren we terug naar de 
aarde.
De derde dag zijn we allemaal bedroefd, net als de kik-
ker, de kangoeroe en de haas, omdat het lijkt of onze 
hele expeditie is mislukt. Maar als we uitwisselen hoe 
we samen hebben geschilderd en hoe we elkaar heb-
ben aangemoedigd tijdens het spelen en blij waren 
voor de winnaar, dan krijgen we weer hoop.

Daar verschijnt de 
mol. Hij komt de 
drie dieren te hulp. 
Het is de wijze, 
blinde mol die hen 
de ogen opent dat 
God er al de hele 
tijd was: “Sommi-
gen zeggen dat als 
je God niet ziet, Hij 
ook niet bestaat”, 
legt de mol geduldig uit. “Maar er zijn zoveel dingen 
die je niet ziet en je weet dat ze bestaan: de wind, je 
gedachten, de liefde. Met God is het net zo”.

“Dus God is waar de liefde is”, zegt de kangoeroe. “Oh, 
dus als ik het goed begrijp”, vult de kikker aan, “moe-
ten we ons kompas altijd op de liefde gericht houden, 
dan kan God onder ons zijn! Echt GEWELDIG!”

Martin
Vakantietip: 
Kijk eens naar dit filmpje en bouw je eigen raket. 
https://www.youtube.com/watch?v=XjHnJaxOu1A
Veel plezier!

Als een 
lopend vuurtje
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Via de website van de Rooms-
Katholieke Kerk, www.rkkerk.nl, 
kunt u zich gratis abonneren op 
nieuwsbrieven. Een nieuwsbrief, 
met daarin het laatste nieuws 
over de R.-K. Kerk en de Neder-
landse Bisschoppenconferentie. 

•  RK Diaconaat Utrecht. 
  www.rkdu.nl Abonneren op 

Nieuwsbrief. 

•  En bij website voor podcasts 
Katholiekleven. Rechts onder 
= klik op inschrijven Nieuws-
brief. 

•  Nationale Raad Liturgie 
  www.rkliturgie.nl onder de kop 

Nieuws. Abonneer op nieuws-
brieven om up to date te blijven 
qua wijzigingen en documen-
ten over liturgie.

•  Bent u vrijwilliger voor uw pa-
rochie dan is de nieuwsbrief 
van Actie Kerkbalans 

  www.kerkbalans.nl mogelijk 
ook interessant voor u. 

U kunt ook zich abonneren op de 
nieuwsbrieven van onze buur-pa-
rochies: 
a)  H. Gerardus Majella paro-

chie onder ‘Actueel’ kies dan 
Nieuwsbrieven. 

b)  En in de website van Katholiek 
Utrecht onder ‘Onder ons’. Klik 
op Nieuwsbrieven 

c)  3eenheidparochie IJsselstein- 
Nieuwegein en Bavo. Onder 
‘Neem contact op’ vindt u in-
schrijven nieuwsbrieven. 

Een abonnement is gratis en de 
nieuwsbrieven komen binnen via 
de mail.

Gratis abonnement op diverse 
nieuwsbrieven

Bezorg(st)ers gevraagd voor Drieluik in De Meern

Futen kinderen 
Al lange tijd raak ik geboeid door leven
Sta ik doodstil op uitkijk aan de sloot
Twee futen-kinderen krijgen te eten

Hun papa duikt diep onder voor zijn kroost,
om aan de twee wat verse vis te geven

De snaveltjes gaan open in de sloot.
Het maakt me stil dit prille, nieuwe leven
Op papa’s rug, een rondje als beloofd,

of teer en kwetsbaar tussen mamma’s veren
Ik sta doodstil en vind dit kleine groots

Er wordt gezorgd voor het jonge futenleven
Al veertien dagen oud in onze sloot

Henny, 22 mei 2021, Kloosterpark

Elke maand oftewel 11 keer per jaar ontvangt u Drie-
luik in de brievenbus. Zoals u weet gebeurt dit door 
een aantal ongelofelijk trouwe vrijwilligers. Maar 
deze vrijwilligers, waarvan er een aantal op leeftijd 
zijn, geven soms terecht aan dat zij willen stoppen. 
De vraag is of een wat jongere generatie zich hier-
voor zou willen opgeven? 

Drieluik wordt door de bezorg(st)er opgehaald bij Ria 
Voskuilen, Zandweg 171 en u heeft dan nog een paar 
dagen  tijd om te zorgen dat Drieluik voor het week-
end in de bus zit.
Wat ook de reden voor deze oproep is, is dat wanneer 
er geen bezorger meer gevonden kan worden, Drie-
luik met de post moet, wat natuurlijk de nodige extra 
kosten met zich meebrengt. Het kost maar een uurtje 
per maand en u maakt ondertussen een fijne wande-
ling.

U kunt hiervoor contact opnemen met Ria Voskuilen, 
tel 030-6661496 of per mail ria.voskuilen@live.nl. Bij 
voorbaat hartelijk dank!
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Op 31 maart zijn de vormelingen 
samen met 1 ouder bijeen geko-
men in de kerk van Vleuten om 
kennis te maken met elkaar en 
de start te maken met de voorbe-
reiding op het Vormsel. Bij deze 
bijeenkomst is het toch wel span-
nend om elkaar te leren kennen en 
wat te vertellen over jezelf. Daarom 
mochten de ouders aftrappen door 
voor de groep te vertellen waarover 
ze het meest trots waren op hun 
zoon/dochter. Daarna mochten de 
tieners zelf voor de groep vertellen 
wat voor talent ze hadden / waar ze 
goed in zijn en/of wat ze leuk vin-
den. Er waren zelfs tieners die via 
een internetverbinding zich voor-
stelden. 

De 26 vormelingen (ja, best wel 
veel) zijn na deze startbijeenkomst 
samen met Yuri met een aantal bij-
eenkomsten begonnen in een vei-
lige omgeving en met een goede 
leuke sfeer om samen na te denken 
en te praten over thema’s als vol-
wassen worden, vriendschappen, 
talenten ontwikkelen en levens-
keuzes. 

De eerste bijeenkomst hebben 
ze het gehad over de levensweg/
levenslijn die voor iedereen ver-
schillend is en veroorzaakt wordt 
door verschillende invloeden en 
door wie we zijn. 

Tevens hebben de vormelingen 
elkaar beter leren kennen door in 
een korte voordracht van 1 minuut 
over jezelf te vertellen (levenslijn). 
Dat gaf leuke en hilarische mo-
menten, waardoor de sfeer er bij de 
tieners goed in zat.

De tweede bijeenkomst ging over 
sacramenten. Hierbij is stil gestaan 
bij wat een sacrament is (een ‘hei-
lig ritueel’ dat je in de kerk krijgt op 
belangrijke momenten in je leven) 

en welke zeven sacramenten de 
rooms-katholieke kerk kent (doop-
sel, eucharistie, vormsel, biecht, 
ziekenzalving, priesterwijding en 
huwelijk) en wanneer deze zich 
voordoen op de levensweg.

Het Vormsel wordt ook wel het sa-
crament van de H. Geest genoemd, 
dus pas als je weet wie de H. Geest 
is, begrijp je wat het Vormsel is. 
Daarom ging de derde bijeen-
komst over de H. Geest. Door mid-
del van teksten uit de bijbel heb-
ben ze verkend wie de H. Geest is 
en wat hij doet. Via 4 vormen (duif, 
vuur, wind en olie/zalf) van de H. 
Geest hebben de vormelingen een 
11-je (dichtvorm) gemaakt over de 
H. Geest en het vormsel. Hier een 
voorbeeld van een van de vorme-
lingen:

Duif
Is vrij

Brengt een boodschap
Helpt je

Geeft liefde
Vrede

Er zullen nog meerdere bijeen-
komsten volgen en op 27 juni zul-
len de vormelingen zich voorstel-
len in de kerk. 

Ron en Anke 
(ouders vormeling)

Vormsel 2021
Ja ondanks coronatijd is er in 2021 toch een start gemaakt met het 
Sacrament ‘Vormsel’.
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Hoe is mijn roeping ontstaan? 
Wanneer en hoe is het begonnen? 
Een roeping is iets wat je van 
binnenuit voelt. Een gedreven-
heid van binnen. Iets wat mij niet 
meer met rust liet, totdat ik daar 
werk van maakte. 

Ik ben in 1964 geboren in Bela Vista 
- Manoel Ribas Paraná, zuid Brazi-
lië. Wij waren thuis met 8 kinderen; 
4 jongens en 4 meisjes (inmiddels 
zijn 2 broers overleden). Mijn ou-
ders woonden op het platteland. 
Toen het tijd was voor mij om naar 
school te gaan, was dat helaas niet 
mogelijk, want de school was te 
ver weg en de wegen waren on-
veilig voor een meisje dat alleen 
onderweg was. Je moest door het 
bos, er waren loslopende honden 
en mensen met slechte intenties. 
Mijn ouders besloten toen om mij 
te laten wachten totdat mijn zus 
ouder was, zodat ik dan met haar 
samen naar school kon gaan. Ik 
was 10 jaar toen ik eindelijk naar 
school mocht gaan. 
Na mijn tweede schooljaar is mijn 
broertje als baby overleden. Daar 
waren mijn ouders heel verdrie-
tig over en besloten daarom te 
verhuizen naar een andere plaats 
-Vila Nova. Echt een rimboe! Daar 
waren alleen bossen, bergen en 
stenen. Ik heb daar de 3e klas ge-
daan. Mijn jongste zus Roseli werd 
daar in 1977 geboren. Dat was een 
hele moeilijke tijd voor ons gezin 
geweest, maar ik kan zeggen dat in 
die tijd ‘mijn roeping’ is ontstaan. 
In die tijd heb ik mijn levenskeuze 
gemaakt. 
Ik zag vriendinnen, die al vriendjes 
hadden, en voelde mij een beetje 
buitengesloten. Nu wilden mijn 
vriendinnen alleen nog maar tijd 
met hun vriendjes doorbrengen. 
Maar ik had geen vriendje en ik 
dacht: moet ik nu ook maar een 
vriendje gaan zoeken? Wil ik dat? 
Ik ben gaan nadenken over mijn 
toekomst, een leven met een ge-
zin. Het idee om een gezin te stich-
ten gaf mij geen voldoening. Ik 
verlangde er meer naar om vrij te 
zijn in de wereld, zonder de ‘beper-
kingen’ van een gezin. Moeder zijn 
was niet wat ik wilde voor mezelf. 

Protestants gezin
Mijn ouders waren heel arm en 
hadden veel kinderen om groot 
te brengen. Mijn moeder was en 
is Protestant van een Pentecos-
tale kerk (Congregação Christã no 
Brasil). De Christelijke Congregatie 
is een Evangelische Kerkgenoot-
schap, opgericht in Brazilië in 1910, 
door een Italiaans-Amerikaanse 
missionaris. In haar kerk was do-
pen mogelijk vanaf 12 jarige leef-
tijd en men moest het ook als een 
roeping aanvoelen om gedoopt te 
kunnen worden. Door ingedom-
peld worden in het water. Ik wilde 
het mijn moeder graag naar haar 
zin maken en Protestant blijven en 
net als mijn moeder op mijn 18de 
jaar trouwen.

Mijn gedachten zijn niet uw 
gedachten en uw wegen zijn niet 
Mijn wegen. Jesaja 55,8
Op school kwam ik in contact met 
Katholieke kinderen en leerkrach-
ten. Wij gingen zelfs naar de Ka-
tholieke kerk. Daar is een nieuwe 
wereld voor ons opengegaan. Er 
mocht veel meer dan bij de kerk 
van mijn moeder. Thuis mocht ik 
de haren niet knippen, geen lange 
broeken dragen, geen nagels lak-
ken, geen armbandje, geen en-
kele soort ‘versiering’ dragen. Zelfs 
geen tv kijken, alhoewel tv kijken 

toen niet zo van-
zelfsprekend was 
als nu. 
In de loop der tijd 
zijn mijn broers 
Katholiek gewor-
den. Langzaam 
aan zijn alle kin-
deren (m.u.v.. mijn 
oudste broer. Hij 
was Rk. gedoopt 
als baby) als vol-
wassenen Rooms 
Katholiek gedoopt, 
tot teleurstelling 
van mijn moeder. 
Het was een hele 
zorg voor ieder van 
ons, om dat voor 
elkaar te krijgen 
en de weg te vin-
den binnen de Ka-
tholieke kerk. Wij 

hoefden daarmee niet op de steun 
van onze ouders te rekenen. Deze 
weg moesten we volstrekt alleen 
bewandelen.

Wonen bij mijn tante en oom
Na de geboorte van mijn jongste 
zusje, ben ik teruggegaan naar 
Manoel Ribas. Ik ging bij een tan-
te wonen, omdat de school daar 
dichtbij was. Maar vooral omdat ik 
haar zou helpen in huis en in de 
winkel. Zij hadden een commer-
ciële winkel, waar zo goed als alles 
te koop was: eten en drinken maar 
ook pannen en stoffen. Daar leerde 
ik hoe ik om moest gaan met ‘rij-
kere’ mensen. Zo zag ik dat toen. 
Maar voor mij was het hard wer-
ken. En het ergste was dat ik mijn 
familie nauwelijks meer zag, tenzij 
zij eens langs kwamen om iets te 
kopen of dat ze voor iets anders in 
de stad moesten zijn. 
De pastoor kwam bij ons thuis om 
Catechese les te geven aan mijn 3 
nichten en zodoende deed ik ook 
mee. Inmiddels kwam een andere 
zus van mij ook bij deze tante wo-
nen. 
Ondanks dat ik trouw wilde zijn 
aan mijn moeder hebben mijn 
zus en ik besloten om gedoopt te 
worden en de Eerste Communie te 
doen in de Rooms Katholieke kerk. 
Veel mensen (van toen) in Manoel 

zr. Lúcia vertelt over haar roeping!
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Ribas zullen zich dat nog kunnen 
herinneren. Dat was iets heel bij-
zonders! En een jaar later (1980) 
heb ik het Heilige Vormsel ont-
vangen. Daarna is alles heel snel 
gegaan.
 
Mijn Roeping!
Op tv zag ik een reportage over 
zuster ‘Dulce dos pobres’. Deze 
zuster had een ziekenhuis en hielp 
heel veel mensen. Zij nam ieder-
een op, ook al had ze geen bed 
meer vrij. Haar ziekenhuis was tot 
de nok toe vol met zieken die geen 
geld hadden voor een behandeling 
in een normaal ziekenhuis. 
Vanaf dat moment ontstond er in 
mij een vurig en onbedwingbaar 
verlangen. Ik was dag en nacht 
aan het denken over het zuster 
worden. Ik maakte daar zelfs rijm-
pjes over. Ik ging in gesprek met de 
pastoor en met de zusters die daar 
woonden, want één van de zusters 
was mijn onderwijzeres op school. 
Mijn tante hoopte dat iemand van 
ons zuster zou worden. Daar zou 
zij heel trots op zijn. 
Zuster Dulce is trouwens in 2019 
heilig verklaard. De paus zei toen: 
“De nieuwe heilige heeft zich on-
derscheidt door haar intense ge-
loof en uitzonderlijke sociale in-
zet”.

Klooster intrede 1983
Nadat ik een keer meegedaan had 
aan weekenden bij de zusters van 
de Heilige Maria Magdalena Pos-
tel, heb ik besloten definitief in te 
treden. Maar het was een hele toe-
stand om toestemming van mijn 
ouders te krijgen. Met veel over-
leg is het de zusters toch gelukt. 
Maar mijn tante realiseerde zich 
inmiddels dat zij dan een sterke 
werkkracht zou verliezen en wilde 
ineens niet meer dat ik zou weg-
gaan. Ik was echter niet meer te 
houden. Een onstuimige kracht in 
mijn binnenste dreef mij door en 
ik kon geen weerstand bieden. Dat 
waren heftige tijden. Net als een 
soort verliefdheid. 
Ik werd door een zuster opgehaald 
en lopend zijn wij samen met een 
klein koffertje in de hand naar het 
klooster  gegaan. Ik was toen 18 
jaar. De leeftijd die ik mij had voor-
genomen te willen gaan trouwen.
4 Jaar nadat ik gedoopt was en be-

zig was met mijn 8ste schooljaar 
ben ik ingetreden bij de zusters 
smmp in Manoel Ribas. 
Ik ben toen 2 jaar aspirant in Ma-
noel Ribas geweest, vervolgens in 
Leme São Paulo:  2 jaar postulant, 
2 jaar novice en 5 jaar junioraat. Ik 
heb 7 jaar in Leme gewoond (toen 
ik in Leme woonde, is mijn oudste 
broer overleden door een aanrij-
ding). 
Ik heb een paar fijne jaren als jonge 
zuster in Pomerode gewerkt en in 
1994 heb ik de eeuwige geloften 
gedaan. 
Ik heb in Brazilië veel apostolaats-
werk gedaan met de armen, de 
jongeren, catechese en liturgie.  
In 1994 ben ik 3 maanden in de 
miljoenenstad São Paulo gaan wo-
nen ter voorbereiding om naar Ne-
derland te komen. 

Naar Nederland in 1995 
De Congregatie in Nederland 
schreef een brief naar de zusters in 
Brazilië en vroegen om versterking 
hier, want in het verleden was dat 
omgekeerd. Dit sprak mij erg aan. 
Er werd vergaderd en het bleek dat 
er meerdere zusters naar Neder-
land hadden willen komen, maar 
ik werd toen uitgekozen. In 1994 
ben ik 3 maanden hier geweest 
met een toeristen-visum, en op 31 
mei 1995 ben ik definitief aange-
komen (met een tijdelijk visum). 
Ik ben uitgezonden met het doel 
o.a. om hier nieuwe roepingen te 
doen ontstaan. Nieuwe zusters 
voor de Congregatie. Dat is helaas 
niet gelukt.
 
Is mijn missie mislukt?! 
Ik voel dat ik wel veel heb kunnen 
betekenen voor mijn medezusters 
en medemensen in de afgelopen 
26 jaar in Nederland. Daarvan heb 
ik 2,5 jaar in Gendringen Achter-
hoek gewoond en de rest in Vleu-
ten en nu Harmelen. Sinds 2013 
zet ik mij volledig in als vrijwilli-
ger binnen de parochie Licht van 
Christus. 

Bloei waar je geplant bent en dat is 
nu hier in deze fijne Parochie. Mijn 
missie is nu ‘parochiezuster’. 
De lijfspreuk van een medestichte-
res van onze Congregatie spreekt 
mij aan: ‘Om goed te zijn, kan men 
niet goed genoeg zijn’.

Dank voor uw aandacht en ieder-
een succes met het zoeken naar 
uw eigen roeping!

Ik wil eindigen met onze Congre-
gatiegroet: Leve Jezus in onze har-
ten. Antwoord: In eeuwigheid. 

Gebed om Roepingen

Goede God,
in Jezus Christus, uw Zoon,
zien wij het gelaat van uw liefde.
 
Hij heeft geroepen wie Hij wilde.
Hij verzamelde de twaalf
om Hem te vergezellen
en om uitgezonden te worden
tot het uiteinde van de aarde
om het Evangelie te verkondigen
en alle mensen te dopen.
Met een liefdevolle blik
keek Hij Matteüs aan
en riep hem om Hem te volgen.
 
Roep ook vandaag
jonge mensen naar uw hart,
apostelen voor onze tijd,
aan wie U zich hebt geopenbaard
om U nu te vergezellen.
 
Wek in veel jonge mensen
het diepe verlangen om Jezus
te volgen als priester, diaken of 
religieus
en schenk hen de kracht van uw 
Geest
om uw liefdevolle aanwezigheid
te verkondigen in woord en 
sacrament.
We vragen het op voorspraak van 
St. Willibrord,
patroon van onze kerkprovincie,
door Christus, onze Heer. Amen.
 
drs. P. Kuipers, voorzitter 
Interdiocesaan Roepingen Overleg



LICHT VAN CHRISTUS

OVERLEDEN

9 mei
Johanna Maria Petra Wilhelmina 

Hendrikx (Anne-Marie)
op de leeftijd van 53 jaar

partner van Jeroen Stoopman

De crematieplechtigheid was op 
17 mei in besloten kring

12 mei
Johanna Clasina Maria 

van der Tol-de Kroon (An)
op de leeftijd van 96 jaar

echtgenote van Co van der Tol

de crematieplechtigheid was op 
19 mei in besloten kring

12 mei
Charles Hubertus Johannes 

van Kampen (Charles)
op de leeftijd van 87 jaar

echtgenoot van Maria van Wezel

De crematieplechtigheid was op 
19 mei in besloten kring

14 mei
Jozef Michael Maria Laurentius 

Keybets (John)
op de leeftijd van 81 jaar
echtgenoot van Liesbeth 

Verboeket

De crematieplechtigheid was op 
22 mei in besloten kring

23 mei
Woubina Antonia 

de Lange-Brugman (Bien)
op de leeftijd van 96 jaar

weduwe van Piet de Lange

De crematieplechtigheid was op 
28 mei in besloten kring

24 mei
Hermina Adriana Ebbenhorst-

van Amerongen (Hermien)
op de leeftijd van 92 jaar

weduwe van Joannes Ebbenhorst

de uitvaart was op 27 mei met 
begrafenis op het kerkhof in 

Vleuten

26 mei
Valentijn Maria Grul (Tino)

op de leeftijd van 83 jaar

De uitvaartmis was op 1 juni in 
de Mariakerk met aansluitend 

begrafenis

GEDOOPT

29 mei
Rijk 

zoon van Matthijs en Marleen 
Barnhoorn-van Schie

In royale ruimte  
Het is niet te bevatten Uw vergeven
Terwijl ik ’t goede wil en ’t kwade doe
Het is om stil te worden Uw vergeven
Ik dank U Christus voor Uw overvloed 
Het is niet te bevatten Uw vergeven 

Gij draagt als Lam van God mijn zonden weg,
draagt op het kruis, staat op in een nieuw leven

Terwijl ik ’t goede wil en ’t kwade doe
Ik kan het niet bevatten Uw vergeven  

Toch leef ik van Uw opstaan en Uw bloed
In Uw royale ruimte mag ik leven 

Op elke nieuwe dag dat U mij voedt,
mij koestert met Uw vrijheid en vergeven
Dank Jezus Christus voor Uw overvloed 

Henny, 5 mei 2021, n.a.v. Romeinen 7 :  13 - 26
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A G E N D A
19 juni tot 16 juli  2021

Koffiemomentjes
We hebben elke werkdag van 14.00 tot 16.00 uur 
een koffiemomentje. U kunt aanbellen en dan kan 
u een praatje maken en gezellig een kopje koffie 
drinken.

Huiskamer van de wijk
Op woensdagochtend is de Huiskamer van de 
wijk.
U bent van harte welkom vanaf 9:30 uur voor een 
kopje koffie en een praatje.

Zie voor actuele informatie onze website

Aandacht voor elkaar
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Als de zomer in volle gang is, 
vieren we het feest van de hei-
lige Johannes de Doper. 24 juni. 
Opmerkelijk is dat deze dag niet 
zijn sterfdag is. Van alle heiligen 
gedenken we namelijk de sterf-
dag en niet de geboortedag. Be-
halve van Jezus en van zijn moe-
der Maria én Johannes de Doper. 
Twee personen die heel nauw 
met de geboorte van Jezus ver-
bonden zijn. Maria droeg de Heer 
in haar schoot en Johannes was 
de heraut die de weg bereidde 
voor Jezus. Van Maria en Johan-
nes gedenken we én de geboorte-
dag en de sterfdag. 

Een feest dat we vieren om Johan-
nes geboorte te gedenken, verwijst 
onmiddellijk naar Jezus’ geboorte. 
We kennen allemaal het verhaal 
van de ontmoeting van Maria en 
Elisabeth. Maria heeft zojuist de 
boodschap van de engel ontvan-
gen. In verwachting snelt ze naar 
Elizabeth die al eerder zwanger 
was. Die ontmoeting vond plaats 
een half jaar nadat Elisabeth zwan-
ger was geworden. 
In de zesde maand werd de engel 
Gabriel van Godswege gezonden 
naar een stad in Galilea, Nazareth, 
tot een maagd die verloofd was 
met een man die Jozef heette. De 
naam van die maagd was Maria. 
Lukas 1:46). 

Zonnewende
In het kerkelijk jaar zijn al deze ge-
beurtenissen op een heel bijzon-
dere manier met elkaar verbon-
den. We vieren de geboorte van 
Jezus Christus op 24 december. 
Precies een half jaar eerder de ge-
boorte van Johannes de Doper, en 
de aankondiging van de Heer aan 
Maria negen maanden voor Kerst-
mis: 25 maart. Deze data zijn nauw 
verbonden met de stand van de 
zon.  Op 21 december lijkt de zon 
even stil te staan, evenals op 21 juni 
en op 21 maart passeert de zon het 
lentepunt.
Toen de Romeinse keizer Con-
stantijn in 325 na Christus chris-
ten werd, ging de kerk officieel de 
geboorte van Christus tijdens de 
winterzonnewende vieren want hij 
was immers de ‘zon der gerechtig-
heid’ die nooit ondergaat. Het lag 
voor de hand om de geboorte van 
de voorloper, Johannes de Doper, 
een half jaar eerder te vieren, bij de 
zomerzonnewende op 24 juni. 

Bijbelse symboliek
De kerk knopte daarvoor aan bij de 
symboliek die besloten ligt in de 
woorden van Johannes de Doper 
zelf: “Hij (nl. Christus) moet wassen 
(d.w.z. groeien) en ik moet min-
der worden” (Johannes 3:30). Dat 
is precies wat met de zomerzon-
newende gebeurt: het licht wordt 

minder om plaats te maken voor 
de nieuwe zon. Johannes was niet 
het licht, maar kwam om te getui-
gen van het Licht (Johannes 1:6-8).
Het geeft aan dat Johannes de Do-
per in de ogen van zijn tijdgenoten 
een heel groot man was. Jezus zelf 
zegt over hem: “Onder degenen 
die uit een vrouw geboren zijn, is 
er niemand groter dan Johannes 
de Doper”. Jezus werd door Johan-
nes gedoopt in de Jordaan en werd 
vandaar uit de hemel aangewezen 
als de Gezalfde van God: “Dit is 
mijn geliefde Zoon, in wie Ik mijn 
welbehagen heb”  (Mattheus 3:17). 
Maar Jezus wachtte respectvol met 
zijn openbare optreden tot Johan-
nes niet langer zijn stem kon ver-
heffen omdat hij vermoord werd 
door Herodes. Johannes stierf als 
martelaar en ook daarin was hij de 
voorloper van Jezus.

Sintjanskruid
In ons land is een kruid dat op 
zandgronden veelvuldig voor-
komt naar Johannes genoemd: 
Sintjanskruid. Het bloeit van eind 
juni tot eind september. Dit plantje 
begint dus te bloeien omtrent het 
Sint Jansfeest en is daarom zo ge-
noemd. Als je het plantje tegen-
komt op een wandeling sta er dan 
even bij stil: “Johannes de Doper, 
bid voor ons!”

Martin Los

Klein Kerstmis in de zomer. St. Jan de Doper
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WOORD VAN LEVEN

“Niet iedereen die ‘Heer, Heer’ tegen Mij zegt, 
zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen 
wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.”

Op meerdere plaatsen in de Bijbel wordt gesproken
over zijn wil, zoals in het Onze Vader.
We bidden Uw wil geschiede: uiteindelijk zal alles
gebeuren naar de wil van de Vader. 

Ook al gebeuren er veel dingen om ons heen die  
niet goed zijn, of waren we zelf bepaalde
momenten niet in zijn liefde, God zal alles ten
goede keren.

“Aan God schrijven we meestal vooral de 
mooie, grootse, immense dingen toe”,
schrijft Chiara Lubich. “Maar ook het kleinste 
deeltje heeft in Gods werk zijn betekenis en 
glans, zoals ook de kleinste bloemen hun
plaats hebben in de oneindige schoonheid 
van de natuur.”

Het Woord van deze maand helpt ons om 
naar buiten te gaan en ons te openen voor 
onze zussen en broers, voor iedereen om ons 
heen. We zullen Zijn vreugde en nabijheid 
ervaren.

Jezus nodigt ons uit om te leven naar de wil van God. 
Maar wat is Gods wil? 
Hoe kunnen we die leren kennen?

Het is de stem van God die voortdurend in ons spreekt 
en ons uitnodigt om het goede te doen, 
om te leven naar zijn grote gebod: 
‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en 
met heel uw ziel en met heel uw verstand. 
Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is 
daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.’

Matteüs 7: 21

WvL

“Niet iedereen die ‘Heer, Heer’ tegen Mij zegt, 
zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen 
wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.”

Deze woorden kunnen ons kracht geven, om met liefde 
en toewijding te doen wat we moeten doen. We zullen 
van moment tot moment het unieke mozaïek van ons 
leven zien dat de Heer voor ieder van ons heeft bereid. 

6

ERVARING UIT DUITSLAND

“Met een groep jongeren zijn we begonnen 
met de actie Een uur van geluk. Het idee is heel 
simpel: het gaat erom een ander gelukkig te 
maken, in ieder geval één uur per maand. 
We merkten dat velen enthousiast werden. 

Sommigen van ons zijn in een park beland om 
met ouderen te wandelen; anderen hebben 
alleenstaanden begeleid toen ze naar het 
ziekenhuis moesten. Ook hebben we gespeeld 
met kinderen in het ziekenhuis en hebben we 
gesport met mensen met een beperking. 
Zij waren blij, maar wij ook! 

Op een gegeven moment hebben we ook 
vrienden uitgenodigd om mee te doen. 
In eerste instantie waren ze alleen maar 
nieuwsgierig. Maar nu doen zij ook mee om 
‘geluk te geven’. En ze zijn het met ons eens: 
geluk geef je, en eenmaal gegeven 
ervaar je het zelf ook!”
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Uitnodiging eucharistieviering Kevelaer
Hierbij nodigen wij u uit voor het 
bijwonen van de plechtige eu-
charistieviering in Kevelaer op 
donderdag 26 augustus 2021.

10.30 uur:  Gezamenlijk vertrek 
vanaf de Peter Plumpe-
platz in processie naar 
de Kaarsenkapel.

11.00 uur:  Eucharistieviering 
met  hulpbisschop van 
Utrecht mgr. Th. Hoog-
enboom, en pastoor H. 
Boogers, directeur.

Evenals vorig jaar reist u op eigen 
gelegenheid en verantwoording 
naar Kevelaer.
Mocht dat voor u niet mogelijk 
zijn, dan kunt u ook met de bus 
mee. Opstapplaats Houten.
Natuurlijk alleen volgens de dan 
geldende Covid-maatregelen.

Graag vragen wij uw aandacht 
voor de collecte
U kunt zich aansluiten bij de col-
lecte door uw bijdrage zelf over te 
maken.

Het rekeningnummer van de 
broederschap is: 

NL30 ABNA 04561 93 154 
ten name van dhr. G.J.Liedenbaum, 
penningmeester te Deventer

Hartelijk dank voor uw onmisbare 
bijdrage.
 
Wilt u erbij zijn? Dan kunt u zich 
opgeven bij het secretariaat 

Ook voor informatie en vragen
Secretariaat Utrechtse 
Broederschap 
O.L.Vrouw van Kevelaer
Elly de Sain-Scholman, 
Hoenderhoeve 46
3992 XM Houten
email:secretariaatutrechtsebroede
rschap@hotmail.com
tel: 030-6374128/ 06-22342758
www.bedevaartkevelaer-utrecht.nl

Paus Franciscus heeft het jaar 
2021 uitgeroepen tot het Jaar van 
de H. Jozef. 
Wij zijn blij u te mogen melden 
dat in de Willibrordkerk nu ook 
een beeld is van de Heilige Jo-
zef. Hij heeft een plaats gekregen 
vooraan de muur van de Doop-
kapel. Pastoor Los heeft deze op 
Pinksterdag ingezegend. 

Dit is het gebed dat paus Francis-
cus ons voorstelt om te bidden: 

Wees gegroet, behoeder van de 
Verlosser,
bruidegom van de Maagd Maria.
Aan u vertrouwde God zijn enige 
Kind toe;
op u stelde Maria haar vertrouwen;
met u werd Jezus een man.
Heilige Jozef, toon ons
dat u ook onze vader bent
en leidt ons op de weg van het 
leven.
Verkrijg voor ons genade, 
barmhartigheid en moed,
en bescherm ons tegen alle kwaad. 
Amen.

Beeld van H. Jozef ingezegend in de Willibrordkerk
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Luister en doe! 

Nadat Jezus alle zaligsprekingen heeft verkondigd  
herinnert hij aan alle mensen die naar hem luisteren, 
dat God van ze houdt en altijd bij iedereen is. 

Jezus wijst ons een goede manier om aan Gods grote 
liefde te beantwoorden.: de wil van God doen, dat wil 
zeggen: iedereen liefhebben. 

Wie luistert naar wat Jezus ons leert en dit doet, is als 
iemand die zijn huis op een rots bouwt. Hij zal elke 
storm weerstaan en zal nooit worden vernietigd 

Ervaring van een groep vrienden uit Heidelberg 
(Duitsland): 
We hebben besloten om één keer per maand een uur 
geluk te schenken aan wie bedroefd, alleen of ziek is,. 

"Niet iedereen die ‘Heer, Heer’ tegen Mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel 
binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.” (Mt 7, 21) 

We hebben een groep bejaarden bezocht en hen in 
rolstoelen meegenomen naar een park in de buurt. 

Een andere keer zijn we naar een kinderziekenhuis 
gegaan en hebben met de kinderen gespeeld. Ze 
waren superblij en wij nog blijer! 

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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Luister en doe!
"Niet iedereen die ‘Heer, Heer’ tegen Mij zegt, zal het koninkrijk van 

de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van 
mijn hemelse Vader.” (Mt 7, 21)
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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      
 28 augustus 8 augustus
4 september 25 september 22 augustus
2 oktober 23 oktober 12 september 

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

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

Doordeweekse vieringen en 
gebedsmomenten
Tot nadere berichtgeving zijn er nog geen vieringen in Parkhof en 
de Pijler.

De vieringen en gebedsmomenten in de Mariakerk en in de Wil-
librordkerk zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl

Doordeweekse eucharistievieringen 
Mariakerk maandagavond 19.00 uur - behalve 5, 12 en 19 juli
Willibrordkerk donderdagavond 19.00 uur - behalve 8, 15 en 22 juli

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

Geleide Aanbidding
Mariakerk zondag 4 juli 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.

20 juni 2021
12e zondag door het jaar 
1e lezing   Job 38,1.8-11
2e lezing   2 Korintiërs 5,14-17
Evangelie  Marcus 4,35-41

27 juni 2021
13e zondag door het jaar 
1e lezing  Wijsheid 1,13-15;  
 2,23-24 
2e lezing  2 Korintiërs 
 8,7.9.13-15 
Evangelie  Marcus 5,21-43  

4 juli 2021
14e zondag door het jaar 
1e lezing  Ezechiël 2,2-5 
2e lezing   2 Korintiërs 12,7-10 
Evangelie  Marcus 6,1-6

11 juli 2021 
15e zondag door het jaar 
1e lezing  Amos 7,12-15 
2e lezing   Efeziërs 1,3-14   
Evangelie  Marcus 6,7-13

Scan de QR code om te 
betalen voor de Collecte.

Scan de code met de 
Camera App op je telefoon.

Collecte
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Informatieblad van en voor 

de parochie 

LICHT VAN CHRISTUS
www.lichtvanchristus.nl

22e jaargang nummer 6
19 juni 2021 t/m 

16 juli 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. 06-52107756

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
7/8 17 juli 2021 t/m 10 september 2021 28 juni
9 11 september 2021 t/m 8 oktober 2021 23 augustus

Kopij mailen naar drieluik@lichtvanchristus.nl, op de inleverdatum
uiterlijk tot 14.00 uur.
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Den Hamstraat 9
3451 BM Vleuten
tel. 030-6772421
www.oostborg.nl

Openingstijden showroom:
ma. t/m don. 09.00-17.00 uur
vrijdag 09.00-15.00 uur
of buiten deze tijden op afspraak.

Herstellen van kleding
Maken en verMaken van gordijnen
MacHinaal borduren en bedrukken

Heeft accommodatie voor:

* Vergaderingen
* Condoleances
* Cursussen
* Lezingen

Kerkestein is gelegen achter de R.K. Kerk Past. Ohllaan 34a te 
Vleuten. 

Voor nadere informatie kunt u bellen met tel. 030-677 52 34 of 
email: kerkestein@lichtvanchristus.nl

Beschikt o.a. over de 
volgende faciliteiten:

* Grote zaal     (ca. 60 pers.)
* Kleine zaal    (ca. 40 pers.)
* Vergaderzaal (ca. 20 pers.)
* Spreekkamer (ca.  5 pers.)

Pastoor Ohllaan 21 
3451 CB Vleuten

Tel. 030 - 6771307
    janbosuwgroenteman 

LOON- EN VERHUURBEDRIJF
AANN. VAN GRONDWERKEN

VLEUTEN TEL. 030-6772614

Eikslaan 2, 3455 SL Haarzuilens
Telefoon 030 6775627 of 030 6774540 ('s avonds ook bereikbaar)

ina@atelierheteikeblad.nl cora@atelierheteikeblad.nl
www.atelierheteikeblad.com

vermey | uitvaartzorg

vermeyuitvaartzorg.nl | 030 2232022  

Binnenkort geheel vernieuwde winkel!

Met nog meer dagverse producten,

zoals salades, maaltijden en natuurlijk

ons vertrouwde assortiment.

Binnenkort geheel vernieuwde winkel!
Met nog meer dagverse producten,

zoals salades, maaltijden en natuurlijk
ons vertrouwde assortiment.

Stichting Parochieel Sociaal 
Cultureel Centrum

Hét buurtcenrum voor vergaderen, ontmoeten, recreëren en 
ontspanning voor alle bewoners van De Meern

Oranjelaan 10, De Meern, 030-6662609, www.schalmdemeern.nl

Odenveltlaan 3 Vleuten  |  vanrooijengrafisch.nl  |  030-6772730

PMS 541 PMS 151 PMS 7466

CREATIEVE MEEDENKERS IN DRUK | PRINT | ONTWERP

Veldzigt 53
3454 PW De Meern 

Telefoon: 030-246 80 50
Boy Miltenburg: 06-53 76 15 11

ONTWERP • AANLEG • ONDERHOUD

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

Betrokken & dichtbij.

Albert Schweitzerlaan 10
3451 EC Vleuten

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

Betrokken 
& dichtbij.

Mag de parochie 
Licht van Christus op u 
rekenen? Dank u wel!

Bankrekening: 
IBAN  NL73 RABO 
03675.03.417  
t.n.v. Kerkbalans Parochie 
Licht van Christus
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www.matexdeuren.nl  | 030 662 90 29

Overheaddeuren
Schuifdeuren
Rol- en hefdeuren
Vouwdeuren
Snelroldeuren
Branddeuren
Kraanbaandeuren

Winkelcentrum Vleuterweide   Voor de Burchten 278   Vleuten

TWIJFELT U AAN  UW GEHOOR?
 Stap bij ons binnen voor een vrijblijvend advies 
 of bel voor een afspraak: 030-666 44 44

Indien gewenst, kunt u ook aan huis bezocht worden. 

www.dehoorzaak.nl

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

Vertrouwen op een 
zorgeloos afscheid.

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

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

GROENTE - FRUIT - STREEKPRODUCTEN

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

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

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

uitvaartverzorging


