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De eindexamens zijn afgerond en 
binnenkort starten de schoolva-
kanties. Veel kinderen en jonge-
ren sluiten ook dit jaar weer een 
levensfase af en gaan een nieuwe 
fase tegemoet. Ze laten een oplei-
ding achter zich om zich verder 
te (laten) vormen in een vervolg-
opleiding. Anderen zijn klaar met 
hun vorming en gaan op zoek naar 
een eerste baan. 
Tijdens mijn tijd als Norbertijn in 
Wisconsin mocht ik ervaring op-
doen als studentenpastor en mee-
maken dat studenten, waar ik een 
tijd mee op had getrokken, een ver-
volgstap in hun leven zetten. Mooi 
vond ik om te zien hoe die jonge-
ren Saint Norbert College “groen” 
binnenkwamen en zich over de 
jaren heen vormden. Uiteraard 
specialiseerden ze zich in een be-
paalde vakrichting, maar ik vond 
het vooral aardig om te zien hoe ze 
zich ontwikkelden als mens. En bij 
sommige studenten zag je ook een 
gelovige ontwikkeling. Voor het 
eerst stonden ze, min of meer, op 
eigen benen en waren ze zelf ver-
antwoordelijk voor de zondagse 
kerkgang en hun verdere vorming 
en participatie in het geloof. 

Een paar keer mocht ik als bege-
leider bij een eindejaarsretraite 
van een groep studenten zijn. Tij-
dens die dagen in de bossen van 
het Noorden van Wisconsin kwam 
het tot goede gesprekken tussen 
studenten, begeleidende professo-
ren en begeleidende priesters. De 
studenten waren van allerlei plui-
mage, maar ze hadden met elkaar 
gemeen dat ze gelovig of gelovig 
zoekend waren. Tijdens de ge-
sprekken ging het over allerlei the-
ma’s, maar een rode draad was in 
mijn ogen de spanningen waar zij 
als gelovige jongeren in het leven 
mee te maken hadden. Ik heb het 
bijvoorbeeld over de spanning van 
het gelovig zijn in een seculiere sa-
menleving, de spanning geloof en 
wetenschap en de spanning sek-
sualiteit en kerkelijke moraal.        
Eigenlijk zijn dat allemaal span-
ningen die ik ook herken vanuit 
de synodale gesprekken die we in 
onze parochie gevoerd hebben. 
Ook daar kwamen soortgelijke 
vragen aan het licht. Een sluitend 
antwoord is, mijns inziens, niet te 
geven behalve dat we het als chris-
tenen uit moeten houden met 
spanningen en telkens weer keu-

zes moeten maken in het leven. 
De Duitse monnik Anselm Grün 
leert mij dat het niet goed is om 
de spanning eenzijdig of te mak-
kelijk op te heffen, want dan wordt 
het ongezond of raak ik iets kwijt 
wat ik eigenlijk niet kwijt wil. Grün 
pleit ervoor om de polen van de 
spanning met elkaar in gesprek te 
brengen en dat gesprek geeft vaak 
al een stuk vrede. Uiteraard kun-
nen we vanuit die innerlijke dia-
loog ook gewogen keuzes maken. 
Grün wijst er bovendien op dat als 
de ene spanning zich oplost  zich 
er wel weer een andere spanning 
aandient. Het vrede vinden in in-
nerlijke dialoog tussen de twee 
polen van de spanning vind ik wel 
een mooie gedachte. Eigenlijk is de 
synode ook zo’n innerlijk gesprek, 
maar dan in de ziel van de kerk.   

Iedereen een goede zomer toe-
gewenst, Pastoor Peter Ambting  
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Leuk hoor dat ‘eerlijk zijn’
Een tijdje geleden was er op een middag een nascholing voor de trainers 
van het voetbalteam van onze zoon. De trainers konden die middag geen 
training geven. De jongens wilden wel heel graag voetballen, dus een 
aantal moeders nam de training over. De velden bij de voetbalvereniging 
waren niet beschikbaar, vandaar dat we uitweken naar een voetbalveld 
van asfalt aan de rand van een woonwijk. Eén van de moeders had haar 
best gedaan om een training voor te bereiden. Als assistent was ik vooral 
bezig met de bal uit de naastgelegen brandnetels te halen. Aan het eind 
van de training werd voorgesteld om de moeders tegen de kinderen te 
laten spelen. Een goed initiatief. Vroeger voetbalde ik regelmatig. De jon-
gens waren bloedfanatiek en de moeders ook wel. Al kijk je natuurlijk wel 
uit als je tegen jongens van 7 en 8 jaar voetbalt. Best slordig als je je lijf 
erin draait en een kind schuurt over het asfalt. De moeders gingen strij-
dend ten onder. Op de terugweg op de fiets vroeg ik aan mijn zoon wat 
hij ervan gevonden had. Ze hebben als team waardes afgesproken die ze 
als team belangrijk vinden. Zoals eerlijk zijn, samenwerken, inzet tonen 
en aardig zijn. Enfin, onze zoon die over het algemeen niet zo heel goed 
kan formuleren kwam tot de volgende conclusie: ‘Als we elke zaterdag 
tegen spelers zoals jij moeten spelen, zou het wel heel makkelijk zijn. Jij 
schiet de bal gewoon weg en kijkt helemaal niet of er een mannetje staat’. 
Leuk hoor dat ‘eerlijk zijn’. Deze waarde heeft onze zoon goed begrepen. 
Gelukkig was hij wel te spreken over mijn ‘inzet’ en aan ‘aardig zijn’ kun-
nen we vast werken. Namens de redactie wens ik u een fijne zomer!

Lisette Oskam

Foto: Lisette Oskam

Spanning en dialoog
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Eucharistievieringen
In beide kerken te volgen in beeld en geluid 

via Kerkdienstgemist.nl

          Mariakerk Willibrordkerk
Sacramentsdag

zondag 19 juni 09.30 uur   pastoor P. Ambting 11.00 uur  pastoor P. Ambting
  Groep Michaël  Eerste Heilige Communie
  kindernevendienst   vrouwenzanggroep

13e zondag door het jaar

zondag 26 juni 10.00 uur  Vormheer Mgr.H.Woorts 11.00 uur   pastoor P. Ambting
  H. Vormsel   Caeciliakoor
  vrouwenzanggroep  kindernevendienst 
  kindernevendienst   

14e zondag door het jaar  

zondag 3 juli  zie Willibrordkerk 10.00 uur  pastoraal team 
    en pastoor M. Los 
   Openluchtviering in de pastorietuin met 
   gelegenheidskoor
   Na afloop een gezellig samenzijn in de 
   pastorietuin b.g.v. afscheid pastoor M. Los

15e zondag door het jaar

zondag 10 juli 09.30 uur   pastor A. ten Klooster 11.00 uur   pastor A. ten Klooster
  Ad Altare  Groep Michaël 

16e zondag door het jaar

zondag 17 juli 9.30 uur   pastor J. Wissink 11.00 uur  pastor J. Wissink
  Singhet die Mare   Caeciliakoor

Koffiedrinken na de mis.  

De vieringen en gebedsmomenten in de Mariakerk 
en in de Willibrordkerk zijn te volgen via kerkdienst-
gemist.nl

Doordeweekse eucharistievieringen 
Mariakerk dinsdagavond 19.00 uur  
(behalve in juli)
Willibrordkerk donderdagavond 19.00 uur 
(behalve in juli)
 
De Roef 
geen viering in juli en augustus

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

Geleide Aanbidding
Mariakerk 3 juli 19.00 uur

Doordeweekse vieringen en gebedsmomenten
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misintenties
 

MARIAKERK 

zondag 19 juni Gerard Vosmeer, Overleden ouders 
Balk-van Lint en hun zoon Frans, Tino Grul, Joop van 
Veen, Adrie Stavast-Veen, Piet Stal,  Leo van Zwieten, 
Ouders Dirk Tonen en Sjaan Tonen van der Weijden, 
Leny Overmars-ten Wolthuis, Gerard Swart, Lien Ver-
meent-van der Horst

dinsdag 21 juni tot zekere intentie
 
zondag 26 juni Nel van Zuijlen-van den Broek (1e 
jaargedachtenis) Gerard Vosmeer, Overleden familie 
Vernooij, Frans Rentinck, Henk van Doorn, Herman 
Wessels, Ada Hoogkamer-Kortekaas, Martin Ham, 
Gert-Jan van Oostrum, Kees Ensie, Rien Plompen, 
Jan Jongerius, Miep Jongerius-de Reuver, John Jon-
gerius, Maria Gresnigt-van Maarseveen, Ed Goedings, 
Christien Geelen-de Rijk, Cees Vernooij

dinsdag 28 juni voor het welzijn van de parochie 

zondag 3 juli  zie Willibrordkerk - Openluchtmis 

zondag 10 juli Joop van Veen (1e jaargedachtenis), 
Hein en Bep Wendel-Verheul, Ger Molenschot, Ge-
rard en Gerda Schevers-Spaan, Overleden familiele-
den Boot-Kraan, Ab Kragten, Hein van den Oudenrijn 
en zoon Jos, John Schijf 

zondag 17 juli An Sluijs (1e jaargedachtenis), Joop 
van Veen, Overleden ouders van Hout-Knigge, Adrie 
Stavast-Veen, Gerard Swart, Lien Vermeent-van der 
Horst
 

WILLIBRORDKERK 

zondag 19 juni Gerda Miltenburg-Wieman (1e jaar-
gedachtenis), Kees Vernooij, Herman Servaas, Annie 
van Spanjen-Bransen, Greet Ebbenhorst-Pijnacker, 
Overleden ouders de Goeij-van den Bosch, Nelie 
Meulenkamp-van den Brink, Toos Oostveen-de Goeij

donderdag 23 juni tot zekere intentie

zondag 26 juni Herman Servaas (1e jaar-gedachtenis), 
Magda Poels-Hunink (1e jaar-gedachtenis), Gerda 
Miltenburg-Poelwijk (1e jaar-gedachtenis), Zuster 
Laetitia (1e jaargedachtenis), Jacqueline Booij-de 
Jong, Suze van der Gun-Mastwijk, Ria Smits-Slaats, 
Johan en Gerben Verhoef, Paul en Ciska de Haan-
Jansen, Joop Verdam, Herman Goes, Bep Schoote-
van Zuijlen, Theo IJsseldijk, Chris Knippers, Joke 
Wolswijk-Comes, Henny Vriesenga-Jonkhart, Mely 
Peek-van der Heijden, In dankbare herinnering 
Elisabeth Kempeneers-Geelen, Toon van Oostrom 

donderdag 30 juni voor het welzijn van de parochie 

zondag 3 juli  Openluchtmis Nel van Zuijlen-van 
den Broek, Antoon en Stien Oude Wansink-Brinkhof, 
Tonny van Oostrom-van Oostrum, Femie aan de 
Stegge-Veldhuis, Piet Besemer en Sientje Besemer-
Oostveen, Lilian Besemer-van Drongelen, Koen 
Verbeij, Henk Brinkhof, Pastoor Hubertus Vaessen, 
Joke Mathôt, Rietje Thijsen, Sjaak van Dam, Giel 
de Groot, Tonny Kooijman-van Burgsteden, Kiny 
Jongerius-Miltenburg,  Janny van Rossum-van Kleef, 
Toon de Groot, Knelis Rokven, overleden ouders 
Verhoef-Versteeg, dochter Marthie van der Neut en 
zoon Martin Verhoef

zondag 10 juli Gerda Miltenburg-Wieman, Riet van 
Kleinwee-Delput, Cor Jong, Ben Kosterman, Jos 
Eijzenbach, Corrie Linssen-Voorendt, Sanne Gresnigt

zondag 17 juli Kees Vernooij, Herman Servaas, 
Annie van Spanjen-Bransen, Gerrit Visser, Greet 
Ebbenhorst-Pijnacker,  Nelie Meulenkamp-van den 
Brink, Toos Oostveen-de Goeij 
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Preek van de maand

Goede Vrijdag 15 april 2022 in de 
Willibrordkerk. Evangelie van Jo-
hannes 18,1-19,42 (Lijdensverhaal)

1) Beste parochianen, beste vrien-
den, onlangs vond ik op internet 
een opvallend videoproject, ik wist 
niet meteen wat ik ervan moest 
denken en vinden. De maker heeft 
ergens in een stad een micro-
foon geplaatst en nodigt toeval-
lige voorbijgangers uit, die winke-
len en wandelen, om hun diepste 
geheim te delen, en dit filmde hij. 
Een opvallende vraag natuurlijk 
die niemand op camera zal be-
antwoorden. Toch? Maar de men-
sen blijven anoniem, zij staan met 
de rug naar de camera. Dat is het 
enige beeld dat je ziet. De filmpjes 
duren enkel 10 tot 20 seconden. 
Een beetje sceptisch begon ik te 
kijken en te luisteren, want geven 
we tegenwoordig niet te veel bloot 
van onszelf op tv en internet om-
wille van de commercie, de kijkcij-
fers en de clicks? 

Filmpje na filmpje volgde:
Een jongeman zegt: Mijn geheim 
is dat ik een volstrekt oninteres-
sante persoon ben, en ik heb hele-
maal niets om te delen. Ik zou dat 
zo graag willen. Een man vertelt: 
Mijn geheim is dat ik elke vrouw 
tegen wie ik gezegd heb dat ik van 
haar houd, bedrogen heb met een 
ander.  Een meisje vertelt: Mijn ge-
heim is dat mijn ouders denken dat 
ik de rest van mijn leven bij hen 
ben en voor ze ga zorgen. Maar ik 
weet al dat zodra ik volwassen ben 
ik zo ver weg zal gaan als mogelijk 
is. Een jongen vertelt: Mijn geheim 
is dat ik nog steeds beste vrienden 
ben met de jongen die mij aange-

rand heeft. Een jonge vrouw ver-
telt: Ik geef mijzelf de schuld dat 
mijn beste vriendin gestorven is. 
Een man vertelt: Jaren geleden was 
de enige reden voor mij om te blij-
ven leven de zorg om andere men-
sen. Af en toe ben ik nog steeds aan 
het zoeken waarom ik zou blijven 
leven voor mijzelf. Een vrouw ver-
telt: Mijn geheim is dat ik al 5 jaar 
alleen ben, ik ben bijna dertig, en 
ik ben bang dat ik nooit iemand zal 
vinden. Een man vertelt: de laatste 
keer dat ik mijn moeder sprak was 
ik 12 jaar oud. Ik vraag me af of zij 
nog leeft en of zij mij nog zou her-
kennen. Een man vertelt: Mijn ge-
heim is dat mijn hele leven mislukt 
is. Ik heb mijn ouders teleurgesteld. 
Ik heb mijn vriendin teleurgesteld. 
Ik heb gefaald als een echtgenoot 
en een vader. 

2) Zo kwamen al deze korte getui-
genissen langs als miniatuurtjes 
van het menselijke lijden, als staties 
van de Kruisweg. Ik merkte dat de 
scepsis was verdwenen en plaats 
had gemaakt voor ontroering. Niet 
alleen door wat de mensen vertel-
den, maar ook door de stiltes die 
vielen, een diepe zucht die klonk, 
een stem die brak, of iemand die 
met gebogen schouders wegliep. 

Willekeurige mensen worden uit-
genodigd om een geheim te delen, 
en er klinkt schaamte, verdriet en 
pijn. Mensen zoals u en ik, jonger 
en ouder, gewoon op straat. Het 
doet me nu mijmeren als ik fiets 
door de straten en ik zie al die ver-
schillende gezichten om mij heen, 
lachend, fluitend, pratend en zwij-
gend: welk geheim, welke twijfel, 
of welke pijn draag je stil in je mee?

3) Op zo’n moment snap ik iets 
beter ons opmerkelijke geloof. Op 
zo’n moment voel ik iets dieper 
aan waarom we op Goede Vrijdag 
het lijden en sterven van onze Heer 
vieren. Het christelijk geloof heeft 
het moeilijk in moderne cultu-
ren die ons enkel succes en geluk 
voorhouden. Onze Facebookpa-
gina’s en Instagram stories laten 
veelal ideale plaatjes zien. Soms 
heb ik het gevoel dat onze moder-

ne cultuur en maatschappij steeds 
minder weet om te gaan met het 
lijden als deel van het leven en het 
samenleven.

Het Evangelie gaat echter over 
Passie, dat is de mystieke verkno-
ping van lijden en liefde. Ik was 
gister op basisschool De Achtbaan, 
en de kinderen legden Pasen uit 
aan de hand van een regenboog. 
Ze hadden allemaal veelkleurige 
tekeningen en knutsels gemaakt: 
je hebt niet alleen de zon, maar ook 
regen nodig, om een regenboog 
te krijgen. En die regenboog is de 
brug van de aarde naar de hemel. 
Zo mooi en simpel uitgelegd door 
de kinderen.

Wat doet het met een leven en 
een cultuur als het niet meer mag 
regenen, als je niet meer kunt lij-
den? Als je het uit de weg gaat, als 
je het ontkent, als je het onzicht-
baar maakt, als je het voortijdig af-
breekt? Verspelen wij dan ook de 
liefde misschien, die volgens ons 
geloof immers zo innig met het 
lijden verweven is? Kan ons lijden 
juist de wortel zijn van naastenlief-
de en zorg?

4) Wij geloven in een liefdevolle 
God, die bereid is voor ons te lij-
den. Dat is de Incarnatie, dat is 
God die in Jezus Christus ten volle 
mens wordt, inclusief het stille lij-
den dat zoveel mensen schijnbaar 
in zich meedragen. Als u persoon-
lijk het lijden grotendeels bespaard 
is gebleven in uw leven, koester 
dat, wees hier dankbaar en geluk-
kig om, maar heb dan wel oog voor 
het lijden om u heen.

Waar veel moderne culturen en 
spirituele wegen het lijden pro-
beren weg te saneren, daar wordt 
het in het Christelijk geloof, heel 
bijzonder op Goede Vrijdag, juist 
centraal gesteld. Dit geloof snap-
pen velen dus niet meer. Het is 
haast afstotend dat de Almach-
tige God kwetsbaar wordt. Ook het 
kruis met een corpus als het cen-
trale symbool van ons geloof wordt 
soms als vreemd en afstotend be-
schreven. 

door Yuri Saris
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Deze twijfel is niet alleen van onze 
streken en onze tijd, al in de vroege 
Kerk, onder de eerste christenen, 
werd getwist en getwijfeld over wie 
daar werkelijk stierf aan het kruis. 
Een oplossing die een groepje 
christenen bedacht had was het 
‘Adoptianisme’: Gods Geest had 
tijdelijk een mens, Jezus, ‘geadop-
teerd’ om Gods woord te verkondi-
gen, maar voordat Jezus werd ge-
geseld en gekruisigd verliet Gods 
Geest deze mens, dit lichaam. Zo 
werd zeker gesteld dat de Schepper 
God niet kan lijden.
Maar wat kost deze oplossing ons? 
Als het niet de goddelijke Zoon was 
die stierf aan het kruis, maar enkel 
een mens, een lijf dat even gebruikt 
was...wat is dan nog de betekenis 
van deze avond?

Als God niet werkelijk geleden en 
geweend heeft als Jezus, is God 
dan echt mens geworden?
Als Gods Geest zich snel terug-
getrokken heeft van Jezus’ lijden, 
wat is ons lijden en leven dan nog 
waard in de ogen van God? 
Als het niet de goddelijke mens 
was, Jezus de Messias, die stierf 
aan het kruis, wat is dan nog de 
betekenis van Pasen en de Verrij-
zenis? 

Ik weet het, dit zijn de diepe, uit-
dagende vragen van ons geloof. Zij 
mogen twijfel in u oproepen, geen 
zorg daarover. Maar als u hierover 
nadenkt en mijmert in uw leven 
en uw gebed, wellicht helpt het 
om het lijden en de liefde samen te 
nemen als kompas, als sleutel om 

het mysterie van onze verlossing 
te verstaan.

5) Als u de afgelopen jaren – wan-
neer dit mogelijk was – Goede Vrij-
dag heeft gevierd in deze kerk, dan 
weet u dat wij nu heel open zullen 
eindigen. Neemt u de tijd voor uw 
persoonlijke bezinning. Neem een 
moment om naar voor te komen 
en het Kruis te aanbidden met een 
bloem, of een kaarsje, of een bui-
ging, of door het even aan te raken. 
En als u voor het kruis staat, een 
beetje zoals die mensen op straat 
voor de microfoon stonden, deel 
dan met de Heer uw diepste ge-
heim, spreek het uit in uw gedach-
ten, en leg het vertrouwvol in zijn 
verwonde handen.

De kindernevendienst houdt ook dit jaar een zomer-
stop. Dit betekent dat zondag 26 juni de laatste kin-
dernevendiensten zullen zijn. Na de schoolvakantie 
op zondag 28 augustus starten we weer met de kin-
deractiviteiten in Vleuten en De Meern. Op zondag 4 
september is er een familieviering in de Mariakerk. 
Er is dan geen kindernevendienst. In de tussentijd 
blijven kinderen natuurlijk van harte welkom in de 
kerk. Jullie vinden elke week bij de ingang een zo-
merpakket met het verhaal van die week, om zelf te 
lezen en mee te nemen naar huis en een kleurplaat 
met kleurtjes. We hopen op deze manier inspiratie 
en vermaak te blijven bieden. Veel plezier alvast en 
dat het een stralende zomer mag worden voor ieder-
een!

De kindernevendienst zoekt versterking!
Het kindernevendienst-team zoekt versterking. Lijkt 
het je mooi en leuk om jonge kinderen vertrouwd te 
maken met het geloof en de kerk? Dan zijn we op 
zoek naar jou! We lezen wekelijks een verhaal en be-
spreken dit op een toegankelijke, begrijpelijke manier 
met de kinderen. Hier komen vaak mooie, inspire-
rende gesprekken uit voort. Verder bidden we samen 
en maken we regelmatig creatieve, maar makkelijke 
knutsels. We werken altijd in teams van twee perso-
nen en het is niet nodig dat je zelf kinderen in deze 
leeftijd hebt. Inzetbaarheid gaat in overleg.

Opgeven of voor meer vragen: 
Margreet Dankerlui, 06-50247266
info@margreetanches.nl

De kindernevendienst gaat met vakantie 
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Nieuws van het parochiebestuur
Enige tijd geleden werden we benaderd door Eefje 
Visser van Uitvaartzorg Eefje. Zij was op zoek naar 
een locatie waar ze nabestaanden van een overle-
dene 24 uur per dag de kans kon geven om afscheid 
te nemen van hun dierbare. Onze parochie had een 
mortuarium bij het kerkhof in Vleuten, waar maar af 
en toe gebruik van gemaakt werd. Het mortuarium 
had achterstallig onderhoud en was toe aan een op-
knapbeurt. Jarenlang hebben Janet en Cor Tersteeg 
met veel liefde het beheer van het mortuarium op 
zich genomen, daar zijn we ze zeer dankbaar voor.  
Nu was het moment gekomen, om met hulp van 
Eefje Visser, het mortuarium op te knappen en er 
een afscheidshuis van te maken. Daarvoor zijn we 
als parochie een samenwerking aangegaan met 
Eefje. Het resultaat na de verbouwingswerkzaam-
heden is prachtig geworden. De officiële opening 
heeft plaatsgevonden op 11 juni. Vanzelfsprekend 
blijft het afscheidshuis ook beschikbaar voor paro-
chianen.

Dit is een eerste stap in de exploitatie van vastgoed 
van de parochie dat niet of weinig gebruikt wordt. 
We hopen u binnenkort over meer ontwikkelingen 
te kunnen vertellen. 

Op donderdag 30 juni organiseren wij een parochi-
ele informatie avond, waarin pastoraal team en pa-
rochiebestuur u willen informeren over de pastorale 
(beleids)lijnen in de komende jaren en waarin wij 
u willen bijpraten over een aantal ontwikkelingen 
rond het gebruik van parochiële gebouwen. Hieron-
der vindt u de uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Natuurlijk zijn we ook druk met de voorbereidingen 
voor de openluchtmis en het afscheid van pastoor 
Los op 3 juli a.s. We hopen dat veel parochianen 
deze feestelijke dag zullen meemaken in de pasto-
rietuin in Vleuten. Aanvangstijd is 10.00 uur. U bent 
van harte welkom.

Het is zomer en alles staat volop in bloei. Ik hoop dat 
u ervan kunt genieten. Als u op vakantie gaat wens 
ik u een mooie tijd en een behouden terugkomst. En 
als u thuis blijft, wens ik u ook hier een mooie zomer 
toe. Natuurlijk namens het hele parochiebestuur.

Monique Becking

Het pastorale team en het pa-
rochiebestuur nodigen paro-
chianen van Parochie Licht van 
Christus uit op donderdag 30 juni 
om 20.00 uur in Kerkestein in 
Vleuten voor een parochiële in-
formatieavond. Team en bestuur 
willen op die avond enkele ont-
wikkelingen binnen de parochie 
delen met de bredere gemeen-
schap. 

Waar het gaat om het pastoraat 
staan we aan het begin van een 
denkproces over pastorale lijnen 
voor de komende jaren. De termijn 
van het huidige beleidsplan is ver-
lopen en er moet nagedacht wor-
den over een nieuw plan voor de 
komende jaren. Vanuit het bestuur 
willen we u deelgenoot maken van 
een aantal ontwikkelingen rond 
onroerend goed die hebben geleid 
tot concrete plannen rond gebou-
wen. 

Ook de pastoorswisseling heeft 
mogelijk vragen bij u losgemaakt. 
Deze avond hebt u de gelegen-
heid voor het stellen van vragen en 
het inbrengen van ideeën richting 
pastoraal team of bestuur.  

Namens het pastorale team en het 
parochiebestuur,

Pastoor Peter Ambting 

Uitnodiging parochiële informatieavond op 30 juni
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Binnen onze parochie organi-
seert de activiteitencommissie 
diverse bijzondere evenementen, 
zoals bijvoorbeeld de komende 
afscheidsviering van pastoor Los 
op 3 juli as. Er worden naast deze 
openluchtviering ook lezingen, 
jubilea, parochiedagen, kerk-
openstellingen en bijzondere da-
gen of vieringen (mede)georga-
niseerd.
 
De lichtjesroute Leidsche Rijn 
(LRLR) is bijvoorbeeld een groot 
jaarlijks evenement, wat we in sa-
menwerking met nog vijf andere 
Christelijke kerken in Leidsche Rijn 
organiseren. Vanwege corona is 
er helaas twee jaar noodgedwon-
gen een alternatieve kerstactie ge-
weest, zo zijn er door vrijwilligers 
o.a. 20.000 kerstkaarten verspreid 
en diverse speurtochten uitgezet. 

We hopen op 17 december 2022 
weer duizenden wijkbewoners, 
jong en oud, te mogen ontmoeten 
bij een échte editie van Lichtjes-
route Leidsche Rijn. Vanaf Castel-
lum Hoge Woerd loopt een korte 
wandelroute door de omliggende 
wijk, verlicht door honderden 
waxinelichtjes, eindigend bij een 
van de samenwerkende kerken. 
Onderweg wordt op creatieve wij-
ze met o.a. muziek en toneel het 
kerstevangelie verteld.
Graag willen we dit bijzondere ker-
stevenement blijven organiseren,  
maar daar hebben we wel hulp bij 

nodig! Ook voor andere activitei-
ten binnen onze parochie zijn ex-
tra helpende handjes nodig.

Je kunt zelf bepalen waar je graag 
mee wilt helpen; organisatorisch, 
creatief, uitvoerend etc. en hoeveel 
tijd  je erin wilt steken! Alle beetjes 
hulp zijn welkom!

Ben jij 16 jaar of ouder en wil je 
meedenken en meewerken aan 
een fantastisch evenement?  Geef 
je dan nu op! 

activiteitencommissie@lichtvan-
christus.nl of Marianne Vlaar: 
06-80091264

Vrijwilligers voor activiteiten gezocht!

Voordat de jongeren op zondag 26 juni hun vormsel 
doen, staan er nog een aantal leuke en belangrijke acti-
viteiten op de planning. 

Eerst de laatste les van het vormselproject door Yuri Saris 
over ‘Wie is God voor mij?’ Daarna de boeteviering in de 
Mariakerk op woensdagavond 22 juni. De volgende dag, 
op donderdagavond 23 juni, maken de vormelingen ken-
nis met hun Vormheer Mgr. Woorts. 
En dan na alle voorbereidingen de grote dag: de vormsel-
viering op zondag 26 juni om 10:00 uur in de Mariakerk. 
Komt u ook?

Namens de ouders en vormelingen, Cristine Oostendorp

Vormsel: laatste voorbereidingen
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Elk jaar opnieuw
Mijn zomerkathedraal biedt mij weer ruimte

Zij staat groen en royaal weer voor mij klaar
Ik mag het zien, het nieuwe overhuiven 
Vanuit haar takken hoor ik vogelzang    

Ik mag weer alle dagen in haar schuilen 
Onder haar wijde, zwarte kandelaar 

Wanneer de avond valt mag ik ook huilen
Ik word getroost door een kastanje-kaars

Mijn zomerkathedraal schenkt me de ruimte 
Ik zeg stil ‘dankjewel’ voor weer een jaar

Henny, 28 april 2022, Kloosterpark – Zomerkathedraal 

De communievoorbereiding van 
de kinderen is in volle gang en er 
is weer veel gebeurd. Zo hebben 
de kinderen de Palmpasen-vie-
ring bijgewoond waarbij de kin-
deren Palmpaaskruizen hebben 
gemaakt. Na afloop van de vie-
ring zijn deze door de kinderen 
gebracht naar zieken en ouderen 
in de parochie die niet meer zo 
eenvoudig zelf naar de kerk kun-
nen komen of naar mensen die 
het afgelopen jaar een dierbare 
verloren hebben.

Ook de ouders van de communi-
canten zijn onderdeel van deze 
voorbereidingen.  Zij begeleiden 
de kinderen in hun lessen en par-
ticiperen in de voorbereidingen. Er 
was voor hen donderdag 21 april 
jl. een ouderavond onder begelei-
ding van Yuri. Tijdens deze avond 
deelden de ouders informeel hun 
verhaal over de voorbereidingen 
van hun kinderen en de belevin-
gen hierbij. Dit was gezellig en als 
ouders kom je mede nader tot el-
kaar. Dit gesprek werd afgesloten 
met een klein rondje door de kerk 
langs ondermeer de Godslamp, 
het tabernakel, de Biechtstoel. Met 
mooie verhalen, werd door Yuri 
het één en ander toegelicht qua 
betekenis. Dit zorgt ook voor ou-
ders, voor een extra verdieping 
in de symboliek, binnen de kerk. 

Zelf mochten een paar ouders de 
rondleiding in praktijk brengen op 
woensdag 25 mei jl. toen de kinde-
ren hiervoor waren uitgenodigd. 
De ouders begeleidden de kinde-
ren door de kerk langs het orgel, 
de staties en het doopvont en ver-
telden daarbij de verhalen die van 
toepassing waren aan de hand van 
teksten zoals door Yuri aangereikt. 
De kinderen waren zeer geïnteres-
seerd en ondertussen druk bezig 
om vragen te beantwoorden op 
een vel naar aanleiding van de ge-
kregen informatie. Yuri voorzag de 
kinderen zelf van de nodige info 

rond de tafel en bij het tabernakel.
Zondag 29 mei jl. was er weer een 
les voor de aanstaande communi-
cantjes tijdens de reguliere kerk-
viering. Hierin stond het gebed 
“Onze Vader” centraal. Elke regel is 
doorgenomen en mochten de kin-
deren in hun eigen taal herschrij-
ven. Hier kwamen mooie zinnen 
uit en het gebed ging echt leven 
op deze wijze. Er werd afgesloten 
met het Onze Vader en daarna slo-
ten de kinderen aan bij de regulie-
re dienst die toen bijna afgelopen 
was. Het was een intensieve maar 
zeer leerzame ervaring. 

Voorbereiding op de 1e Heilige Communie  
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Als een lopend vuurtje

Beste trouwe lezers van Drieluik,
 

Hier weer een nieuw Lopend vuurtje met een zin 
die de basis is van onze christelijke boodschap

““U bent mijn Heer, mijn geluk, 
niemand gaat U te boven.”

Psalmen 16:2

We ervaren in de tekst van deze psalm de liefdevolle 
aanwezigheid van God. Hij weet wat er in ons om-
gaat. Hij kent ons verleden, ons heden en onze toe-
komst. In Hem vinden we het vertrouwen om het 
lijden tegemoet te gaan dat we op onze weg zullen 
tegenkomen. We vinden in Hem de vrede, waar-
door we onze ogen kunnen richten op de hoop, 
ondanks alle schaduwen die er in ons leven en in 
de wereld zijn. 

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

Titus Brandsma
Titus Brandsma was priester, pater karmeliet, jour-
nalist, hoogleraar, rector magnificus. Hij is een in-
spiratiebron voor velen en hij werd 15 mei jongstle-
den heiligverklaard in Rome. 

Als de Duitsers eind 1941 alle kranten voorschrijven 
om NSB-advertenties te accepteren, schrijft Titus 
een brief aan alle katholieke uitgevers. Vervolgens 
reist hij met de trein door het land om ze persoonlijk 
te bezoeken: de vrije pers moet worden verdedigd; 
journalisten mogen onderdrukking van Joden en 
anderen niet goedpraten. Zij moesten juist opko-
men voor de waardigheid van ieder mens. Enkele 
weken later wordt Titus gearresteerd en gevangen-
gezet in Scheveningen.

Daarna brengen de Duitsers hem over naar Amers-
foort. Hier geeft hij op Goede Vrijdag een lezing aan 
zijn medegevangenen. Hij geeft hun mee dat je ook 
in bizarre omstandigheden je menszijn overeind 
kan houden. Zijn woorden maken een diepe indruk. 

Niet veel later wordt hij naar Dachau gestuurd. Ook 
daar blijft hij tot het laatst toe een baken van hoop 
en steun voor anderen. Hij zegt zelfs dat er ook voor 
de bewakers gebeden moet worden. Op 26 juli 1942 
krijgt de verzwakte pater in de ziekenboeg van Da-
chau een dodelijke injectie toegediend.
Tijdgenoten van Titus beschrijven hem als iemand 
die altijd voor iedereen tijd had en dat hij een mens 
van ‘pure goedheid’ was. 
 
Enkele mooie uitspraken van Titus:

“Het gaat er niet om grote dingen te doen, maar om 
kleine dingen groots te doen”. 

Uit: Heldhaftigheid (1934):

“Je moet je broeder helpen. Zonder dralen. Zonder 
dubbelzinnigheid. Je moet het Gelaat van Christus 
in hem (of haar) eren…

Ben ik de hoeder van mijn broeder? Ik ken hem 
toch niet. Ik heb geen contact met hem… Ja, je bent 
de hoeder van je broeder. Schep contact. Niet vra-
gen. Niet omzien. Niet oordelen. Gewoon helpen.”

Uit: Brief uit de gevangenis in Scheveningen (1942):

“Ik ben er helemaal thuis, in dat kleine celletje. Ik 
heb er mij nog niet verveeld, integendeel. Ik ben er 
alleen, o ja, maar nooit was Onze Lieve Heer mij zo 
nabij. Ik kan het uitjubelen van vreugde, dat Hij zich 
weer eens geheel door mij heeft laten vinden, zon-
der dat ik bij de mensen kan of de mensen bij mij 
kunnen. Hij is nu mijn enige toeverlaat en ik voel 
me veilig en gelukkig. Ik wil hier altijd blijven, als Hij 
het zo beschikt. Ik ben nog zelden zo gelukkig en 
tevreden geweest. (…) Wie zal mij scheiden van de 
liefde Gods? Ik denk aan mijn oude spreuk: Neem 
de dagen zoals ze komen, de schone met dankbaar 
hart, en de kwade ter willen van die volgen, want 
het ongeluk is maar een voorbijganger. (…) In Hem 
immers leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. God 
is zo nabij en ver. God is er altijd.”
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Op zondag 3 juli 2022 neemt de 
parochie Licht van Christus af-
scheid van pastoor Martin Los die 
op 7 december jl. met emeritaat 
is gegaan. Hij was ruim 34 jaar 
werkzaam in onze parochie.

Wij nodigen u van harte uit aan-
wezig te zijn bij de feestelijke Eu-
charistieviering. Deze vindt plaats 
tijdens een openluchtviering in 
de pastorietuin van de Willibrord-
kerk, Pastoor Ohllaan 36, 3451 CC 
te Vleuten. Bij slecht weer wijken 
wij uit naar de naastgelegen Willi-
brordkerk.

Openluchtmis bij emeritaat Pastoor Martin Los op 3 juli
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Beste medeparochianen,

Wat een prachtig bedrag heeft u ons toevertrouwd! De paasactie is goed 
verlopen en heeft bijna €7000 opgebracht. Dank u wel! U kunt nog 
steeds blijven overmaken op het bankrekeningnummer van PCI NL 54 
RABO 0140 8968 21 t.n.v. PCI Licht van Christus.

De grote zomervakantie komt er weer aan, met hopelijk mooi en warm 
zomerweer. Met af een toe een buitje, hoort er gewoon bij.

Gaat u op vakantie? Naar het buitenland? Dat zou heel goed kunnen. 
Of in Nederland, gewoon lekker in eigen land? Het is helemaal niet zo 
vreemd om in eigen contreien op vakantie te gaan. Een weekje of een 
paar dagen heerlijk fietsen en genieten van de omgeving. Het spreekt 
eigenlijk vanzelf dat je dat iedereen gunt. Ook mensen met een kleine 
beurs willen graag een paar dagen erop uit, een weekje in een huisje, 
of misschien ergens kamperen. Maar dat kan niet. Mensen die in de 
schuldsanering zitten kunnen niet weg, want hun vakantiegeld wordt 
door de hulpverlener in beslag genomen. Net als de kinderbijslag. Het 
is voor hen heel moeilijk om geld voor een entreekaartje te sparen voor 
een park of een tentoonstelling. Zij gaan dus meestal niet op vakan-
tie. Maar misschien hebben zij grootouders, of andere familie, waar ze 
kunnen logeren. Dan zijn ze er toch even uit. 

Laten we genieten van elke dag, waar dan ook. Want we hebben vrede, 
en we leven in een mooi land.

Han Eerkens, secretaris

Mooi weer

Helpt u de PCI helpen?

Dat kan ook door ons attent te maken op mede-mensen 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
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Laatste oproep bijdrage cadeau 
pastoor Martin Los
Op 3 juli a.s. nemen wij als parochie afscheid van Pastoor Martin Los 
die ruim 34 jaar werkzaam is geweest in onze parochie. Zoals u al 
eerder hebt kunnen lezen, stellen wij voor om hem met elkaar een 
afscheidscadeau te geven, zodat hij een blijvende herinnering heeft 
aan alle jaren die hij in ons midden heeft doorgebracht. Er is tot nu 
toe al een mooi bedrag binnengekomen. 
U kunt uw bijdrage storten op rekening NL73RABO 0367 5034 17 
t.n.v. parochie Licht van Christus o.v.v. afscheid Pastoor Los. 
Wij hopen hem op 3 juli 2022 tijdens de openluchtviering een mooi 
cadeau te mogen overhandigen. 

parochiebestuur en activiteitencommissie

Het programma ziet er als 
volgt uit:

09:30 uur: Inloop
10.00 uur: Eucharistieviering

Na afloop van de viering is er ge-
legenheid om afscheid te nemen 
van pastoor Los. Naar zijn wens 
gebeurt dat onder het genot van 
koffie en thee, met aansluitend 
drankjes en internationale hapjes. 
Ook dit vindt plaats in de pastorie-
tuin.

Voor vragen kunt u contact opne-
men via het emailadres: bestuurs-
secretaris@lichtvanchristus.nl.

Als u niet in de gelegenheid bent 
om aanwezig te zijn, kunt u zich 
hier ook afmelden.

Graag ontmoeten wij u op 3 juli 
aanstaande.

Parochiebestuur 
parochie Licht van Christus
J.P.M. Oomes, vicevoorzitter
M.A.G. Becking-Groeneveld, 
secretaris

Cadeautip: 
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KiNdeRpagina
Jezus, wat kan ik vandaag voor jou doen?

“U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat U te boven” 
(Ps 16:2)

 

 

In het boek Psalmen in de Bijbel zijn prachtige 
gebeden verzameld, zoals dit gebed: "U bent mijn 
Heer, mijn geluk, niemand gaat U te boven". 

Jezus leerde ons ook bidden en liet ons weten dat 
God een goede Vader is die van iedereen houdt. 

Liefde voor onze naasten zal ons helpen Gods 
aanwezigheid in ons hart te ervaren en wij zullen ons 
op natuurlijke wijze tot Hem wenden. God zal ons nooit 
alleen laten. 

Francesco uit Italië: 
Op een dag zag ik uit het raam van mijn kamer dat 
het hevig regende en de lucht was grijs. 

Maar op een gegeven moment riep ik mijn moeder en 
zei tegen haar: “Kijk eens, de zon komt nu door de 
wolken, het is echt een mooi geschenk dat Jezus ons 
geeft”. 

“U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat U te boven” (Ps 16:2) 

“Denk je dat het komt omdat ik elke avond voor het 
slapen gaan tegen Hem zeg dat ik zoveel van Hem 
houd?” 
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Alles achter moeten laten en naar 
een ander land vluchten. Mil-
joenen mensen zijn hier toe ge-
dwongen. Laten we ze naar ver-
mogen helpen. 

Naar de kerk
Iedere zondag halen wij vluchte-
lingen uit Star Lodge Hotels aan de 
Biltsestraatweg in Utrecht op met 
(normaal gesproken) 2 auto’s. Wij 
zijn blij dat we een paar chauffeurs 
bereid gevonden hebben om te rij-
den, maar wij kunnen nog verster-
king gebruiken. 

Schoenen 
Er was een grote vraag naar schoe-
nen! Zuster Lúcia heeft een appje 
rondgestuurd aan medeparochia-
nen en om schoenen gevraagd. Er 
werd goed gehoor aan gegeven. Er 
kwamen veel schoenen binnen en 

ook kleding. Wij hebben heel veel 
mensen blij kunnen maken. Heel 
hartelijk dank aan alle donateurs. 
Het is elke keer een feest als wij 
(pastoor en ik) komen met spullen. 
Inmiddels hebben we de mensen 
daar ook kunnen voorzien van 2 
fietsen. Het is heel dankbaar werk. 
Pastoor Ambting heeft mooie con-
tacten opgebouwd en zijn komst 
wordt erg gewaardeerd. Het is net 
een grote familie! 

Helpen 
Vindt u het ook fijn om vluchtelin-
gen te helpen? Dat kan op verschil-
lende manieren: 
-  als chauffeur. Mensen ophalen 

voor de Eucharistieviering; 
-  als taalbegeleiding in de kerk en 

tijdens het koffiedrinken; 
-  thuis bij u een paar mensen uit-

nodigen voor een maaltijd; 

-  als gastgezin voor tijdelijke 
woonruimte; 

-  of iets anders organiseren voor 
vluchtelingen. 

Mail ons via: zuster.lucia@gmail.
com of stuur een whatsapp be-
richtje 0622097236. Wij zijn dank-
baar voor alle hulp.

Hulp aan vluchtelingen

Op initiatief van de pastoraatsgroep wordt de koffie na de mis in de Willibrordkerk gedurende de zomermaan-
den buiten de kerk geserveerd. We hopen zo dat meer parochianen blijven en een kopje koffie meedrinken. 
De koffie na de mis is een gelegenheid om nieuwe mensen leren kennen en de gemeenschap op te bouwen. 
Iedereen is van harte welkom! 

Koffiedrinken buiten de kerk na de mis 
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LICHT VAN CHRISTUS

Het was snel klaar en er bleef nog tijd over. 

Ik begon de tafel te dekken voor het ontbijt. 

Toen mijn ouders thuis kwamen, waren ze 

verrast en heel blij hoe ze het huis aantroffen.

Die zondag hebben we samen ontbeten en 

was er een grote vreugde. We hebben weer bij 

kunnen kletsen en ook ervaringen kunnen 

delen van vele dingen die we de afgelopen 

week hadden meegemaakt. 

Deze kleine daad van liefde zette de toon 

voor de rest van de dag. Een prachtige dag ! 

Het was zondag. 
Net toen ik was opgestaan 

vroeg ik Jezus om mij te 

helpen hoe ik kon 
beminnen tijdens deze dag. 

Mijn ouders waren naar de 

Mis gegaan en ik was alleen 

thuis. Ik kreeg het idee om 

het huis te gaan 
schoonmaken en opruimen. 

Ik probeerde alles tot in de 

puntjes te doen en ook een 

vaas met bloemen op de 

salontafel te zetten. 

verrassing  
en 

blijdschap
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gevoelens en zorgen 

herkennen. Gevoelens die 

iedereen wel eens heeft 

komen erin voor: 

twijfel, angst, boosheid, 

lofprijzing, dankzegging 

en vreugde.

God weet wat er in ons 

omgaat. 
Hij kent ons verleden, ons 

heden en onze toekomst. 

Chiara Lubich schreef: 

“De eenvoudige woorden van 

deze psalm helpen ons om op 

Hem te vertrouwen. Ze zijn 

een oefening om altijd bewust 

te zijn dat we met de Liefde 

samenwonen. Wanneer we 

vol zijn van Hem, zijn we 

wie we werkelijk zijn: 

beeld en gelijkenis van God.”

JE RICHTEN TOT GOD

In Hem vinden we het 

vertrouwen om door te gaan, 

ook als we moeilijkheden 

tegenkomen. 
Hij inspireert ons altijd weer 

om het goede te doen.Het Woord van leven van 

deze maand is genomen uit 

het boek psalmen. 

Het is een Bijbelboek vol 

prachtige liederen, gedichten 

en gebeden. 

Dit vers is genomen uit een 

gebed van koning David. 

Hij richt zich tot God en 

vertrouwt zich helemaal aan 

Hem toe. 
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Evangeliseren

Wanneer wij evangeliseren als christenen  brengen wij de “blijde  bood-
schap.”  Het verhaal van God en Jezus uit het oude en het nieuwe testa-
ment. Wie zijn in mijn leven, en in dat van veel mensen, de eerste evan-
gelisten die mij bekend maakten met God? De moeders die ons handje 
vasthielden om te leren een kruisje te maken en de gebedjes voor en na het 
eten en slapengaan. De zusters op de kleuterschool die o.a. met hun liedjes  
over “Jezus het heilig kindeke en sint Jan zijn vrindeke” in kindertaal eerst 
verteld heeft wie dat waren. Over Roosje die wit en blauwe bloempjes pluk-
te voor het beeld van de Hemelse Vrouw en daarbij naar het Mariabeeld 
wees. Daarna volgden vele anderen zoals de leidsters van de Katholieke 
Actie voor jonge meisjes. 
Het evangeliseren van katholieken was niet zo opvallend waarschijnlijk 
om dat het jare lang verboden was. De jaarlijkse kindsheidprocessie van de 
Antoniusparochie moest plaatsvinden in de tuin van het klooster of van 
de pastorie. Het Leger des Heils hield met regelmaat in Utrecht openbare 
bijeenkomsten met gebeden en zang. De Jehova”s Getuigen kwamen huis 
aan huis met hun blad De Wachttoren en waren zeer vasthoudend met 
hun boodschap van Christus. Evangeliseren is belangrijk. Dat doen we ook 
wel, maar….er echt naar leven?  

Joke Eijzenbach-van Eck   

Aandacht voor elkaar

GEDOOPT

29 mei
Fenna

dochter van 
Kevin van der Horst en 

Christa Vierwind

5 juni
Sarah

dochter van 
Zao Zhou en 

Dorith Claushuis-Zhou

 

OVERLEDEN

7 mei
Christina Alphonsa Maria 
Geelen- de Rijk (Christien)

op de leeftijd van 82 jaar
weduwe van Wim Geelen

De uitvaart was op 12 mei in 
de Mariakerk met aansluitend 

begrafenis

7 mei
Thomas Cornelis de Kuijer 

(Tom)
op de leeftijd van 87 jaar

echtgenoot van Lieny Kreijermaat

De crematieplechtigheid was op 
14 mei

17

14 mei
Paulina Anna Maria Vermeent- 

van der Horst (Lien)
op de leeftijd van 93 jaar

weduwe van Toon Vermeent

De uitvaart was op 20 mei in 
de Mariakerk met aansluitend 

begrafenis

29 mei
Gerardus Wilhelmus Josef 

Vosmeer (Gerard)
op de leeftijd van 84 jaar

echtgenoot van Joke Verkleij

De crematieplechtigheid was 
op 3 juni

2 juni
Wilhelmus Johannes Joseph 

Suverijn (Wim)
op de leeftijd van 90 jaar

echtgenoot van Riet Verheul

De uitvaart was op 9 juni in 
de Mariakerk met aansluitend 

begrafenis
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LICHT VAN CHRISTUS

In onze parochie zijn heel veel 
mensen als vrijwilliger actief. 
Met elkaar zorgen zij ervoor dat 
belangrijke taken in het pastoraat 
gedaan kunnen worden. Voor de 
toekomst is het belangrijk dat er 
nieuwe vrijwilligers opstaan om 
deze taken te kunnen blijven uit-
voeren. Daarbij zijn we op zoek 
naar parochianen die er plezier 
in hebben om in de eigen ge-
loofsgemeenschap een spilfiguur 
te zijn en anderen te enthousi-
asmeren en te begeleiden in bij-
voorbeeld catechese of diaconie. 
Mensen die in de parochie samen 
willen werken met anderen die 
zich uitgedaagd voelen het Evan-
gelie met woord en daad te ver-
kondigen in de huidige samenle-
ving, als onbezoldigd permanent 
diaken, catecheet of diaconaal 
assistent. 

Het Ariënsinstituut, opleidings-
centrum van het Aartsbisdom 
Utrecht, biedt vanaf september 

2022 opnieuw opleidingen aan 
voor de vorming van vrijwilligers. 
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 mensen 
is een opdracht voor de hele Kerk 
en voor iedere christen. De diaken 
herinnert de christelijke gemeen-
schap aan de opdracht tot dienst-

baarheid, doordat hij krachtens de 
wijding op een bijzondere wijze 
het dienstwerk van Christus tegen-
woordig stelt. Voor toelating tot de 
opleiding tot onbezoldigd perma-
nent 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 

Werken aan de toekomst van de parochie
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Volgens een recent bericht van de 
UNHCR, de VN-vluchtelingenor-
ganisatie, zijn er nu meer dan 100 
miljoen vluchtelingen op deze 
aarde. Als gevolg van de oorlog 
in de Oekraïne steeg het aantal 
vluchtelingen de laatste maan-
den met 14 miljoen. Maar het me-
rendeel van de ontheemden komt 
uit landen waar al jaren slepende 
conflicten plaatsvinden: Afgha-
nistan, Burkina Faso, Nigeria, 
Myanmar, de Democratische Re-
publiek Congo en Ethiopië. Op 16 
juni publiceerde de UNHCR haar 
uitgebreide jaarrapport over de 
situatie in de wereld (zie https://
www.unhcr.org/nl/).

Hoe moeten wij christenen aankij-
ken tegen deze situatie en wat kun-
nen (moeten) wij doen? De Bijbel 
staat vol met bekende personen die 
op enig moment vluchteling zijn 
geweest. Abraham, Isaak en Jacob, 
de drie aartsvaders, waren alle drie 
op enig moment vluchteling. Eco-
nomische vluchtelingen want ze 
vluchtten voor de hongersnood. 
Zoals tegenwoordig vluchtelingen 
uit verschillende landen in Afrika 
en Azië dat doen. Goed om in het 
achterhoofd te houden als we in 
Europa praten over het onder-
scheid tussen politieke en econo-
mische vluchtelingen. De bekend-
ste en belangrijkste vluchteling uit 
de Bijbel is overigens Jezus zelf. Al 
vlak na zijn geboorte moest hij met 
zijn ouders vluchten naar Egypte 
om aan koning Herodes te ontko-
men. 
De Bijbel spoort ons aan om vreem-
delingen liefdevol te behandelen. 
In de Thora, de eerste vijf boeken 
van het Oude Testament, komt die 
aansporing wel 36 keer voor. In 

het boek Exodus staat een verbod 
om vluchtelingen uit te buiten: “U 
weet zelf hoe een vreemdeling zich 
voelt omdat U zelf vreemdelingen 
bent geweest in Egypte” (Ex 23,9). 
In het Nieuwe Testament is Jezus 
heel duidelijk over de behandeling 
van vluchtelingen. In Mattheus 
25, 31-46 spreekt hij over het laat-
ste oordeel en hij zegt daar dat wie 
een vreemdeling opneemt hem 
opneemt en zich daarmee kwalifi-
ceert voor het eeuwig leven. 
Wat betekent dit voor ons als pa-
rochianen? Om te beginnen dat 
wij niet meegaan in de populis-
tische mode van vreemdelingen 
buiten de deur houden. Natuurlijk 
kan Nederland geen 100 miljoen 
vluchtelingen opnemen. Maar de-
genen die zich in Utrecht melden, 
verdienen onze steun en liefdevol-
le aandacht. Uit welk land ze ook 
komen en welke godsdienst ze ook 
aanhangen. In elk van hen wordt 
Jezus zichtbaar die ons uitnodigt 
om de liefde voor onze naasten in 
praktijk te brengen. Dus: wij geven 
eten en zo mogelijk nog meer (kle-
ding, mobiele telefoon, misschien 
een slaapplaatsje). En we luisteren 
naar hun relaas dat doordrenkt is 
van angst, ellende en nachtmer-
ries. En we bidden met hen zoals 
bijvoorbeeld paus Johannes Pau-
lus II met gelovigen van alle ge-
zindten bad in Assisi. Daartoe zijn 
wij op aarde. Om – binnen onze 
beperkte mogelijkheden – hulp te 
bieden. Om elke medemens te zien 
als een uniek en belangrijk schep-
sel. Geschapen naar het beeld van 
de Eeuwige zelf.

Reacties aan diaken@rkdu.nl , het 
emailadres van diaken 
Jouke Schat.

Werken aan de toekomst van de parochie

Nu meer dan 100 miljoen vluchtelingen

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.

Wie zich verbonden voelt met onze 
parochie, mee wil bouwen aan de 
toekomst en interesse heeft voor 
een van bovenstaande opleidin-
gen kan contact opnemen met het 
pastoraal centrum via 030-6774571 
of pastoraalcentrum@lichtvan-
christus.nl 
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Dubbele maagdenwijding in bisdom Roermond

De Utrechtse broederschap kijkt 
er met grote vreugde weer naar 
uit. Deze keer is er weer een  
uitgebreid programma moge-
lijk. In Kevelaer wordt de Moeder 
Gods vereerd als:” De Troosteres 
van de bedroefden”
Het thema is dit jaar: Hemel en 
aarde aanraken. 

In diverse plaatsen rondom 
Utrecht zijn er opstapplaatsen voor 
de deelnemers. Alles wordt geor-
ganiseerd rondom de 2-daagse 
bedevaart. Pastoor Ambting gaat 
ook mee. We hopen op een vol-
le bus uit de parochie Licht van 
Christus. Het zou een mooie op-
maat zijn voor de bisdombede-
vaart naar Lourdes volgend jaar. 
Op 18 en 19 augustus gaat er een 
bus. Donderdags vertrekt ze om-

streeks 8.00 uur. De kosten voor 
deze reis bedragen € 65,- per per-
soon inclusief de gezellige tus-
senstop. De verblijfskosten van uw 
pension in Kevelaer zijn daarbij 
niet inbegrepen. 
  
U kunt ook kiezen om één dag mee 
te gaan. Donderdag 18 augustus 
vertrekt ‘s avonds dan de bus om 
ongeveer 21.30 uur weer uit Keve-
laer. De kosten voor de ééndaagse 
reis inclusief diner en koffie op de 
heen- en terugreis  bedragen €70,- 
per persoon.  

Daarnaast is er de fietsbedevaart 
als een derde mogelijkheid van 
17 tot en met 20 augustus 2022. 
Speciaal voor misdienaars/acolie-
ten en fietsliefhebbers. Het aantal 
deelnemers daaraan is beperkt.  

Voor informatie en opgave kunt 
u terecht bij de onderstaande 
contactpersonen: 
Toos Oostrum: tel: 030- 6772718
Karin van der Helm: 
karin.vanderhelm@planet.nl

Hulpbisschop Everard de Jong van Roermond heeft 
op zaterdag 28 mei twee vrouwen de maagdenwij-
ding toegediend. De plechtigheid vond in de Sint-
Christoffelkathedraal in Roermond plaats.

Met de maagdenwijding laten Désirée van Breugel 
(53) uit Schinnen en Hoy Lin Moo (39) uit Maastricht 
de wereld zien dat ze als religieuzen midden in de sa-
menleving willen leven.

Beide vrouwen hebben een geheel ander pad hier 
naartoe afgelegd. Breugel komt uit het basisonderwijs 
en werkt sinds 2002 als huishoudster bij pastoor-de-
ken Jack Honings. Zij voelde zich altijd al aangetrok-
ken tot het religieuze leven.
“Ik heb me steeds afgevraagd wat God met mij voor 
ogen had, maar het klooster zag ik niet als mijn weg. 

Een persoonlijk gesprek met bisschop Harrie Smeets 
heeft mij uiteindelijk duidelijkheid gegeven in mijn 
zoektocht”, zegt ze op de website van bisdom Roer-
mond.

Bij Moo groeide haar roeping langzaam. Ze studeerde 
geneeskunde in Maastricht en is sinds 2013 werk-
zaam als arts bij verschillende verpleeghuizen in de 
Zuid-Limburgse regio Parkstad.
“Tijdens mijn studententijd werd het mij duidelijk dat 
Onze-Lieve-Heer mij riep om in het dagelijks leven 
dicht bij de lijdende mens te zijn. Deze nabijheid zou 
ik alleen samen met Hem kunnen ervaren. Ik voelde 
dat God mij riep om mij aan Hem toe te wijden zoals 
ik ben, maar blijvend in de maatschappij.”
Lange tijd deed ze niets met deze gedachte, totdat 
haar geestelijk leidsman met haar over de maagden-
wijding sprak.
De maagdenwijding is een oud gebruik dat stamt uit 
de tijd van de apostelen. De levensstaat van de vrou-
wen is vergelijkbaar met die van religieuzen, alleen 
zijn de gewijde maagden niet verbonden aan een 
orde of congregatie.

Maagdenwijdingen vinden niet vaak plaats - het 
is lang geleden dat er in het bisdom Roermond een 
plaatsvond. In het bisdom Den Bosch ontvingen eind 
2020 twee vrouwen de maagdenwijding.

Bron: KatholiekNederland.nl Selinde van Dijk-Kroesbergen 

Uitnodiging voor de bedevaart naar 
Kevelaer in augustus
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Doopvieringen

Willibrordkerk Mariakerk gezamenlijke
Vleuten De Meern voorbereidings
  avond
 28 augustus 14 augustus
4 september 25 september  14 augustus
2 oktober 23 oktober 11 september

De doopvieringen zijn op de zondagmiddag om 12.30 uur. 
Meer informatie over dopen in onze parochie en het totale over-
zicht van de doopvieringen kunt u lezen op onze website onder 
‘sacramenten’. 

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

Lezingen 
van de 
maand

Feest van het H. Sacrament

Zondag 19 juni 2022

1e lezing Gen.14, 18-20 

2e lezing 1 Kor.11, 23-26

Evangelie Luc.9, 11b-17

13e zondag door het jaar

Zondag 26 juni 2022

1e lezing 1Kon.19, 16b 

  19-21

2e lezing Gal.5, 1.13-18

Evangelie Luc.9, 51-62

14e zondag door het jaar

Zondag 3 juli 2022 

1e lezing  Jes.66, 10-14a 

2e lezing  Gal.6, 14-18 

Evangelie  Luc.10, 1-12.

  17-20 

15e zondag door het jaar

Zondag 10 juli 2022

1e lezing  Deut.30, 10-14

2e lezing  Kol.1, 15-20

Evangelie Luc.10, 25-37

16e zondag door het jaar

Zondag 17 juli 2022

1e lezing  Gen.18, 1-10a

2e lezing  Kol.1, 24-28

Evangelie Luc.10, 38-42

Uit handen geven

Uit handen geef ik alles wat mij plaagt

Het is Uw zaak en ik mag het U geven 

Uit handen geef ik dat wat mij belaagt

Ik geef het al aan U om te genezen 

Uit handen geef ik waar ik U om vraag 

Ik leg het in Uw handen om te helen  

Uit handen geef ik wat mijn hart aanraakt 

Het is van U en U zorgt voor een zegen 

Perfectie is geen doel waar U om vraagt 

Als ik niet loslaat blijft U mij vergeven 

U vouwt mijn handen open ook vandaag  

Om los te laten opdat U kunt geven 

 

Henny, 31 maart 2022, n.a.v. Psalm 3 : 9
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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. 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 P.B. Ambting

Vice-voorzitter
De heer F.J. Brokers
voorzitter@lichtvanchristus.nl

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

Exploitatie vastgoed
De heer J.P.M. Oomes
jan.oomes@lichtvanchristus.nl

Beheer en onderhoud vastgoed
Mevr.W.A.M. Claushuis-Bouwman
mieke.claushuis@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

 Pastoraal team

DRIELUIK

Peter Ambting, pastoor
pastoor@lichtvanchristus.nl 
Taakveld sacramentsbediening, 
bestuurszaken, liturgie en diaconie

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
Marianne Vlaar 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 23 juli 2022 t/m 9 september 2022 4 juli
9 10 september 2022 t/m 14 oktober 2022 29 augustus

Kopij mailen naar drieluik@lichtvanchristus.nl, op de inleverdatum
uiterlijk tot 14.00 uur.
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Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40  
info@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nl
Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40
info@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nlinfo@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nl

Mag ik u bij de hand nemen 
wanneer u afscheid moet nemen 

en er zoveel verdriet in uw leven is?

Uitvaartzorg Eefje

DEN HAMSTRAAT 9  ■  3451 BM  VLEUTEN  ■  T. 030 - 6772421

ALS HET OM 
VAKWERK 

GAAT!
WWW.OOSTBORG.NL

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

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 UitvaartzorgV | U

Samen maken we mooie herinneringen
met Zorg, Aandacht én Liefde | vermeyuitvaartzorg.nl | T 030 2232 022

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

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.

Odenveltlaan 3 Vleuten  |  vanrooijengrafisch.nl  |  030-6772730
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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

Uitvaartverzorging vanuit het hart van Vleuten
Niemand staat er graag bij stil. Toch weten 
we dat het ook ons kan overkomen. Op elk 
moment. Een geliefde die uit ons midden 
wordt weggenomen. En wat dan..?

Bel dan Barbara. Wij staan 24/7 voor u klaar. 
Om u direct alle zorgen uit handen te nemen, 
óók in het geval van een uitvaartverzekering 
elders. Samen met u, familie en vrienden maken 
we het afscheid van uw geliefde zo persoonlijk 
en warm mogelijk. En ondersteunen wij u bij 
uw verlies. Voor, tijdens en na de uitvaart. Wilt 
u er vast eens over praten? Of voor uzelf reeds 
alles regelen en daarmee straks veel besparen? 
Bel ons gerust: 030 296 66 66 barbarauitvaart.nl

dan belt u Barbara
Wanneer een naaste overlijdt...

GROENTE - FRUIT - STREEKPRODUCTEN

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


