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Met veel activiteiten en feestelijk-
heden hebben we het werkjaar 
2021-2022 afgesloten. Op zondag 
12 juni mochten we in De Meern 11 
kinderen ontvangen voor hun Eer-
ste Heilige Communie. De zondag 
erna, 19 juni ontvingen in Vleu-
ten 8 kinderen hun Eerste Heilige 
Communie. 
Het was een feest om deze kinde-
ren, die door Yuri goed voorbereid 
waren op deze dag, voor het eerst 
aan het altaar de Eerste Heilige 
Communie te zien ontvangen. Op 
zondag 18 juni was het opnieuw 
feest, want toen mochten de vor-
melingen van onze parochie hun 
vormsel ontvangen uit handen van 
Mgr. Woorts, hulpbisschop van het 
Aartsbisdom Utrecht. Ook op die 
zondag werd Jill van Zanten in de 
Willibrordkerk door het H. Doopsel, 
het H. Vormsel en de Eerste Heilige 
Communie in onze kerk opgeno-
men. 

Op woensdag 30 juni hebben pas-
toraal team en parochiebestuur de 
gemeenschap bijgepraat over ont-
wikkelingen op gebied van pasto-
raal en vastgoed. Op pastoraal ter-
rein mogen we verwachten dat er 
het komende werkjaar een nieuw 
pastoraal beleidsplan wordt ont-
wikkeld. Het huidige plan is aan 
de datum en nieuwe lijnen naar 
de toekomst moeten worden ge-
trokken. Yuri linkte dit ook aan het 
synodale proces, dat door paus 
Franciscus is ingezet. Gelovigen 
van alle lagen van de kerk zijn uit-
genodigd om te participeren in de 
gemeenschap die de kerk is. Zelf 
heb ik ook teruggeblikt op mijn 
eerste halfj aar in Parochie Licht 
van Christus en iets van mijn kijk 
op de toekomst van deze parochie 
gedeeld. Die gedachten zullen la-
ter, in het proces naar het ontwik-
kelen van een beleidsplan, verder 
bediscussieerd worden. Daarna 

gaf vicevoorzitter Ferry Brokers het 
woord aan Jan Oomes en Mieke 
Claushuis, die zich in de parochie 
met vastgoed bezighouden. Zij 
deelden dat er inwoning komt op 
de pastorie van De Meern. Ten eer-
ste mogen we priesterstudent Ja-
mes Keuben het komende jaar als 
stagiair en inwoner van de pastorie 
verwelkomen, maar daarnaast is 
er ook ruimte voor enkele andere 
studenten. De kamers op de pas-
torie van de Mariakerk worden op 
dit moment bij de tijd gebracht om 
de studenten een goed onderdak 
te geven. Ook deelde het parochie-
bestuur dat het voornemens is om 
alle kerkelijke activiteiten die eer-
der in Kerkestein plaatsvonden, in 
de pastorie van de Willibrordkerk 
onder te brengen. Het parochiebe-
stuur heeft een potentiele huurder 
gevonden en hoopt snel een huur-
contract te tekenen. Met deze ont-
wikkelingen wil het bestuur zich 
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Genieten en rust
Wat hebben de afgelopen maanden toch weer vele mooie dingen ge-
bracht. Zoals de Eerste Communie die weer in beide kerken mocht 
plaatsvinden, met zoveel genodigden als men zelf wilde. En het Heilig 
Vormsel waar men in de Mariakerk aan deel nam. Niet met het vrouwen-
koor zoals afgelopen jaren, maar met ieder die maar mee wilde zingen. 
Wat een prachtige viering, met de kinderen in hun mooiste kleren, trotse 
ouders erbij. En natuurlijk het lang verwachte afscheid van pastoor Los, 
met een groot gezelschap in de pastorietuin. De pastorietuin die hele-
maal opnieuw is aangelegd en nu prachtig in bloei staat. Voor ieder een 
genot om bij aanwezig te mogen zijn.
Net als het Maximapark. De afgelopen jaren zijn wij daar veel geweest 
met de kinderen, skaten, fi etsen, wandelen, picknicken, yoga, spelen in 
de bosspeeltuin. Ook hier staat er al weer veel prachtig in bloei. Het blijft 
een genot om in het park te mogen rondlopen. De Japanse tuin, waar ‘s 
avonds veel konijnen rond springen. De vlindertuin met het pontje waar 
je de vissen onder je door ziet zwemmen. En de grote diversiteit aan 
bloemen die je er kunt vinden, prachtig.

Hopelijk lukt het u om te blijven genieten van de kleine dingen om u 
heen. Zoals een fuut met de kleintjes op de rug meedragend op het water.
Of de vlinder die voorbij fl addert tijdens een wandeling, de vogels die je 
nu lang hoort zingen. Ook hier sluiten elke avond een aantal merels de 
dag af in de tuin. Dan is de wereld toch weer even op zijn allermooist en 
vergeet ik alles om me heen als ik op het terras zit met een boek op schoot 
genietend van het natuurlijke achtergrondkoor van vogels en kikkers en 
de bladeren die ruizen in de wind. Hopelijk vinden we dit moment met 
zijn allen weer terug tijdens de zomermaanden.
Fijne vakantie.

Gemma van Doorn

Foto: Jos Becking

Jaarafsluiting met veel activiteiten

> lees verder op  pagina 7
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Eucharistievieringen
In beide kerken te volgen in beeld en geluid 

via Kerkdienstgemist.nl

          Mariakerk Willibrordkerk
17e zondag door het jaar

zondag 24 juli 09.30 uur  pastoor P. Ambting 11:00 uur   pastoor P. Ambting
  Groep Michaël  Caeciliakoor

18e zondag door het jaar

zondag 31 juli 09.30 uur   pastoor P. Ambting 11:00 uur   pastoor P. Ambting
  Groep Michaël  Groep Michaël

19e zondag door het jaar 

zondag 7 augustus 09.30 uur  pastoor P. Ambting 11:00 uur   pastoor P. Ambting
  Groep Michaël    Groep Michaël

20e zondag door het jaar – Maria ten Hemelopneming 

zondag 14 augustus 09.30 uur   pastoor P. Ambting 11:00 uur   pastoor P. Ambting
  Feest patrones Mariakerk Groep Michaël
  Groep Michaël  

21e zondag door het jaar

zondag 21 augustus 09.30 uur  pastoor P. Ambting 11:00 uur   pastoor P. Ambting 
  Groep Michaël  Groep Michaël

22e zondag door het jaar  

zondag 28 augustus 09.30 uur  pastoor P. Ambting 11:00 uur   pastoor P. Ambting
  Singhet di Mare  Caeciliakoor
  kindernevendienst  kindernevendienst   

23e zondag door het jaar  

zondag 4 september 09.30 uur  pastoor P. Ambting 11:00 uur  pastoor P. Ambting
  Uriël  Schola
  Familieviering start schooljaar   

Koffi  edrinken na de mis.

De vieringen en gebedsmomenten in de Maria-
kerk en in de Willibrordkerk zijn te volgen via 
kerkdienstgemist.nl

Mariakerk 
dinsdagavond 19.00 uur  
(behalve 26 juli en 6 september )
Willibrordkerk donderdagavond 19.00 uur 
(behalve 28 juli)

De Roef 
dinsdag 6 september 19.00 uur

Rozenkransgebed en Stille aanbidding 
Mariakerk vrijdag 12.00 uur (niet in augustus)  
Mariakerk zaterdag 9.30 uur (niet in augustus) 

Geleide Aanbidding
Mariakerk 7 augustus 19.00 uur
Mariakerk 4 september 19.00 uur

Doordeweekse vieringen en gebedsmomenten
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misintenties

MARIAKERK 

zondag 24 juli Overleden ouders Balk-van Lint en 
hun zoon Frans, Nel van Zuijlen-van den Broek, 
Frans Rentinck, Ada Hoogkamer-Kortekaas, Gert-Jan 
van Oostrum, Kees Ensie, Rien Plompen,  Leo van 
Zwieten, Maria Gresnigt-van Maarseveen, Alphons 
Schijf, Ad Thijsen, Christien Geelen-de Rijk 

dinsdag 26 juli geen viering

zondag 31 juli  Ria Kleiss (1e jaargedachtenis), 
Overleden familie Vernooij, Herman Wessels, Martin 
Ham, Jan Jongerius, Miep Jongerius-de Reuver, 
John Jongerius, Ed Goedings, Cees Vernooij 

dinsdag 2 augustus tot zekere intentie

zondag 7 augustus  Tonny van Oostrom-van Oostrum, 
Piet Besemer en Sientje Besemer-Oostveen, Lilian 
Besemer-van Drongelen, Overleden ouders Peelen-
Koster, Koen Verbeij, Pastoor Hubertus Vaessen, Joke 
Mathôt, Hein van den Oudenrijn en zoon Jos 

dinsdag 9 augustus
voor het welzijn van de parochie 

zondag 14 augustus  Hein en Bep Wendel-Verheul, Ger 
Molenschot, Henk Brinkhof, Overleden familieleden 
Boot-Kraan, Ab Kragten, John Schijf, Wim Suverijn

dinsdag 16 augustus tot zekere intentie

zondag 21 augustus  Frans Rentinck (1e 
jaargedachtenis), Overleden ouders Balk-van Lint en 
hun zoon Frans, Adrie Stavast-Veen, Gerard en Gerda 
Schevers-Spaan, Gerard Swart, Lien Vermeent-van 
der Horst, Ad Thijsen

dinsdag 23 augustus
voor het welzijn van de parochie

zondag 28 augustus  Overleden familie Vernooij, 
Frans Rentinck, Herman Wessels, Ada Hoogkamer-
Kortekaas, Martin Ham, Gert-Jan van Oostrum, Kees 
Ensie, overleden ouders Matze-Mulder en Ad Matze, 
Rien Plompen, Jan Jongerius, Miep Jongerius-
de Reuver, John Jongerius, Maria Gresnigt-van 
Maarseveen, Cees Vernooij, Christien Geelen-de Rijk

dinsdag 30 augustus tot zekere intentie

zondag 4 september  Lenny Wessel-Woudberg 
(1e jaargedachtenis), Sientje Straver-Deiman (1e 
jaargedachtenis), Tonny van Oostrom-van Oostrum, 
Koen Verbeij, Pastoor Hubertus Vaessen, Joke Mathôt

WILLIBRORDKERK 

zondag 24 juli  Riet van Kleinwee-Delput (1e 
jaargedachtenis), Sylvia Braamhorst, Magda Poels-
Hunink, Jacqueline Booij-de Jong, Suze van der Gun-
Mastwijk, Huub de Rooij en Pater Jan de Groot, Joop 
Verdam, Overleden ouders de Goeij-van den Bosch, 
Joke Wolswijk-Comes, Henny Vriesenga-Jonkhart, 
Mely Peek-van der Heijden 

zondag 31 juli  Ria Smits-Slaats, Johan en Gerben 
Verhoef, Toon de Groot, Paul en Ciska de Haan-
Jansen, Herman Goes, Bep Schoote-van Zuijlen, 
Theo IJsseldijk, Chris Knippers

donderdag 4 augustus voor het welzijn van de parochie

zondag 7 augustus  Giel de Groot, Tonny Kooijman-
van Burgsteden, Kiny Jongerius-Miltenburg,  
Janny van Rossum-van Kleef, Leonardus Cornelis 
Broekhuijse en Maria Cornelia Broekhuijse-van 
Dijk, Ton Sprong, Knelis Rokven, Ben Kosterman, 
overleden ouders Verhoef-Versteeg, dochter Marthie 
van der Neut en zoon Martin Verhoef

donderdag 11 augustus tot zekere intentie

zondag 14 augustus  Kiny Jongerius-Miltenburg (1e 
jaargedachtenis), Dirk Schevers en Annie Schevers-
van Kats, Sjaak van Dam, Riet van Kleinwee-Delput, 
Cor Jong, Jos Eijzenbach, Corrie Linssen-Voorendt, 
Gonda Ording-Bol, namens de Broederschap van 
Kevelaer: Corrie Rietveld-van Wijk, mw. R. van de 
Pol-Vulto, Annie Diemel-de Lange, Joke Wolswijk-
Comes, Sjaan Jacobs-van Vliet

donderdag 18 augustus voor het welzijn van de parochie

zondag 21 augustus Theo en Bertha van der Maat-
Hesp, Kees Vernooij, Annie van Spanjen-Bransen, 
Greet Ebbenhorst-Pijnacker, Nelie Meulenkamp-van 
den Brink, Toos Oostveen-de Goeij 

donderdag 25 augustus tot zekere intentie

zondag 28 augustus  Annie van Spanjen-Bransen (1e 
jaargedachtenis), Bert Stinkens (1e jaargedachtenis), 
Tonny Kooijman-van Burgsteden (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, 
Joke Wolswijk-Comes, Henny Vriesenga-Jonkhart, 
Mely Peek-van der Heijden, Chris Knippers, Sylvia 
Braamhorst

donderdag 1 september voor het welzijn van de parochie

zondag 4 september  Kees Bosman (1e jaar-
gedachtenis), Tonny Kooijman-van Burgsteden, 
Kiny Jongerius-Miltenburg,  Janny van Rossum-van 
Kleef, Toon de Groot, Knelis Rokven, Ben Kosterman, 
overleden ouders Verhoef-Versteeg, dochter Marthie 
van der Neut en zoon Martin Verhoef
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Preek van de maand

Afscheidspreek van emeritus-
pastoor Martin Los op 3 juli 2022 

in de pastorietuin van de 
Willibrordkerk in Vleuten

“De oogst is groot maar arbeiders 
zijn er weinig” (Lukas 10:1-9). Het 
zou een actuele wervingscampag-
ne kunnen zijn op reclameborden 
en in sterspotjes. Op alle gebieden 
is er gebrek aan personeel. Rijen 
vakantiegangers voor de security 
op Schiphol, maar medewerkers 
zijn er weinig. Tijdens de coron-
acrisis blijken veel mensen naar 
ander werk op zoek te zijn gegaan. 
Ook de kerken lijden eronder dat 
niet iedereen nog de weg terug 
heeft gevonden. Sommigen heb-
ben misschien een andere invul-
ling aan hun leven gegeven, zoals 
dat zo fijntjes klinkt.
“De oogst is groot maar arbeiders 
zijn er weinig. Bidt tot de Heer van 
de oogst dat Hij arbeiders stuurt om 
te oogsten” zegt Jezus. Hij is geko-
men om de mensen deel te geven 
aan het rijk van God, om mensen 
gelukkig te maken, om iedereen de 
vrijheid te geven zijn of haar leven 
in te richten op een manier waarin 
mensen samen tot hun recht ko-
men. 
Heeft Jezus zich vergist? Loopt 
zijn missie uit op een mislukking 
en blijft het rijk van God steken in 
goede bedoelingen? Zoals het ka-
binet en het parlement vaak door-
tastende plannen maken en wetten 
uitvaardigen, maar de uitvoering 
blijkt onvoldoende doordacht. 

De mythe van Midas
Nee, het rijk van God kent geen 
vacatures. “Het is midden onder 
u” zegt Jezus op een andere plaats. 

Maar lang niet allen weten dat het 
voor hen bestemd is. En dat ze op 
hun manier allang deelnemen. Ve-
len denken dat de boodschap van 
het rijk van God bedoeld is voor 
en door hele vrome mensen. Een 
exclusieve club, die dat ook niet 
kan waarmaken gezien de zwarte 
bladzijden. Nee, het rijk van God 
is present en het gebeurt op aller-
lei manieren, maar we zoeken het 
waar het niet te vinden is: in het 
volmaakte en perfecte. Het doet 
denken aan het verhaal van de le-
gendarische koning Midas uit de 
oudheid. Omdat hij een ondeu-
gende sater gered had mocht hij 
van de goden een wens doen. Hij 
verlangde dat alles wat hij zou aan-
raken in goud zou veranderen. Al-
dus geschiede. Toen hem het ont-
bijt gebracht werd en hij het brood 
aanraakte,  veranderde het op slag 
in goud. De wijn in de beker die hij 
pakte, veranderde op slag in goud. 
Toen zijn zoontje op hem toe ren-
de om hem te begroeten, schrok 
hij en weerde hem af uit vrees voor 
de consequenties, maar het leed 
was al geschied. Het was niet zo 
dat Midas nog rijker wilde worden. 
Hij was al schatrijk als koning. Hij 
wilde dat alles in zijn rijk onaan-
tastbaar, glanzend en volmaakt  
was. Toen alles wat hij aanraakte 
in goud veranderde begreep hij dat 
de gewone alledaagse wereld met 
zijn beperkingen en tekortkomin-
gen de echte menselijke wereld 
was. Hij waste zijn gave snel weer 
af in een geneeskrachtige rivier. 
Nee, het gewone alledaagse is het 
bijzondere. Met alle tekortkomin-
gen. Daar waar echt contact moge-
lijk is, en daar waar we kwetsbaar 
en aanraakbaar zijn. Daar gebeurt 
het wonder van het leven en sa-
menleven met elkaar. Daar opent 
zich, zouden wij christenen zeg-
gen, het rijk van God. Maar het te-
genovergestelde gebeurde. Vaak 
miste ik plotseling mensen in de 
gemeenschap. Wat bleek. Er had 
een scheiding plaatsgevonden, of 
er was armoede  ingetreden, er wa-
ren schulden of men zat met zich-
zelf in de knoop. Alsof de geloofs-

gemeenschap  bestaat uit allemaal 
mensen die goed met zichzelf voor 
de dag konden komen. Alsof de 
kerk een soort Facebook commu-
nity is waar je alleen je gelukkige 
momenten toont. Maar dat is de 
kerk en de boodschap van het rijk 
van God en Jezus op zijn kop. 

Veldhospitaal in oorlogstijd
Paus Franciscus heeft dat heel 
goed gezien toen hij kort na zijn 
aantreden de kerk voorhield hoe 
ze werkelijk zou moeten zijn:  
een veldhospitaal in oorlogstijd. 
Slachtoffers verplegen, wonden 
verzorgen, lijdenden troosten. Niet 
vragen naar afkomst of verleden of 
geaardheid, maar iedereen omar-
men en hulp bieden aan ieder die 
het nodig heeft. De liefde van God 
verkondigen en zelf waarmaken 
naar elkaar en onze medemensen. 
De kerk is geen sociëteit van ge-
slaagden. De sacramenten zijn 
geen bewijs van goed gedrag, 
maar tekens van oprecht verlan-
gen naar Gods barmhartigheid,  
naar aanvaarding van onze men-
selijke tekorten, naar vrede en ge-
rechtigheid. God is mens gewor-
den vieren wij in de kerk. Juist als 
we zelf op onze zwakheden stuiten 
en als we geconfronteerd worden 
met onze persoonlijke en collec-
tieve schaduwzijden vieren we 
Gods barmhartigheid. 
Wat zou het mooi zijn als we zo kij-
ken naar de gemeenschap van vol-
gelingen van Jezus: als een veld-
hospitaal. Een kerk die niet naar de 
statistieken van de  kerkbezoekers 
kijkt, maar waar mensen die uit de 
drukte van hun bestaan hun toe-
vlucht zoeken bij God en bij Jezus. 
Mensen die zich herkennen en 
getroost voelen in de rijkdom van 
oeroude woorden en verhalen die 
ons zijn overgeleverd en die einde-
loze inspiratie bevatten. Misschien 
alleen maar op bepaalde keerpun-
ten in hun leven. Ik kom zoveel 
respect voor het Evangelie en de 
kerk tegen bij mensen die mis-
schien weinig de kerk van binnen 
zien, maar ze zijn blij dat er een 
plek is waar God ter sprake komt. 

door pastoor Martin Los
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Die hopen dat het waar is wat de 
kerk verkondigt. Die delen in het 
visioen van het rijk van God waar-
uit zij leeft. Allemaal bondgenoten.

Tenslotte
Als priester en pastoor heb ik heel 
lang op dezelfde plek mogen pas-
toreren, gefaciliteerd door een ge-
loofsgemeenschap die de moed  
nooit opgaf en de liefde voorop 
stelde. Een warm bad. Ook voor 
mij. Ruim twee generaties lang. Zo 
heb ik ingrijpende veranderingen 
meegemaakt in dit gebied dat van 
twee dorpen in een stad verander-
de. Tijd van grote veranderingen 
in de kerk en in de maatschappij. 
Telkens mochten we samen de op-
dracht van Jezus Christus aan zijn 
apostelen in praktijk brengen en de 
mensen verkondigen: het rijk van 
God is nabij! Vandaar ook symbo-

lisch de laatste tien jaar elke twee 
jaar een Openluchtmis op open-
bare plekken om te laten zien dat 
het rijk van God voor iedereen is. 
“Zorgzaam en zichtbaar” zo noem-
den we ons pastorale beleid.
“De oogst is groot. Maar arbeiders 
zijn er weinig”.  Een foute bereke-
ning in de uitvoering? Nee, het rijk 
van  God stokt niet in de uitvoe-
ring. Het is Gods initiatief. Het is 
door niets tegen te houden en het 
gebeurt overal, maar we moeten er 
oog voor hebben en zelf ontvanke-
lijk voor zijn. We zijn “een nieuwe 
schepping” zegt de apostel Paulus 
in zijn brief. 
Ik ben God dankbaar voor mijn 
roeping. Ik wil op deze bijzondere 
dag iedereen bedanken die mij 
geholpen heeft mijn missie te vol-
brengen
Lieve zusters en broeders: Ik heb 

mijn best gedaan. Bijgestaan door 
de Heilige Geest en door u allen. 
Gelukkig kan ik erbij zeggen dat ik 
het geloof heb bewaard. Ik ben heel 
blij dat de aartsbisschop onmiddel-
lijk een opvolger aanstelde: pas-
toor Peter Ambting. Dat maakt het 
afscheid minder weemoedig en 
zwaar. Ik ben dankbaar dat ik mag 
meemaken dat de parochie ook nu 
vitaal is en bloeit. En zich inzet voor 
mensen in nood, zoals de vluchte-
lingen die elke week gastvrij ont-
vangen worden. Een huis van God 
waar iedereen welkom is ongeacht 
verleden of afkomst, huidskleur of 
geaardheid. Ik wens u allen veel 
zegen voor de toekomst. Om het 
met de parochieslogan te  zeggen: 
blijf zorgzaam en zichtbaar. Dank u 
wel. Amen

Martin Los, emeritus pastoor

aanpassen aan het pastoraat in 
deze tijd en zorgen dat de parochie 
ook in de toekomst in een fi nanci-
eel gezonde positie blijft.   

Op 3 juli werd het jaar echt afge-
sloten met een openluchtviering 
ter gelegenheid van het afscheid 
van pastoor Los. In dankbaarheid 
hebben we teruggekeken op het 
34-jarige pastoraat van pastoor 
Los in De Meern en later ook in 
Vleuten, Haarzuilens en de rest 
van Leidsche Rijn. Persoonlijk ben 
ik dankbaar voor de mooie paro-
chie die hij nalaat. Het is een paro-
chie die goed georganiseerd is en 
een diverse en levendige gemeen-
schap kent. Zeker ben ik me ervan 
bewust dat dit voor een belangrijk 
deel ook zijn verdienste is. Martin 
en Nelleke, bedankt voor jullie in-
zet binnen deze gemeenschap en 
het ga jullie goed! Ook in de toe-
komst hopen we jullie nog vaak te 
ontmoeten in de parochie, waar 
jullie nog steeds wonen. Elders in 
dit blad vindt u meer over het af-
scheid van pastoor Los.

Graag wens ik u allen een hele 
mooie zomertijd toe.

Pastoor Peter Ambting        

< vervolg van pagina 3

Willem Jacobus kardinaal Eijk, Aartsbisschop van Utrecht heeft op 22 
juni 2022 een brief geschreven die wij in verband met ruimtegebrek in 
dit nummer, in een volgende editie zullen afdrukken. Hieronder alvast 
het gebed tot de Heilige Familie waarmee de brief afgesloten wordt en 
waarmee paus Franciscus zijn Exhortatie Amoris Laetitia ook afsluit: 

Jezus, Maria en Jozef,
in u zien wij
de schittering van de ware liefde,
aan u vertrouwen wij ons vol vertrouwen toe.

Heilige Familie van Nazareth,
maak ook onze gezinnen
tot plaatsen van gemeenschap en cenakels van gebed,
tot authentieke scholen van het Evangelie
en tot kleine huiskerken.

Heilige Familie van Nazareth,
laten er in het gezin nooit
geweldsincidenten, uitsluiting en verdeeldheid zijn,
moge ieder die gewond of gechoqueerd is,
snel worden getroost en genezen.

Heilige Familie van Nazareth,
maak dat wij allen ons bewust worden
van het heilig en onschendbaar karakter van het gezin,
van zijn schoonheid in Gods plan.

Jezus, Maria en Jozef,
verhoor ons en aanvaard onze smeekbede.

Amen.” 

Brief aan Katholieke gezinnen
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Nieuws van het parochiebestuur
Als u deze Drieluik ontvangt, is de zomervakantie 
aangebroken. Veel mensen zijn vertrokken naar 
hun vakantiebestemming. Het is rustig op straat 
en dat geldt ook voor activiteiten in onze parochie. 
In de laatste 2 weken voor de vakantie gebeurde er 
echter nog veel.
Op 30 juni was er een informatieavond voor paro-
chianen in Kerkestein. Het pastoraal team en het 
parochiebestuur wilden u op deze avond bijpraten 
over ontwikkelingen in de parochie op pastoraal ge-
bied en m.b.t. ons vastgoed. Elders in dit blad leest 
u een verslag van de avond. Het is een heel verhaal 
geworden, maar alles wat er in staat is van belang. 
Mocht u dus niet aanwezig zijn geweest op 30 juni, 
leest u dan vooral het verslag. Dan bent u weer hele-
maal op de hoogte.

Pastoor Los keek er al heel lang naar uit en op 3 juli 
was het zover: de openluchtviering in de pastorie-
tuin in Vleuten en zijn afscheid van de parochie. Het 
was een zonnige dag en er waren heel veel parochi-
anen en genodigden aanwezig in de prachtig aan-
geklede tuin. U vindt een impressie in deze Drieluik. 
Na de mooie eucharistieviering, waarin pastoor Los 
uiteraard voorging, werd hij door alle aanwezigen 
toegezongen met een lied, gemaakt door parochi-
aan Nol Gresnigt. In verschillende speeches werd 
pastoor Los warm toegesproken door pastoor Amb-
ting, pastoraal werker Yuri Saris en de vicevoorzitter 
van het bestuur, Ferry Brokers. Daarna kreeg pastoor 
Los twee mappen met kaarten aangeboden waarop 
parochianen een persoonlijke boodschap voor hem 
hadden geschreven. Ook kreeg hij het cadeau van 
de parochie overhandigd: een reischeque, waarmee 
pastoor Los en zijn vrouw een fantastische reis kun-
nen maken. De laatste spreker was een grote ver-
rassing voor pastoor Los: staatssecretaris van VWS 
Maarten van Ooijen. Aan het eind van diens speech 
werd pastoor Los benoemd tot lid in de orde van 
Oranje Nassau. De pastoor was er zichtbaar geëmo-
tioneerd onder en gaf aan dat hij vooral dankbaar 

was. Dankbaar voor alle jaren in onze parochie, het 
contact met de parochianen, de feestelijke dag op 3 
juli en natuurlijk de koninklijke onderscheiding.
Het was jammer dat na de viering en de speeches 
de regen af toe met bakken uit de lucht kwam. Het 
zorgde wel voor gezelligheid omdat de aanwezigen 
samen beschutting zochten onder de tenten waar 
koffi  e/thee en allerlei lekkere hapjes werden geser-
veerd, en een deel van de aanwezigen schuilde in 
de kerk. Zodra het weer droog was kwam iedereen 
gezellig samen in de tuin. Ondertussen waren de 
aanwezigen in de gelegenheid om afscheid te ne-
men van pastoor Los. Alles bij elkaar was het een 
zeer feestelijke dag. 
We wensen pastoor Los en zijn vrouw Nelleke alle 
goeds en natuurlijk een prachtige reis van het grote 
bedrag dat er bijeengebracht is door de parochia-
nen.

Heel veel dank aan alle vrijwilligers die geholpen 
hebben om 3 juli tot zo’n succes te maken. Allereerst 
de activiteitencommissie die al maanden bezig was 
om het feest voor te bereiden en te organiseren. 
Maar ook de parochie supportgroep die samen met 
veel vrijwilligers gezorgd heeft voor heerlijk eten en 
drinken, en die het eten gesponsord heeft. Dank ook 
aan de opbouwers en ‘afbrekers’ in de parochietuin, 
de fotografen, de mensen die spullen opgehaald 
hebben en zij die spullen beschikbaar hebben ge-
steld, de nachtwakers in de tuin en de overburen die 
een oogje in het zeil hielden, de acolieten, misdie-
naars, kosters en lectoren, de koren, de EHBO, ie-
dereen die spontaan de handen uit de mouwen stak 
en iedereen die ik vergeet in dit rijtje. Ook is een be-
dankje op zijn plaats voor de mooie decoratie in de 
vorm van grote planten, beschikbaar gesteld door 
Intratuin Leidsche Rijn. Aan iedereen die geholpen 
heeft om deze dag onvergetelijk te maken: heel har-
telijk dank.

Monique Becking

Wij willen dit jaar weer de middag voor zieken en ouderen organiseren 
in De Meern. 

Donderdagmiddag 6 oktober is om 13.30 uur in de Mariakerk
de eucharistieviering met gemeenschappelijke ziekenzalving. Daarna is 
er een gezellig samenzijn in De Schalm. 

Natuurlijk hopen wij dat er geen beperkende maatregelen gaan komen. 
In Drieluik 9 zullen wij u nader informeren, o.a. over de aanmelding. 

Aankondiging middag voor zieken en ouderen
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Beste medeparochianen,

Als ik dit stuk schrijf hebben we net het afscheid van pastoor Los gevierd 
in de tuin naast de Willibrord kerk. Wat was het een erg mooie bijeen-
komst met een terechte koninklijke onderscheiding. We mogen als pa-
rochie dankbaar terugkijken op zijn 34 jaar pastoraat. Een uniek lange 
tijd om als pastoor aan 1 parochie verbonden te zijn. Als Parochiële Ca-
ritas Instelling zijn wij pastoor Los ook veel dank verschuldigd. Met zijn 
mensenkennis en charmant lichte druk uitoefenend ( “zou het niet eens 
goed zijn als jullie….”) heeft hij ons bijna vier jaar geleden als team sa-
mengebracht. Na onze benoeming tot PCI-bestuurders door kardinaal 
Eijk, waren er steeds prettige contacten met pastoor Los. In het werk voor 
de Caritas, maar ook in ons persoonlijk leven. 
Toen onze penningmeester Hans van Dijk in de corona-tijd letterlijk 
doodziek was opgenomen in het ziekenhuis en ik in tranen de pastoor 
belde, aarzelde pastoor Los niet om op zaterdag in de auto naar een an-
dere stad te rijden en daar, toch ook zelf een risico lopend, gehesen in 
een maanpak het sacrament der zieken toe te dienen. Wij zijn daar zeer 
dankbaar voor en dankbaar dat Hans gesterkt door het sacrament daar-
na, tegen de medische verwachtingen in, op wonderbaarlijke wijze her-
stelde.

Oorlogstijd
Mijn oma zei altijd: wacht maar tot er een oorlog uitbreekt, dan zullen 
de kerken weer vol zitten. Paus Franciscus noemde de kerk onlangs “een 
veldhospitaal in oorlogstijd”. Ik vond dat een treffend beeld. Niet alleen 
in overdrachtelijke zin zoals een priester die als het ware als een gees-
telijke hospik de zieken bezoekt en zalft, maar ook in de praktische zin 
van hulp bij opvang van vluchtelingen uit oorlogsgebieden. Het woord 
christen eindigt immers op “-en”: het is dus een werkwoord, net als lo-
pen. Christen moet je dus niet alleen zijn, maar vooral doen. Leven naar 
de boodschap van het evangelie, werken vanuit liefde (caritas) voor onze 
medemens. Wij mogen dat goede werk doen vanuit de PCI: mensen die 
in de knel zitten met schulden of tussen wal en schip vallen met onze in-
gewikkelde en niet altijd menselijke wetgeving en regelingen financieel 
ondersteunen. Dat is mooi en dankbaar werk. 

Vacature
Wilt u daar ook bij helpen? Wij hebben per 1 januari 2023 in ons bestuur 
een vacature als secretaris. De secretaris stelt in overleg met de voorzit-
ter de agenda voor de vergadering op en verzorgt de correspondentie. 
Daarnaast beslist de secretaris samen met de andere bestuursleden over 
de financiële aanvragen die wij ontvangen. U komt in een leuk team en 
het zal gemiddeld 2 uur per week kosten. Wilt u meer weten of een keer-
tje komen kijken, wees dan van harte welkom! U kunt ons bellen op 06-
83342037 of e-mailen via pci@lichtvanchristus.nl. 

Helpt u de PCI helpen? 
Bent u niet in de gelegenheid als bestuurslid het 
werk van de PCI te ondersteunen maar wilt u 
wel helpen? Fijn. Een bijdrage is altijd welkom 
op bankrekeningnummer NL 54 RABO 014 089 
68 21 t.n.v. PCI Licht van Christus.

Ik wens u een mooie zomer toe!

Kasper Driehuijs
Voorzitter PCI 

Een veldhospitaal in oorlogstijd

Recent hebben we natuurlijk 
een bijzonder afscheid georga-
niseerd in de pastorietuin. In 
september gaan we meedoen 
met de landelijke Open Monu-
mentendag en organiseren we 
tevens een parochiedag. De vrij-
willigers van de begraafplaats 
in Vleuten hebben hiertoe het 
initiatief genomen, zodat nog 
meer mensen van het mooie 
kerkhof en de tuin kunnen ge-
nieten. We gaan ook iets leuks 
speciaal voor jonge gezinnen en 
kinderen bedenken.

In december willen we graag 
weer samen met andere kerken 
in Leidsche Rijn een Lichtjes-
route  organiseren, om op een 
laagdrempelige manier het kerst-
evangelie te vertellen aan dui-
zenden inwoners van Vleuten, 
De Meern en Leidsche Rijn.

Andere ideeën die pastoor Peter 
heeft aangedragen zijn bijvoor-
beeld: 
ontmoetingsmomenten tijdens 
een gezamenlijke lunch of inter-
nationale themamiddagen.

We willen binnen onze parochie 
graag veel verschillende soorten 
activiteiten organiseren.
Daar zijn natuurlijk niet alleen 
leuke nieuwe ideeën voor nodig, 
maar ook vele vrijwilligers om 
een activiteit te organiseren en 
uit te voeren.

Lijkt het je leuk om hierover mee 
te denken? 
Of mee te helpen bij activiteiten?

Geef je op als vrijwilliger bij:  
activiteitencommissie@lichtvan-
christus.nl  of het secretariaat.

Parochie 
activiteiten 
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Op donderdagavond 30 juni was 
er een informatiebijeenkomst voor 
parochianen in Kerkestein. Het pa-
rochiebestuur en pastoraal team 
waren aanwezig om parochianen 
op de hoogte te brengen van ont-
wikkelingen in de parochie. Op de 
agenda stonden 2 punten: 

1.  Een terugblik van pastoor Amb-
ting op zijn eerste maanden in 
de parochie en de plannen van 
het pastoraal team voor de ko-
mende tijd. 

2.  De ontwikkelingen rond, en 
het beheer van, het vastgoed 
van de parochie.

Ferry Brokers, vicevoorzitter van 
het parochiebestuur, heette ieder-
een welkom en pastoor Ambting 
opende de avond met een gebed.  
Vervolgens kreeg onze pastoor 
Peter Ambting het woord. Hij ver-
telde dat het vreemd was om mid-
den in Coronatijd in de parochie 
te beginnen, want zijn installatie 
gebeurde in een gedeeltelijke lock-
down. Gelukkig heeft hij inmiddels 
de kans gekregen om de parochie 
en parochianen beter te leren ken-
nen. De pastoor vertelde dat het 
bijzonder is om in een parochie 
met 2 kerken te werken, waardoor 
hij de kans krijgt om dichtbij de 
parochianen te zijn. In het verle-
den heeft pastoor Ambting in heel 
grote parochies gewerkt met veel 
kerken, waarvan hij er een aantal 
heeft moeten sluiten. Vanaf het 
begin viel hem op dat de liturgie 
hier goed in elkaar zit en dat er 
een grote diversiteit is binnen de 
parochie qua leeftijd en nationa-
liteit. Pastoor Ambting zou graag 
een Engelse mis willen toevoegen 
aan de missen in onze parochie, 
omdat hij in vorige parochies heeft 
gemerkt dat hier behoefte aan is 
en dat dat voor verbinding zorgt. 
Verder wil de pastoor graag naar 
het communicatiebeleid in de pa-
rochie kijken. We hebben ons pa-
rochieblad Drieluik, de website en 
we maken gebruik van sociale me-
dia. Hoe verhouden deze zich tot 
elkaar en hoe kunnen we die beter 
op elkaar afstemmen?
Verder vertelde pastoor Ambting 
dat er een nieuw beleidsplan moet 

komen aangezien het huidige be-
leidsplan is opgesteld voor de pe-
riode 2015 - 2020. Wat willen we 
bereiken met onze parochie, wat 
zijn onze prioriteiten en hoe kij-
ken we naar onze toekomst. Daar 
moet beleid op gemaakt worden. 
Het pastoraal team gaat zich daar 
de komende tijd over buigen en 
zal ook het parochiebestuur daar-
bij betrekken.  De pastoor gaf aan 
dat het belangrijk is dat een paro-
chie in deze tijd meer zelfdragend 
wordt, mochten in de toekomst de 
pastores wegvallen, want in Ne-
derland zijn er veel kerksluitingen. 
Er werd meteen benadrukt dat 
pastoraal team en parochiebestuur 
er alles aan zullen doen om onze 
twee kerken te behouden.
Yuri Saris, onze pastoraal werker, 
vulde het verhaal van de pastoor 
aan. Dit jaar hebben we het syno-
daal proces gehad en zijn er veel 
gesprekken met parochianen ge-
voerd, waarbij alles gezegd mocht 
worden. Dit bracht ook nieuwe 
ideeën voort, die in het beleidsplan 
kunnen worden opgenomen. Mis-
schien zouden parochianen meer 
betrokken kunnen worden bij de 
ontwikkeling van het nieuwe be-
leidsplan om zo het draagvlak te 
verbreden. Het pastoraal team gaat 
hierover denken.
De aanwezigen in de zaal spraken 
uit dat het van belang is om elkaar 
te blijven ontmoeten. De gastvrou-
wen in de kerken spelen daarin 
een belangrijke rol om mensen 
welkom te heten en vragen te be-
antwoorden. Dat wordt erg op prijs 
gesteld. Een divers aanbod in de 
kerken is aantrekkelijk en het is be-
langrijk om de drempel te verlagen 
en daarmee mensen te betrekken 
bij de kerk.
Vervolgens gaf Ferry Brokers het 
woord aan Jan Oomes en Mieke 
Claushuis, beiden als bestuurslid 
verantwoordelijk voor het vast-
goed van de parochie. 
Jan Oomes leidde het agendapunt 
in: de fi nanciële situatie van de pa-
rochie is de laatste jaren zo dat er 
voldoende geld is om de normale 
kosten te dekken. We sparen echter 
te weinig voor grote uitgaven, zo-
als het onderhoud van de gebou-
wen. Het beleid van het bestuur 

is om beide kerken in onze paro-
chie duurzaam in stand te houden, 
maar dat brengt veel onkosten met 
zich mee. Het bestuur heeft nu ge-
keken hoe we met ons vastgoed, 
dat gedeeltelijk leeg staat, geld 
kunnen genereren. Jan Oomes en 
Mieke Claushuis namen de aan-
wezigen vervolgens mee langs al 
het vastgoed en wat daarvoor de 
plannen zijn:

Het Afscheidshuis 
(voorheen mortuarium)
Het Afscheidshuis werd al jaren 
weinig gebruikt en had nogal wat 
achterstallig onderhoud. De pa-
rochie en uitvaartonderneming 
Eefj e zijn daarom een samenwer-
king aangegaan. Beide hebben ge-
investeerd om het gebouw op te 
knappen. Nieuw is dat nabestaan-
den van een overledene de sleutel 
krijgen en 24 uur per dag toegang 
hebben tot het Afscheidshuis. Van-
zelfsprekend blijft het nog steeds 
(via het secretariaat) beschikbaar 
voor onze eigen parochianen. Cor 
en Jeanette Tersteeg blijven daar-
voor de contactpersonen. Nu, kort 
na de (her)opening, merken we al 
dat er meer gebruik wordt gemaakt 
van het Afscheidshuis.

Kerkestein
Het gebouw was dicht tijdens de 
Coronaperiode. Vorig jaar zomer 
liet het bestuur van Kerkestein aan 
het parochiebestuur weten dat het 
lastig zou worden om de exploi-
tatie van het gebouw voort te zet-
ten op dezelfde wijze als voorheen. 
Dat kwam met name doordat Ker-
kestein vrijwilligers op leeftijd had, 
die in de avonden liever niet meer 
wilden werken en omdat een aan-
tal voormalige gebruikers van Ker-
kestein afgehaakt waren na Covid. 
Het gebouw zou hierdoor minder 
intensief gebruikt kunnen worden. 
Het parochiebestuur heeft hierna 
besloten dat het beschikbaar zou 
komen voor verhuur aan derden. 
Het heeft een maatschappelijke 
bestemming, dus de toekomstige 
huurder zal bijvoorbeeld een huis-
artsenpraktijk kunnen zijn of een 
organisatie voor kinderopvang. 
Het parochiebestuur is met partij-
en in gesprek.

Verslag informatiebijeenkomst 30 juni 2022
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Pastoraal Centrum
Omdat Kerkestein verhuurd gaat 
worden, is er behoefte aan een 
grote ruimte waar groepen terecht 
kunnen die voorheen van Ker-
kestein gebruik maakten. Bijvoor-
beeld voor de voorbereiding van 
de 1e Communie, Vormsel, etc. 
Daarvoor wordt nu ruimte gecre-
eerd in het Pastoraal Centrum. Er 
komt een herinrichting van de be-
staande ruimtes. Het kantoor van 
het secretariaat zal verhuizen naar 
een kleinere ruimte (de opkamer)  
en het huidige kantoor en de ver-
gaderzaal daarachter worden om-
gebouwd tot één grote zaal. 

Pastorie De Meern
Al bij zijn aanstelling heeft pastoor 
Ambting aangegeven dat hij het 
een goed idee zou vinden als er 
meer mensen in de grote pastorie 
zouden wonen dan alleen hijzelf. 
Daarvoor is wel een verbouwing 
nodig, omdat er een extra badka-
mer en keuken moeten komen. 
Het plan is dat er 2 studenten ko-
men wonen in de pastorie (inwo-
ning). Beneden blijft de pastorie 
zijn functie behouden met het 

kantoor van de pastoor. Boven 
heeft de pastoor een klein gedeel-
te voor zichzelf. De rest is voor de 
studenten. Voor de aanleg van de 
nieuwe badkamer hebben we een 
welkome gift ontvangen van een 
parochiaan. 

De Paddenaar
De Paddenaar is het fi etspad dat 
vanaf de Pastoor Ohllaan langs de 
kerk tussen Kerkestein en de school 
doorloopt. De grond daarvan is 
van de parochie. In het verleden 
is met de gemeente Vleuten-De 
Meern een overeenkomst gesloten 
waarbij de Paddenaar voor 20 jaar 
werd opengesteld voor algemeen 
gebruik en daarna zou terugvallen 
aan de kerk. Deze overeenkomst 
is inmiddels beëindigd. Het paro-
chiebestuur is in gesprek met de 
gemeente Utrecht om een nieuwe 
overeenkomst af te sluiten. De ge-
meente staat echter op het stand-
punt dat de Paddenaar openbare 
weg is, wat in praktijk betekent 
dat de parochie niet over de Pad-
denaar kan beschikken zolang de 
gemeente het als openbaar gebied 
wil blijven gebruiken. Inmiddels 

is dit uitgelopen op een vervelend 
confl ict tussen gemeente en pa-
rochiebestuur  aangezien het be-
stuur in een nieuwe overeenkomst 
vastgelegd wil zien dat de grond 
eigendom is van de parochie en 
op enig moment weer door de 
parochie gebruikt kan worden. 
Bijkomende factor is dat de naast-
gelegen Willibrordschool op korte 
termijn wil uitbreiden en  hier-
voor in de vergunningsaanvraag 
de parkeerplekken heeft opgege-
ven die eigendom zijn van de pa-
rochie. Helaas kunnen wij, gezien 
de omstandigheden, niet anders 
dan bezwaar aantekenen tegen de 
uitbreiding. Dit hebben wij bespro-
ken met het schoolbestuur en de 
directeur van de Willibrordschool. 
Zij hebben aangegeven begrip te 
hebben voor onze positie.
De aanwezigen in de zaal stelden 
nog enkele inhoudelijke vragen, 
waarop door Jan Oomes en Mieke 
Claushuis antwoord werd gege-
ven. De avond werd daarna infor-
meel afgesloten met een drankje.

Namens het parochiebestuur, 
Monique Becking

Naar aanleiding van de viering van het 
afscheid van pastoor Los dacht ik aan de 
pastoors die  ik in mijn lange leven heb 
gekend. De parochie Sint Antonius van 
Padua in Utrecht West had tot 1938 we-

reldheren, Dat waren priesters die niet leefden vol-
gens de regels van een kloosterorde. De pastorale 
zorg werd uitgevoerd door 4 priesters, een pastoor en 
3 kapelaans. Pastoor Gerritsen was een strenge man 
en had een grote herdershond, Door de sluiting en af-
braak van een paterskerk in Utrecht kregen de Domi-
nicanen de Antoniuskerk toegewezen. Pater Leijgraaf 
werd pastoor. Hij was een grote man met een kaal 
hoofd en een rand krulletjes. Ik beschrijf hem zo om-
dat in de kerk een groot beeld van Dominicus staat, 
gemaakt door Leo Jungblut, waarvoor hij model had 
kunnen staan. Hij was de pastoor in de hongerwin-
ter. Op de avond van de bevrijding gingen hij en de 
3 paters in het mooie habijt van de Dominicanen de 
straten van de parochie door. Er was hun bekend dat 
er mensen waren die voor eigen rechter wilden spe-
len ten opzichte van de hier wonende NSB’ers en dat 
wilde hij voorkomen. Na hem kwam pastoor Blessing. 
Heel actief en vooruitstrevend. De pastoors werden 
de geestelijke adviseurs van o.a. de afdelingen van 
het Katholiek Vrouwengilde. Zij werden geacht op alle 
bijeenkomsten van het programma aanwezig te zijn 

evenals bij het jaarlijkse uitstapje. Eens zei hij zo’n dag 
liever te besteden aan lezen. Ik zei hem dat maar te 
doen. Op de landelijke jaarvergadering zat na de lunch 
menig pastoor te slapen. Toen hij werd overgeplaatst 
kregen we pastoor Mulder. Wij waren inmiddels ver-
huisd en woonden in een parochie geleid door de 
Jezuïeten. Van die pastoor weet ik alleen dat hij heel 
goed kon preken Onze jongste dochters zijn in de ka-
pel van het klooster in de Kanaalstraat gedoopt door 
pastoor Mulder. Bij de jongste maakte hij geen ge-
bruik van het water dat de zusters hadden klaargezet 
maar haalde hij een apothekersfl esje met water uit de 
Jordaan tevoorschijn. Meegebracht van zijn vakantie 
en hij doopte daarmee onze dochter.
In 1972 kwamen wij in Vleuten wonen en werden pa-
rochiaan van de Willibrordkerk. De kerk van pastoor 
Batenburg. Dit was kort voor het vertrek van Kape-
laan Leentjes die benoemd was als rector in het St. 
Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Zijn opvolger 
werd zuster Elisabeth van Gils. Wanneer pastoor Ba-
tenburg mij belde kondigde hij zichzelf aan als Wim 
van de pastorie. Hij moest om gezondheidsredenen 
stoppen en de zachtmoedige, confl icten vermijdende 
pastoor Kouijzer uit Zeeland werd de nieuwe herder in 
Vleuten. Helaas heeft hij maar kort van zijn emeritaat, 
waarin hij zeer actief was, kunnen genieten

Joke Eijzenbach-van Eck

Pastoors
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Nadat het afscheid van Pastoor Los aan het begin van 2022 door co-
rona moest worden verplaatst, was 3 juli dan toch echt de dag, dat er 
aandacht aan kon worden besteed.

Omdat pastoor Los dit afscheid in die maand graag wilde laten samen-
vallen met een openluchtmis, zijn we op tijd begonnen met de voorbe-
reidingen. Allereerst een goed gesprek met hem om te inventariseren 
wat hij die dag graag wilde. En zo hebben parochiebestuur en activitei-
tencommissie de afgelopen maanden samengewerkt en met elkaar ge-
zorgd voor een viering in de pastorietuin en een paar mooie toespraken. 
Als bijzondere afsluiting ontving pastoor Los ook nog een koninklijke 
onderscheiding: lid in de orde van Oranje Nassau! Als een “dank u wel” 
kreeg hij van alle parochianen een reischeque aangeboden. Daar weet 
hij vast, samen met zijn vrouw, een bestemming voor.

Na de viering werd er koffi  e en thee gedronken, met aansluitend drank-
jes en internationale hapjes. We kijken met elkaar dankbaar terug op een 
mooie zondag en wensen Pastoor Los en zijn vrouw nog veel gelukkige 
en gezonde jaren toe!

Parochiebestuur en activiteitencommissie

Afscheid Pastoor Martin Los
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Dankwoord van pastoor Martin Los
Het was een onvergetelijke dag, 3 juli 2022. Mijn afscheid na 34 jaar van de parochie hier in Vleuten, De 
Meern, Leidsche Rijn. Terwijl ik dit schrijf ben ik nog helemaal beduusd van alle aandacht, liefde, lof en 
dank die ik en mijn vrouw Nelleke mochten ontvangen van de parochie en de parochianen. Het was een 
feest in de zonovergoten tuin van de pastorie van de Willibrordkerk in Vleuten. 
Ik wil graag de Activiteitencommissie, Joke Kuijf, Julia Schevers, Marianne Vlaar, zr Lúcia Schnekemberg 
en Aideen van Haaften bedanken voor de voorbereidingen van het feest gedurende meer dan een halfj aar, 
voor deze gelegenheid aangevuld met de bestuursleden Monique Becking en Ferry Brokers. Dank ook 
de Parochiesupportgroep voor de ondersteuning. Van alle kanten klonk bewondering dat de organisatie 
perfect was. Dank ook aan pastoor Ambting voor de passende liturgische vormgeving met de kosters, de 
acolieten en  misdienaars, de zangkoren onder de leiding van Peter Besemer en Vincent Doek en Jos Post. 
Dank aan de lectoren van het eerste uur, Nanny de Smit van Breukelen en Peter-Jan Kleevens. Dank Yuri 
Saris, pastoor Ambting en Ferry Brokers voor de mooie woorden bij gelegenheid van dit afscheid over het 
bijzondere pastoraat in de afgelopen jaren “zorgzaam en zichtbaar”. Dank aan staatsecretaris (VWS) Maar-
ten van Ooijen die, volkomen onverwachts voor mij en mijn gezin, mij de koninklijke onderscheiding Lid 
in de Orde van Oranje Nassau opspeldde. 
Dank aan alle vrijwilligers die zich op enigerlei wijze hebben ingezet voor deze afscheidsviering. Dank aan 
allen die gezorgd hebben voor het lekkere en overvloedige eten en drinken tijdens de receptie. Dank aan 
Nick Jacobs en zijn medewerkers voor de geluidstechniek, en Intratuin voor de bloemen op en rond het 
altaar. Dank aan allen die aanwezig waren, parochianen, gasten en genodigden. Dank voor alle brieven en 
mails, voor de ontroerende bijdragen aan het gedenkboek. Alle blijken van waardering. Dank voor ieders 
gebed. Dank aan allen die door hun donatie voor Nelleke en mij een reis mogelijk maken als afscheids-
kado. We gaan er de komende tijd eens rustig voor zitten om een passende bestemming te zoeken. 
Dank God voor onze verbondenheid met zovelen en gedurende zo’n lang tijd. God zegene en behoede u 
allen.

Martin Los, oud- pastoor en Nelleke Los- Kloosterziel

Afscheid Pastoor Martin Los
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Liefde is belangrijk!

““Er is maar één ding noodzakelijk” 
(Lc 10:42)
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Woord 
van leven

Juli 2022

Jezus had veel vrienden, waaronder: Martha, Maria en 
Lazarus, twee zussen en een broer, die in Bethanië 
woonden.

Op een dag gaat Jezus naar hun huis om hen te 
groeten. Martha is het huis aan het schoonmaken en 
een goede maaltijd voor Jezus aan het bereiden,
terwijl Maria met haar werk stopt
terwijl Maria haar werk onderbrak om naar Jezus te 
luisteren.

en bij Jezus gaat zitten om naar hem te luisteren. Martha 
vindt dit jammer, ze had graag de hulp van Maria gehad. 
Jezus legt haar uit dat het ook nodig is te luisteren naar 
de stem van God die tot ons spreekt.

Ervaring van een groepje kinderen uit Italië:
Aan het eind van ons programma waar we over 
Jezus hoorden, gingen we de kapel in van het 
stadje waar we waren.

We hadden een paar minuten stilte, om te luisteren naar 
Jezus in ons hart. Daarna baden we voor de armen en 
voor de vrede.

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..

Voordat Lucas naar huis ging, zei hij dat hij Jezus niet 
had gehoord, maar wel had begrepen dat Jezus heel 
veel van ons houdt.
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Lied bij het afscheid van Pastoor Los

Bij Pernis, zijn geboortegrond, waar hij zijn echte wortels vond                                                                                                                                             
Als jongen sloot hij een verbond, door God werd hij gezonden.                                                                                                                           
Geleerd voor een dominee, gereformeerd als predikant,
Verbindend elk mensenkind, aan pastorie verbonden.

Van protestant naar katholiek, getrouwd pastoor is heel uniek.
Binnengehaald met kerkmuziek, ging hij gemeenschap schragen.
Veel werk heeft hij hier verzet, soms kwam hij amper op zijn bed. 
‘t Zijn mensen waar hij op let, vooral in droeve dagen.

Bij liturgie hoort brood en wijn, en mensen die graag samenzijn.
Zij zingen dan van groot tot klein,  hoe als een mens te leven.
Een priester die leiding geeft, en met zijn mensen medeleeft.
Geloof dat een toekomst heeft, is wat hij ons wil geven.

Beproeving heeft hij meegemaakt, met Rosa werd de ziel geraakt.
Een boek verhaalt het stil gesprek met dochter Rosa, dierbaar.
Met vrouw en met kinderen dit leed doorleefd en moed gevat,
Steeds weer naar het best’ gestreefd, de pijn blijft altijd voelbaar.

Het licht van Christus is ontstaan, met Vleuten weer een drukke 
baan.
Altijd met veel kracht doorgegaan, al zat het wel eens tegen.
Met emeritaat is hij, een priester die nog steeds voorgaat.
Met preken nooit uitgepraat, geeft hij ons graag de zegen.

Wij danken je voor zoveel moed, een herder die zijn schapen hoedt.
Na jaren lang is het zo goed, aan kerk steeds blijven bouwen.
De liefde bepaalt de zin, zo was het reeds al in’t begin.
En samen geloven wij, gesteund in God’s vertrouwen.

melodie: Uit vuur en ijzer - tekst: Nol Gresnigt

Philadelphia ondersteunt men-
sen met een beperking om het le-
ven te leiden dat zij graag willen. 
Daar hoort voor fl ink wat men-
sen het lezen van Bijbelverhalen 
bij. Om die toegankelijk te maken 
is er nu de Philadelphia Bijbel - 
Hoopvolle verhalen voor jou.

De Bijbel bevat 77 goed leesbare 
verhalen die gaan over hoop, over 
talenten benutten en soms ook 
over fouten maken. Want ook dat 
is onderdeel van het gewone, ei-
gen leven. Deelnemers van onze 
dagbesteding-ateliers maakten 
prachtige illustraties bij de verha-
len.

Geloof als bron van inspiratie
Het perspectief van Philadelphia 
komt voort uit het Bijbelse begrip 
dat de ene mens niets is zonder de 
andere mens. Die gedachte komt 
terug in onze naam, die ‘naasten-
liefde’ betekent én in ons motto 
Het beste uit elkaar. Het christe-
lijke geloof is voor ons een be-
langrijke bron van inspiratie. De 
manier waarop je geloof beleeft is 
voor iedereen anders. Daar hou-
den we rekening mee. 
Natuurlijk zijn ook mensen met 
een andere overtuiging welkom. 
We gaan daarbij uit van respect en 
vertrouwen.

De Bijbel bestellen
Philadelphia Bijbel - Hoopvolle 
verhalen voor jou is voor € 19,50 
(excl. € 4,10 verzendkosten) te 
koop via onze webshop.

Philadelphia lanceert 
eigen Bijbel met 
77 hoopvolle 
verhalen voor jou
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Op 12 juni in de Mariakerk en op 19 juni in de Willibrordkerk ontvingen in totaal 19 kinderen voor de eerste keer 
de Heilige Communie. Onder leiding van Yuri Saris hebben ze zich hier enkele maanden op voorbereid. Ook 
brachten ze tijdens die voorbereiding geld bijeen voor een goed doel. In De Meern voor de Speelgoedbank, 
in Vleuten voor Oekraïne. Tijdens de vieringen hielden enkele kinderen een cheque met het totaal gespaarde 
bedrag omhoog. Voor de Speelgoedbank was dat € 301,04, voor de Oekraïne € 218,65. Het was de eerste keer 
dat pastoor Ambting dit sacrament in onze parochie toediende. Voor de communicanten en de families was 
die zondag een bijzondere dag.

Eerste Heilige Communie 2022
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De laatste les is aangebroken 
voordat de kinderen hun Eerste 
Communie gaan doen! Hierbij 
hebben de kinderen het Onze Va-
der geoefend. Jezus bad elke dag 
en zijn vrienden zagen dat en 
vroegen Jezus om hen ook zo te 
leren bidden. 

Sommige zinnetjes zijn nog moei-
lijk en aan de hand van plaatjes en 
het beschrijven daarvan heeft Yuri 
“het Onze Vader” zinnetje voor zin-
netje uitgelegd en geoefend. 
Een aantal dagen voordat de vie-
ring van de 1e Heilige Communie 
plaatsvond, kwamen de kinderen 
nog één keer samen in de kerk 
om de viering te oefenen, zodat ze 

weten hoe het zal verlopen op de 
speciale dag. Waar ga je staan en 
zitten en wie gaat wat doen tijdens 
de viering?
En dan is het grote moment aan-
gebroken. Voor de kinderen in De 
Meern was dat 12 juni jl. en voor 
de kinderen in Vleuten op 19 juni 
jl. De Dag van de 1e H. Communie! 
De kinderen hebben er naar toe 
geleefd en samen met Yuri naar 
toe gewerkt tijdens de lessen. Wat 
zagen de kinderen er mooi uit. Ze 
straalden. Wat was het ook een 
mooie viering. Familie, vrienden 
en andere kerkelingen waren aan-
wezig en konden getuige zijn van 
het uitreiken van de 1e Heilige 
Communie aan de kinderen. 

Gedurende de voorbereidingspe-
riode werd aan de kinderen ge-
vraagd geld in te zamelen voor een 
goed doel. Tijdens de dienst werd 
dan ook een cheque uitgereikt met 
daarop een mooi bedrag voor het 
goede doel, Oekraïne.

Aan het einde van de viering ont-
vingen de kinderen van de paro-
chie een tasje met daarin een oor-
konde van het ontvangen van de 
1e Heilige Communie en een klein 
presentje. Het was een engeltje. Na 
alle dankzeggingen en felicitaties 
ging een ieder huiswaarts om het 
feest verder voort te zetten.

Bedankt allemaal.

Ontvangst van de Eerste Heilige Communie  

Op 26 juni ontvingen 14 vormelingen uit handen van Mgr. H. Woorts het sacrament van het Vormsel. Vanaf 
februari hebben zij zich op dit moment voorbereid. Ook hier heeft Yuri Saris hen bij de voorbereiding bijgestaan. 
Het was die ochtend een mooie viering waar de vormelingen en hun families met een goed gevoel op kunnen 
terugkijken. Julia Schevers, coördinator EHC en Vormsel

Vormsel 2022
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Hij vroeg mij of ik een voetbal voor hen had.  
Ze wilden gaan voetballen maar hun bal was lek en 
ze hadden geen geld om een nieuwe te kopen.

Ik dacht even na en besloot om het geld dat ik bij 
me had voor de boodschappen te gebruiken. Ik ben 
met hen meegegaan om een bal te kopen en toen 
hebben we samen op het voetbalveldje een 
schitterende partij gespeeld.
Mijn team had verloren, maar ik heb wel een aantal 
nieuwe vrienden gewonnen!

Met één van hen speel ik nu in hetzelfde team van 
de voetbalclub van onze stad.

Ik was op weg naar de 
winkel toen ik een groep 
jongens tegenkwam. Ze zijn 
twee maanden geleden in 
onze wijk komen wonen en 
kennen onze taal nog niet zo 
goed.

Eén van hen had ik enkele 
dagen geleden al in de trein 
ontmoet. 

Eén voetbal
en veel vrienden 

Chris ( Duitsland)

WOORD VAN LEVEN| 07

« Marta, Marta, je bent zo bezorgd 
en je maakt je veel te druk. 
Er is maar één ding noodzakelijk » 
(Lc 10, 41-42)

LUISTEREN NAAR

VAN JE GEWETEN

DE STEM

Net als Marta, zijn ook wij geroepen 
om te luisteren naar wat Hij ons wil
zeggen. Om naar de stem van God in
ons te luisteren.

Het kan ons wel eens overkomen dat 
we afgeleid zijn en niet helemaal 
gericht op God en de liefde voor onze 
naaste.

Het allerbelangrijkste is dat we  
vrienden van Jezus zijn. 

Hem te laten leven in ons, 
alert te zijn op wat Hij ons wil zeggen, 
op zijn zachte stem die spreekt in
ons hart. 

Zo zijn we niet afgeleid door andere 
dingen, omdat Hij ons de weg wijst. 

Marta raakt een beetje geïrriteerd en 
vraagt aan Jezus of Maria haar niet kan 
komen helpen. Hij antwoordt haar:
«Marta, Marta, je bent zo bezorgd…»

Hij verwijt Marta niet dat ze met veel 
dingen bezig is, maar zegt haar dat ze 
niet bezorgd moet zijn. 
Ze is alleen gericht op haar bezigheden 
en heeft geen tijd om te luisteren naar 
wat Hij haar wil zeggen.

“Van alles wat we doen
blijft alleen de liefde over 
waarmee we het gedaan 

hebben”

Jezus en zijn leerlingen gingen vaak 
naar het huis van hun vrienden 
Marta, Maria en Lazarus om tot rust 
te komen. Marta was een 
ondernemende vrouw, sterk en met 
een groot geloof. 

Op het moment dat Jezus bij hen 
komt, doet ze er alles aan om hem 
goed te ontvangen. Ze is druk in de 
weer.

Maria gaat zitten. En in plaats van 
haar zus te gaan helpen, luistert ze 
naar wat Jezus te zeggen heeft.
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Hij vroeg mij of ik een voetbal voor hen had.  

Ze wilden gaan voetballen maar hun bal was lek en 

ze hadden geen geld om een nieuwe te kopen.

Ik dacht even na en besloot om het geld dat ik bij 

me had voor de boodschappen te gebruiken. Ik ben 

met hen meegegaan om een bal te kopen en toen 

hebben we samen op het voetbalveldje een 

schitterende partij gespeeld.

Mijn team had verloren, maar ik heb wel een aantal 

nieuwe vrienden gewonnen!

Met één van hen speel ik nu in hetzelfde team van 

de voetbalclub van onze stad.

Ik was op weg naar de 

winkel toen ik een groep 

jongens tegenkwam. Ze zijn 

twee maanden geleden in 

onze wijk komen wonen en 

kennen onze taal nog niet zo 

goed.

Eén van hen had ik enkele 

dagen geleden al in de trein 

ontmoet. 

Eén voetbal

en veel vrienden 

Chris ( Duitsland)
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een mooie dienst, die bijna net 
zoveel warmte uitstraalde als het 
zonnetje dat buiten scheen. 

Met vriendelijke groeten 

Namens de werkgroep 
communicatie, 
Wendy Kesselaar

Het Heilig Vormsel 2022
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A  G  E  N  D  A
23 juli tot 9 september  2022

Zomersluiting: 
16 juli t/m 14 augustus 2022 

Activiteiten De Schalm
17-08-22 14:00 Bingo
03-09-22 19:00 Crazydisco
09-09-22 15:30 Kidsdisco
09-09-22 19:30 Teenage
   Vibe

“De Schalm, ook voor zaalver-
huur; feesten, jubilea, verga-
deringen, workshops en meer

Huiskamer van de Wijk
Op woensdagochtend is de 
huiskamer van de wijk. U bent 
van harte welkom vanaf 9:30 
uur voor een kopje koffi  e en 
een praatje en een spelletje. 
Toegang is gratis.

Doe café
Op de dinsdag van 13:30 tot 
16:00 uur is het handwerken, 
klaverjassen en sjoelen. Toe-
gang is gratis.

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

Extra Zomeractiviteit voor de 
thuisblijvers
Op woensdag 17 augustus is er 
een extra activiteit n.l. een bin-
go. De kosten zijn € 5.00 voor 
3 rondes. Reserveren: tickets@
schalmdemeern.nl

Voor alle  andere activiteiten zie 
onze website.

Aandacht voor elkaar

GEDOOPT

26 juni
Jill van Zanten

H. Doopsel, 1e H. Communie 
en H. Vormsel ontvangen 

tijdens de viering

26 juni
Suze

dochter van Geert-Jan en Merel 
Thijssen-Hendriksen

KERKELIJK HUWELIJK

1 juli 
Wesley Rodrigus & 
Nienke van Keulen

door het sacrament van het 
huwelijk verbonden in de 

Willibrordkerk

OVERLEDEN

5 juni
Allegonda Maria Theresia 

Ording-Bol
(Gonda)

op de leeftijd van 95 jaar
weduwe van Jan Ording

De uitvaart was op 10 juni in de 
Willibrordkerk met aansluitend 
begrafenis op het naastgelegen 

kerkhof

10 juni
Gisela Johanna Carolina 

Klemann (Gisela)
op de leeftijd van 80 jaar

echtgenote van Kees Hoevenaars 
en weduwe van Johan Veringa

De crematie was op 18 juni 

20 juni
Wilhelmina Martha van 

Wijnbergen-Kuijer (Mien)
op de leeftijd van 87 jaar

weduwe van Richard van 
Wijnbergen

De crematie was op 28 juni

24 juni 
Sylvia Yvonne Braamhorst 

(Sylvia)
op de leeftijd van 70 jaar

De uitvaart was op 30 juni in de 
Willibrordkerk met aansluitend 

begrafenis

19



20

LICHT VAN CHRISTUS

In reactie op de eerdere oproe-
pen in Drieluik en de vele posi-
tieve reacties op de mail aan de 
rechthebbenden / betrokken fa-
milieleden die is verzonden heb-
ben de initiatiefnemers, (de be-
heerder van het Kerkhof, de heer 
Nico de Rijk en de heer Nico van 
Rossum) met hulp van enkele 
vrijwilligers alle monumenten 
van de kindergraven verwijderd.

Bij het verwijderen van de kin-
dergraven zijn direct de monu-
menten en de plaats waar ze vanaf 
kwamen genummerd zodat de 
grafmonumenten weer op de 
juiste plaats terug gezet konden 
worden. 

Het grafvak is op de juiste hoog-
te gebracht met zand en nieuwe 
grond. Daarna zijn de grafmo-
numenten weer zorgvuldig terug 
geplaatst. De kindergrafmonu-
menten staan weer mooi recht en 
in lijn met elkaar. Vervolgens zijn 
de grafmonumenten voor zover 
de omstandigheden het toelieten 
gereinigd.
Tenslotte zijn er eenjarige plantjes 
in het grafvak geplaatst waardoor 
het gehele kindergrafvak weer 
een mooie parel en een fi jne ge-
denkplek is op het kerkhof van de 
Willibrordkerk in Vleuten. Het is 
de bedoeling dat in april 2023 de 
defi nitieve meerjarige beplanting 
wordt geplaatst.

In een eerdere Drieluik is bericht 
dat tijdens de laatste storm in dit 
kindergraven grafvak U een grote 
conifeer was omgewaaid.
De achtergebleven boomstronk 
en wortels zijn verwijderd.  Het is 
de bedoeling als het goede plant-

moment is aangebroken weer te 
zorgen dat er aan het eind van dit 
grafvak U weer een nieuwe plant 
wordt geplaatst zodat daarmee het 
gehele beeld is hersteld.

Dankzij de vele vrijwilligersuren 
zijn de werkzaamheden binnen 
het door de vrijwillige donaties 
beschikbare fi nanciële budget ge-
bleven.
Alle rechthebbenden en betrok-
ken familieleden worden hartelijk 
bedankt voor het vertrouwen en 
de vrijwillige fi nanciële onder-
steuning die zij hebben gegeven 
om dit initiatief mede mogelijk te 
maken.

Heeft u vragen aan de beheer-
der van het kerkhof Nico de Rijk. 
Email: kerkhofvleuten@lichtvan-
christus.nl of telefonisch via tele-
foon: 06 57 33 35 07.

Alvast heel hartelijk dank voor uw 
aller medewerking. Samen zorgen 
we voor een kerkhof waar het fi jn 
is om de overledenen te gedenken 
en zelf troost te vinden.

Team Kerkhof Vleuten

Kindergraven graf vak U stralen weer

In goud gedompeld
Vlak voor mij kleurt een paadje donker roze

In kleuren van de ondergaande zon 
De bomen zijn in goud en geel gedompeld 

Ik word betoverd door de roze grond
Het kleurpalet maakt mij opnieuw verwonderd,

in vingerverven als een slotakkoord   
Ik word erin gehuld, erin gedompeld, 
sta nu in goudgeel, roze van de zon  

Nu zakt zij en gaat voor mijn ogen onder
Ik zing mijn ‘zonnelied’ met dank en lof    

Henny, 18 juni 2022, Kloosterpark, ondergaande zon 
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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

Vleuten De Meern voorbereidings

21

Lezingen 
van de 
maand

17e zondag door het jaar
Zondag 24 juli 2022
1e lezing Gen. 18, 20-32
2e lezing Kol. 2, 12-14
Evangelie Luc. 11, 1-13

18e zondag door het jaar
Zondag 31 juli 2022
1e lezing Pred.1, 2 + 2, 21-
23
2e lezing Kol. 3, 1-5.9-11
Evangelie Luc. 12, 13-21

19e zondag door het jaar
Zondag 7 augustus 
1e lezing  Wijsh. 18, 6-9
2e lezing  Heb. 11, 
  1-2.8-19 
Evangelie  Luc. 12, 32-48 

20e zondag door het jaar
Zondag 14 augustus 2022
1e lezing  Jer. 38, 4-6.8-10
2e lezing  Heb. 12, 1-4
Evangelie Luc. 12, 49-53

21e zondag door het jaar
Zondag 21 augustus 2022
1e lezing  Jes. 66, 18-21
2e lezing  Heb. 12, 5-7.11-13
Evangelie Luc. 13, 22-30

22e zondag door het jaar
Zondag 28 augustus 2022
1e lezing  Sir. 3, 17-18.20.
  28-29
2e lezing  Heb. 12, 18-19.
  22-24a
Evangelie Luc. 14, 1.7-14

23e zondag door het jaar
Zondag 4 september 2022
1e lezing  Wijsh. 9, 13-18b
2e lezing  Fil. 9b, 10.12-17
Evangelie Luc. 14, 25-33

Als een lopend vuurtje
Hier weer een nieuw Lopend vuurtje met een mooie 
zin die we in deze vakantieperiode heel praktisch in 
kunnen vullen.

“Er is maar één ding noodzakelijk.”  Lucas 10:42

Het gesprek tussen Jezus en Marta laat de vertrouwelijke band zien die 
zij hebben. Zij voelt de vrijheid om zich bij Jezus te beklagen. Maar Je-
zus wijst haar erop zich niet bezorgd te maken. Hij wil dat ze de tradi-
tionele rol zoals die van vrouwen werd verwacht, opgeeft en dat ook 
zij de tijd neemt om te luisteren naar zijn Woord, zoals Maria. De uitleg 
van deze tekst wordt vaak beperkt tot het plaatsen van een actief leven 
tegenover een contemplatief leven. Maar dat zijn niet twee levenswijzen 
die elkaar uitsluiten. Zowel Marta als Maria hebben Jezus lief en willen 
Hem dienen. Uit deze episode moeten we dan ook niet begrijpen dat 
gebed en luisteren naar het Woord belangrijker zijn dan naastenliefde. 
Het is nodig deze twee liefdes met elkaar te verbinden zodat ze een ge-
heel worden. Het zijn geen tegengestelden van elkaar. Ze vullen elkaar 
aan, omdat er maar één Liefde is. Dit Woord van leven kan een mooie 
gelegenheid zijn om te oefenen in het allerbelangrijkste, dat wil zeggen: 
te luisteren naar zijn Woord. Dat zal je een innerlijke vrijheid geven. Dat 
zal van je leven een uitdrukking maken van een relatie van liefde.
Voor de volledige tekst zie: http://www.focolare.org/nederland/

Petit four
Een groep van 35 Franciscanen had haar bijeenkomst dit jaar op Ma-
riënkroon gepland. Bij het avondeten hadden ze als toetje een petit four 
besteld. Bij vergissing was er een taart besteld en Ria de kokkin vond 
dat heel vervelend maar ze wilde de moed niet verliezen en ze riep God 
te hulp. Dezelfde avond kwam er van een echte bakker een bus vol met 
broden en een doosje met precies 36 verse petit fours erin. Trixi

Een paar extra handen
Op donderdag hoef ik niet naar mijn werk. Mijn broer die op ons terrein 
Mariënkroon de technische dienst doet, weet dat ook en hij heeft altijd 
wel een klusje waar hij een paar extra handen voor nodig heeft. Hij belde 
me op om te vragen of ik even tijd had. Ik voelde dat ik deze keer toch 
echt even nee moest zeggen. Toen ik de telefoon neerlegde heb ik het 
aan God toevertrouwd om iemand te vinden voor hem. Toen ik 20 mi-
nuten later in de auto terug naar huis reed dacht ik aan Titus Brandsma 
die heel druk was en altijd tijd vond als iemand hem nodig had. Thuis 
aangekomen belde ik meteen mijn broer op en hoorde dat hij al een 
hulpje gevonden had!                                                                      Martin
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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, Charlotte van der Valk, 

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
9 10 september 2022 t/m 14 oktober 2022 29 augustus
10 15 oktober 2022 t/m 11 november 2022 24 oktober

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 • ONDERHOUDONTWERP • AANLEG • ONDERHOUDONTWERP • AANLEG • ONDERHOUD

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

Betrokken & dichtbij.

Albert Schweitzerlaan 10
3451 EC Vleuten

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

Betrokken 
& dichtbij.

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


