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Tijd van voorbereiding en feest

Aan het begin van deze decembermaand staat natuurlijk 
het mooie feest van Sinterklaas. Kinderen maar zeker 
ook volwassenen kunnen hiervan genieten. Cadeaus, 
surprises en gedichten verhogen de feestvreugde. Velen 
zullen vooral ook genieten van de tijd die hieraan 
voorafgaat. Het uitzoeken van de cadeaus, het maken 
van surprises en gedichten kan al heel veel voorpret 
opleveren. Je voorbereiden op zo’n feest is belangrijk om
het goed te laten slagen. Aan het eind van de 
decembermaand staat rond de zonnewende (de dagen 
gaan weer lengen!) ons Kerstfeest gepland. Ook hier 
gaat een voorbereiding aan vooraf. We vieren vier weken
(dit jaar duurt die 4e week eigenlijk maar 1 dag) advent. 

Het mag een tijd zijn van intense voorbereiding. De 
zondagse liturgie helpt ons hierbij met haar lezingen, 
gebeden en gezangen. Het is een tijd van inkeer, van 
bezinning. Kerstmis vieren zonder advent is dan ook 
eigenlijk niet mogelijk. En na deze voorbereidingstijd 
mag het Kerstmis worden. Het feest van de geboorte van
onze Heer Jezus Christus. Hij is de ware zonnewende, 
Hij komt licht in ons leven brengen. Dat mogen we volop 
vieren. Uiteraard met onze liturgie, maar ook thuis met 
een feestelijk gedekte tafel en met voor elkaar de tijd 
nemen. Natuurlijk denken we ook aan hen voor wie deze
feestdagen niet zo’n fijne dagen zijn omdat ze een 
geliefde moeten missen en we staan ook stil bij al die 
mensen in de wereld die niet kunnen aanschuiven aan 
een rijk gedekte tafel. Mogen we genodigd zijn om van 
onze overvloed te geven. Wij wensen iedereen een 
goede voorbereiding toe en een goed en zalig 
Kerstfeest. Mede namens het Kerkbestuur en assistent-
pastor Leonie van Straaten,  

Wim van den Berg, pastoor

Stand van zaken Herinrichting

Stapje voor stapje werken we door: de Commissie 
Materie en Financiën was op 29 oktober bij ons op 
bezoek en we werken nu de afspraken uit. Zij maken een
opzet voor een meerjarig onderhoudsplan en wij maken 
werk van een technische uitwerking van ons 
herinrichtingsplan. Daarvoor proberen we ondersteuning 
te krijgen van leerlingen van Summa Bouw, het 
middelbaar beroepsonderwijs in Eindhoven. Zij werken 
op projectbasis mee aan renovaties van non-profit 
organisaties en dat zijn wij ook. Zo geven we jonge 
mensen de kans om te leren, dat past bij ons als kerk, én
kan het voor ons kostenbesparend zijn. We hopen tot 
goede afspraken te komen en daadwerkelijk te gaan 
samenwerken met Summa Bouw. Zoiets noemen ze een
‘win-winsituatie’! 

Leonie van Straaten, assistent-pastor

Vorming liturgie: 
de antwoordpsalm en de cantor

De christelijke liturgie heeft veel van haar vormen te 
danken aan de joodse eredienst. Zo treedt in de 
synagoge de chazan op, de voorzanger. Hij verenigt de 
functie van lector en cantor. De Schriften worden 
namelijk zingend voorgedragen…! Ook zingt de chazan 
de psalmen. Soms is er een rol weggelegd voor de 
verzamelde gemeenschap in de vorm van een refrein of 
antifoon. De chazan laat goed zien hoe de cantor in onze
liturgie kan functioneren, vooral daar waar het 
samenspel tussen voorzanger en gemeenschap tot 
stand komt. 
De oude Romeinse liturgie kende de graduale: het 
gezang dat gezongen wordt na de eerste lezing uit het 
Oude Testament. Letterlijk vertaald betekent ‘graduale’ 
het trapgezang. De voorzanger stond namelijk op de 
trapjes van een van de preekstoelen aan weerskanten 
van de omheinde schola cantorum. De psalm werd 
voorgezongen en de schola beantwoordde de 
voorzanger. In de loop van de geschiedenis werd de 
graduale een gezang voor de gehele schola. Omdat het 
psalmvers uitgroeide tot een zelfstandige, in de melodie 
complexe compositie, werd volstaan met één psalmvers. 
De structuur van de psalm ging hierbij verloren (hoe 
mooi de muziek ook is!).  
Sinds de liturgievernieuwing in de vorige eeuw in de 
Rooms-Katholieke Kerk is de vorm van de 
antwoordpsalm in ere hersteld. Ook de Oud-Katholieke 
Kerk geeft daaraan nu de voorkeur. Alleen waren er bij 



de invoering nog geen composities voorhanden. Onze 
blauwe bundel heeft maar een zeer beperkte selectie 
psalmen en vele toonzettingen zijn niet geschreven in de
bedoelde vorm van de antwoordpsalm. We ondervangen
dat al in aparte antwoordpsalmen in de tijd van de 
Advent en de Veertigdagen met de composities op het 
Rorate resp. Attende van de hand van Henk Jongerius. 
Voor de overige tijden in het jaar zijn we van plan in de 
komende tijd nieuw gecomponeerde psalmen uit 
Vlaanderen uit te proberen. 
In de antwoordpsalm neemt de cantor (of psalmist) de 
verkondigende rol van de lector over in de eerste lezing. 
De gemeente stemt in met de cantor in het refrein. 
Omdat de cantor dus de verkondiging voortzet, zingt hij 
of zij de psalm aan de ambo. 
Bij het Halleluja-vers staat de cantor niet achter de 
ambo, omdat dit gezang een andere functie heeft. Het 
Halleluja is namelijk het begeleidende gezang tijdens de 
processie met het Boek. Bij ons komt die processie 
overigens niet helemaal ‘uit de verf’, omdat onze kerk erg
klein is en we bovendien geen apart Evangelieboek 
kennen. 

Jeroen de Wit, cantor

Een ingezonden brief: Hoéra! Vele aangewaaiden!

Een aantal jaren terug betitelde men de nieuwkomers in 
de kerk als “aangewaaiden”’. Eerst zat daar een 
spottende klank in, maar later werd het een eretitel. 
Immers : zij komen naar binnen gewaaid op de wind van 
de Heilige Geest. Zij brengen iets nieuws, iets fris, iets 
bemoedigends.
Onze O.K. Kerk heet hen welkom, omarmt hun geloof en
is blij met hun gaven en talenten. Op de vraag : “Wat is 
Oud-Katholiek?” zei eens een spotvogel: “Och, dan moet
je weten wie-van -wie familie is.” Zelf heb ik op die vraag 
door de tijd heen een antwoord gevonden in een 
bepaalde formulering:
1  We horen tot een kerk van ongeveer duizend jaar oud.
Onze katholieke wortels gaan terug tot in de allereerste 
christenheid. Daarop berusten onze liturgie en tradities, 
waarin veel goeds bewaard is gebleven.
2  De liturgie. Daarin wordt zoveel geboden, waarin ik me
opgebeurd en bemoedigd voel. Daar kan ik terecht voor 
lof en dank, voor schuldbelijdenis, voorbeden, 
verdieping, voor heilige ontmoeting en voor beleven van 
de gemeenschap.
3  We zijn een ‘brugkerk’ tussen Rooms en Protestant. 
Van beide kanten hebben we zinvolle dingen 
meegekregen. Er is openheid voor anderen via de 
oecumene. Een gezellige kerk, die niet alleen goed kan 
feestvieren, maar ook rouwen.
4  Geen druk van bovenaf, maar eigen mondigheid, 
eigen geweten en eigen verantwoordelijkheid om als 
christen te leven. Hoe doe ik dat? Bijbel, gebed, 
kerkgang en sacramenten leren me dat. 
Graag wil ik deze gedachtegang meegeven, niet vanuit 
de hoogte, maar vanuit saamhorigheid. 

A.W.Feenstra-Bosman

Vanuit het kerkbestuur

Gebed
Wij vragen uw gebed voor Hans Knottnerus (diaken) die 
ernstig ziek is. Om kracht en sterkte, ook voor zijn 
dierbaren. 

Uw hulp gevraagd
Vanwege de naderende feestdagen vragen wij uw hulp 
om onze kerk weer helemaal mooi en schoon te krijgen. 
Daarom hebben we twee poetsochtenden gepland. 
Namelijk donderdag 14 december en zaterdag 16 
december. Steeds van 9.00 uur tot 12.00 uur. Mogen wij 
rekenen op uw hulp? Er is namelijk van alles te doen, 
ook voor mensen die misschien niet meer zo goed ter 
been zijn. Meldt u even aan bij Mieke de Bruin of Bart 
Koolen of bij een van de pastores.

Leringweekend in Epe
Van 13-15 april vindt het Leringweekend plaats voor het 
aartsbisdom Utrecht in Epe. Alle jongeren van 8-15 jaar 
zijn welkom. Gedurende het weekend zijn er workshops 
en is er ruimte voor ontspanning en ontmoeting. 
Binnenkort is een flyer met meer informatie beschikbaar. 
Men kan zich al opgeven via Feli Platzer of via de 
pastores.

Raad van Kerken Eindhoven

Op woensdag 15 november namen we in de Raad 
afscheid van Mieke de Bruijn, die vanuit onze parochie 
jarenlang de Oud-Katholieke Kerk vertegenwoordigde en
als penningmeester heel goed ‘op de winkel’ heeft 
gepast. Zij werd op gepaste wijze hartelijk bedankt voor 
haar inzet.
Leonie van Straaten, onze assistent-pastor, is al weer 
een jaar lid van de Raad en zo blijven we 
vertegenwoordigd. Momenteel bereiden we de Week van
Gebed voor, zie de agenda voor concrete vieringen. We 
proberen meer gezicht en stem in de stad te hebben en 
zoeken naar nieuwe wegen. 
Ook ondersteund door de Raad is het Stilte centrum 
Eindhoven Airport. Mevrouw Mirjam van Nie is daar 
voor een halve dag per week aangesteld en wordt 
ondersteund door vrijwilligers. Zij schrijft af en toe een 
tekst om haar ervaringen te delen en dat willen we ook 
graag doorgeven.  

Herkenning
Zomaar een gesprekje beginnen met mensen die 
vertrekken, of mensen die iemand ophalen in de 
aankomsthal, is goed te doen. De meeste mensen willen 
best even praten en iets vertellen, over de persoon die 
ze ophalen, of over zichzelf. Dan vragen ze aan mij, en 
jij, haal je ook iemand op, of ga je ook op reis? Dan zeg 
ik, er is hier op het vliegveld een gebedsruimte, ik ben 
luchthavenpastor, ik ben dominee. Ik houd die 
gebedsruimte bij, en ik heb gesprekken. Vaak komt het 
voor dat ze niet weten wat een gebedsruimte is, en ook 
géén idee hebben wat een pastor of een dominee is. 



Natuurlijk ben ik graag bereid dat uit te leggen Maar er 
zijn ook momenten, dat er herkenning is, en dat mensen 
precies weten waar het over gaat. Een vrouw vertelde 
dat ze op vacantie naar Turkije ging. Ik zei dat er een 
gebedsruimte is, op de luchthaven, en ze zei meteen, o 
net als in het ziekenhuis. Toen ik in het ziekenhuis lag, 
ben ik daar zo vaak geweest, zo fijn dat zoiets bestaat. 
En toen kwam het hele verhaal waarom ze in dat 
ziekenhuis was geweest. Nu was ze genezen en ging 
dankbaar op vacantie. Afgelopen zomer was er een 
groep jonge mensen in de vertrekhal, ze hadden 
allemaal hetzelfde T-shirt aan, dan weet je dat ze bij 
elkaar horen. Ik vroeg gaan jullie samen op reis. Ja, 
zeiden ze, we zijn van de PKN, van een dorp hier in de 
buurt, en we gaan naar Roemenië om daar een 
buurthuis op te knappen. Onze gemeente heeft al langer 
contacten met de gemeente daar. Er is een grote auto 
met materialen onderweg, en wij gaan vliegen. Ik 
vertelde dat ik dominee ben. Dat was een feest van 
herkenning. Ik weet precies wat de PKN is, zij weten wat 
een dominee is. Ik heb ze veel Zegen op hun werk 
gewenst, en ik wist dat deze wens begrepen werd en 
binnenkwam. Het vliegveld is een omgeving, waar zeer 
veel verschillende mensen komen. Ik vind het heel mooi 
om met al die verschillende mensen in contact te komen.
Maar het is ook erg prettig als je elkaar zomaar op eens 
precies begrijpt. Die herkenning is erg inspirerend.

Mirjam van Nie

Evensong en A Festival of Lessons and Carols 
in de Cathrien

Iedere maand is er een muzikale viering in de Cathrien in
Eindhoven, de Evensong, een gezongen koorvesper op 
Anglicaanse leest. .
Capella Vesperale Eindhoven verzorgt de zang en er is 
ook samenzang.
De Evensong vindt plaats iedere 3e zondag om 17.00 
uur.
Op 24 december om 15.00 uur vindt ‘A Festival of 
Lessons and Carols’ plaats: een Anglicaanse kerstdienst 
met lezingen en kerstliederen.
De toegang is gratis, maar bij de uitgang wordt een 
vrijwillige bijdrage gevraagd als tegemoetkoming in de 
kosten.
Meer informatie:https://www.dse.nl/~kvespers/wordpress/

Agenda

De voedselbank vraagt voor december smeerboter.
Voor januari is het nog niet bekend.

Zo 03-12 10u30 Eucharistieviering
1ste zondag van de advent
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1ste lezing Jesaja 64, 1-9
2e lezing 1 Korintiërs 1, 1-9
Evangelie Marcus 13, 24-37

https://www.dse.nl/~kvespers/wordpress/


Do 07-12 12u00 middaggebed en lunch
19u30 Kerkbestuur

Zo 10-12 10u30 Dienst van Schrift en Gebed
2e zondag van de advent
Voorganger lector Herman Ueffing
m.m.v. Blokfluit-ensemble PRIN (met Renee Pumareja)
1ste lezing Jesaja 40, 1-11
2e lezing 2 Petrus 3, 8-18
Evangelie Marcus 1, 1-8

Di 12-12 14u30 – 16u00 Cursus ‘Leren van Luther’

Do 14-12 9u00 – 12u00 poetsen kerk
12u00 middaggebed en lunch
19u30 – 21u00 Oase (gespreksgroep)

Za 16-12 9u00 – 12u00 poetsen kerk
@@@ Knutselmiddag voor kinderen uit de buurt

Zo 17-12 10u30 Eucharistieviering
3e zondag van de advent
Voorganger assistent-pastor Leonie van Straaten
1ste lezing Jesaja 65, 17-25
2e lezing 1 Tessalonicenzen 5, 12-24
Evangelie Johannes 3, 22-30

Do 21-12 10u30 Bijbelgroep
12u00  middaggebed en lunch

Zo 24-12 10u30 Eucharistieviering
4e zondag van de advent
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1ste lezing 2 Samuël 7, 4-16
2e lezing Romeinen 16, 25-27
Evangelie Lucas 1, 26-38

18u30 Interreligieuze Viering in St.Catharinakerk
assistent-pastor Leonie van Straaten gaat o.a. voor 
aansluitend Fakkeltocht

Ma 25-12 10u30 Eucharistieviering
Geboorte van onze Heer Jezus Christus
Eerste Kerstdag
Voorganger pastoor Wim van den Berg
m.m.v. Strijps Kamerkoor
1ste lezing Jesaja 52, 7-10
2e lezing Hebreeën 1, 1-12
Evangelie Johannes 1, 1-14

Do 28-12 12u00 middaggebed en lunch

Zo 31-12 10u30 Eucharistieviering
Zondag na Kerstmis
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1ste lezing Jesaja 61, 10-62,3
2e lezing Galaten 3, 23 – 4,7
Evangelie Lucas 2, 33-40

Do 04-01 12u00 middaggebed en lunch

Do 04-01 19u30 Kerkbestuur

Zo 07-01 10u30 Eucharistieviering
Epifanie – Openbaring van onze Heer Jezus Christus 
aan de volken
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1ste lezing Jesaja 60, 1-6
2e lezing Efeziërs 3, 1-12

Evangelie Matteüs 2, 1-12
16u00 Nieuwjaarsvespers St.Gertrudiskathedraal Utrecht

Do 11-01 12u00 middaggebed en lunch
19u30 – 21u00 Oase (gesprekgroep)

Zo 14-01 10u30 Dienst van Schrift en Gebed
2e  zondag na Epifanie
Voorganger lector Herman Ueffing 
1ste lezing Genesis 17, 1-8 en 15-22
2e lezing Romeinen 4, 19-25
Evangelie Johannes 1, 43-51

Di 16-01 14u30 – 16u00 Cursus ‘Leren van Luther’

Do 18-01 10u30 Bijbelgroep
12u00 middaggebed en lunch

Zo 21-01 10u30 Eucharistieviering
3e zondag na Epifanie
Oecumenische viering vanwege week van gebed
Voorganger assistent-pastor Leonie van Straaten
1ste lezing 
2e lezing 
Evangelie 
19u30 Vespers in de Catharinakerk 
Vanwege week van gebed

Ma 22-01 19u30 Vespers in onze kerk 
vanwege week van gebed
Voorganger pastoor Wim van den Berg
Lezing

Do 25-01 12u00 middaggebed en lunch

Do 01-02 12u00 middaggebed en lunch

Zo 04-02 10u30 Eucharistieviering
Opdracht van de Heer in de tempel 
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1ste lezing Maleachi 3, 1-4
2e lezing Hebreeën 2, 14-18
Evangelie Lucas 2, 22-40

Belangrijke gegevens

Adres kerk 
Oud-Katholieke parochie  van de H. Maria Magdalena
Boschdijk 354
5622 PA Eindhoven
tel: 040-2370777
www.eindhoven.okkn.nl

Pastoor W. van den Berg
wimvandenberg@telfort.nl / 06-25016839

Assistent-Pastor L. van Straaten
Leonie@hetwoordinbeweging.nl / 06-21658754

Secretaris F. Platzer
okk.ehv.secretaris@gmail.com / 040-2432597

rekeningnummer NL88 INGB 0001 4062 94 
t.n.v. Oud-Katholieke Parochie v/d H. Maria Magdalena,
Eindhoven
Penningmeester F. Hallebeek
fredhallebeek@on.nl / 06-12533678


