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Beste lezer, met deze wens ik je vrede en alle goeds. Dat de zonnestralen ons mogen raken en Gods 
warmte en genegenheid onderlijnen. Dat de h.Geest ons wijsheid mag schenken om vreugdevol en moedig 
in het spoor van Jezus verder te gaan. Piet Coemans 
 

Wij komen samen op 
Zaterdag 2 maart 

Eucharistieviering  om 18u30 
 

Woensdag 6 maart  
Aswoensdagviering om 10u00  

 
De vieringen hebben plaats in Lafelt - Riemst(B), Ierskruisstraat 54 

 

 

 

Eind januari vernamen wij het overlijden van mevr. Ida Vinken-Probst. Zij zag het 
levenslicht op 17 juli 1921 in Oostenrijk. 
Zij was een vrouw van stijl en vertelde graag dat haar vader bij de eerste generatie 
oud-katholieken hoorde. Door haar huwelijk kwam zij in Heerlen terecht. Gastvrijheid 
stond hoog aangeschreven. De eerste  jaren nam zij nog deel aan de diensten in 
Maastricht totdat de lichamelijke mobiliteit te wensen over lieten. De laatste jaren 
bracht zij door in Bloemenhof Geleen. Oren, ogen, benen… niets wilde nog mee. In het 
laatste gesprek voor Kerstmis overliep zij deze laatste fase. Dochter, schoonzoon, 

kleinkinderen… zij had er een goed contact mee en bij grote feesten en verjaardagen was zij er steeds bij. 
Elke week kwam haar dochter op bezoek. Maar eenzaamheid sloeg toe. Het werd een ‘wachten’. Het was 
me duidelijk dat ze het leven afrondde. Haar taak was volbracht. Midden januari is zij in alle stilte en alleen 
heen gegaan. Aan haar mag zich voltrekken wat zij geloofden: na dit leven thuis komen bij een vader met 
eeuwig leven. Het moge zo zijn. 
 
Diensten Eindhoven deze maand:1ste, 2de en 3de zondag om 10u30 
 
Kennismaking met Augustinus: drie avonden in Eindhoven. Eerst avond geleid door door drs. Wietse van der 

Velde op donderdag 28 febr. om 19u30. Volgende avonden: 25/4 en 23/5. 
 
Eerste vrouwelijke bisschop voor de Onafhankelijke Filipijnse Kerk 

 

21 jaar geleden voerde de Iglesia Filipina Independiente de wijding van vrouwen tot 
het ambt in. Op 6 februari werd de eerste vrouwelijke bisschop verkozen, pastoor 
Emelyn Dacucuy uit Batac, als bisschop van het bisdom met dezelfde naam. 
Dacuycuy hoort bij de eerste generatie priesters van haar kerk. Ze belichaamt een 
combinatie die voor deze Filipijnse zusterkerk kenmerkend is. Als pastoor werkt ze 
aan kerkopbouw, gaat voor in de liturgie, en zorgt voor een goed pastoraat voor 
haar parochianen. Tegelijkertijd benadrukt ze maatschappelijk getuigenis, zet zich in 

voor de rechten van minderheden, of het nu vrouwen of kleine boeren zijn en protesteert tegen een 
klimaat van wetteloosheid in haar land. Dat heeft een prijs - ze heeft vaker met bedreigingen te maken 
gehad. Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 7 februari 2019 
 
Naar aanleiding van de Nashville-verklaring 

 
Wij realiseren ons dat er binnen de christenheid wereldwijd grote verschillen van inzicht met betrekking tot 



vragen over seksuele geaardheid en seksuele moraal bestaan. Het gesprek hierover kan een verrijkende 

ervaring zijn die mensen dichter bij elkaar brengt. Waar het gesprek of de bereidheid daartoe ontbreekt, 

kan een kloof ontstaan die nog maar moeilijk te overbruggen is. Dat laatste is ook in ons eigen land nu het 

geval. Met het publiceren van de Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring en de ondertekening 

door ongeveer 250 predikanten wordt een bepaalde positie ingenomen en worden andere meningen in 

soms felle bewoordingen als onchristelijk afgewezen. Daarmee geven de ondertekenaars er naar onze 

mening blijk van dat zij zich afsluiten voor dialoog en daarmee verzaken aan hun pastorale plicht. Dat 

betreuren wij ten zeerste. 

De kwaliteit van de verklaring is naar onze mening zowel qua bijbelinterpretatie alsook waar het 

theologische inzichten en pastorale benadering betreft onder de maat. Met de taal en de stelligheid 

waarmee een bepaalde positie wordt ingenomen als zou die samenvallen met Gods ‘oorspronkelijke 

schepping’ leggen opstellers en ondertekenaars niet alleen zichzelf vast, maar kwetsen zij mensen uit de 

LHBTQ-gemeenschap en andere christenen die een meer dynamische visie op Gods schepping en 

verlossing hebben. Het is onze ervaring dat de variatie en geschakeerdheid van mensen een weerspiegeling 

vormt van de rijkdom van Gods schepping en zijn genade. Wie die variatie inperkt loopt het risico om 

zichzelf af te sluiten voor die rijkdom en Gods genade tekort te doen. Wij juichen de openheid van onze tijd 

en onze samenleving toe, waarin mensen zich voor wat zij als hun aard ervaren niet hoeven te schamen en 

wij vinden het bijzonder jammer dat er opnieuw gelovige christenen zullen zijn die zich door de 

ondertekenaars van de verklaring in de steek gelaten voelen. 

Wij nemen niet alleen afstand van de Nashville-verklaring, maar we blijven ons ook inzetten om het 

gesprek over menselijke relaties en seksualiteit te helpen voortzetten. Dat zullen we doen binnen onze 

eigen kerk en met de kerken met wie wij ons samen verantwoordelijk weten voor de verkondiging van het 

evangelie.  De Raad van Kerken heeft aangegeven de problematiek op de agenda te zetten. We hopen dat 

er vanuit de Raad en met zoveel mogelijk kerken een duidelijk positief en hoopvol teken naar de LHBTQ-

gemeenschap gesteld kan worden. Wij maken ons daarvoor sterk. 

 + Joris Vercammen, aartsbisschop van Utrecht 
+ Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 8 januari 2019 

Nashville: een corruptie van de Bijbel, een artikel van Peter-Ben Smit in Trouw d.d. 11.1.2019 (ook te lezen 

op website van de landelijke kerk) 

Podium Sint-Jan 
Zondag  17 februari -  Podium Sint-Jan: De Brug van Vroenhoven 1940. Hier vond de inval plaats met alle 
gevolgen van dien voor de plaatselijke bevolking. Een indrukwekkend verhaal wordt ons gebracht door 
mevr. Henriette Hubrechts. De fanfare van Vroenhoven zorgt voor muzikale afwisseling en mevr. Jette van 
Aalst brengt brug-gedichten.   
Locatie De Sint-Janskerk aan het Vrijthof Maastricht in de namiddag. Vrijwillige bijdrage. 
                      

Emeritus pastoor Piet Coemans 
Op de Dries 47, 3770 Riemst B 
Tel. 0032 (0) 12456945 – 
piet.coemans@skynet.be 
Pastores van de parochie 
Wim van den Berg  
0625016839 
wimvandenberg@telfort.nl  
 

Leonie van Straaten 0621658754 
Leonie@hetwoordinbeweging.nl 
Medewerkers Maastricht en 
Oostheuvel Lafelt (B) 
Dhr. J. Kusters 
O.L.Vrouwplein 27, 6191 CG Beek 
Dhr. M. Schonfeld, Herkkantstraat 
41, B 3540 Herk de Stad Tel. 
0032(0)486954074 

Parochie Maria Magdalena  
Boschdijk 354, 5622 PA 
Eindhoven.    
Rek. NL88INGB 0001 406 294 
ten name van Oud-Katholieke 
Parochie v/d H.Maria 
Magdalena Eindhoven website: 
www.okkn.nl of heilige Maria 
Magdalena parochie Eindhoven 
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