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Leven?!
Misschien vraagt u zich af wat u ziet op deze foto: is het 
dood? Is het een beeld van verrotting? Of zit er nog leven 
in? Dit zijn de vragen die door de wintertijd worden 
opgeroepen: de natuur staat even stil, ten minste, zo lijkt 
het als we oppervlakkig kijken. Maar kijken we wat dieper 
en langer, dan zien we meer. Deze foto werd gemaakt 
door iemand die in Bergeijk bij mij in retraite was, vijf 
dagen in stilte en dagelijks een gesprek en dans. Op een 
van de laatste dagen liet ze mij deze foto zien, gemaakt 
rondom de kapel op een ochtend dat alles prachtig berijpt 
was. Het is een berkenblad – met talloze kristallen een 
schoonheid om te zien. En het bijzondere is dat de steel 
nog vastzit aan de tak en dus aan de boom: er is nog 
verbinding en er komt al een knop aan de tak. In de stilte 
van haar retraite kon ze meer zien en anders kijken dan ik,
dan wij in het gewone dagelijkse leven. Wat is het goed 
dat er mensen zijn die ons de ogen openen, voor de 
schoonheid en voor verborgen leven. Dat is juist in de 
wintertijd zo belangrijk, omdat het ons kan bemoedigen de 
kou en de mist te doorstaan - met hoop op leven. Er dient 
zich altijd nieuw leven aan, ook als wij het even niet zien of
niet verwachten!

Zo zijn we het nieuwe kerkelijke jaar begonnen en mogen 
we alles wat ons in de kersttijd overkomt ‘overdenken in 
ons hart’ zoals Maria dat deed. Een nieuw jaar, met 
kansen op nieuw leven voor ieder van ons, voor onze 
parochie en voor ons bisdom. Daarover leest u hieronder 
meer.

Assisterend pastoor Leonie van Straaten

Parochie

Feestelijke jubileumviering: 75 jaar Oud-
Katholieken in Eindhoven 
Op zondag 12 januari werd op feestelijke wijze stilgestaan 
bij de eerste Oud-Katholieke viering in Eindhoven, 75 jaar 
geleden, en de groei vanuit deze kern naar de huidige 
Parochie Maria Magdalena. 
De dag begon met een eucharistieviering waarin emeritus-
bisschop Joris Vercammen voorging. Bij de inleiding blikte 
hij terug op de geschiedenis van die 75 jaar, maar ook op 
de periode dat hij zelf pastoor was van deze parochie. Het 
deed hem zichtbaar goed weer hier te zijn. 
Er waren overigens nog meer mensen aanwezig die in de 
afgelopen jaren als pastor of vrijwilliger bij de parochie 
betrokken waren geweest. En ook vertegenwoordigers van
de andere kerken: van de Rooms-Katholieke Kerk, 
waaronder de oud-deken Frans Verhoeven, van de Raad 
van Kerken Eindhoven en van verschillende Protestantse 
gemeenschappen. Er waren veel ontmoetingen met 
mensen die men soms al lang niet meer gezien had. De 
kerk was goed gevuld en er moesten nog stoelen worden 
bijgeplaatst om ieder van een zitplaats te voorzien.
Er volgde na het welkom van Feli en de inleiding van 
bisschop Joris een fijne, sfeervolle eucharistieviering. Er 
werd door de aanwezigen enthousiast gezongen en 
meegebeden. Na afloop blikte pastoor Wim in zijn 
slotwoord ook nog even terug op de afgelopen jaren. Met 
name op de verschillende locaties waar de 
parochiegemeenschap onderdak kreeg, maar ook op de 
huidige parochie waar het goed is om elkaar te ontmoeten 
en met elkaar te vieren. 
Na afloop van de viering stond er tot ieders verrassing een
goed verzorgde en lekkere lunch klaar waar alle 
aanwezigen aan konden deelnemen en van genieten. 
Vooral de ontmoeting nam een belangrijke plaats in. Ja het
was een feestelijke bijeenkomst en de blik op de toekomst 
– hoopvol en vol vertrouwen – had tevens een belangrijke 
plaats. Het was voor ieder goed om erbij aanwezig te zijn.

Adrie de Jong-Otte -  gastlid



Oecumenische Dienst
Het Oecumenisch Beraad Noord-Eindhoven, waar we als 
parochie deel van uitmaken, organiseert drie 
oecumenische viering in het jaar en op zondag 23 februari 
is de tweede viering. Deze keer zal het onder de 
verantwoordelijkheid van de Protestantse Johanneskerk 
zijn. Zoals altijd zijn er drie voorgangers, één van elke 
deelnemende gemeente/parochie: de Johannesgemeente,
de Evangelisch-Lutherse gemeente en onze Parochie 
Maria Magdalena. De inhoudelijke leidraad voor de 
vieringen dit jaar is de encycliek over duurzaamheid van 
paus Franciscus: Laudato Si. 
Van harte welkom op 23 februari om 10:00 uur in de 
Johanneskerk, Mercuriuslaan 1c ! 

Thema Kerkbalans 2020 ‘Geef voor je kerk’
De Actie Kerkbalans is weer van start gegaan. Het thema 
is ‘Geef voor je kerk’. Zoals bekend, krijgt de kerk, en dus 
ook onze parochie, geen subsidies en is dus volledig 
afhankelijk van de vrijwillige bijdrage van haar leden zoals 
u. Daarom krijgen in de maand februari alle leden een brief
met het verzoek voor een jaarlijkse bijdrage. Alleen met 
behulp van deze bijdragen en de inzet van de talrijke 
vrijwilligers zijn we als parochie in staat een plek voor 
geloofsinspiratie, bemoediging en ontmoeting te bieden. 
Door naar elkaar om te zien en open te staan voor de 
ander willen we als parochie hier en nu een bescheiden 
teken van Gods liefde zijn. Vind je dit van waarde, geef 
dan voor je kerk!

Stichting Present Eindhoven vraagt ook dit jaar 
weer om “handen-uit-de-mouwen”!
De NL-DOETdag valt dit jaar op zaterdag 14 maart, maar 
dan houden wij in en rond de Maria Magdalena Kerk een 
activiteitenmarkt en is er een concert bij gelegenheid van 
ons 75-jarig jubileumfestijn. Omdat wij toegezegd hebben 
om met mensen uit de parochie mee te werken aan een 
project, is in overleg met Present zaterdag 7 maart 
vastgesteld (dus een week eerder) om de handen uit de 
mouwen te steken!
Wie op die dag tijd heeft om hieraan mee te doen, kan zich
aanmelden bij onze secretaris Feli: 
okk.ehv.secretaris@gmail.com

Maria: hoe stemt zij ons dankbaar en hoopvol?
We kijken uit naar twee lezingen over Maria en de eerste 
is in februari:
Op donderdag 27 februari komt Helen Gaasbeek, 
pastoor van de parochie Leiden. Zij bereidt zich voor op 
een proefschrift over de rol van Maria in de Oud-
Katholieke Kerk. Een boeiend onderwerp, omdat het voor 
Oud-Katholieken niet altijd vanzelfsprekend was en is om 
Maria een plekje te geven in de kerk en de gebeden. 
Helen Gaasbeek zal ons inleiden in dit onderwerp en ook 
ons Kerkboek en Gezangboek aan een kritische blik 
onderwerpen. 
Op donderdag 23 april komt ds. Piet van Reenen uit 
Maastricht, die onze emeritus-pastoor Piet Coemans kent 
vanuit de oecumenische contacten in Maastricht. Hij zal 
ons meenemen in een verhaal over Maria in de 
oecumene. Verdere informatie over deze tweede lezing 
volgt later.
Praktische informatie:
Tijd: 19.30 – 21.00 uur
Plaats: Oud-Katholieke Kerk, Boschdijk 354 in Eindhoven
Onkosten: vrijwillige bijdrage

Landelijke kerk

Verkiezing nieuwe Aartsbisschop 
Uw pastores maken deel uit van het kiescollege, dat 
eigenlijk bestaat uit het Metropolitaan Kapittel maar voor 
de gelegenheid is uitgebreid met alle geestelijken van het 
bisdom in actieve dienst en een aantal leken-gelovigen. 
We bereiden ons voor op de verkiezing van onze nieuwe 
bisschop in een tweetal bijeenkomsten, waarin we onze 
dromen delen over de toekomst van de kerk. Maar het blijft
niet bij dromen: we proberen die dromen zo concreet 
mogelijk te vertalen om vervolgens in te gaan op de vraag:
wat voor een soort bisschop zie je daarbij? Alle 
verkiesbare geestelijken (dat is ieder die in actieve dienst 
is en minimaal 5 jaar priester gewijd) worden uitgenodigd 
om schriftelijk op de antwoorden te reageren en zo te laten
zien hoe zij tegenover deze uitdagingen staan. Zo worden 
we gezamenlijk geholpen bij de beeldvorming en hopen 
we dat de Heilige Geest vaardig wordt tijdens de 
verkiezing op 15 februari. Voorafgaand is er de Mis van de
Heilige Geest en alles gebeurt openbaar in de 
Gertrudiskathedraal. Geïnteresseerden zijn dus van harte 
welkom om dit mee te maken. Uitgebreide informatie: 
https://www.okkn.nl/pagina/4230/kiescollege_kijkt_naar_d
e_toekom

Retraite OKSB (Leonie)
Als studentenpastor van het Oud-Katholiek Seminarie ben 
ik verantwoordelijk voor de jaarlijkse retraite van de 
priesterstudenten en dit jaar gaan we naar Abdij 
Koningshoeven te Berkel Enschot in het weekend van 7-9 
februari. We leven mee op het ritme van deze 
gemeenschap van Trappisten, nemen tijd voor stilte en 
gebed en we bezinnen ons op broeder- en zusterschap. 
Draagt u ons mee in uw gebed?

Leonie van Straaten 

Vacature: Taal en verbeelding
Heb jij gevoel voor taal en verbeelding? Werk je graag 
samen? Ken jij mensen die mooi kunnen schrijven over 
geloof, hoop en liefde, over kerk, kunst en politiek, over 
bezinnen, bedenken en bezielen?
Dan zouden we het leuk vinden als je samen met ons het 
magazine De Oud-Katholiek wilt maken. Als redactielid 
bedenk je onderwerpen, benader en begeleid je auteurs, 
redigeer je teksten en denk je mee over beeldmateriaal en 
vormgeving.
Aangezien de huidige redactie door een samenloop van 
omstandigheden nu bestaat uit vier theologen (van wie 
drie geestelijken), zoeken we nu bij voorkeur niet-
theologen. 
Heb je interesse of wil je meer weten? Of ken je iemand 
die heel geschikt zou zijn? Mail ons dan op 
redactie@okkn.nl of neem contact op met een redactielid.

mailto:redactie@okkn.nl
https://www.okkn.nl/pagina/4230/kiescollege_kijkt_naar_de_toekom
https://www.okkn.nl/pagina/4230/kiescollege_kijkt_naar_de_toekom


Kerk in stad & regio

Luchthaven pastoraat: Hangplek
In de gebedsruimte van het vliegveld lag iemand te slapen.
Ik waarschuwde de marechaussee, en ze stuurden 
iemand. Die zei, het is zeker die man met een rood mutsje 
op? Inderdaad zei ik. Het bleek dat deze man al de hele 
dag op het vliegveld rondhing. Toen hij uit de 
gebedsruimte vertrokken was, en op een andere plek zat 
sprak ik hem aan. Waar komt u vandaan, waar gaat u naar
toe. Er kwam een vaag verhaal dat hij aan het wachten 
was op een vlucht naar Dublin. Deze man deed helemaal 
niets. Hij las niks, deed niks met een smartphone, hij zat 
daar alleen maar, passief. Later las ik dat er iemand drie 
dagen lang op Eindhoven Airport had rondgehangen. Dat 
was vast dezelfde persoon. Is een gebedsruimte een 
hangplek? Een plek om passief te gaan zitten niks doen? 
De kerk is de adventstijd, de tijd van verwachting, van 
onszelf actief voorbereiden, op de komst van Hem naar 
wie wij uitzien. Wachten en verwachten kan je op vele 
manieren invullen. Op het vliegveld moeten mensen vaak 
lang wachten. Sommigen doen dat passief onderuitgezakt,
anderen vullen dat wachten zinvol in, ze bereiden zich 
voor op hun reis. Dat brengt een mens verder dan 
passiviteit.

Mirjam van Nie, luchthavenpastor

Bibliodans in Bergeijk
Wie graag beweegt en geboeid is door de Bijbel, is 
welkom bij ‘Leerhuis gedanst’ op woensdag 12 februari 
a.s., 20u00-21u30 (ook welkom in het voorafgaande 
avondgebed, aanvang 19u15). We brengen de Bijbeltekst 
die we op zondag hoorden in beweging en onderzoeken 
de tekst op deze creatieve manier: wat vertelt ons lichaam 
over de tekst? Aanmelden is niet nodig. 
Plaats: Kapel van gemeenschap De Hooge Berkt, Hooge 
Berkt 16 te Bergeijk
Onkosten: €10,-
Begeleiding: assisterend pastoor Leonie van Straaten



Agenda
De voedselbank vraagt voor februari: Soep

Zo 02-02 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
Opdracht van de Heer in de Tempel (Maria Lichtmis)
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1ste lezing Maleachi 3, 1-4
Graduale Psalm 24
2e lezing Hebreeën 2, 14-18
Evangelie Lucas 2, 22-23

Do 06-02 12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch 
     19u30 – 21u00 Oase 

Zo 09-02 10u30 -12u00 Dienst van Schrift en Gebed
Vijfde zondag na Epifanie
Voorganger lector Herman Ueffing
1ste lezing Jezus Sirach 32, 14-24
Graduale Psalm 112
2e lezing 1 Korintiërs 2, 1-5
Evangelie Matteüs 5, 13-16

Di 11-02 20u15 – 21u45 Queerbijbelgroep

Do 13-02 12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch
                                          

19u30 – 21u00 Kerkbestuur

Za 15-02 11u00 – 15u00 Eucharistieviering (bidden om de
H.Geest) 
in St.Gertrudiskathedraal in Utrecht. 
Aansluitend verkiezing nieuwe aartsbisschop.

Zo 16-02 10u30 – 12u00  Eucharistieviering
Zesde zondag na Epifanie
Voorganger assisterend pastoor Leonie van Straaten
1ste lezing Jezus Sirach 15, 11-20
Graduale Psalm 119, 9-16
2e lezing 1 Korintiërs 2, 6-11
Evangelie Matteüs 5, 17-26
Uitgangscollecte: Jongerenwerk

Wo 19-02 18u00 – 20u00 Samen eten in restaurant La 
vita è bella, Wattstraat 70, Eindhoven
Aanmelden vooraf bij onze lector Herman Ueffing 
herman@ueffing.nl 

Do 20-02 10u30 – 12u00 Bijbelgroep
   12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch

   19u30 – 21u00 Commissie Liturgie

Zo 23-02 10u00 – 11u30 Oecumenische viering in 
Johanneskerk, Mercuriuslaan 1C 
Voorgangers ds. Bert Jan van Haarlem, ds. Susanne 
Freytag, pr. Leonie van Straaten en leden van het 
Oecumenisch Beraad Noord Eindhoven.
Lezingen worden gekozen n.a.v. het thema duurzaamheid 
in samenhang met de encycliek Laudato Si.
 
Ma 24-02 14u00 – 16u00 Leesgroep

Wo 26-02 19u30 -21u00 Eucharistieviering
Aswoensdag
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1ste lezing Joël 2, 12-19
Graduale Psalm 57
2e lezing 2 Korintiërs 5, 20 – 6, 10
Evangelie Matteüs 6, 1-6 en 16-21
Do 27-02 12u00- 13u00 Middaggebed en Lunch

    19u30 – 21u00 Lezing over Maria in de 
                  Oud-Katholieke kerk (pastoor Helen Gaasbeek)

Zo 01-03 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
Eerste zondag van de veertigdagentijd
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1ste lezing Genesis 2, 4b-9, 15-17 en 3, 1-7
Graduale Psalm 51
2e lezing Romeinen 5, 12-21
Evangelie Matteüs 4, 1-11

Uitgangscollecte: Vastenactie

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 Wim van den Berg
wim.vandenberg@okkn.nl / 06-25016839

Assisterend Pastoor Leonie van Straaten
leonie.vanstraaten@okkn.nl / 06-21658754

Emeritus Pastoor Piet Coemans
piet.coemans@skynet.be / 0032-473507732

Lector Herman Ueffing
herman@ueffing.nl / 06-42185123

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

Penningmeester Fred Hallebeek
fhallebeek@kpnmail.nl / 06-12533678

rekeningnummer NL88 INGB 0001 4062 94
t.n.v. Oud-Katholieke Parochie v/d H. Maria Magdalena,
Eindhoven

mailto:herman@ueffing.nl
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