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Op weg naar Pasen

We zijn volop in de Veertigdagentijd. Een tijd van 
voorbereiding op Pasen, een tijd van meer toeleg op het 
gebed, van vasten en van meer aandacht voor de 
naasten. Dit alles mag ons helpen om ons christen-zijn 
steeds meer te kunnen beleven. De liturgie met haar 
rijkdom aan lezingen wil ons hierin ook ondersteunen. 
Luisterend, nadenkend en het tot je laten doordringen van 
Gods Woord wil maken dat je wellicht anders naar de 
dingen kunt kijken, anders kunt kijken naar wat er in je 
eigen leven gebeurt, aan goeds en kwaads. Maar ook de 
wereldgebeurtenissen kunnen erdoor in een ander 
daglicht komen te staan. Zo luisterend en vierend zijn we 
op weg naar Pasen. Het feest van de verrijzenis, het feest 
van het Leven. Leven en niet de dood heeft het laatste 
woord. Ook de natuur laat dat weer keer op keer zien. De 
lente zit in de lucht, de natuur komt langzaam weer tot 
volle bloei en de dagen lengen echt. Ik zie naar deze tijd 
altijd vol verlangen uit. En ik voel dit ontluiken van de 
natuur dan ook tot in heel mijn lijf, van kop tot teen. Het 
licht, de zon laat zich niet alleen zien maar ook voelen. Ik 
wens ons allen toe dat Pasen voor ieder van ons echt een 
feest van Nieuw Leven mag zijn. 

Wim van den Berg, pastoor

Vanuit het Kerkbestuur

Website
Fred Hallebeek is in samenwerking met de pastores aan 
de slag gegaan om de website van onze parochie een 
opfrisbeurt te geven. We hopen dat ons gezamenlijke 
werk de website gebruiksvriendelijker maakt en nieuwe 
bezoekers van onze site nieuwsgierig zal maken naar 
onze parochie. Uiteraard staan we altijd open voor tips en 
adviezen: daarmee kunt u zich wenden tot de pastores. 

Regiodag in Rotterdam
Op zondag 15 april gaan we als regio vanuit Dordrecht, 
Middelburg en Eindhoven een dagje naar de parochie in 
Rotterdam. De bedoeling van dit bezoek is over de 
grenzen van de regio heen te kijken: hoe vergaat het de 
Oud-Katholieken in deze grote stad? Rotterdam is 
vertrouwd met het citypastoraat en dat heeft veel in de

parochie veranderd. We denken dat het interessant én 
leerzaam kan zijn om hun verhaal te horen. We gaan met 
de trein en willen in Rotterdam deelnemen aan de viering, 
die om 10.00 uur begint. Dus dat wordt vroeg opstaan op 
15 april. Na de viering drinken we koffie met de 
parochianen en daarna is er een gezamenlijke lunch, 
waarbij we vragen of ieder zelf meebrengt wat hij of zij 
nodig heeft. Daarna zal pastoor Hans de Rie ons het 
verhaal van de parochie vertellen en ons rondleiden in het 
bijzondere historische kerkgebouw. Gaat u mee? Dat 
hopen we van harte!
Graag aanmelden vóór 1 april bij onze secretaris Feli 
Platzer: okk.ehv.secretaris@gmail.com
Degenen die zich aanmelden ontvangen daarna informatie
over reistijden e.d.

Rectificatie
In de jaarplanning die is rondgestuurd stond een 
verkeerde datum voor onze gemeentevergadering, 
waarvoor onze excuses. De juiste datum is: zondag 13 
mei. Kijkt u even in uw agenda of u die verkeerde datum al
genoteerd had? Want we hopen op een goede opkomst 
op 13 mei!

Doop in onze kerk
Het verheugt ons dat we kunnen meedelen dat op zondag 
8 april Dani Pumareja, dochter van Renee en Dulce en 
zusje van Julia, gedoopt wordt in onze kerk. Dit zal 
gebeuren tijdens de eucharistieviering waarin Leonie zal 
voorgaan. U bent allen van harte welkom bij deze 
feestelijke viering. Wij wensen Renee en Dulce een goede
voorbereiding toe.

Gastheer en lector
We vinden het belangrijk om te informeren als een 
parochiaan een nieuwe taak op zich heeft genomen en 
zullen dat vanaf heden via de Nieuwsbrief doen. Want 
onze parochie leeft dankzij de inzet van ons allen en we 
zijn dankbaar dat velen zich daarvoor aanbieden. Om 
meteen de daad bij het woord te voegen: dhr. Anton de 
Bruin is bereid om op zondag gastheer te zijn voor en 
tijdens de vieringen. Bovendien is hij ook lector, zoals een 
aantal van u inmiddels al heeft kunnen ervaren tijdens een
viering in februari. Het kerkbestuur dankt voor deze inzet!

Landelijke kerk

Afscheid nemen
Op zaterdag 20 januari overleed emeritus aartsbisschop 
Antonius Jan Glazemaker in de leeftijd van 86 jaar. Op 27 
januari was in de Gertrudiskathedraal de 
eucharistieviering bij de uitvaart. Een indrukwekkend 
afscheid van een bijzondere mens, die zowel echtgenoot 
en vader als geestelijke en aartsbisschop was. Hij heeft 
veel betekend voor zijn gezin én voor de kerk en het was 
ontroerend om dit te mogen meemaken. Ook voor onze 
Eindhovense parochie heeft mgr. Glazemaker veel 
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betekend: hij was het die ervoor zorgde dat Eindhoven 
erkend werd als statie en op 18 oktober 1998 voorging in 
een feestelijke viering waarin deze Statie werd opgeheven
en de status van parochie ontving. We zijn dankbaar dat 
hij zijn gaven heeft ingezet voor onze kerk.

Bisschoppen in de Veertigdagentijd
Wij ontvingen als parochies een brief van pastoor Age 
Kramer (pastoor te Den Helder) met het nieuws dat onze 
bisschoppen samen met hem een experiment begonnen 
zijn: tijdens de Veertigdagentijd is er iedere week met een 
van beiden een videogesprek over de lezingen van 
komende zondag. Het doel hiervan is dat we mensen mee
willen nemen in het mooie, inspirerende van een gewone, 
wekelijkse kerkdienst. Of anders gezegd, zoals hij het zelf 
kort en bondig uitdrukt: we worden er zelf opgewekt van 
en dat gunnen we anderen ook.
Deze videogesprekken staan op Facebook, maar kunnen 
gemakkelijk gevonden worden door via de landelijke site 
van de kerk (okkn.nl) door te klikken op de verwijzing die u
daar vindt.
Er is wel een vraag bij dit experiment waar we uw hulp bij 
nodig hebben: wilt u ons laten weten of u het de moeite 
waard vindt om te kijken, om hiervoor op internet te gaan 
en ook of u er inderdaad opgewekt van wordt? En vindt u 
de videogesprekken zo de moeite waard, dat u er andere 
mensen buiten de kerk op zou attenderen? 
Graag uw reactie aan assisterend pastoor Leonie van 
Straaten (contactgegevens onder aan deze Nieuwsbrief).

Vorming liturgie: 

het Paastriduüm of Triduüm Sacrum
Als ik dit schrijf, zijn we net begonnen aan de 
Veertigdagentijd. Maar die tijd staat niet op zichzelf: het is 
de tijd die de voorbereidingstijd op het feest van Pasen 
markeert. En het feest van Pasen is van oudsher een 
Triduüm Sacrum, wat ‘drie heilige dagen’ betekent. Pasen 
is dus meer dan het feest van verrijzenis, dat we vieren in 
de Paaswake en op 1e Paasdag. Pasen is zelfgave, lijden,
sterven én opstaan. Deze drie dagen horen wezenlijk bij 
elkaar. 
Witte Donderdag is de dag van de zelfgave in Brood en 
Wijn: Jezus geeft zichzelf aan zijn leerlingen en met 
zichzelf geeft Hij hen (en dus ook ons, als wij zijn 
leerlingen zijn) de opdracht om ‘zo te doen om Hem te 
gedenken, totdat Hij wederkomt’. En dat gedenken doen 
we ook, iedere zondag. Jezus geeft zichzelf in de 
voetwassing, als een uiterst gebaar van dienstbaarheid, 
diaconie. Een gebaar dat alleen in liefde gesteld kan 
worden en zinvol is – de posities worden omgekeerd, 
zoals Jezus altijd de boel op zijn kop zet. Dienen is een 
vorm van jezelf geven in belangeloosheid en dat is juist 
voor de ‘eersten’, voor hen die macht hebben van cruciaal 
belang. Het gaat immers niet om hem, maar om de zaak 
die hij dient. Gods zaak. De Heer heeft ons een voorbeeld 
gegeven: wie leeft in de liefde, zal léven.
Goede Vrijdag is de dag van dood en duisternis. De dag 
van het lijden en sterven van Christus. De dag van het 
levensgrote kruis, het lijden van veel te veel mensen in 
onze wereld. Als wij Zijn lijden gedenken, stellen we allen 
die lijden in onze tijd in ons midden. We vereren niet het 
lijden, als we het kruis kussen, ons hoofd ervoor buigen en
erbij verwijlen. We vereren deze mens, die de strijd 
gestreden heeft en zichzelf, zijn leven gegeven heeft om 
het kwaad te overwinnen. Een uiterst paradoxaal geheim, 
dat het leven en de liefde sterker is dan de dood, maar dat

deze unieke mens er wel zijn leven aan verloren heeft.
Stille Zaterdag is de dag om het uit te houden – Hij is er 
niet meer, de Mensenzoon van wie zoveel verwacht is. De
dromen die we hadden en die op niets zijn uitgelopen. De 
mens die we liefhadden en die gestorven is. We weten 
niet hoe om te gaan met de leegte, de stilte. We moeten 
het uithouden – tot de nieuwe morgen.
Pasen is de nacht en de nieuwe morgen, waarin blijkt dat 
de dood niet het laatste woord heeft. Hij leeft! Een 
ervaring van licht, van verbijstering, door het besef dat wat
wij zien en weten niet alles is. Dat er meer is dan het 
zichtbare en dat dit ‘meer’ ons een richting wijst naar 
nieuw en opgewekt leven. Pasen vieren betekent opstaan,
je laten opwekken om te leven met het geheim van liefde 
en het op eigen wijze te verkondigen. 

Leonie van Straaten, assisterend pastoor

Herinrichting, stand van zaken

Een paar kleine punten opdat we allen op de hoogte en 
betrokken blijven. We zijn nog altijd in contact met het 
CFM, de Commissie Financiën en Materieel, om het 
integrale plan klaar te krijgen. Inmiddels is dit plan ook 
omgewerkt naar een technische werkbeschrijving en als 
deze in de ogen van de CFM voldoet, kunnen we op zoek 
gaan naar twee aannemers voor offertes, conform de 
regels van de landelijke kerk. Zoals we in een vorige 
Nieuwsbrief schreven, hebben we contact gezocht met 
Summa Bouw om te vragen of zij ons kunnen 
ondersteunen in de Herinrichting. Helaas is gebleken dat 
onze project teveel vraagt van de leerlingen, want zij doen
altijd hele kleine projecten op locatie. Maar we houden wel
contact omdat in de uitvoeringsfase er misschien wel 
kleinere klusjes zijn. 
Het vraagt een lange adem om van plannen tot uitvoering 
te komen, maar nu we dit eenmaal hebben aanvaard zijn 
we ook weer heel dankbaar met de kleine stapjes die we 
wel zetten. Zo is Gijs met een goed voorstel gekomen 
voor ‘leesplankjes’ die tussen de stoelen gehangen 
kunnen worden. En het goede nieuws is dat hij die zelf 
heeft ontworpen en ook zelf kan maken. We zijn blij met 
dit initiatief.

Leonie van Straaten, voorzitter Werkgroep Herinrichting

Extern aanbod: 

bibliodans in Bergeijk
Op donderdag 20 maart is er opnieuw een avond 
Bibliodans, verzorgd door Leonie van Straaten in de kapel 
van Gemeenschap De Hooge Berkt, Hooge Berkt 16 in 
Bergeijk. 
Tijd: 20.00 – 21.30 uur, mogelijkheid om 19.15 uur aan te 
sluiten bij het avondgebed.
Aanmelding vooraf is niet nodig, kosten: €10,-



Agenda

Maart
De voedselbank vraagt voor maart groenten in blik.
Elke zondag van de veertigdagentijd is er een 
uitgangscollecte. De opbrengst is voor de vastenactie.

Do 01-03 12u00 Middaggebed en Lunch
                19u30 Kerkbestuur

Zo 04-03 10u30 Eucharistieviering
3e zondag van de veertigdagentijd
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1ste lezing Exodus 20, 1-17
2e lezing Romeinen 7, 14-25
Evangelie Johannes 2, 13-22

Do 08-03 12u00 Middaggebed en Lunch
                19u30u Oase (gespreksgroep)

Za 10-03 9u00-16u00 Actie Present

Zo 11-03 10u30 Dienst van Schrift en Gebed
4e zondag van de veertigdagentijd
Voorganger lector Herman Ueffing
1ste lezing Jozua 4, 19 – 5,1 en 5, 10-12
2e lezing Efeziërs 2, 4-10
Evangelie Johannes 6, 4-15

Do 15-03 10u30 Bijbelgroep
   12u00 Middaggebed en Lunch

Zo 18-03 10u00 Gezamenlijke Oecumenische Dienst in 
Johanneskerk (Mercuriuslaan 1C, Eindhoven)
5e zondag van de veertigdagentijd
Voorgangers Ds. Bert-Jan van Haarlem en  assisterend-
pastoor Leonie van Straaten
Lezingen worden uitgezocht in de voorbereidingsgroep en 
zijn nog niet bekend.

Do 22-03 9u00-12u00 Poetsochtend
  12u00 Middaggebed en Lunch

       13u00-14u30 Zinvol ouder worden 2

Za 24-03 9u00-12u00 Poetsochtend

Zo 25-03 10u30 Eucharistieviering Palmzondag – Begin 
van de Goede week
Voorganger pastoor Wim van den Berg
Evangelie bij de palmwijding Marcus 11, 1-11
1ste lezing Jesaja 50, 4-7
2e lezing Filippenzen 2, 5-11
Evangelie Marcus 14, 1 - 15, 47

Wo 28-03 19u30 Chrismamis in St.Gertrudiskathedraal 
Utrecht

Do 29-03 12u00 Middaggebed en Lunch
   19u30 Eucharistieviering Witte Donderdag

Voorganger pastoor Wim van den Berg
1ste lezing Exodus 12, 1-14
2e lezing 1 Korintiërs 11, 23-32
Evangelie Johannes 13, 1-15

Vr 30-03 19u30 Dienst van Schrift, Gebed en 
Kruisverering 
Goede Vrijdag
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1ste lezing Hosea 6, 1-6
2e lezing Exodus 12, 21-28
Evangelie Johannes 18, 1 – 19,42

Za 31-03 20u30 Eucharistieviering
Paaswake
Voorganger pastoor Wim van den Berg
m.m.v. Strijps Kamerkoor
1ste  lezing Genesis 1, 1-2,3
2e lezing Exodus 14, 15-15,1a
3e lezing Ezechiël 36, 24-28
4e  lezing Romeinen 6, 3-11
Evangelie Marcus 16, 1-8

Zo 01-04 10u30 Eucharistieviering 1e Paasdag
Voorganger: emeritus-pastoor Piet Coemans
1ste  lezing Handelingen 10, 34-43
2e lezing Kolossenzen 3, 1-4
Evangelie Johannes 20, 1-18

Do 05-04 12u00 Middaggebed

Zo 08-04 10u30 Eucharistieviering en doop van Dani 
Pumareja
2e zondag van Pasen – Beloken Pasen
Voorganger assisterend pastoor Leonie van Straaten
1ste lezing Handelingen 3, 1-16
2e lezing 1 Johannes 5, 1-6
Evangelie Johannes 20, 24-31

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
wimvandenberg@telfort.nl / 06-25016839

Assisterend Pastoor Leonie van Straaten
Leonie@hetwoordinbeweging.nl / 06-21658754

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

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

Penningmeester Fred Hallebeek
fredhallebeek@on.nl / 06-12533678
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