
Nieuwsbrief 'Op Weg' 

nr. 34, maart 2020

Inleiding 
Het was een spannend gebeuren op zaterdag 15 februari 
jl. toen de verkiezing plaatsvond van de nieuwe 
aartsbisschop. Deze verkiezing vond plaats aan het einde 
van de mis ter ere van de heilige Geest. En er was maar 
één stemronde nodig om Bernd Wallet tot aartsbisschop te
kiezen. We zijn als kerk zeer verheugd met deze keuze en
wensen hem Gods zegen toe.
De komende tijd staat in het teken van voorbereiding op 
Pasen, de veertigdagentijd. In deze tijd mag er meer 
ruimte zijn voor gebed en verdieping en het is ook een tijd 
van meer aandacht voor de naasten. Dit kan door tijd te 
nemen voor een ander, maar ook door een bijdrage aan 
de vastenactie, u leest er verderop over. En er is natuurlijk 
de mand voor de voedselbank waarin u deze maand ook 
uw concrete gave kunt deponeren. De veertigdagentijd 
nodigt ook uit tot een vorm van vasten. Door iets te laten, 
bijvoorbeeld minder eten, minder t.v. of internet, kan er 
ruimte komen voor verdieping of dus ruimte voor een 
ander, voor een echte ontmoeting met die ander. 
Ontmoeten kunnen we elkaar in deze maand ook heel 
bijzonder tijdens de culturele middag of tijdens de 
seniorenlunch, ook daarover hieronder meer.
En in de vastengroet van de bisschop van Haarlem, Dick 
Schoon, vindt u zeker iets ter verdieping van deze 
bijzondere tijd voor Pasen.
In de agenda staan zoals gebruikelijk de vieringen en 
bijeenkomsten opgesomd. Genoeg om deze tijd goed en 
zinvol door te brengen.
Ik wens u allen een goede voorbereidingstijd toe.

Pastoor Wim van den Berg

Parochie

Vastenactie
Zoals ieder jaar bepaalt de bisschoppelijke commissie St. 
Paulus Missie en Diaconaat voor welk project in de 
Veertigdagentijd in alle parochies wordt gecollecteerd. In 
overleg met St. Paulus mogen wij als parochie ons eigen 
project als vastenactie-project gebruiken. En dat is: de 
inzameling van bijdragen voor de Filipijnse student, die wij 
ondersteunen om de studie te kunnen bekostigen 
(ongeveer €1000,- jaarlijks). Dat doen we verder het 
gehele jaar door, maar dan in het kader van ons 
jubileumjaar en los van de normale collecten. Dus vanaf 
Aswoensdag tot en met Paaszondag is de 
uitgangscollecte voor de studie van Reynollex Ragaodao, 
student op het Seminarie van de IFI (Iglesia Filipina 
Independiente ), de onafhankelijke Filipijnse Kerk met wie 
de OKK in volledige communio is. Leonie van Straaten 
heeft ons hierover na haar verblijf aldaar geïnformeerd. Wij
verwachten ook regelmatig bericht te mogen ontvangen 
over de voortgang van de studie van Reynollex. De 
uitgangscollecte wordt hierbij nog eens extra aanbevolen.

Culturele middag
Een heel speciale zaterdagmiddag vindt plaats op 14 
maart. De vaste huurders van ons kerkgebouw stellen zich
aan u en aan elkaar voor. Zo zal bijvoorbeeld fotoclub 
Ericamera foto’s van zijn leden laten zien en vertellen wat 
een geslaagde foto kenmerkt. Ook wij als parochie stellen 
ons voor aan de bezoekers. Verder kunt u genieten van 
een bijzonder concert van het Strijps Kamerkoor met 
liederen en teksten rond het thema ‘De gelukkige stad’. 
Voor koffie/thee met iets lekkers erbij wordt gezorgd. Er is 
ook voldoende tijd om elkaar informeel te ontmoeten.
Het programma duurt van 14:00-17:00 uur. Daarna is er 
nog gelegenheid om na te praten bij een glaasje en een 
knabbeltje. U bent allen van harte welkom, breng ook 
familie, vrienden of buren mee!

Seniorenlunch
Donderdag 26 maart is er weer een lunch voor onze 
senioren: zoals iedere donderdag is er om 12 uur een 
meditatief middaggebed en lunchen we aansluitend met 
elkaar. Het verschil is dat u deze keer niets hoeft mee te 
brengen, omdat er een gedekte tafel voor u klaar staat. 



En we nemen er wat langer de tijd voor dan gebruikelijk. 
Dus het is een kans voor ontmoeting! Als u van plan bent 
te komen, dan wel graag even aanmelden bij onze 
secretaris mevrouw Feli Platzer via een mailtje: 
okk.ehv.secretaris@gmail.com 

Website
Wist u dat het nieuws over de gekozen nieuwe bisschop 
Bernd Wallet binnen een uur op onze Eindhovense 
website stond? Wist u dat onze pastores regelmatig een 
foto met korte tekst aan de webmaster toesturen, als ze 
ergens in het land zijn of als er in de parochie iets 
bijzonders gebeurt? Wist u dat in de nieuwsberichten die 
onze webmaster plaatst, er vaker een link staat naar een 
gerelateerd onderwerp? 
Ja, wist u dat allemaal al? Dan bent u een trouwe 
bezoeker van onze website!
Nee, wist u dit nog niet? Dan is het de moeite waard om 
onze site regelmatig te bezoeken, want het is jammer als u
niet weet wat er op onze site allemaal te zien is en het zou
zomaar kunnen dat u achter de feiten aan gaat lopen! Kijk 
dus op www.eindhoven.okkn.nl

Toegetreden
Tijdens de eucharistieviering op zondag 2 februari jl. is 
dhr. Peter Wels als lid toegetreden tot onze kerk. Wij 
wensen hem op deze plaats nogmaals proficiat en dat hij 
zich in onze kerk thuis mag voelen.

Landelijke kerk

Verkiezing nieuwe Aartsbisschop
Op 15 februari j.l. is priester Bernd Wallet met absolute 
meerderheid in de eerste stemronde gekozen tot nieuwe 
aartsbisschop van de Oud-Katholieke Kerk. Als 
Eindhovense parochie waren we royaal vertegenwoordigd 
en het was heel bijzonder om dit mee te maken. De mis 
van de heilige Geest was de bedding voor de verkiezing 
en wie erbij was zal het beamen: heilige Geest kwam 
aanwezig in onrust, enthousiasme, vreugde en ontroering. 
Er is van alles te lezen over de nieuwe bisschop-elect op 
onze eigen website en op de landelijke site. Belangrijk is 
nu in ieder geval de voorgenomen datum van de wijding: 
zondag 21 juni 2020. 

Vastengroet
Herderlijke groet bij het begin van de vastentijd 2020  
(* doorhalen wat niet van toepassing is) 
Zusters en broeders in Christus, Het begin van de 
vastentijd markeert een einde en nieuw begin. We breken 
met gewoontes die ons belasten en die ons gebonden 
houden aan het verleden. Iemand vergeleek dat ooit met 
een springplank, waar je je van afzet om een flinke sprong 
te maken. Je zet je af tegen een zwaar of misschien zelfs 

belastend verleden om de sprong naar een nieuwe 
toekomst te maken. Wie dat gevoel van een springplank 
kent – en wie herinnert zich niet bibberend de duikplank 
van zijn zwemles vroeger? – die weet, dat voor zo’n 
sprong hoop en vertrouwen nodig zijn. Hoop, dat je ook 
weer ergens een zachte landing maakt en vertrouwen dat 
je het kúnt en niet in paniek raakt of bang wordt. Een paar 
weken geleden verkeerde onze hele kerk in spanning over
de vraag wie de nieuwe aartsbisschop van Utrecht zou 
gaan worden. Hoewel deze boodschap enige tijd vóór die 
verkiezing is geschreven (en daardoor ook maar door één 
bisschop is ondertekend), waag ik het er vanuit te gaan 
dat onze vraag positief is beantwoord. Ook een einde en 
nieuw begin, zo zal het gevoel van velen zijn bij deze 
wisseling van de wacht. De nieuwe bisschop zal 
ongetwijfeld nieuwe eigen accenten aanbrengen in de 
contacten met geestelijken en leken van het bisdom, van 
de landelijke kerk en in de samenwerking met andere 
kerken binnen de Unie van Utrecht en daarbuiten. Maar 
het zal voor hem/haar* wellicht ook een troostende 
ervaring zijn dat veel gewoon zal doorgaan. We 
verwachten natuurlijk dat de nieuwe bisschop een flinke 
slinger aan het wiel van het kerkelijk bedrijf zal geven, 
maar dat hij/zij* dat wiel helemaal opnieuw moet uitvinden 
is niet nodig – en dat kan voor de bisschop zelf en voor 
vele anderen een troostende gedachte zijn. Een nieuwe 
sprong naar de toekomst is het, in hoop en vertrouwen. 
Eigenlijk is het hele verhaal dat de Bijbel vertelt, zo’n 
sprong naar een nog niet ingevulde toekomst. Aan het 
begin krijgen we wel te horen dat God hemel en aarde 
schept, maar over die hemel horen we vervolgens 
bijzonder weinig. Alle aandacht in het vervolg lijkt vooral 
gericht op de aarde en wat zich daarop afspeelt, de 
geschiedenis van Gods verbond met mensen. Wie 
oppervlakkig kijkt, ziet niet meer dan een geschiedenis van
vallen en opstaan, telkens weer, in allerlei variaties, een 
verleden dat mensen belast of vastpint. Maar wie 
nauwkeuriger hoort, die merkt een onderstroom op van de 
verwachting van de Messias. Die zal de schepping 
voltooien en met zijn komst breekt de hemel op aarde aan.
Met opzet wordt deze toekomst niet nauwkeurig ingevuld, 
maar slechts in beelden uitgedrukt, juist omdat de 
voltooiing van Gods toekomst ons verstand en zelfs onze 
wildste fantasie te boven gaat. Zoals in de tempel van 
Jerusalem tussen de twee engelen op de ark van het 
verbond geen godenbeeld staat en zoals de naam van de 
Heer God niet uitgesproken, maar slechts met vier letters 
JHWH wordt aangeduid, zo is straks ook het graf van de 
verrezen Heer leeg. Gods toekomst is grenzeloze liefde. 
Aan het begin van de vastentijd bestrooien we ons hoofd 
met as. We krijgen daarbij te horen, dat we stof zijn en tot 
stof zullen wederkeren. Sommigen horen in deze woorden 
dat we worden vastgepind op onze vergankelijkheid en dat
we vooral niet moeten denken dat we iets voorstellen. 
Inderdaad klinken die woorden in het bijbelboek Genesis 
als de mens Gods gebod net heeft overtreden en daarmee
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de doodstraf over zichzelf heeft afgeroepen. Maar dat 
laatste gebeurt nu net niet: de mens wordt begenadigd. Er 
wordt hem gezegd dat hij de akker kan bewerken – en 
daarmee blijkbaar zelf in leven blijft. En de vrouw kan 
kinderen baren – en daarmee leven doorgeven. Alle 
menselijk leven inclusief onze inzet voor kerk en 
samenleving gaat niet zonder pijn en moeite, maar met 
Gods toekomst voor ogen krijgt het zin en richting. We 
kunnen leven voor zijn aangezicht, de sprong van het 
geloof wagen en ons inzetten om met hoop en vertrouwen 
ons leven te delen met God en met onze naasten. In de 
hoop dat de eigen accenten die de nieuwe bisschop in ons
kerkelijk leven zal aanbrengen, bijdragen tot het 
openhouden van Gods toekomst en dat wij allen op onze 
weg naar Pasen groeien in de vreugde om ons geloof, 
wens ik u een gezegende vastentijd.

 + Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem

Studiedag pastores
Tweemaal per jaar is er een studiedag voor de 
geestelijkheid, waarop we ons met elkaar in een thema 
verdiepen. Op 19 maart komen we bij elkaar en gaat het 
over de eucharistische gebeden. We zullen ons verdiepen 
in de structuur en de betekenis om een en ander op te 
frissen. En we wisselen uit over onze ervaringen in het 
gebruik van de verschillende gebeden. Misschien merkt u 
er op den duur wel iets van in de zondagse 
eucharistieviering.

Kerk in stad & regio

Luchthaven pastoraat
Er kwam een jonge man de gebedsruime binnen die 
vroeg: “Mag ik hier bidden?” “Natuurlijk, daar is het voor 
bedoeld.” Hij ging in een stoel zitten, deed zijn ogen dicht 
en begon geluiden voort te brengen. Het was geen taal, 
het waren klanken zonder betekenis (in mijn oren). Het 
duurde twintig minuten (ik heb dat bijgehouden). Zoiets 
had ik nog nooit meegemaakt. Toen het was afgelopen 
deed hij zijn ogen open en zag mijn verbazing. Hij zei dat 
het tongentaal was. Toen begon hij te vertellen over de 
baptistengemeenschap waar hij lid van was en gaf mij 
daar een kaartje van. Hij vond dat ik maar eens aansluiting
moest zoeken bij een dergelijke gemeenschap bij mij in de
buurt en hij was erg overtuigd van het heil dat daar te 
vinden is. Ik heb hem bedankt en een goede reis gewenst.
Het is bijzonder om mensen te ontmoeten die op 
uiteenlopende manieren uiting geven aan hun geloof. 
Maar ik ben toch blij dat ik hoor bij een kerk waar mensen 
mogen zoeken en aarzelen.

Mirjam van Nie, luchthavenpastor

Bibliodans in Bergeijk
Op woensdagavond 11 maart is er een Bibliodans-
programma in Gemeenschap De Hooge Berkt in Bergeijk 
(Hooge Berkt 16) over ‘Broederschap, wees er niet bang 
voor’. Het thema van deze avond past in de context van de
Veertigdagentijd: Veertigdagentijd als woestijntijd, tijd van 
gebed en beproeving. Hoe blijf je samen onderweg? We 
staan oog in oog met elkaar, met onszelf en met God. 
Inhoudelijk is het programma geënt op het verhaal van 
Kaïn en Abel. Van harte welkom om dit alles in beweging 
te onderzoeken.
Aanmelden is niet nodig, de onkosten bedragen €10,- 

Leonie van Straaten

Agenda
De Voedselbank vraagt voor maart: groenten in blik
Elke zondag van de veertigdagentijd is er een 
uitgangscollecte. De opbrengst is voor de vastenactie.

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



Do 05-03 11u00 – 12u00 Vergadering feestcommissie
   12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch
   19u30 – 21u00 Oase

Za 07-03 Actiedag Present door onze parochie

Zo 08-03 10u30 – 12u00 Dienst van Schrift en Gebed
Tweede zondag van de veertigdagentijd
Voorganger lector Herman Ueffing
1ste lezing Exodus 24, 12-18
Graduale Psalm 33, 12-22
2e lezing Filippenzen 3, 7-14
Evangelie Matteüs 17, 1-9
Uitgangscollecte: Vastenactie

Di 10-03 16u00 - Vergadering Utrechtse Geestelijkheid 

Do 12-03 12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch
       10u30 – 12u00 Bijbelgroep

   19u30 – 21u00 Kerkbestuur

Za 14-03 14u00 -18u00 Culturele middag  in de kerk 
vanwege 75 jarig jubileum (16u00 concert)

Zo15-03 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
Derde zondag van de veertigdagentijd
Voorganger assisterend pastoor Leonie van Straaten
1ste lezing Exodus 17, 1-7
Graduale Psalm 95
2e lezing 1 Korintiërs 10, 1-13
Evangelie Johannes 4, 5-26 (27-42)
Uitgangscollecte: Vastenactie

Di 17-03 20u00 – 21u30  Queerbijbelgroep 

Do 19-03 Feest van de heilige Jozef
  10u15 – 15u45 Studiedag voor de geestelijkheid

               12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch

Zo 22-03 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
Vierde zondag van de veertigdagentijd 
Voorganger Piet Coemans
1ste lezing 1 Samuël 16, 1-3 (4-9) 10-13
Graduale Psalm 23
2e lezing Efeziërs 5, 8-14
Evangelie Johannes 9, 1-3 914-25) 26-39
Uitgangscollecte: Vastenactie

Ma 23-03 14u00 – 16u00 Leesgroep

Wo 25-03 18u00 – 20u00 Samen eten
in het Cruydenhuisch, Kalmoesplein 73, Eindhoven
Aanmelden vooraf bij lector Herman Ueffing
(herman@ueffing.nl) 

Do 26-03 12u00 – 13u30 Middaggebed en Lunch voor      
   Senioren

   20u00 – 21u30 2e bijeenkomst vormseltraject

Za 28-03 10u00 – 15u30 Kerkmeestersdag in Amersfoort

Zo 29-03 10u30 - 12u00 Eucharistieviering
Vijfde zondag van de veertigdagentijd 
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1ste lezing Ezechiël 7, 1-3 (4-10) 11-14
Graduale Psalm 130
2e lezing Romeinen 8, 8-11
Evangelie Johannes 11, 1-4 (5-16) 17-44
Uitgangscollecte: Vastenactie
 
Do 02-04 09u00 – 12u00 Poetsochtend 

   12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch
   19u30 – 21u00 Oase

Zo 05-04 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
Palmzondag – Begin van de Goede Week
Voorganger pastoor Wim van den Berg
Evangelie bij de palmwijding Matteüs 21, 1-11
1ste lezing Jesaja 50, 4-7
Graduale Psalm 73, 13-20
2e lezing Filippenzen 2, 5-11
Evangelie Matteüs 26, 1 - 27, 66
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
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