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Goede Week en Pasen
De veertigdagentijd ligt al voor het grootste deel achter 
ons. Een tijd waarin we ons voorbereiden op het grote 
Paasfeest. Het feest van het licht, van de overwinning van 
het licht op de duisternis. Het vastenboekje dat de kerk 
ons aanbiedt draagt de titel ‘Dragers van het licht’. Het is 
daarmee een uitnodiging aan ons allen dat wij dat licht van
Pasen steeds uitdragen, steeds verder dragen. Dat is 
geen eenvoudige opgave, zeker niet wanneer de 
duisternis op ons levenspad komt, soms wel heel dichtbij. 
Het plotselinge overlijden van pastoor Remco Robinson, 
voor wie de duisternis te groot was geworden, heeft ons 
als kerk geschokt en ons in vertwijfeling achtergelaten. Het
licht van Pasen lijkt dan wel heel ver weg. Een vraag als 
‘waar is God nu?’ komt in je op. Is er dan geen enkele 
zekerheid in dit leven, zelfs niet in het geloof? Geloven is 
een werkwoord, het is geen vaststaand feit. Je moet er 
steeds aan werken, er mee bezig zijn. Wij willen dat als 
parochiegemeenschap blijven doen, met elkaar omdat je 
elkaar zo hard nodig hebt wanneer er duisternis opdoemt 
in je eigen leven, maar ook in het leven van de wereld. De 
aanslagen in Utrecht en in Nieuw-Zeeland verduisteren zo 
maar het licht. Toch gaan we weer Pasen vieren omdat de
duisternis niet het laatste woord heeft maar het licht van 
God. In de aanloop naar Pasen vieren we Palmzondag om
Jezus intocht in Jeruzalem te gedenken en luisteren we 

naar zijn passieverhaal. We vieren Witte Donderdag 
waarin Jezus ons zijn testament nalaat: ‘dienstbaar zijn 
aan elkaar’. En de dag erna verenigen wij ons met zijn 
lijden en sterven om uiteindelijk Pasen te vieren. Jezus 
verrijzenis vernietigt de dood, vernietigt de duisternis en 
geeft ons hoop dat God ons nooit in de steek laat maar 
altijd naar ons blijft omzien. Ik wens ons allen alvast een 
zalig Pasen toe.
(de foto hier naast laat ons de kruisboom zien in onze 
kerk– gemaakt en gerealiseerd door Fred en Yvonne 
Hallebeek – waarbij iedere week een symbool geplaatst 
wordt naar aanleiding van het evangelie van die zondag)

Wim van den Berg, pastoor

Parochie

Seniorenlunch 
Op 4 april is er een lunch voor senioren. Mieke en Anton 
de Bruin zullen voor een heerlijke soep en lekkere 
broodjes zorgen. We beginnen om 12:00 uur met het 
middaggebed, aansluitend is dan de lunch.  
In verband met de voorbereiding is het fijn als u zich zo 
snel mogelijk aanmeldt (uiterlijk 2 april) per mail 
(okk.ehv.secretaris@gmail.com) of telefonisch (040-
2432597). Mocht u geen vervoer hebben, geef dat ook 
even door.
Kom vooral, het is een mooie gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten!

Poetsochtend voor Pasen
Om ons kerkgebouw op haar paasbest te krijgen is er op 
donderdag 11 april een grote poetsbeurt gepland. We 
poetsen samen van 9.00 uur tot 12.00 uur. Komt u een 
handje meehelpen? Graag even opgeven bij Mieke de 
Bruin. 

Een dagje Wittem…
Vorig jaar heb ik wat verteld over Klooster Wittem, waar 
mijn dagelijkse werk ligt, over de plek en de geschiedenis. 
Het is een bedevaartsplaats voor Maria en Gerardus en 
fungeert als een streekkerk voor het Heuvelland. Het 
pastoraat van de plek ligt in handen van de 
redemptoristen. Ikzelf voel een grote verwantschap tussen
de boodschap van deze congregatie en de Oud-Katholieke
Kerk, met name in de open visie op christendom en 
samenleving. 
Op deze avond werd voorgesteld om als parochie een 
bezoek te brengen aan Wittem. Vandaar dat ik jullie nu 
hiervoor uitnodig.
Op zondag 28 april zijn jullie allen van harte welkom. We 
sluiten ons aan bij de eucharistie om 11.00 uur in de 
(grote) Gerarduskapel. Aansluitend (12.00 uur) ontvang ik 
jullie in de kloosterrefter voor een tweede communie (en 
tweede collecte). Voor wie dan wil, volgt een korte 
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rondleiding door de barokkerk, de kapellen en het klooster 
met de monumentale kloosterbibliotheek. 
Daarna kan ieder zijns/haars weegs gaan. Ga in ieder 
geval nog naar de kloosterboekwinkel! Direct in de 
omgeving van het klooster is voldoende 
horecagelegenheid voor een lunch. Vanuit het klooster kun
je prachtig wandelen; daarvoor hebben we ook routes met 
diverse afstanden beschikbaar. 
Ik zie uit naar jullie komst!
Zet de navigatie op Wittemer Allee 32 Wittem. Meer 
informatie vind je op www.klooosterwittem.nl.

Jeroen de Wit 

Queerbijbelgroep op zondag
Sinds eind vorig jaar is er maandelijks een 
queerbijbelgroep in onze parochie actief. Deze groep, 
onder leiding van pastoor Wim, verdiept zich iedere keer in
een stukje bijbeltekst en probeert deze tekst dan te lezen 
door een zogenaamde ‘roze bril’. Dat wil zeggen dat 
vragen over (homo)seksualiteit aan de orde komen, dat de
norm van heteroseksualiteit uitgedaagd wordt en dat er 
wellicht nieuwe perspectieven geopend worden  op 
gender, seksualiteit en diversiteit in relatie tot de Bijbel, de 
kerk, de theologie en de samenleving. Deze 
bijeenkomsten vinden steeds plaats op de tweede 
dinsdagavond van de maand. Om ook anderen de 
gelegenheid te bieden om eens aan te sluiten zal de 
volgende bijeenkomst plaats vinden op zondag 7 april, 
aansluitend aan de viering van die zondag. Na de koffie 
beginnen we dan rond 12.00 uur (tot uiterlijk 13.30 uur). 
Een ieder is welkom!

Augustinuslezing
De tweede lezing in onze Augustinus lezingencyclus vindt 
plaats op donderdag 25 april door drs. Hans van Reisen 
met als titel ‘Augustinus over Maria Magdalena’. De avond 
begint om  19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. De 
lezing vindt plaats in onze kerk. De toegang is gratis, een 
vrijwillige bijdrage is welkom. 
Drs. Hans van Reisen (*1957) is theoloog en 
studiesecretaris van het Augustijns Instituut in Eindhoven. 
In de loop van de jaren publiceerde hij met anderen 
verschillende boeken met vertalingen van Augustinus en 
Ambrosius. Verder publiceert hij artikelen in verschillende 
vaktijdschriften en ten slotte organiseert en begeleidt hij 
studie- en bezinningsdagen over Augustinus.
Tijdens de bijeenkomst is een boekentafel beschikbaar 
met daarop alle beschikbare vertalingen van Augustinus 
(en Ambrosius). Betaling met contant geld of op nota.

Om te noteren
Op zondag 2 juni viert onze pastoor Wim van den Berg dat
het 25 jaar geleden is dat hij tot priester gewijd werd. We 
willen dat samen vieren met een feestelijke 
Eucharistieviering (aanvang 11.00 uur) gevolgd door een 
gezamenlijke lunch. U kunt de datum alvast noteren. 
Ook om alvast te noteren: op zaterdag 11 mei vindt de 
tweejaarlijkse Bisdomdag plaats. Het belooft een 
inspirerende dag te worden. Binnenkort meer informatie 
hierover.

Landelijke Kerk

Publiekslezing in Utrecht
Op donderdag 4 april vindt de publiekslezing plaats door 
Rowan Williams. De avond begint om 19.00 uur met de 

Evensong gezongen door de Camerata Trinitati. En 
aansluitend houdt Rowan Williams de lezing (in het 
Engels) met als thema “Urban Spirituality”. Daarna is er 
ruimte voor gesprek en vindt de presentatie plaats van de 
Nederlandse vertaling van zijn boek ‘Holy Living’. Het boek
is ter plekke te koop en men kan het laten signeren door 
Rowan Williams. Locatie: Oud-Katholieke 
Gertrudiskathedraal Willemsplantsoen 2, Utrecht. De 
toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs 
gesteld.

Overlijden pastoor Robinson

Op zondag 10 maart jl. overleed priester dr. Remco 
Robinson (39). De kerk verliest in hem een toegewijd 
pastor van de oud-katholieken in Zeeland, een betrokken 
docent praktische theologie aan het Oud-Katholiek 
Seminarie, een goede collega en een betrokken lid van het
Collegiaal Bestuur. We namen van hem afscheid op 
maandag 18 maart in de kerk van Middelburg. Daarna 
hebben wij hem begraven op het kerkhof in Vlissingen. We
wensen zijn nabestaanden heel veel troost en sterkte toe. 
Moge pastoor Remco Robinson rusten in vrede.

Voorjaarssynode
Op 16 maart vond in Hilversum een extra Synode plaats.  
De najaarssynode 2018 besteedde uitgebreid aandacht 
aan het rapport van de commissie Stevens en aan het 
plan van aanpak, opgesteld door het Collegiaal Bestuur 
(CB), waarmee de aanbevelingen uit dit rapport omgezet 
worden in concrete maatregelen. Daardoor konden niet 
alle agendapunten behandeld worden en zijn ze 
doorgeschoven naar deze extra synode in maart.
Een belangrijk agendapunt was de meerjarenbegroting 
gebaseerd op een meerjarenbeleidsplan dat het CB de 
komende maanden zal uitwerken. Men wil o.a. de 
noodzakelijke balans vinden tussen de pastorale aandacht
voor de parochies en de kosten en financiering daarvan. 
Het CB brengt voor de jaren 2020-2023 de gewenste 
formatie-omvang voor de parochies in kaart en de 
bisschoppen zullen dit in de komende maanden met de 
kerkbesturen bespreken.  Het CB buigt zich ook over de 
visie op de kerk. Ook wij als parochie zullen samen over 
dit onderwerp moeten nadenken, voor helderheid voor 
onszelf en als input voor de synode. In de 
gemeentevergadering op 16 mei zal dit onderwerp 
besproken worden.

Feli Platzer, 2e synodaal

Internationaal

Kennismaken met de Iglesia Filipina Independiente
Ik ben van 2 – 20 maart in ACTS, één van de 
priesterseminaries van de Filipijnse onafhankelijke kerk 
(IFI), die in 1905 is begonnen. Ik ben hier uitgenodigd om 
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de jaarlijkse retraite van de (64!) seminaristen te 
begeleiden en workshops Bibliodans te geven. Het is een 
bijzondere omgeving en een indrukwekkende ervaring. 
Wat ik hier meemaak zal zeker in mij doorwerken en soms
te horen zijn, misschien. Want leven met deze christenen 
verandert mij: 
- Het opent mijn ogen voor de werkelijkheid van angst, die 
hier in een levend geloof is ingebed. Want in de recente 
geschiedenis zijn priesters van de IFI vermoord vanwege 
de strijd voor gerechtigheid voor de boeren, voor de 
armen. 
- Het opent mijn oren voor de getuigenissen van jonge 
mensen, die zich geroepen voelen om als man of vrouw in 
de IFI priester te worden – er zijn momenteel 64 
seminaristen. Zij vertellen mij dat ze de moeilijke 
omstandigheden van dit leven zien als een kans, om te 
groeien in hun getuigenis. 
- Het raakt mijn hart, vanwege de creativiteit om van ‘niets’
iets te maken door het gezamenlijk aan te pakken. Ik 
ervaar een nieuwe manier van ‘sharing’ en een grote 
gastvrijheid, die niet zomaar op papier is uit te leggen. En 
naast al mijn ervaringen word ik door hen aangesproken 
op stappen aan onze kant, om onze oecumenische 
katholiciteit concreter gestalte te geven. Dat vraagt wel wat
verder denkwerk en overleg. In deze weken bereikt me het
bericht van het overlijden van onze priester Remco 
Robinson. Hij blijkt hier door de rector, een aantal priesters
en een bisschop gekend te zijn én gewaardeerd te worden
en het is heel troostend om dit verdriet en het 
onbegrijpelijke te delen. Het is goed om mee te maken hoe
de rector dit gebeuren meteen integreert in het dagelijks 
leven: er wordt over Remco verteld en er wordt regelmatig 
voor hem en voor onze kerk gebeden. Ook daar gaat 
troost vanuit. Het zijn al met al indrukwekkende weken, 
waarin ik veel mag meemaken én ook mijn kwaliteiten mag
inbrengen. Ik kom in situaties die mij af en toe diep 
ontroeren. 

Leonie van Straaten, assisterend pastoor

een moment van reflectie

en weer volop in beweging

Kerk in de stad & regio

Bibliodans in Bergeijk
Dinsdag 2 april, 20u00 - 21u30: Bibliodans.
We brengen het gehoorde Woord van de afgelopen 
zondag in beweging. 
Begeleiding: Leonie van Straaten
Plaats: Gemeenschap De Hooge Berkt, Hooge Berkt 16 in 
Bergeijk.
Onkosten: €10,00
Om 19u15 ook welkom om vooraf deel te nemen in het 
avondgebed.

Luchthavenpastoraat
Sport
Aan de buitenkant van de terminal van Eindhoven Airport 
bevindt zich een grote afbeelding van de selectie van PSV.
“Een officiële luchthaven voor PSV”, staat er bij. Vaak zijn 
er in de terminal groepen sporters te zien. Ze dragen 
allemaal dezelfde kleding, waar op staat welke sport ze 
beoefenen. “Taikwondo association” bijvoorbeeld. Er was 
een vliegtuig geland uit Edinburgh. Uit de schuifdeuren in 
de aankomsthal, kwam een groep mannen met rode 
baarden. Allemaal droegen ze een geruite kilt, en 
kniekousen met flosjes. Ik hoefde niet te vragen, waar ze 
vandaan kwamen, maar ik vroeg wel waar ze naartoe 
gingen. Ze gingen een rugbywedstrijd spelen in Tilburg. Ik 
zag een groep jongens, van ongeveer tien jaar, met 
Feyenoord shirtjes. Ik zie dat jullie van Feyenoord zijn, zei 
ik, wat doen jullie dan op Eindhoven Airport. De begeleider
vertelde dat ze in Polen mee gingen doen aan een 
voetbaltoernooi. Ik vertelde dat ik luchthavenpastor ben. 
De begeleider begreep onmiddellijk wat dat is. Hij zei, dan 
kunt u wel een gebedje voor ons doen. Dat beloofde ik, en 
heb ik gedaan, later in de gebedsruimte. Sport en geloof 
kunnen soms een verrassende combinatie vormen.

Mirjam van Nie



Agenda

De voedselbank vraagt voor april: langhoudbare melk
Elke zondag van de veertigdagentijd is er een 
uitgangscollecte. De opbrengst is voor de vastenactie.

Do 04-04 12u00 Middaggebed en Lunch 
  (in het bijzonder voor Senioren) 

   19u30 Oase

Zo 07-04 10u30 Eucharistieviering
Vijfde zondag van de Veertigdagentijd
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1e lezing Jesaja 58, 7-10
Graduale Psalm 126
2e lezing Filippenzen 3, 7-14
Evangelie Lucas 20, 9-19
Uitgangscollecte: Vastenactie

   12u00 – 13u30 Queerbijbelgroep

Do 11-04 09u00 – 12u00 Poetsochtend
   12u00 Middaggebed en Lunch
   19u30 Kerkbestuur

Zo 14-04 10u30 Eucharistieviering
Palmzondag
Voorganger pastoor Wim van den Berg
Evangelie bij de intocht Lucas 19, 29-40
1e lezing Jesaja 50, 4-7
Graduale Psalm 73
2e lezing Filippenzen 2, 5-11
Evangelie Lucas 22, 1 - 23,56
Uitgangscollecte: Vastenactie

Wo 17-04 19u30 Chrismamis 
(waarin zegening van de heilige oliën) in 
St.Gertrudiskathedraal te Utrecht

Do 18-04  12u00 Middaggebed en Lunch
    19u30 Eucharistieviering

Witte Donderdag
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1e lezing Exodus 12, 1-14
Graduale Psalm 81
2e lezing 1 Korintiërs 11, 23-32
Evangelie Johannes 13, 1-15
Evangelie aan het einde Matteüs 26, 30-46a
Uitgangscollecte: Vastenactie

 
Vr 19-04 19u30  Dienst van Schrift, Kruisverering en 
Gebed 
Goede Vrijdag
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1e lezing Wijsheid 2, 1 en 12-24
Graduale Psalm 69, 14-22
2e lezing Exodus 12, 21-28
Evangelie Johannes 18, 1 – 19, 42

Za 20-04 21u00 Paaswake en Eucharistieviering
Met medewerking van het ‘Strijps Kamerkoor’
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1e lezing Genesis 1, 1 -2,3
2e  lezing Exodus 14, 15 – 15, 1a
3e lezing Sefanja 3, 12-20
1e lezing NT Romeinen 6, 3-11
Evangelie Lucas 24, 1-10

Zo 21-04 10u30 Eucharistieviering
Eerste zondag van Pasen
Voorganger emeritus-pastoor Piet Coemans
1e lezing Handelingen 10, 34 -43
Graduale Psalm 118, 15-24
2e lezing Kolossenzen 3, 1-4
Evangelie Johannes 20, 1-18
Uitgangscollecte: Zusterkerken

Wo 24-04 18u00 Samen eten
Restaurant  ‘De gammele Geit’, Heuvel 10, Geldrop
Aanmelden vooraf bij lector Herman Ueffing 
(herman@ueffing.nl) 

Do 25-04  12u00 Middaggebed en Lunch
                 19u30 Augustinuslezing(2) (Hans van Reisen)

Zo 28-04 Bezoek Klooster Wittem
met daar vieren van de Eucharistie
Tweede zondag van Pasen

Ma 29-04 14u00 – 16u00 Leesgroep

Do 02-05 12u00 Middaggebed en Lunch
   19u30 Oase

Zo 05-05 Eucharistieviering
Derde zondag van Pasen
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1e lezing Handelingen 5, 17-29
Graduale Psalm 33, 1-11
2e lezing Openbaring 5, 6-14
Evangelie Lucas 24, 35 - 48

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

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
fredhallebeek@on.nl / 06-12533678

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