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Bemoediging in tijden van corona 
Onderweg naar Pasen heeft onze kerk evenals andere 
kerken besloten om een afslag te nemen, omwille van de 
richtlijnen die nu gelden. Het is heel aangrijpend dat wij dit 
jaar niet fysiek samen Pasen kunnen vieren en dat nu 
besloten is dat de kerk tot 1 juni dicht zal blijven. Het 
coronavirus bepaalt ons dagelijks leven, het woord spookt 
in ons hoofd en beheerst onze media. Het zijn ongekende 
tijden, er zijn vele scenario’s en niemand weet echt hoe 
het zich zal ontwikkelen. 
Onderweg naar Pasen worden we dus beproefd om te 
geloven. Geloven is een keuze om te vertrouwen, is 
staande blijven in het ‘niet weten’. Dat betekent niet dat we
geen zorgen mogen hebben, of dat we de angst die af en 
toe de kop op steekt moeten onderdrukken of verstoppen. 
Geloven maakt ons niet naïef en blind voor de realiteit, 
maar helpt ons daarmee om te gaan, draagt ons door de 
woestijn. De Bijbelverhalen in deze Veertigdagentijd 
kunnen ons onderweg troosten en bemoedigen, want ze 
vertellen ons over ervaringen van mensen op de weg van 
geloof. En ze brengen ons in relatie met Jezus Christus, 
die zelf beproefd werd, vanaf het begin in de woestijn tot 
en met zijn kruisweg: hij ging de weg ten einde om de 
grote daden van God openbaar te maken. Hij ging zijn 
weg, tot voorbij de dood. Een groot geheim, het geheim 
van ons geloof. Mogen we verbonden blijven met elkaar, 
op nieuwe en onbekende wijzen, opdat niemand verloren 
loopt op de weg van geloof. Laten we maar een beetje 
extra op elkaar letten! En dan wordt het, zo bid en hoop ik,
toch een ‘Zalig Pasen’!

Assisterend pastoor Leonie van Straaten

Vooruitblik en agenda in deze nieuwsbrief 
Omdat we in onzekere tijden leven, is de inhoud van deze 
Nieuwsbrief anders dan u gewend bent. De periode van 
kerksluiting is inmiddels verlengd tot 1 juni en daarom 
hebben we een aantal activiteiten, zoals de avond rondom 
Maria, moeten uitstellen en alle reguliere bijeenkomsten in 
onze parochie vervallen of worden anders georganiseerd 
(zie hieronder de informatie over 
‘Gespreksbijeenkomsten’). 
Als er in de situatie toch weer iets veranderd, zullen we dat
uiteraard via de website blijven communiceren en 
landelijke berichten worden ook verder geleid via de mail. 
Dus houdt de website en uw inbox goed in de gaten!

Parochie

Goede week en Pasen 
We kunnen dit jaar door het coronavirus de Goede Week 
en Pasen helaas niet in onze eigen kerk vieren. Wel kunt 
u meevieren via de landelijke vieringen. 
Bovenaan deze nieuwsbrief staan mooie en eenvoudige 
tekeningen die laten zien wat wij in deze week als kerk 
vieren. Het is één geheel. Geen Pasen zonder Goede 
Vrijdag.
Goede Week
Met Palmzondag begint de Goede Week. De laatste 
dagen daarvan – van Witte Donderdag tot en met 
Paaszaterdag – zijn het hoogtepunt van de voorbereiding 
op Pasen; de kerk viert het lijden, het sterven en de dood 
van Jezus Christus. De benaming ‘goede week’ verwijst 
naar het heil dat alle mensen in de dood en de verrijzenis 
van Jezus wordt aangezegd. 
Palmzondag
De liturgie van Palmzondag combineert twee 
herinneringen: de gedachtenis van de intocht van Jezus in 
Jeruzalem en die van zijn lijden en sterven. Vreugde en 
droefheid liggen vlak bij elkaar. Bij het begin van de 
plechtigheden is er de palmwijding ter herinnering aan het 
gejuich, waarmee men Jezus bij zijn intocht in Jeruzalem 
ontving. Palmtakken (in onze streken takjes van de 
groenblijvende buxusstruiken) worden gezegend en wij 
kunnen deze dan in ons huis een plaats geven bij het 
kruisbeeld. In het tweede gedeelte van de viering wordt 
het passieverhaal voorgelezen als voorbereiding op de 
goede week, ook wel Lijdensweek genoemd.



Witte Donderdag
Witte Donderdag wordt zo genoemd naar de liturgische 
kleur van deze dag. Op deze dag (of ook al op de 
vooravond ervan) worden de oliën gewijd door de 
bisschop (dit jaar zal dit op een later tijdstip gebeuren 
vanwege de coronacrisis). ’s Avonds viert de kerk ter 
gedachtenis van het Laatste Avondmaal de eucharistie. 
Het evangelie van de voetwassing herinnert aan de dienst 
die de Heer ons bewijst en die ook wij elkaar verplicht zijn. 
Na het gloria zwijgen de klokken en het orgel tot de 
paasnacht. De overgebleven hosties worden op het einde 
van de viering naar een andere plaats gedragen en blijft 
het tabernakel leeg. Ook wordt het altaar ontdaan van 
altaardwaal en worden de kaarsen verwijderd. De viering 
eindigt in stilte.
Goede Vrijdag
Jezus’ sterfdag wordt vanouds herdacht zonder 
eucharistie. In de viering die die dag plaatsvindt is er 
ruimte voor gebed, wordt de passie gelezen en kan men 
het kruis vereren. De viering begint in stilte en eindigt in 
stilte. Deze dag staat in het teken van de droefheid. Maar 
bij alle rouw is er toch ook een beginnende vreugde om 
wat volbracht wordt. Dat blijkt ook uit de naam van deze 
dag: Goede Vrijdag. 
Paaszaterdag
De kerk en het altaar blijven leeg. Paaszaterdag – ook wel 
Stille Zaterdag genoemd – is de grote rustdag tussen dood
en opstanding. 
Pasen
In de nacht (om praktische redenen wordt dit meestal 
gevierd in de avond) vindt de paaswake plaats. Deze 
begint met het zegenen van het vuur en de paaskaars. 
Deze paaskaars – licht van Christus - wordt al zingend de 
kerk in gedragen en eenieder ontsteekt er zijn/haar kaarsje
aan. Er worden verschillende lezingen voorgelezen uit het 
Oude Testament. Waaruit duidelijk naar voren komt dat 
God de wereld geschapen heeft en dat hij het uitverkoren 
volk geleid heeft door de woestijn naar het beloofde land. 
Daarna wordt het water gezegend en herinneren we ons 
aan ons doopsel door de vernieuwing van de 
doopbeloften. Het is tevens het moment waarop men het 
doopsel kan ontvangen. Dan volgt de lezing uit de 
Romeinenbrief en het paasevangelie. Christus is verrezen!
Hij is waarlijk opgestaan. Alle kaarsen branden en we 
kunnen nu volop onze blijdschap uitzingen in het Halleluja.
Paaszondag
Op deze dag viert de kerk volop de Verrijzenis van 
Christus. Niet lijden en sterven hebben het laatste woord, 
maar het leven, het eeuwig leven. God blijft nabij en wij 
mogen allen delen in dat eeuwige leven. Dat is een belofte
aan ons die gevierd mag worden in alle vreugde!

Pastoor Wim van den Berg

Gespreksbijeenkomsten
In onze parochie zijn vier maandelijkse gespreksgroepen: 
de Leesgroep, de Bijbelgroep, Oase en de 
Queerbijbelgroep. Vanwege de kerksluiting hebben we 
overlegd hoe we hier in deze maanden mee door kunnen 
gaan op een wat aangepaste wijze. Want de kerk is fysiek 
dicht, maar als kerkgemeenschap leven we natuurlijk wel 
door. Daarom zullen we de deelnemers aan deze 
gespreksgroepen uitnodigen via de mail om hun 
gedachten met elkaar te delen, n.a.v. een tekst, een vraag,
een thema. De mail van diegenen die deze 
gespreksgroepen begeleiden komt rondom de geplande 
datum in uw mailbox. We hopen dat we elkaar op deze 
wijze kunnen bemoedigen en we de onderlinge 
gemeenschap verder opbouwen.

Landelijke kerk

Bisschopswijding
Alhoewel we niet weten hoe de situatie in verband met het 
coronavirus zich zal ontwikkelen, informeren wij u toch 
graag over de voorgenomen bisschopswijding van Bernd 
Th. Wallet MA, die op 15 februari 2020 is gekozen tot 
84ste bisschop op de zetel van de heilige Willibrord. 
Aartsbisschop-elect Bernd Wallet wordt op zondag 21 juni 
2020 om 15.00 uur tot bisschop gewijd tijdens een 
eucharistieviering in de Jacobikerk in Utrecht. De avond 
ervoor, op zaterdag 20 juni 2020 om 20.00 uur, is er in de 
Gertrudiskathedraal in Utrecht een avond met Meditatie en
Muziek, waarin twee koren de Vespers van Sergei 
Rachmaninoff zingen (op. 37). Op woensdag 24 juni 2020 
wordt de nieuwe aartsbisschop geïnstalleerd op de zetel 
(cathedra) tijdens een vesperdienst in de kathedrale kerk 
van Ste. Gertrudis. Deze dienst begint om 19.30 uur. U 
bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn en we 
hopen dat u de data alvast in uw agenda opslaat. Binnen 
enkele weken volgt een officiële uitnodiging met nadere 
informatie over het programma en de wijze van 
aanmelden.

Kerk in stad & regio

Vertegenwoordiging in de Raad van Kerken 
Zoals bekend vertegenwoordigt assisterend-pastoor 
Leonie van Straaten onze parochie in de Raad van 
Kerken. We vinden het heel belangrijk om als parochie 
actief mee te werken in de Raad, omdat het ons in 
verbinding brengt met de andere kerken in de stad en ons 
ook de kans geeft zelf meer aanwezig en zichtbaar te zijn 
in de stad, door mee te doen aan gezamenlijke activiteiten.
Zoals bijvoorbeeld de oecumenische vesper in de Week 
van Gebed in januari, het defilé voor de bevrijding op 18 
september, enzovoort. In het Kerkbestuur hebben we nu 
besloten om Adrie de Jong te vragen de plaats van Leonie
over te nemen, enerzijds omdat het agenda-technisch voor
Leonie lastig was om aan de vergaderingen deel te nemen
en anderzijds omdat Adrie veel ervaring heeft in het 
kerkelijk veld. We zijn blij dat Adrie ‘ja’ heeft gezegd en in 
mei gaan Leonie en Adrie samen naar de vergadering om 
kennis te maken en de zaken over te dragen. 



Agenda
De Voedselbank vraagt voor april: houdbare melk

Vanwege het coronavirus gaan tot 1 juni de vieringen 
niet door in onze kerk. De bisschoppen gaan tot Pasen
samen en vanaf Pasen afwisselend in één landelijke 
viering voor. Deze vieringen zullen te volgen zijn via 
een livestream op YouTube. Daar zijn later de diensten
ook terug te kijken. Via een link op de landelijke 
website kunt u er eenvoudig komen. U kunt de 
vieringen ook rechtstreeks op YouTube live opzoeken,
ook op uw digitale TV. Op de landelijke site kunt u een
boekje downloaden om de viering thuis actief mee te 
kunnen vieren.

Omdat er, wanneer er een landelijke viering plaats 
vindt, geen fysieke collecten mogelijk zijn vragen wij u
uw gave over te maken op rekeningnummer NL88 
INGB 0001 4062 94 t.n.v. Oud-Katholieke Parochie v/d 
H. Maria Magdalena, Eindhoven, onder vermelding van
‘collecte eigen kerk’ Waarvoor dank!

Zo 05-04 (landelijke viering online om 10u00)
Palmzondag – Begin van de Goede Week
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
Omdat er geen fysieke uitgangscollecte kan worden 
gehouden vragen wij u om uw vastenactiegave die 
bestemd is voor de studie van Reynollex Ragaodao, 
student op het Seminarie van de Onafhankelijke Filipijnse 
Kerk, over te maken op rekeningnummer NL88 INGB 0001
4062 94 t.n.v. Oud-Katholieke Parochie v/d H. Maria 
Magdalena, Eindhoven, onder vermelding van 
‘Vastenactie 2020’. Waarvoor dank!

Do 09-04 (landelijke viering online, 20u00)
Witte Donderdag
1ste lezing Exodus 12, 1-14
Graduale Psalm 81
2e lezing 1 Korintiërs 11, 23-32
Evangelie Johannes 13, 1-15

Vr 10-04 (landelijke viering online, 20u00)
Schriftlezing, kruisverering en gebed
Goede Vrijdag
1ste lezing Jesaja 52, 13-52, 12
Graduale Psalm 40, 1-9
2e lezing Exodus 12, 21-28
Evangelie Johannes 18, 1 - 19, 42

Za 11-04 (landelijke viering online, 21u00)
Paaswake 
1ste 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 12-04 (landelijke viering online, 10u00)
Eerste zondag van Pasen
1ste lezing Exodus 14, 9-14
Graduale Psalm 118, 15-24
2e lezing Kolossenzen 3, 1-4
Evangelie Johannes 20, 1-18

Zo 19-04 (landelijke viering online, 10u00)
Tweede zondag van Pasen – Beloken Pasen
1ste lezing Handelingen 2, 14a, 22-28
Graduale Psalm 111
2e lezing 1 Petrus 1, 3-9
Evangelie Johannes 20, 19-23
Uitgangscollecte: Zusterkerken

Zo 26-04 (landelijke viering online, 10u00)
Derde zondag van Pasen
1ste lezing Jesaja 43, 1 (2-8) 9-12 
Graduale Psalm 116, 10-19
2e lezing 1 Petrus 1, 17-23
Evangelie Johannes 21, 1-14

Zo 03-05 (landelijke viering online, 10u00)
Vierde zondag van Pasen
1ste lezing Handelingen 6, 1-7
Graduale Psalm 23
2e lezing 1 Petrus 2, 19 35
Evangelie Johannes 10, 1-10

Belangrijke gegevens 

Adres kerk
Oud-Katholieke parochie van de H. Maria Magdalena
Boschdijk 354
5622 PA Eindhoven
tel: 040-2370777
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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
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Lector Herman Ueffing
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Secretaris Feli Platzer
okk.ehv.secretaris@gmail.com / 040-2432597

Penningmeester Fred Hallebeek
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