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Het levende Woord
Hoe anders was het dit jaar. De Goede Week en Pasen 
vieren: o.a. kijkend naar een scherm hoe vuur en 
paaskaars gewijd werden door de bisschop van Haarlem. 
Mooie en meditatieve vieringen die troost brachten en 
bemoediging. Het werd toch echt Pasen. We misten wel 
het elkaar ontmoeten in onze eigen parochiekerk. Door het
coronavirus worden we met de neus op de feiten gedrukt 
dat we toch maar een kwetsbare wereld zijn en kwetsbare 
mensen. Maar zoals Jezus niet onder het kruis bleef liggen
maar steeds weer opstond, zo laten wij ons ook niet te 
neer slaan door het virus. Op allerlei terreinen en op 
allerlei plaatsen vinden mensen mogelijkheden om verder 
te gaan – vaak met hulp van anderen, net zoals Jezus 
werd geholpen door Simon – om verbinding te maken. 
Hoeveel creativiteit erdoor ontstaat en ook het besef dat 
we er voor elkaar moeten en ook kunnen zijn. Dan wel niet
fysiek, dan tóch op allerlei digitale manieren; ook door op 
anderhalve meter afstand van elkaar wel contact te 
maken. Soms nog echter contact dan voorheen, omdat we
er ons wellicht meer bewust van zijn hoe waardevol 
contact hebben met anderen is. In dat alles is het Pasen 
geworden, niet de dood, niet het virus heeft het laatste 
woord maar nieuw leven, nieuwe toekomst. De Verrezene 
is in ons midden, Hij geeft ons nieuwe kracht om op te 
staan en verder te trekken. Als parochie proberen we dat 
ook door de belkring (u leest er hieronder meer over), door
toch met elkaar van gedachten te wisselen in de 
Leesgroep, de Bijbelgroep en Oase op een digitale wijze. 
In ieder geval zullen we tot en met Pinksteren niet kunnen 
samenkomen in onze eigen kerk om te vieren, hopelijk 
daarna wel weer. Mogen we in deze paastijd de Verrezen 
Heer in ons leven ervaren als Degene die leven geeft en 
bidden we om de komst van de H. Geest die een nieuw 
begin maakt, ook voor ons allen. 

Pastoor Wim van den Berg

Parochie

Belkring
Zoals onze pastoor in zijn inleiding schrijft: als pastores 
zoeken we naar wegen om met elkaar in verbinding te 
blijven. Nu we a.g.v. corona elkaar niet fysiek kunnen 
ontmoeten, vraagt het om nieuwe wegen om 
parochiegemeenschap te zijn. Eén van de nieuwe wegen 
die we hebben gevonden is het opzetten van een 
‘belkring’. We hoorden hierover van collega’s in de 
landelijke kerk en hebben dit idee van hen overgenomen. 
Het houdt in dat we aan een aantal parochianen gevraagd 
hebben om regelmatig, zo ongeveer wekelijks, één andere
parochiaan te bellen. Niet als een kring, die doorschakelt 
en kan verstoord worden als iemand uitvalt, maar 
gekoppeld aan personen. Als pastores bellen we ook met 
de parochianen, maar ondanks de bescheiden omvang 
van onze parochie zou het toch teveel worden als we 
iedere week iedereen zouden willen bellen. En bovendien, 
misschien nog belangrijker: het parochiegemeenschap-zijn
hangt niet alleen van de pastores af, daar dragen we 
allemaal op eigen wijze en naar vermogen aan bij. Ook in 
tijden van corona. We zijn daarom heel blij met de 
reacties, die overwegend positief zijn. De bereidheid om 
elkaar te bellen, het meedenken over ‘zien we niemand 
over het hoofd’ en de dankbaarheid voor het onderlinge 
contact: het laat zien dat deze gemeenschap ons dierbaar 
is en dat we naar elkaar omzien. 
Maar toch… mocht u dit lezen en denken: ‘Goh, daar heb 
ik niets van gemerkt. Ik zou ook graag gebeld worden!’ 
schroomt u dan niet om een van de pastores te bellen met 
deze vraag. Want hoe goed we ook ons best doen om 
iedereen te bereiken die in gezonde tijden actief bij onze 
parochie betrokken is, het kan toch zijn dat we niet 
iedereen hebben bereikt. 

De pastores

Beleidsdag Kerkbestuur
Toen ieders agenda nog volstond met afspraken stond er 
voor 7 mei ook de jaarlijkse beleidsdag van het 
kerkbestuur gepland. Een hele dag bezinning, overleg, 
plannen maken in de rustige setting van Gemeenschap De
Hooge Berkt was het vooruitzicht. Nu de wereld 
dramatisch is veranderd, ontmoeten de leden van het 
kerkbestuur elkaar in de virtuele omgeving van een 
videoconferentie, ieder vanuit zijn eigen plek. 
Het parochieleven gaat door, zij het ook wat gemankeerd 
door het gebrek aan echte samenkomst in onze kerk, en 
ook het werk van het kerkbestuur gaat door. In de 
maandelijkse vergadering van het kerkbestuur wordt de 
meeste tijd aan de lopende zaken besteed en is er weinig 
tijd voor de lange-termijnzaken. Daarom komt het 
kerkbestuur jaarlijks bijeen voor een beleidsdag. Het is 
nodig om stil te staan bij vragen als ‘waarom doen we de 



dingen die we doen?’, ‘hoe goed doen we de dingen?’ en 
‘doen we wel de juiste dingen?’. Zo ontstaat op basis van 
het meerjarenbeleidsplan het concreter uitgewerkte beleid 
voor het komende werkjaar en de bijbehorende planning 
van activiteiten.
Het is de bedoeling dat dit plan besproken wordt met u, de
parochianen, in de gemeentevergadering in het voorjaar, 
dit jaar gepland op 4 juni. In welke vorm deze vergadering 
kan plaatsvinden hangt af van de maatregelen van de 
overheid m.b.t. de corona-crisis. U kunt echter nu al uw 
opmerkingen, ideeën, wensen en behoeften t.a.v. het 
parochieleven doorgeven per mail 
(okk.ehv.secretaris@gmail.com) of per telefoon aan 
secretaris of pastores--. Het kerkbestuur dankt u alvast 
voor het meedenken en uw betrokkenheid bij de parochie!

Herdenking en viering 4 en 5 mei
In dit coronavirustijdperk wordt ons gevraagd om 4 en 5 
mei op aangepaste wijze te gedenken en te vieren... Via 
TV, op internet en vanuit onze woning: door luid en 
openhartig het Wilhelmus te zingen – buiten, vanaf het 
balkon of binnenskamers, en dat gaan we doen na de dit 
jaar met wel heel bijzondere twee-minuten-stilte.... Vanuit 
de stilte wil ik even met u stilstaan bij een paar 
persoonlijke herinneringen, rond Dodenherdenking en 
Bevrijdingsdag, bij “verzoening” en bij de verzuchtingen 
”dat nooit meer”... maar ook bij de vreugde om de 
herwonnen vrijheid.
Welnu, zelf ben ik van januari 1944 en heb “van alles” 
meegemaakt, waardoor ik persoonlijk best veel 'heb' met 4
en 5 mei. Veel gehoord van mijn ouders uiteraard, zoals 
toen zij trouwden in november 1941. Mijn vader was in 
Duitsland geboren in 1913, maar vanwege de eerste 
Wereldoorlog bij zijn grootouders van moeders kant in 
Nederland opgegroeid. Toen mijn ouders trouwden, was er
geen familie uit Duitsland bij. Maanden later, in 1942 
konden zij elkaar even ontmoeten aan de grens in de 
Achterhoek. Wat mijn vader hierover vertelde, kan ik niet 
vergeten: bij felicitaties uitwisselen bij het trouwen van mijn
ouders, zei een jongere broer van mijn vader, 21 jaar oud 
en Luftwaffepilot onder bevel van Hitler: “Ich gratuliere, wir 
sind ja wohl Brüder, aber doch Feinde”... Dat was me toch 
wat, om dat zó te zeggen ... Ik kon eigenlijk niet geloven 
dat een broer zó omgaat met zijn broer, nu mijn vader, en 
ik dacht bij mezelf: heeft pa het wel goed gehoord? Zou 
broer Hans niet gezegd kunnen hebben: “Wir sind ja wohl 
Feinde, aber doch Brüder!” Maar mijn vader schudde van 
nee, het was toch echt zoals hij het me verteld had. Hoe 
moeilijk is dan verzoening... en over 'verbroedering' tussen
mensen gesproken!? Een half jaar later is deze broer van 
mijn vader neergeschoten boven Spanje... 
En dan is de man van mijn peettante aan de Russische 
grens als vermist opgegeven, terwijl mijn tante in 
verwachting was ...Mijn opa is in 1948 van verdriet 
gestorven (lees: zwaar depressief en zich verstervende…).
Intussen was ik dus in Oosterbeek geboren en moest met 
mijn ouders half september bij de Slag om Arnhem 
evacueren naar de Veluwe, bij een boer in Wekerom. Op 
een van de fotootjes uit die tijd sta ik na de bevrijding op 
de arm van een Canadese soldaat. We waren bevrijd. 
Maar wat een ellende bij terugkeer...enz. 
Uiteindelijk zijn we nu 75 jaar 'vrij', zonder oorlog, en dat 
vieren wij, eenieder met eigen herinneringen en verhalen 
over die periode. Jaarlijks gedenk ik onze bevrijding door 
vanaf mijn 65e in september de Airbornewandeltocht te 
lopen. En tijdens mijn levensloop in 2014 heb ik de 
begraafplaatsen in Margraten en in Ysselsteyn bezocht: 
dodenherdenking van onze bevrijders, 8300 Amerikaanse 

soldaten, en van de 31.600 Nazi-Duitse soldaten en 
Nederlanders in Nazi-Duitse dienst, waarvan 6000 
ongeïdentificeerd …. Over en weer verzorgen Duitse en 
Nederlandse jongeren mede de graven als teken van 
verzoening en verbroedering tussen mensen...
Ieder van ons zal op een eigen wijze 'onze' doden 
herdenken, mensen die voor onze vrijheid hun leven 
gaven, en ook op eigen wijze de dag van de bevrijding 
vieren. Mijn gevoelens heb ik hier proberen te 
verduidelijken met persoonlijke herinneringen en 
ervaringen. Dit jaar nog, eind augustus of begin 
september, ben ik van plan de Airborne-Route te gaan 
lopen vanaf de Belgische grens naar Oosterbeek met 
aansluitend de jaarlijkse Airbornewandeltocht, in de hoop 
dat deze doorgang mag vinden (!?).

Herman Ueffing

Landelijke kerk

Lege agenda’s?
Wie naar de landelijke website van onze kerk gaat, ziet dat
er in de linker kolom nog altijd activiteiten worden 
aangekondigd. Maar veel daarvan kan nog niet doorgaan, 
in ieder geval niet op de geplande wijze in de komende 
weken. ‘We kijken steeds drie weken vooruit’, aldus onze 
aartsbisschop-elect Bernd Wallet. 
Wat gebeurt er dan wel in de landelijke kerk? Houden 
onze bisschoppen vakantie? Integendeel: ze werken hard 
om ons als kerk in tijden van corona nabij te blijven en 
vooruit te helpen. Het coronacrisisteam overlegt intensief, 
na iedere persconferentie en n.a.v. vragen vanuit de 
parochies. Dat gebeurt allemaal online, evenals de 
vergaderingen van het bisdom. Daarnaast ligt er ook het 
Plan van Aanpak van de commissie Stevens, dat moet 
worden afgerond en daarover buigt het Collegiaal Bestuur 
zich. En niet te vergeten: de wekelijkse vieringen online, 
die ook de nodige aandacht, tijd en energie blijven vragen.
Kortom, er is meer dan genoeg werk aan de winkel of, 
beter gezegd: in de kerk!

Kerk in stad & regio

Eindhoven Airport: Vliegveld en corona
Het vliegveld is doorgaans een plek waar heel veel 
mensen bij elkaar zijn, en waar het levendig en druk is. 
Het is vreemd om te zien dat zo’n plek leeg en verlaten is. 
Alle Horeca is dicht, het terras is dicht. Toch is het 
vliegveld operationeel. Ook voor twee inkomende en twee 
uitgaande vluchten per dag. De verkeerstoren is bemand, 
de beveiliging aanwezig, en ook achter de informatiebalie 
zit iemand. Albert Heijn en de boekwinkel zijn open. Bij de 
Albert Heijn komen werkmannen een broodje kopen. Bij de
boekwinkel zijn ze vooral bezig met opruimen en 
schoonmaken. Ook de gebedsruimte is open. Het is 
duidelijk te zien dat er gebruik van gemaakt wordt. De 
kalender ligt op de datum van vandaag. De gebedsmatjes 
liggen anders dan de vorige keer. De box met bijbeltjes is 
bijna leeg en moet aangevuld worden. Ik maak een praatje
met een beveiliger, een schoonmaker, mensen die ik 
anders nooit spreek. Bij de boekwinkel ontmoet ik een 
medewerkster, die vertelt over hoe leuk ze het vindt om te 
werken op het vliegveld. En vooral ook om de verhalen 
van mensen te horen. Dat is precies waarom ik ook op het 
vliegveld ben, zeg ik. Ieder mens heeft een verhaal, die 
verhalen aanhoren, is zinvol en belangrijk. Ook in tijden 
van corona zijn die verhalen nog te vinden.

Mirjam van Nie, luchthavenpastor
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Agenda

Online vieringen
Vanwege het coronavirus gaan tot en met 1 juni de 
vieringen niet door in onze kerk. Eén van de bisschoppen, 
geassisteerd door steeds een pastoor uit het andere 
bisdom, gaat in één landelijke viering voor. Deze vieringen
zijn te volgen 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.

Collecten
Wij nodigen u ook uit om uw gaven voor de collecte 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’ en 
op de derde zondag is er ook de zogenaamde 
uitgangscollecte voor de landelijke kerk, die u kunt 
overmaken op hetzelfde rekeningnummer onder 
vermelding van ‘Missie St. Paulus’.

Voedselbank
Omdat onze kerk gesloten is kunt u ook geen producten 
meenemen voor de voedselbank. Mocht u toch willen 
doneren dan kunt u dat doen door geld over te maken op 
NL16ABNA 0490 958 885 t.n.v. Stichting Voedselbank 
Eindhoven e.o.

Zo 03-05 10u00 – 11u15 landelijke eucharistieviering 
online
Vierde zondag van Pasen
1ste lezing Handelingen 6, 1-7
Graduale Psalm 23
2e lezing 1 Petrus 2, 19-25
Evangelie Johannes 10, 1-10

Do 07-05 10u00 – 12u00 kerkbestuursvergadering online
Oase vindt digitaal plaats

Zo 10-05 10u00 – 11u15 landelijke eucharistieviering 
online
Vijfde zondag van Pasen
1ste lezing Handelingen 17, 1-9
Graduale Psalm 66, 1-12
2e lezing 1 Petrus 2, 1-10
Evangelie Johannes 14, 1-14

Di 12-05 Queerbijbelgroep vindt digitaal plaats

Do 14-05 Bijbelgroep vindt digitaal plaats

Zo 17-05 10u00 – 11u15 landelijke eucharistieviering 
online
Zesde zondag van Pasen
1ste lezing Handelingen 17, 22-31
Graduale Psalm 34, 12-23
2e lezing 1 Petrus 3, 8-18
Evangelie Joannes 16, 16-24
Uitgangscollecte: Missie St. Paulus

Do 21-05 10u00 – 11u15 landelijke eucharistieviering 
online
Hemelvaart van de Heer
1ste lezing Handelingen 1, 1-1
Graduale Psalm 47
2e lezing Efeziërs 4, 1-13
Evangelie Lucas 24, 49-53 of Marcus 16, 19-20

Zo 24-05 10u00 – 11u15 landelijke eucharistieviering 
online
Zevende zondag van Pasen
1ste lezing Handelingen 1, 12-14
Graduale Psalm 126
2e lezing 1 Petrus 4, 12-19
Evangelie Johannes 17, 1-13

Ma 25-05 Leesgroep vindt digitaal plaats

Zo 31-05 10u00 – 11u15 landelijke eucharistieviering 
online
Pinksteren – De uitstorting van de heilige Geest
1ste lezing Ezechiël 11, 17-20
Graduale Psalm 104, 25-35
2e lezing Handelingen 2, 1-11
Evangelie Johannes 14, 23-29

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
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