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De Geest maakt nieuw
De natuur is volop uitgelopen. De bomen hebben allemaal 
hun bladeren gekregen, groen in allerlei schakeringen. En 
ook de bloemen laten een waaier aan kleuren zien. 
Prachtig om te zien wanneer de zon op het water schijnt, 
het lijkt dan welhaast kristal. In deze tijd, zo vlak voor de 
zomer, vind ik de natuur altijd op haar mooist. Alles is nog 
fris en helder. Je zou kunnen zeggen Gods Schepper 
Geest maakt alles nieuw. We mogen genieten van Gods 
schepping en er ons aan laven. Op de laatste dag van mei
vierden we het feest van Pinksteren, vierden we dat Gods 
Geest ons geschonken wordt, steeds weer opnieuw. De 
Geest die vaak als ‘adem’ wordt verbeeld. Adem, 
levenskracht en energie geeft ons die heilige Geest. En 
dat hebben wij ook nodig om ons christen-zijn uit te 
kunnen dragen, om te kunnen leven vanuit het Evangelie. 
We hebben die Geest nodig om mensen van Christus te 
kunnen zijn. Mensen die niet bij de pakken gaan 
neerzitten, maar die aanpakken. Een mooi gebruik in onze
kerk is dat met Pinksteren de paaskaars wordt 
uitgeblazen. En dat gebeurt niet omdat we aan het einde 
van de paastijd zijn gekomen en kunnen overgaan tot de 
orde van de dag, nee, dat gebeurt om ons aan te vuren 
werk te maken van onze opdracht als christen. Het vuur 
van de paaskaars wordt over ons geblazen opdat wij vol 
vuur en enthousiasme mogen zijn. Hier onder kunt u lezen
dat wij weer samen mogen komen om te vieren in onze 
kerk, een nieuw begin zou je kunnen zeggen. Moge Gods 
Geest bij ons zijn in de komende tijd, een tijd die in 
meerdere opzichten niet gemakkelijk zal zijn, maar die ons
wel uitdaagt om weer verder te gaan als mens, verbonden 
met elkaar, verbonden met God. De Geest van God geeft 
ons de ruimte om dat te kunnen doen, geven wij elkaar 
ook de ruimte om samen christen te kunnen zijn. Ik wens 
ons allen, steeds opnieuw, Gods Geest toe.

Wim van den Berg, pastoor

Parochie

Coronacrises 
Nu de overheid ons stap voor stap uit de ‘intelligente 
lockdown’ leidt, breekt er ook voor onze kerk een nieuwe 
tijd aan. We gaan in de maand juni open in een nieuwe 
vorm, namelijk als kerk in de 
‘anderhalvemetersamenleving’. Die anderhalve meter 
geldt ook voor ons in het kerkgebouw en daar zijn heel wat
maatregelen voor nodig. Het belangrijkste en goede 
nieuws is natuurlijk dat we weer opengaan: op zondag 7 
juni zal er weer een eucharistieviering zijn! En in juni zal 
de vergadering van het Kerkbestuur weer in de kerk zijn. 
We hopen na de zomertijd in september dat we open 
mogen en kunnen gaan, met onze gespreksgroepen. Maar
tot september gaan we dus open om te vieren op zondag 
en om te vergaderen met het kerkbestuur. 
Ook de wijze waarop we opengaan gebeurt echt stapje 
voor stapje, we volgen daarbij het protocol van de 
landelijke kerk. Dat betekent dat wij als pastoors een 
werkplan hebben gemaakt, inclusief een plattegrond 
waarop we hebben ingetekend hoe we gaan zitten, hoe de
looproutes zijn bij binnenkomst, communiegang en vertrek 
en waar we de collecteschalen neerzetten voor uw 
bijdrage aan de collecte. 
We hebben op het werkplan ook ingevuld welke 
hygiënemaatregelen we treffen: er is desinfecterend 
middel aanwezig en onze gastheer of -vrouw zal als 
‘deurwachter’ ontvangen en aanwijzingen geven over het 
reinigen van de handen en de looproutes. Hij of zij zal u 
een zitplaats aanwijzen die beschikbaar is. Voor echtparen
zijn meerpersoons zitplaatsen beschikbaar en zo winnen 
we in onze kerkruimte enkele plaatsen. De liturgieboekjes 
liggen voor u klaar op uw stoel. We zullen geen 
gezangboeken gebruiken, de cantor en de voorganger 
zingen namens alle aanwezigen. 



Tot zover een kleine opsomming over de maatregelen die 
verplicht zijn. Daarbij komt nog een hele belangrijke 
verandering: het wordt verplicht om u aan te melden voor 
de viering. Dit gaat in onze parochie vooral om een lijst 
van aanwezigen die we nodig hebben voor het geval er 
een contactonderzoek door de GGD gedaan moet worden 
(als iemand toch onverhoopt besmet blijkt te zijn met 
corona). Die lijsten worden daarom 4 weken bewaard. De 
procedure van aanmelding leest u in onderstaande tekst 
en we vragen uw medewerking om die procedure te 
volgen.
De kerkruimte is dus anders ingericht dan u gewend bent, 
maar we zijn in onze parochie gezegend met een mooie, 
kleine kerkruimte en we hopen van harte dat we het 
samen vieren als gemeenschap ondanks alles weer 
kunnen beleven. Dat neemt niet weg dat het wennen zal 
zijn, dat we het samen zingen zullen missen en zeker ons 
‘achtste sacrament’, want voorlopig drinken we geen koffie
na afloop. We hebben geen keuze: onze gezondheid en 
onze zorg voor elkaar staan in alle maatregelen centraal. 
We kijken uit naar onze eerste viering en hopen elkaar in 
goede gezondheid op 7 juni te begroeten in onze kerk!

Procedure aanmelding voor vieringen
Wat moet u doen?
We verwachten bij uw aanmelding de volgende gegevens, 
van iedere persoon met wie u eventueel samen komt: uw 
naam, geboortedatum, e-mailadres of telefoonnummer.

Wanneer moet u dit doen?
Dit moet u altijd doen als u naar een viering wilt komen, 
iedere zondag opnieuw.
We vragen u om dit bij voorkeur op vrijdag voor de viering 
te doen, maar uiterlijk op zaterdag voor de viering.

Bij wie meldt u zich aan?
U meldt zich aan bij onze secretaris mevrouw Feli Platzer 
mail (okk.ehv.secretaris@gmail.com) of telefoon  040 
2432597 of 06 49420093
U krijgt per viering een bevestiging dat u welkom bent. 
Mochten wij in onze parochie het aantal van 25 
aanmeldingen overschrijden – wat we niet verwachten 
maar wel moeten opnemen in ons werkplan – dan zal 
onze secretaris u laten weten dat er geen beschikbare 
plaats meer is, maar dat uw naam indien gewenst voor de 
volgende viering bovenaan de lijst komt te staan. 

Landelijke kerk

Acht tips om liefdevol met het corona-protocol om te 
gaan
Hierboven beschreven we wat we gaan doen in onze 
parochie en hoe we daarin het protocol van de landelijke 
kerk volgen. Terwijl we dit voorbereiden publiceert de 
landelijke kerk 8 tips om er liefdevol mee om te gaan en 
we bevelen ze van harte aan. De volledige tekst vindt u op
www.okkn.nl De korte samenvatting die we hier geven is 
bedoeld als voorproefje:
1. Niet alles wat mag, hoeft
2. Neem je tijd
3. Pas je tempo aan aan wie niet mee kan
4. Wees lief voor je vrijwilligers
5. Wees lief voor je pastoors en kerkmeesters
6. Maak geen inhaalslag
7. Blijf glimlachen
8. Vraag eens of je kunt helpen

Kerk in stad & regio

Eindhoven Airport: Depressie
(Deze ontmoeting vond plaats in de tijd vóór corona)
In de gebedsruimte kwam een jonge man, die graag wilde 
mediteren en stil zijn. Toen hij zijn meditatie had volbracht,
raakten we aan de praat. Hij vertelde dat hij een 
yogacursus ging doen in Portugal, hij had het al eerder 
gedaan, en dat was goed bevallen. De aanleiding voor zijn
belangstelling voor yoga, lag in de depressies die hij
vroeger had gehad. Hij vertelde over de moeilijke tijden die
hij had beleefd, en hoe hij een uitweg daaruit gevonden 
had door te mediteren. Ik heb geluisterd naar zijn verhaal 
en vond het bijzonder dat hij mij blijkbaar vertrouwde, en 
dit allemaal doorgaf. Zo kon hij iets van de zwaarte van 
zijn depressies achter zich laten, en lichter op het vliegtuig 
stappen. Dat is luchthavenpastoraat, dat mensen lichter op
reis kunnen gaan.

Mirjam van Nie, luchthavenpastor

http://www.okkn.nl/
mailto:okk.ehv.secretaris@gmail.com


Agenda

De Voedselbank vraagt voor deze maand: Broodbeleg, 
leverpastei, zuivelspread en jam

In deze maand zullen alleen de zondagse vieringen 
plaatsvinden in de kerk en de kerkbestuursvergadering. 
Andere bijeenkomsten, zoals middaggebed en lunch 
vervallen. Oase, bijbelgroep, leesgroep en 
queerbijbelgroep vinden digitaal plaats. Het geplande 
bezoek aan de parochie Culemborg zal op een later tijdstip
gebeuren. Dit alles vanwege de coronacrisis.

Zo 07-06 10u00 – 11u30 Eucharistieviering
Feestdag van allerheiligste Drieëenheid
Voorgangers pastoor Wim van den Berg 
en assisterend pastoor Leonie van Straaten
1ste lezing Exodus 34, 4-9
Graduale Psalm 150
2e lezing 2 Korintiërs 13, 11-13
Evangelie Matteüs 28, 16-20

Do 11-06 19u30 – 21u00 Kerkbestuur

Zo 14-06 10u30 – 12u00 Dienst van Schrift en Gebed
Zondag na Pinksteren 6
Voorganger lector Herman Ueffing
1ste lezing Jesaja 12, 1-6
Graduale Psalm 100
2e lezing Romeinen 5, 6-11
Evangelie Matteüs 9, 35 – 10, 15

Zo 21-06 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
Zondag na Pinksteren 7
Voorganger assisterend pastoor Leonie van Straaten
1ste lezing Jeremia 20, 7-13
Graduale Psalm 69, 14-29
2e lezing Romeinen 5, 15-19
Evangelie Matteüs 10, (16-23) 24-33
Uitgangscollecte: kerkopbouw

Zo 05-07 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
Zondag na Pinksteren 9
Voorganger assisterend pastoor Leonie van Straaten
1ste lezing Zacharia 9, 9-12
Graduale Psalm 145, 1-12
2e lezing Romeinen 6, 16-23
Evangelie Matteüs 11, 25-30

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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