
Nieuwsbrief 'Op Weg' 

nr. 28, juli/augustus 2019

Zomertijd
‘Een dubbelnummer, maar niet dubbeldik’, concludeerden 
we tijdens onze maandelijkse kerkbestuursvergadering. 
Want het is zomertijd, tijd om wat afstand te nemen van de
dagelijkse bezigheden. Dus geen volle agenda’s, niet veel 
afspraken: juli en augustus houden we een pauze in de 
meeste reguliere bijeenkomsten. 
Zomertijd is ook de tijd om meer buiten te leven en dat 
geeft de gelegenheid om ‘van buiten naar binnen’ te 
kijken: dat onderbreekt de routine en geeft ons een nieuwe
kijk op de dingen die we doen. Sommigen van ons doen 
dat door op vakantie te gaan, of door een retraite, het 
bijwonen van een studieweek. Anderen zullen thuisblijven, 
af en toe bezoek ontvangen van dierbaren of een bezoekje
brengen aan iemand die je al langer niet hebt gezien. 
Onze pastoor Wim geniet nu van een welverdiende 
vakantie, na het mooie feest van zijn priesterjubileum. Dat 
gunnen we hem van harte. Voor mij is de maand augustus
de tijd van ruimte en rust. Dit jaar maken Jeroen en ik 
samen met enkele leden van onze gemeenschap in 
Bergeijk een voettocht van een week. Inspanning, 
ontspanning en bezinning gaan hand in hand. Samen 
onderweg zijn in voor- en tegenspoed, in zon, wind en 
regen: het verdiept onze onderlinge verbondenheid én het 
verstevigt ons persoonlijke geloof. Dat is natuurlijk geen 
garantie, maar ik heb het al vaker zo ervaren. 
Dit is een mooi beeld voor wat ik hoop voor ons als 
parochie in deze zomermaanden: door wat minder 
inspanning en wat meer ontspanning onze verbondenheid 
als geloofsgemeenschap verdiepen én gastvrij blijven voor
ieder die bij ons aanklopt. Dat zal ons persoonlijke geloof 
verstevigen, en dan kunnen we na de zomertijd weer met 
nieuwe energie het werkjaar op ons nemen. Wat wél 
doorgaat zijn de vieringen, die zullen ons in de ruimte van 
deze maanden dragen en – zo hopen we – bemoedigen!

Leonie van Straaten, assisterend pastoor

Parochie

Een mooi feest
Afgelopen 2 juni mocht ik met velen vieren dat ik 25 jaar 
geleden tot priester werd gewijd. De Eucharistieviering 
was echt een gebeuren van dankzegging, dank aan God 
die mij tot priester geroepen heeft en die mij al die jaren 
met zijn kracht en genade heeft begeleid. God die liefde is 
en die deze liefde in mensen zichtbaar laat worden. Ik 
dank iedereen die heeft meegevierd. Ook dank aan allen 
die deze viering en de feestelijke lunch mogelijk hebben 
gemaakt. Dank ook voor alle kaartjes, geschenken en 
giften. We hebben maar liefst €850,-- over kunnen maken 
voor de priesteropleiding van Reynollex D. Ragodoa van 
de Filipijnse Onafhankelijke Kerk. Nogmaals dank, ook 
namens mijn partner Marcel.

Wim van den Berg, pastoor

Een tweede benoeming
Bisschop Joris Vercammen heeft onze pastoor, Wim van 
den Berg, tevens benoemd tot rector van de Statie 
Zeeland. Pastoor Wim zal deze taak gaan uitoefenen 
naast zijn taak als pastoor van onze parochie. Hij heeft 
hiervoor wel ontslag moeten nemen als geestelijk 
verzorger bij de Geestelijke Gezondheidszorg in Tilburg en
Dongen. Hij gaat in Zeeland twee dagen per week aan de 
slag en in Eindhoven anderhalve dag per week. Wij 
feliciteren hem met deze benoeming en wensen hem veel 
succes en Gods zegen toe.

Nog even over Augustinus…
In mei was de derde Augustinuslezing, verzorgd door 
pastoor Ward Cortvriendt. Op die avond klonk de vraag: 
‘Nu zou ik wel eens wat willen lezen, maar wat is een goed
begin’. Ward beloofde daarover nog informatie toe te 
sturen en we ontvingen van hem de volgende titels:

Als licht in het hart en Als lopend vuur, preken voor het 
liturgisch jaar, uitgeverij Ambo
Het huis op de rots, preken over de Bergrede, uitgeverij 
Damon
Zoals het hart verlangt, preken over psalmen, uitgeverij 
Meinema
Commentaar op psalm 118/119, uitgeverij Ambo

En voor wie zich verder wil oriënteren: op de website van 
het Augustijns Instituut zijn alle werken en alle 
Nederlandse vertalingen te vinden. 



Landelijke kerk

Summerschool
Wil je meer weten over Oud-Katholieke theologie? Ook in 
2019 is er een zomercursus “Oud-Katholieke theologie in 
oecumenische context.” De cursus, van 7-12 juli, biedt een
unieke inleiding in de theologie, geschiedenis en 
spiritualiteit van de Oud-Katholieke Kerken van de Unie 
van Utrecht. De cursus vindt plaats in de bisschopsstad 
Utrecht en wordt gegeven door de docenten van het Oud-
Katholiek Seminarie. De cursus omvat ook excursies naar 
een Oud-Katholieke parochie, het Museum 
Catharijneconvent en door de stad Utrecht zelf. Voor meer
informatie, zie: 
https://www.utrechtsummerschool.nl/courses/culture/old-
catholic-theology-in-its-ecumenical-context, of neem 
contact op met de coördinator, prof. dr. Peter-Ben Smit 
(p.b.a.smit@uu.nl).

Internationaal

Internationale Oud-Katholieke Theologen 
Conferentie
De jaarlijkse ‘internationale Oud-Katholieke 
theologenconferentie’ die in 2019 plaatsvindt van 26 tot 30
augustus, zal gewijd zijn aan het thema ‘Nähe, Distanz 
und Macht - Kirche und Seelsorge im #MeToo-Zeitalter’ 
(Nabijheid, afstand en macht – kerk en pastoraat in de tijd 
van #MeToo).
Daarmee wordt het belangrijke thema van zowel de 
noodzaak aan nabijheid in pastoraat en kerk zijn in 
combinatie met de gevaren die dat ook met zich 
meebrengt aangesproken. Het thema past goed bij het 
‘Plan van Aanpak’ van de Oud-Katholieke Kerk van 
Nederland dat de aanbevelingen van het ‘rapport-Stevens’
over seksueel misbruik binnen de kerk uitwerkt en omzet. 
De conferentie vindt plaats in het Zwitserse Wislikofen; 
theologen van alle Oud-Katholieke Kerken nemen eraan 
deel, net zoals een groot aantal bisschoppen.

Kerk in stad & regio

Eindhoven Airport: Eskimo’s
In het restaurant van het vliegveld trof ik een man, die naar
buiten aan het kijken was. Bent u op reis vroeg ik. Ja ik ga 
naar de noordpool, om kachels te verkopen aan de 
eskimo’s, voor in hun iglo’s zei hij. Gaan die iglo’s dan niet 
smelten, vroeg ik. Nee want het zijn speciale kachels. Ik 
ben luchthavenpastor zei ik. Aha een pastor, hij wist heel 
goed wat dat is. In het huis waar ik woon is ook een 
pastor. Woont u daar met andere mensen, vroeg ik. Ja, hij 
noemde de naam en de plaats van dat huis. Hij had daar 
vaak de pastor geholpen als misdienaar. Ik wil u ook wel 
helpen hoor als dat nodig is, zei hij tegen mij. Dat is fijn, 
dank u wel, zei ik. Later toen ik thuis was, heb ik de naam 
en de plaats die hij noemde opgezocht. Het was een huis 
voor mensen met een verstandelijke beperking. Wat heeft 
onze lieve Heer toch een bijzondere kostgangers, en wat 
is het prachtig om die te ontmoeten.

Mirjam van Nie, luchthavenpastor

mailto:p.b.a.smit@uu.nl


Agenda

Juli
De Voedselbank vraagt voor de maand juli pastasaus.

Do 04-07 12u00 Middaggebed en Lunch
   19u30 Oase

Zo 07-07 10u30 Eucharistieviering
Zondag na Pinksteren 9
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1e lezing Jesaja 66, 10-14
Graduale Psalm 66, 1-12
2e lezing Galaten 6, 1-10 en 14-18
Evangelie Lucas 10, 1-20

Do 11-07 12u00 Middaggebed en Lunch
   19u30 Kerkbestuur

Zo 14-07 10u30 Dienst van Schrift en Gebed
Zondag na Pinksteren 10
Voorganger lector Herman Ueffing
1e lezing Deuteronomium 30, 9-14
Graduale Psalm 25, 1-10
2e lezing Kolossenzen 1, 1-14
Evangelie Lucas 10, 25-37

Do 18-07 12u00 Middaggebed en Lunch
   19u30 Commissie Herinrichting

Zo 21-07 10u30 Eucharistieviering
H. Maria Magdalena
Voorganger assisterend pastoor Leonie van Straaten
1e lezing Sefanja 3, 14-17
Graduale Psalm 42
2e lezing 2 Korintiërs 5, 14-18
Evangelie Johannes 20, 11-18
Uitgangscollecte: ten behoeve v.d. publiciteit

Ma 22-07 14u00 – 16u00 Leesgroep

Wo 24-07 18u00 Samen eten in Restaurant ‘De gammele 
Geit’, 
Heuvel 10, Geldrop. Aanmelden vooraf bij 
lector Herman Ueffing (herman@Ueffing.nl) 

Do 25-07 12u00 Middaggebed en Lunch

Augustus
De voedselbank vraagt voor augustus: Limonadesiroop

Do 01-08 12u00 Middaggebed en Lunch

Zo 04-08 10u30 Eucharistieviering
Zondag na Pinksteren 13
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1e lezing Prediker 2, 1-11
Graduale Psalm 49, 1-13
2e lezing Kolossenzen 3, 12-17
Evangelie Lucas 12, 13-21

Do 08-08 12u00 Middaggebed en Lunch
   19u30 Kerkbestuur

Zo 11-08 10u30 Dienst van Schrift en Gebed
Zondag na Pinksteren 14
Voorganger lector Herman Ueffing

1e lezing Genesis 15, 1-6
Graduale Psalm 33, 12-22
2e lezing Hebreeën 11, 1-6
Evangelie Lucas 12, 32-40

Do 15-08 12u00 Middaggebed en Lunch

Zo 18-08 10u30 Eucharistieviering
Zondag na Pinksteren 15
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1e lezing Jeremia 23, 23-29
Graduale Psalm 82
2e lezing Hebreeën 11, 17-29
Evangelie Lucas 12, 49-56
Uitgangscollecte: Honoraria

Do 22-08 12u00 Middaggebed en Lunch

Ma 26-08 14u00 – 16u00 Leesgroep

Wo 28-08 18u00 Samen eten in Restaurant ‘La Vita é 
Bella’ 
Wattstraat 70, Eindhoven. 
Aanmelden bij lector Herman Ueffing (herman@uefffing.nl)

Do 29-08 12u00 Middaggebed en Lunch

Zo 01-09 10u30 Eucharistieviering
Zondag na Pinksteren 17
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1e lezing Jezus Sirach 3, 17-23
Graduale Psalm 113
2e lezing Hebreeën 13, 1-6
Evangelie Lucas 14, 1-14

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
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