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Zonovergoten
Terwijl onze pastoor Wim hopelijk van zijn welverdiende 
vakantie geniet, zit ik bij het schrijven van deze inleiding 
met ramen en gordijnen dicht op mijn werkkamer: wordt 
het deze week onze eerste hittegolf van dit jaar? 
We moeten wereldwijd wennen aan de 
klimaatveranderingen, die onze zomers in ieder geval in 
Nederland warmer en droger maken. Dit geeft stof tot 
nadenken over onze omgang met de aarde, over wat de 
aarde nodig heeft en wat wij – de schepselen die leven op 
aarde - nodig hebben. Dat is door de coronacrisis alleen 
nog maar meer geworden, want die crisis bleek goed voor 
de aarde en ook dat geeft veel stof tot nadenken. 
Maar die crisis heeft ons ook veel ongewone tijd gegeven: 
we hebben dingen gedaan die we normaal gesproken 
eerder in vakantietijd doen, zoals afstand nemen, 
reflecteren op het leven, alleen wandelen, alleen thuis zijn,
saaiheid doorleven, meer lezen... 
Wat dit alles ons brengt? Misschien is het nog te vroeg om
daar wat zinnigs over te zeggen. Want hoe vreemd het 
ook klinkt na die ongewone tijd van thuis leven en werken, 
tóch hebben we nu een zomerpauze nodig om alles weer 
goed op de rit te zetten. Om de balans op te maken, te 
ontdekken wat we hernemen omdat dit zinvol is of wat we 
definitief loslaten of anders doen omdat we het nauwelijks 
gemist hebben. Maar wat nu al duidelijk is geworden: ons 
parochieleven gaat door, de gemeenschap met elkaar 
blijkt heel waardevol en we hebben het gemist. Het is dan 
ook bijzonder fijn dat de zondagse vieringen ons juist in 
deze zomermaanden zullen dragen en inspireren. Zo 
kunnen we het nieuwe werkjaar in september weer vol 
goede moed beginnen. We wensen u allen een goede en 
mooie zomertijd toe.

Leonie van Straaten, assisterend pastoor

Parochie

Voorjaarsvergadering
We zijn blij met de verruiming van de maatregelen en met 
alles wat er wél weer mag, nu de coronacrisis in 
Nederland onder controle is. Maar nog altijd zijn we 
gehouden aan de 1,5 meter afstand. En voor sommigen 
onder u is het ook nog niet aan de orde om weer in het 
kerkgebouw te komen, omdat u in de risicogroep valt. 
Daarom leek het ons als Kerkbestuur nu het verstandigste 
om de voorjaarsvergadering, die we normaliter al gehad 
zouden hebben, dit jaar te minimaliseren tot informatie via 
de mail. U zult wat u in normale omstandigheden op een 
gemeentevergadering zou horen dus via de mail 
ontvangen: het jaarverslag en het financieel verslag. 
Uiteraard is het mogelijk om naar aanleiding daarvan 
vragen te stellen of opmerkingen te geven, dat kan dan 
eveneens per mail aan onze secretaris Feli Platzer. We 
hopen dat er op deze wijze toch een minimum aan 
wederzijdse communicatie door blijft gaan. 

Werkbezoek van de bisschop
Op maandag 14 september brengt de aartsbisschop elect, 
Bernd Wallet, onze parochie een werkbezoek. Op die 
avond zal het kerkbestuur hem ontvangen en aan ons is 
gevraagd om dit voor te bereiden door middel van een 
interne evaluatie. De eerste aanzet van deze interne 
evaluatie gaan we doen door een gesprek met u als 
parochianen op zondag 19 juli na de eucharistieviering. In 
dit gesprek krijgt u de gelegenheid om te vertellen waarom
u actief bent in onze parochie, wat u daarbij motiveert en 
welke dromen u heeft over onze parochie. Met de inhoud 
van dit gesprek hopen we op een goede, stevige en 
spirituele basis voor de interne evaluatie. 
Het tweede deel van het werkbezoek is een bezoek aan 
de parochie als geheel: de aartsbisschop elect komt op 
zondag 20 september om ons allen te ontmoeten. Op deze
zondag zullen we tevens ons jubileumjaar feestelijk 
afsluiten – dit is immers het feest van Kerkwijding.
Noteert u zondag 19 juli (parochiegesprek) en 20 
september (bezoek bisschop) vast in uw agenda? We 
hopen dat u erbij bent!

Landelijke kerk
In de landelijke kerk is uiteraard gedurende de crisis hard 
doorgewerkt, soms extra hard vanwege het vele overleg 
over de implicaties van de ‘anderhalvemetersamenleving’ 
voor ons als kerk. Want de kerken moesten worden 
heringericht en dat vroeg vanwege de diversiteit aan



gebouwen om maatwerk. In de landelijke kerk zijn alle 
plannen beoordeeld en dat kostte ook weer veel tijd en 
overleg. Het betekende dat u in de afgelopen weken veel 
mails ontvangen heeft over protocollen en maatregelen. 
Niet per se de post die parochianen van hun kerk 
verwachten, maar wel per se nodig gezien de 
omstandigheden. We hopen dat de frequentie van mails 
die we moeten doorsturen nu verder afneemt. Daar wordt 
in ieder geval met zorg naar gekeken op het 
Bisschoppelijk Bureau. Zo hopen we weer tijd en aandacht
vrij te maken voor waar het in wezen om gaat in onze kerk:
samen vieren, verbinden, leren en delen met wie nodig 
hebben of bij ons aankloppen.

Kerk in stad & regio

Voedselbank Eindhoven
Nu er weer 'gekerkt' kan worden is het wellicht nuttig om 
ons te herinneren aan de goede gewoonte om te doneren 
aan de Voedselbank Eindhoven. U zult ongetwijfeld weten,
dat in deze COVID-tijd in toenemende mate mensen in 
een armoedesituatie komen en een beroep gaan doen op 
de voedselbank. Als parochie kunnen wij ons medeleven 
tonen en de voedselbank – en daarmee de 'stille armen'- 
in onze stad helpen, door iedere maand iets mee te 
brengen. Daarvoor staat de mand klaar. Iedere maand 
wordt een bepaald artikel aanbevolen. Maar alles wat 
houdbaar is, is welkom! – Herbert Platzer zorgt dat de 
etenswaar bij de voedselbank komt en Bart Koolen dat wij 
weten welke artikelen er iedere maand worden gevraagd 
(bij voorkeur).

Agenda

De Voedselbank vraagt voor de maand juli: Pastasaus
En voor de maand augustus: Limonadesiroop

Do 02-07 12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch

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

Do 09-07 12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch
   19u30 – 21u00 Kerkbestuur

Zo 12-07  10u30 – 12u00 Dienst van Schrift en Gebed
Zondag na Pinktsteren 10
Voorganger lector Herman Ueffing
1ste lezing Jesaja 55, 6-13
Graduale Psalm 65
2e lezing Romeinen 7, 21 – 8, 6
Evangelie Matteüs 13, 1-9 (10-17) 18-23



Do 16-07 12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch

Zo 19-07 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
H. Maria Magdalena, de apostelgelijke
Patroonfeest van de parochie
Voorganger: assisterend pastoor Leonie van Straaten
1ste lezing Sefanja 3, 14-17
Graduale Psalm 42
2e lezing 2 Korintiërs 5, 14-18
Evangelie Johannes 20, 11-18
Uitgangscollecte: ten behoeve van de publiciteit
Aansluitend: parochiegesprek vanwege het werkbezoek 
van de bisschop

Do 23-07 12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch

Do 30-07 12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch

Zo 02-08 10u30 - 12u00 Eucharistieviering
Zondag na Pinksteren 13
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1ste lezing Nehemia 9, 15-20
Graduale Psalm 78, 13-22
2e lezing Romeinen 8, 31-39
Evangelie Matteüs 14, 13-21

Do 06-08 Feest van de gedaanteverandering van de Heer 
               12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch

Zo 09-08 10u30 – 12u00 Dienst van Schrift en Gebed
Zondag na Pinksteren 14
Voorganger lector Herman Ueffing
1ste lezing Jona 2, 1-11
Graduale Psalm 29
2e lezing Romeinen 9, 1-5
Evangelie Matteüs 14, 22-23

Do 13-08 12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch
   19u30 – 21u00 Kerkbestuur

Zo 16-08 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
Zondag na Pinksteren 15
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1ste lezing Jesaja 56 1-3a en 6-7
Graduale Psalm 67
2e lezing Romeinen 11, 13-24
Evangelie Matteüs 15, 21-28
Uitgangscollecte: Honoraria

Do 20-08 12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch

Do 27-08 12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch

Zo 30-08 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
Zondag na Pinksteren 17
Voorganger emeritus pastoor Piet Coemans
1ste lezing Jeremia 7, 23-28
Graduale Psalm 105, 1-7
2e lezing Romeinen 12, 1-8
Evangelie Matteüs 17, 14-20

Do 03-09 12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch
   19u30- 21u00 Oase

Zo 06-09 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
Zondag na Pinksteren 18
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1ste lezing Ezechiël 33, 7-11
Graduale Psalm 119, 33-40
2e lezing Romeinen 12, 9-21
Evangelie Matteüs 18, 15-20

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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