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Inleiding
Na een paar hele warme en droge zomermaanden, waarin
veel mensen vakantie hadden, beginnen we weer met 
nieuwe energie aan een nieuw ‘parochie-jaar’. Er staan 
weer heel wat activiteiten op het programma. Zo aan het 
begin spreken we de wens uit dat velen iets van hun 
gading hierin kunnen vinden. Uiteraard zal er weer veel 
zorg worden besteed aan de liturgie, die we willen vieren 
om God te eren en om uitdrukking te geven aan ons 
gelovig samenzijn. Op een aantal zondagen in de zomer 
was het thema van het evangelie steeds ‘spijs en drank’. 
Brood en wijn, lichaam en bloed van de Heer, zijn leven 
voor ons. Het mag voor ons steeds weer geestelijk 
voedsel zijn voor onderweg als wij Eucharistie vieren en 
ons tevens laten voeden door de heilige Schrift, juist ook 
in de Diensten van Schrift en Gebed. De liturgie wil ons 
daarbij dus tot steun zijn. Hopelijk vinden velen de weg 
naar onze kerk om mee te vieren. Maar ook andere 
momenten geven de gelegenheid om geïnspireerd te 
raken. Iedere donderdagmiddag is er het gezamenlijke 
middaggebed en de lunch. Een goede manier om elkaar 
te treffen in gebed en samenzijn. Daarnaast  is er een 
bijbelgroep, een leesgroep en een gespreksgroep.  Voor 
ieder wat wils dus. Neem gerust contact op als u interesse
hebt en wellicht wat meer informatie wilt hebben. We 
hopen dat het een mooi en inspirerend jaar mag worden 
voor ons allen. 

Wim van den Berg, pastoor

Parochianen
Zoals u wellicht al in ‘De Oud-Katholiek’ hebt kunnen lezen
heeft het Episcopaat  Maarten Schönfeld benoemd als 
plaatsvervangend lid van de Adviescommissie Kandidaten 
Ambtsbedieningen. En het Collegiaal Bestuur heeft Jeroen
Cornelissen aangesteld als lid van de Commissie 
Financiën en Materieel (CFM). Beide heren wensen wij 
hiermee proficiat en veel succes bij de uitoefening van 
deze taken. 
Regelmatig hebt u in deze nieuwsbrief kunnen lezen dat 
er een vacature was in ons kerkbestuur. Met vreugde 
kunnen we u meedelen dat Herman Ueffing zich bereid 
heeft verklaard hierin zitting te nemen. Vanwege de 
leeftijdsgrens (vastgesteld door de Landelijke Kerk) is een 
officiële benoeming als kerkmeester niet meer mogelijk, 
daarom heeft het kerkbestuur hem aangesteld als 
adviseur. Herman zal, naast zijn huidige taken (o.a. als 
lector) vooral de diaconie behartigen in ons bestuur. Wij 
danken hem voor zijn bereidwilligheid en wensen hem 
veel succes bij zijn nieuwe taak.

Per 1 augustus is Leonie van Straaten benoemd door de 
bisschoppen als studentenpastor aan het Oud-Katholiek 
Seminarie. Daarnaast blijft zij assisterend pastoor van 
onze parochie. Wij wensen haar proficiat en veel succes 
bij haar nieuwe belangrijke opdracht.
Eveneens per 1 augustus heeft Leonie van Straaten haar 
taak als voorzitter van de werkgroep herinrichting 
overgedragen aan Wim van den Berg. Zij blijft een en 
ander uiteraard wel volgen en ondersteunen. Wij wensen 
pastoor Wim ook veel succes bij deze taak.
Dan melden wij ook dat Truus Flierman heeft laten weten 
dat zij niet meer beschikbaar is voor het lezen van de 
Schriftlezingen in de kerk. Gezien haar leeftijd is dat heel 
begrijpelijk. Ze blijft zich wel inzetten voor de koffie na de 
vieringen. Wij danken Truus voor al die jaren van inzet in 
dezen.
Op 16 september zullen Gerrit en Ria Coppens herdenken
dat zij 25 jaar geleden getrouwd zijn. Zij doen dit met ons 
samen tijdens de eucharistieviering. Wij wensen hen een 
mooie dag en Gods zegen toe. 

In memoriam 
Op 3 augustus is emeritus pastoor en oud-deken Cor 
Peeters overleden. Hij werd geboren in 1932 in Boekel en 
in 1958 priester gewijd in de Rooms Katholieke Kerk. Van 
1965 tot 1997 was hij pastoor van de parochie Sint-
Paulus. En nu komen wij dicht bij huis. Tijdens zijn 
pastoraat werd onze huidige kerk gebouwd. Bij de 
aankoop was Cor al met emeritaat, maar nog actief. Zo 
bleef hij de voorganger bij bijvoorbeeld het kerstfeest van 
de Zonnebloem dat plaats vond in ‘zijn – onze’ kerk. Dat 
de kerk gesloten werd voor de eredienst deed hem pijn. 
Gelukkig was hij dan ook dat door onze aankoop het 
gebouw ten dienste van eredienst en pastoraal bleef 
fungeren. Bij plechtigheden verscheen hij, o.a. bij de 
inwijding van de kerk, samen met voormalige deken Frans
Verhoeven. Moge hij in de eeuwige vrede van de Heer 
opgenomen worden en door Hem verbonden blijven met 
al zijn dierbaren. 

Piet Coemans, emeritus pastoor

Activiteiten

Oase begint in oktober
De gespreksgroep Oase zal vanaf oktober iedere eerste 
donderdag van de maand samenkomen. Dus op 
donderdag 4 oktober (19u30 tot 21u00) zal gestart 



worden. Dit parochiejaar zal het nieuwe boek ‘De Oud-
Katholieke Kerk van Nederland’ worden besproken. Op 
deze manier kan men kennismaken met de Oud-
Katholieke Kerk of kan men zijn kennis van onze kerk 
bevestigd of uitgedaagd zien worden. We beginnen elke 
bijeenkomst met een korte bezinnende gedachte en 
sluiten af met het zingen van een lied in de kerk. Op dit 
moment zijn er al zo’n 8 aanmeldingen. Ieder die interesse
heeft om mee te praten is van harte welkom. U kunt zich 
opgeven bij pastoor Wim.

Leesgroep van start
Op 29 augustus is de leesgroep weer van start gegaan 
(vanaf september steeds op de 3e woensdag van de 
maand). Er is gekozen voor het boek van Jonathan Sacks 
– Leven met verschil (in de vorige nieuwsbrief stond 
hierover al meer informatie). De bijeenkomsten beginnen 
steeds om 14u00. Het einde is steeds om 16u00. Men kan
zich nog steeds aanmelden bij lector Herman.

Bijbelgroep weer in september bijeen
De bijbelgroep komt op donderdag 13 september van 
10u30 tot 12u00 weer bijeen (vanaf oktober iedere 3e 
donderdag van de maand). In de vorige editie van deze 
nieuwsbrief hebt u al meer informatie hierover kunnen 
lezen. U kunt zich nog altijd hiervoor opgeven bij 
assisterend pastoor Leonie van Straaten.

Groene Kerk: Op weg naar een (geheel) “Groene 
Parochie”
Onlangs heeft onze parochie het GroeneKerkenbordje 
toegestuurd gekregen. Dat kregen wij omdat wij ons 
hadden gemeld bij de GroeneKerkenactie van Kerk in 
Actie en Tear, de initiatiefnemers van deze actie. Zij richt 
zich op alle kerk- en geloofsgemeenschappen die actief 
aan de slag willen gaan met duurzaamheid, sociale 
rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen 
gemeenschap. Wij mogen dit bordje al aanbrengen op een
herkenbare plaats, – bijvoorbeeld bij de ingang, maar dat 
kan ook in het gebouw – omdat wij reeds een aantal 
duurzame, groene stappen hebben gezet (zoals 
gescheiden afval inzamelen, energiebesparing via 
verlichting) en groene plannen voor de komende tijd 
hebben aangegeven. Verschillende parochianen, die de 
inkoop verzorgen of het beheer en verhuur van ruimtes, 
letten op om zoveel mogelijk fairtrade producten aan te 
schaffen en eco-milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen 
e.d. Ook wordt een overstap naar een ‘groene’ bank 
bezien. 
Dezer dagen wordt ergens het bordje opgehangen, dat 
niet zozeer een ‘uithangbord’ is om derden te laten zien 
'hoe goed wij bezig zijn', als wel een herinnering voor 
onszelf om thuis ook dergelijke duurzame stappen te 
zetten op weg naar één groene parochiegemeenschap!
Wie nog suggesties heeft voor verdere ‘vergroening’, 
graag doorgeven aan de contactpersoon Herman Ueffing.
(Zie ook de website: www.groenekerken.nl)

Open Kerk en Kerkproeverij: 15 en 16 september
Op zaterdag 15 september zijn de meeste kerken en 
moskeeën in Eindhoven open voor belangstellende 
bezoekers en toevallige voorbijgangers. Ook onze kerk zal
die dag open zijn van 11.00 tot 15.00 uur. Pastoor Wim 
van den Berg zal er aanwezig zijn, er is koffie/thee en men
kan de korte film ‘Stel ik zoek een kerk…’ kijken.
Op  16 september is het de zondag van de landelijke actie

‘Kerkproeverij’. In alle kerken zijn kerkgangers 
opgeroepen om iemand uit familie-, buren- of 
vriendenkring die al lang niet meer naar een viering is 
geweest, uit te nodigen om eens mee te gaan naar de 
kerk. Durft u de uitdaging aan?

Vredesweek 2018
Op dinsdag 18 september gedenken we de bevrijding van 
Eindhoven en ons leven in vrede. We beseffen dat de 
vrijheid en de vrede waarin wij hier leven geen 
vanzelfsprekendheid is. Wereldwijd ontberen miljoenen 
mensen die belangrijke voorwaarden om een gelukkig 
leven te kunnen opbouwen. De wereldvredesvlam die dag 
en nacht in de godslamp naast het tabernakel in onze kerk
brandt, herinnert ons er steeds aan dat we onophoudelijk 
voor de vrede moeten bidden en ons moeten inzetten voor
vrijheid en vrede dichtbij en veraf.
Zoals ook al in voorgaande jaren hebben we op 18 
september in samenwerking met de groepen van World 
Peace Flame Eindhoven en Veldhoven een meditatieve 
viering om 17:30 uur, daarna is er een eenvoudige 
maaltijd. Na de maaltijd vertrekken we met de vredesvlam 
naar de stad en lopen mee in het vredesdefilé. Van harte 
welkom om hierbij aanwezig te zijn en, indien het voor u 
mogelijk is, mee te lopen!

Voorstelling ‘dementie-vriendelijke buurt’…
In de agenda leest u over een voorstelling 
‘dementievriendelijke buurt’. Dat vraagt om een korte 
toelichting. Kronehoef is als eerste wijk van de gemeente 
Eindhoven aan de slag gegaan met de uitdaging om 
‘dementie-vriendelijk’ te worden. Het is een gezamenlijke 
pilot van Vitalis, Woonbedrijf, Wij Eindhoven en gemeente 
Eindhoven, met de bedoeling om kennis over dementie te 
delen en taboes te doorbreken, zodat mensen met 
dementie zo lang en prettig mogelijk in hun eigen huis 
kunnen wonen. In dit kader is er o.a. een voorstelling 
ontwikkeld en enkele maanden geleden werden wij als 
parochie benaderd met de vraag of die voorstelling ook in 
onze kerkruimte kon worden opgevoerd. Wij vonden het 
een mooie vraag en ook een goede aanleiding om als kerk
in de buurt meer aanwezig te zijn. Daarom hebben we in 
ons overleg met de organisatoren besloten dat wij deze 
avond ook als parochie aanwezig zijn.
De voorstelling geeft een goed beeld van de veelzijdigheid
van dementie, maar laat ook zien hoe u met mensen die 
dement zijn of Alzheimer hebben kunt omgaan. 
We bevelen de voorstelling dan ook van harte bij u aan!

De pastores

Landelijke Kerk
In gesprek over de Oud-Katholieke Kerk van Nederland
In het voorjaar van 2018 verscheen het boek: De Oud-
Katholieke Kerk van Nederland: Een Inleiding. Nu gaan de
auteurs graag met lezers in gesprek over de inhoud. 
Op 3 oktober: in gesprek over praktijk, geloofsleer en 
oecumene met dr. Remco Robinson, dr. Mattijs Ploeger en
prof. dr. Peter-Ben Smit 
Op 31 oktober: in gesprek over kerkgeschiedenis, liturgie 
en kerkelijk recht met drs. Wietse van der Velde, dr. 
Koenraad Ouwens en prof. dr. Jan Hallebeek.
Wilt u deelnemen, maar heeft u het boek nog niet 
gelezen? U kunt het eenvoudig bestellen via de webshop 
op www.okkn.nl (EUR 14,99, excl. verzendkosten). 
Plaatsen: 



3 oktober, Kinderhuissingel 76 Haarlem (kathedraal) 
31 oktober, Melkpad 14A (‘De Akker’), 
Tijd: 19.30 – 21.30. 
Toegang: vrij, mogelijkheid tot bijdrage in de kosten. 
Aanmelding graag per e-mail bij Peter-Ben Smit: 
p.b.a.smit@uu.nl 

Agenda

De voedselbank vraagt voor september koffie/thee

Zo 02-09 10u30 Eucharistieviering
Zondag na Pinksteren 17
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1ste lezing Deuteronomium 10, 12-21
2e lezing Efeziërs 6, 10-20
Evangelie Marcus 7, 1-23

Do 06-09 12u00 Middaggebed en lunch
   19u30 Kerkbestuur

Zo 09-09 10u30 Dienst van Schrift en Gebed
Zondag na Pinksteren 18 (Nationale Ziekendag)
Voorganger lector Herman Ueffing
1ste lezing Jesaja 35, 4-7a
2e lezing Jakobus 1, 17-27
Evangelie Marcus 7, 31-37

Do 13-09 10u30 Bijbelgroep
                 12u00 Middaggebed en lunch

Za 15-09 11u00 – 15u00 Kerk open vanwege ‘Open 
Kerken- en Moskeeëndag’

Zo 16-09 10u30 Eucharistieviering
Verjaardag van kerkwijding (Kerkproeverij)
25-jarig huwelijksfeest van Gerrit en Ria Coppens
Voorganger assisterend pastoor Leonie van Straaten
1ste lezing Genesis 28, 10-17
2e lezing Openbaring 21, 2-5
Evangelie Lucas 19, 1-10
Uitgangscollecte voor de opleiding van de priesters

Di 18-09 17u30 Viering in onze kerk vanwege 
Bevrijdingsdag Eindhoven
aansluitend soep en broodjes en daarna deelname Defilé.
(vertrek dan vanaf 18-septemberplein naar Stadhuisplein 

voor het Defilé)

Wo 19-09 14u00 – 16u00 Leesgroep

Do 20-09 12u00 Middaggebed en lunch
(Van 20-09 t/m 23-09 Internationaal Oud-Katholieken 
Congres Wenen)

Di 25-09 19u30 Vergadering Oecumenisch Beraad in de 
Johanneskerk

Wo 26-09 18u00 Samen eten
Restaurant ‘Melousia’, Kalmoesplein 73, Eindhoven
Aanmelden vooraf bij lector Herman Ueffing
herman@ueffing.nl 

Do 27-09 12u00 Middaggebed en lunch
    19u30 Optreden Theatergroep      

Dementievriendelijke buurt

Zo 30-09 10u30 Eucharistieviering 
Zondag na Pinksteren 21
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1ste lezing Numeri 11, 24-29
2e lezing Jakobus 4, 11-17
Evangelie Marcus 9, 38-48

Do 04-10 12u00 Middaggebed en lunch
    19u30 Oase (gespreksgroep)

Zo 7-10 10u30 Eucharistieviering
Zondag na Pinksteren 22
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1ste lezing Genesis 2, 18-24
2e lezing Hebreeën 3, 1-6
Evangelie Marcus 10, 2-16

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

rekeningnummer NL88 INGB 0001 4062 94
t.n.v. Oud-Katholieke Parochie v/d H. Maria Magdalena,
Eindhoven
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