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Nazomer
Het was een zomer met heel wat zomerse dagen, soms 
misschien zelfs wel wat te zomers. Hopelijk mogen we in 
deze nazomer nog wat nagenieten van lekker aangenaam 
weer. Het nieuwe werkjaar is met deze maand begonnen. 
We starten alle activiteiten weer op zoals blijkt uit 
onderstaande agenda. In de gewone gang van zaken 
voelen de meeste mensen zich het beste thuis. De 
verschillende activiteiten die gepland staan geven ons als 
parochiegemeenschap de gelegenheid om ons christen-
zijn te beleven en te verdiepen. Of het nu een viering is of 
een deelname aan bijvoorbeeld de leesgroep, het kan 
hieraan een bijdrage zijn. Zelf begin ik deze maand met 
mijn werk als priester in Oud-Katholiek Zeeland. Een 
nieuwe fase in mijn leven dus. Na bijna 14 jaar werkzaam 
te zijn geweest in de Geestelijke Gezondheidszorg als 
geestelijk verzorger, zal ik nu weer alle tijd gaan besteden 
aan het kerkelijk werk, hier in Eindhoven en in Middelburg 
dus. Ik zie er naar uit. Ik hoop dat u ook uitziet naar de 
maanden die voor ons liggen en dat we elkaar, zo 
mogelijk, weer mogen ontmoeten bij een van de 
gelegenheden. Welkom!

Wim van den Berg, pastoor

Parochie

Bevrijding 18 september 
Op woensdag 18 september viert Eindhoven 75 jaar 
Bevrijding. Samen met Eindhoven voor Vrede, de groepen
Wereldvredesvlam Eindhoven en anderen houden wij ook 
dit jaar weer in onze kerk om 17.30 uur een viering uit 
dankbaarheid. Aansluitend is er een samenzijn met soep 
en brood.
Daarna lopen wij met onze Wereldvredesvlam (tevens 
godslamp) uit de kerk naar het 18Septemberplein. Aldaar 
gaan wij in een grote stoet naar het Stadhuisplein om de 
overige festiviteiten en het defilé  mee te maken. Nadien 
kan ieder huiswaarts keren, al dan niet via de Maria 
Magdalena Kerk. Van harte welkom  ieder die dit leest of 
via via hiervan hoort. En, zegt het voort!

Start van de Leesgroep
Op maandag 23 september om 14:00 uur (tot 16:00 uur) 
komt de leesgroep weer bijeen. In het nieuwe seizoensjaar
is gekozen voor het boek ‘Alles voor allen, een nieuwe 
catechismus’, van Huub Oosterhuis. Het boek bevat 
allerlei teksten die de auteur gemaakt heeft voor preken, 
artikelen in diverse bladen en uit eerder uitgegeven 
boeken. Het boek is – in overleg met Oosterhuis – 
samengesteld door een naaste medewerker, Kees Kok. Bij
verschijnen eind 2016 is het eerste exemplaar door Huub 
Oosterhuis aangeboden aan Mgr. Gerard de Korte in 
Muziekgebouw Eindhoven. Inmiddels zijn er diverse 
herdrukken van uitgekomen. 
Het boek daagt de lezer uit om het geloofsgoed, dat van 
huis uit is meegekregen, kritisch te doordenken vanuit  
joods en christelijk perspectief. De auteur biedt voldoende 
stof tot uitwisseling van wat er bij de lezer opkomt. 
Verdieping van wat wij geloven en inspiratie opdoen, dat 
wenst Oosterhuis de lezers toe. De leesgroep bestaat 
momenteel uit 7-8 deelnemers. Mocht u interesse hebben 
om ook mee te doen, geef u dan op bij ondergetekende. 
Herman Ueffing (herman@ueffing.nl – 06-42185123)
PS: de bijeenkomsten zijn steeds  – in de regel – op de 4e 
maandag van de maand. 

Kerkproeverij
Ook in 2019 vindt Kerkproeverij weer plaats en we doen 
daar als parochie graag aan mee. Kerkproeverij is een 
landelijke campagne.  Kerken  nodigen op 29 september  
gasten vrijblijvend uit voor een kerkdienst. Het is een 
samenwerking van de landelijke Raad van Kerken, IZB en 
Missie Nederland. Bovendien doen KRO-NCRV en EO 
mee als mediapartners. 
Waarom een Kerkproeverij? Omdat in de kerk plek is voor 
iedereen! Een plek waar je tot rust kunt komen, vragen 
mag stellen, zingeving en inspiratie ontvangt en deelt. En 
omdat ons als parochie een spiegel wordt voorgehouden, 
als we hieraan meedoen. Want het roept wel wat vragen 
op: is onze geloofsgemeenschap al gastvrij? Is de drempel
om onze parochie te bezoeken laag, zodat onze buren, 
vrienden en collega's de stap durven te zetten om de 
viering een keer te bezoeken? 
Veel mensen wachten ook op een uitnodiging. Het blijkt uit
onderzoek dat mensen eerder naar de kerk gaan als ze 
met iemand mee kunnen. Een simpele uitnodiging kan het 
verschil betekenen. Dus wie waagt het, om op zondag 29 
september een bekende uit te nodigen om eens te komen 
proeven wie wij zijn en wat / hoe wij vieren? Het zou toch 
mooi zijn als we dan mogen ervaren dat we inderdaad een
gastvrije parochie zijn!
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Vormseltraject
Volgend jaar op 14 juni zal onze bisschop het vormsel 
komen toedienen aan een aantal parochianen. 
Vanaf januari zijn een drietal avonden gepland ter 
voorbereiding hierop. Mocht u nog niet het sacrament 
hebben ontvangen, en u wilt dat wel graag, dan kunt u zich
voor 1 november melden bij één van de pastores. 

Personen
Onze aartsbisschop Joris Vercammen heeft, op verzoek 
van het kerkbestuur, Fred Hallebeek als kerkmeester 
herbenoemd per 1 september a.s. tot en met 31 augustus 
2023. Wij danken Fred voor zijn bereidheid om nog een 
tweede periode zich als kerkmeester (en penningmeester) 
aan onze parochie te verbinden. We wensen hem hierbij 
alle zegen toe.

Relikwie van Maria Magdalena ontvangen
Op zondag 21 juli vierden we de feestdag van onze 
patroonheilige (22 juli is de eigenlijke feestdag).
We mochten op die dag vanuit het klooster Wittem, via 
Jeroen de Wit, een relikwie van de H. Maria Magdalena 
ontvangen. Een relikwie is een overblijfsel, dat komt van 
het Latijnse reliquia en het gaat in onze tijd om 
voorwerpen die met het lichaam van de heilige in contact 
zijn geweest. Dat mogen we dan geloven. Iets tastbaars 
kan waardevol zijn, het kan je herinneren aan diegene en 
het tastbare kunnen aanraken geeft houvast – zoals een 
ring je herinnert aan degene van wie je hem kreeg. Toch 
zei Jezus tegen Maria Magdalena: hou me niet vast. Is dat
niet juist kenmerkend voor de weg van geloof: dat we altijd
tussen weten en niet-weten, zien en niet-zien onderweg 
blijven? We hebben de relikwie onder het altaarblad 
geplaatst bij de andere relikwieën, waaronder die van de 
H.Odulfus. We danken Jeroen en het klooster Wittem voor
deze relikwie.

Landelijke kerk

Bestuur & Organisatie van de landelijke kerk
Kortgeleden is er een rapport Bestuur & Organisatie 
verschenen in onze landelijke kerk. Hierin wordt 
gesproken over eventuele veranderingen in de 
bestuursstructuur en de organisatie van de kerk. Wie 
geïnteresseerd is kan dit rapport aanvragen (digitaal te 
verkrijgen) bij de secretaris van het kerkbestuur, Feli 
Platzer.

Installatie rector statie Zeeland
Op zondag 27 oktober om 14.30 uur zal onze pastoor, 
Wim van den Berg, geïnstalleerd worden als rector van de 
statie Zeeland. Hij blijft daarnaast als pastoor ook 
werkzaam in onze parochie.
U bent van harte uitgenodigd om de plechtigheid mee te 
vieren. Adres: Zuidsingel 70 in Middelburg.

Nieuwe kanunniken 
Donderdag 13 juni hield het Metropolitaan Kapittel van 
Utrecht zijn voorjaarsvergadering. Op de agenda stonden 
behalve zaken als de jaarstukken 2018 en de begroting 
2019 en onderwerpen met betrekking tot het bisdom 
waarover Aartsbisschop Joris advies wilde hebben, ook de
verkiezing van nieuwe leden van het Kapittel. Dit laatste 
was nodig geworden door het afscheid van pastoor Piet 
Coemans als kanunnik in 2018. Omdat het lidmaatschap 
van het Kapittel van een aantal van de huidige kanunniken
binnen een aantal jaren ook zal stoppen, werd met het oog
op de continuïteit in het Kapittel besloten deze keer twee 
kanunniken te kiezen. De keuze viel daarbij op priester 
Joke Kolkman, pastoor van Arnhem en priester Ruud 
Bosma, werkzaam als justitiepastor. Beiden hebben de 
keuze aanvaard en zijn daarmee direct volwaardig lid van 
het Kapittel geworden. Hun installatie zal plaatsvinden op 
12 november, de viering van het feest van Sint Martinus, 
patroon van kapittel en aartsbisdom. Wietse van der 
Velde, deken



Agenda

De Voedselbank vraagt voor september: koffie en thee

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

Do 05-09 12u00 Middaggebed en Lunch 
    19u30 Oase

Zo 08-09 10u30 Dienst van Schrift en Gebed
Geboorte van de H. Maagd Maria (Nationale Ziekendag)
Voorganger lector Herman Ueffing
1ste lezing Micha 5, 1-3
Graduale Psalm 45, 11-18
2e lezing Openbaring 21, 1-7
Evangelie Lucas 1, 39-45

Di 10-09 20u00 Queerbijbelgroep

Do 12-09 12u00 Middaggebed en Lunch
   19u30 Kerkbestuur

Zo 15-09 10u30 Eucharistieviering
Verjaardag van kerkwijding
Voorganger assisterend pastoor Leonie van Straaten
1ste lezing Exodus 32, 7-14
Graduale Psalm 51
2e lezing 1 Timoteüs 1, 12-17
Evangelie Lucas 15, 1-10
Uitgangscollecte voor de opleiding van de priesters

Wo 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)

Do 19-09 10u30 Bijbelgroep
   12u00 Middaggebed en lunch 

Za 21-09 15u00 Eucharistieviering  (voorganger em. 
pastoor Piet Coemans) in Lafelt - Riemst(B), 
Ierskruisstraat 54

Ma 23-09 14u00 – 16u00 Leesgroep

Wo 25-09 18u00 Samen eten -  ‘De gammele Geit”, 
Heuvel 10, Geldrop 
Aanmelden vooraf bij lector Herman Ueffing 
(herman@ueffing.nl )

Do 26-09 12u00 Middaggebed en lunch 

Zo 29-09 10u30 Eucharistieviering 
Kerkproeverij
H. Aartsengel Michaël en alle engelen
Voorganger emeritus pastoor Piet Coemans
1ste lezing Genesis 28, 10 -17
Graduale Psalm 103, 13-22
2e lezing Openbaring 12, 7-12
Evangelie Johannes 1, 47-51

Do 03-10 12u00 Middaggebed en Lunch
   19u30 Oase

Zo 06-10 10u30 Eucharistieviering
Zondag na Pinksteren 22
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1ste lezing Habakuk 3, 2 en 16-19
Graduale Psalm 37, 1-11
2e lezing 2 Timoteüs 1, 6-14
Evangelie Lucas 17, 5-10

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
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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