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Inleiding

Met deze maand september begint ook weer een nieuw 
parochiejaar. Alles start weer op. Zoals onder andere 
Oase (gespreksgroep over geloof en leven); de 
Bijbelgroep; de Leesgroep en de Queerbijbelgroep. Het 
afgelopen half jaar is anders verlopen dan we hadden 
gepland vanwege alle corona-maatregelen. Zo konden we 
een tijd lang niet samenkomen om te vieren en alle 
activiteiten gingen niet op de gewone wijze door (wel 
gelukkig via de digitale weg). De laatste maanden zijn we 
wel weer bij elkaar kunnen komen voor de vieringen op 
zondag. En dat heeft ons goed gedaan, ondanks het feit 
dat het met de nodige afstand moest gebeuren en dat we 
ook niet samen konden zingen. Het ziet er naar uit dat de 
meeste maatregelen nog wel even zullen duren. Ook al 
kunnen we de draad steeds meer oppakken, we moeten 
wel alert blijven. In de agenda hieronder kunt u zien wat 
we voor deze maand gepland hebben. De verschillende 
groepen zullen dus weer samenkomen, uiteraard met de 
nodige afstand. We zullen daarvoor ook de kerkruimte 
gebruiken zodat we die afstand ook waar kunnen maken. 
Dit alles vraagt van ons het nodige begrip. Deze maand 
zal ook de aartsbisschop-elect ons komen bezoeken. U 
leest er in deze nieuwsbrief meer over en tevens over het 
Beleidsplan en het Jaarplan dat gereed is gekomen. We 
hopen en bidden dat we er met elkaar weer een mooi en 
verdiepend jaar van kunnen maken. Weet u welkom!
 
Wim van den Berg, pastoor

Parochie

Bezoek Aartsbisschop-elect 
In september brengt aartsbisschop-elect Bern Wallet 
een werkbezoek aan onze parochie.  Het 
werkbezoek bestaat uit twee delen. Het eerste deel 
vindt plaats op maandag 14 september. De 
aartsbisschop zal dan gesprekken voeren met de 
pastores en het kerkbestuur over beleid en 
ontwikkelingen in de parochie.
Het tweede deel  vindt plaats op zondag 20 
september. De aartsbisschop zal dan voorgaan in de 
eucharistieviering. Na de viering is er koffie/thee en 
een broodje voor iedereen, bij goed weer buiten. 
Aansluitend keren we terug in de ondertussen goed 
geventileerde kerk voor een gesprek met de nieuwe 
aartsbisschop. Het kerkbestuur hoopt op talrijke 
deelname en een levendige ontmoeting!

Beleidsplan en Jaarplan
Tijdens de kerkbestuursvergadering van 13 augustus
jl. is het Beleidsplan 2020 – 2024 van onze parochie  
definitief vastgesteld nadat in de afgelopen maanden 
hieraan hard gewerkt is. Tot nu toe had de parochie 
niet een volledig beleidsplan. Wel waren er allerlei 
notities en overzichten die inzicht gaven in het reilen 
en zeilen van de parochie. Vanuit de behoefte om te 
komen tot  een totaaloverzicht is dit beleidsplan 
geschreven. Aan de hand van dit plan zal ieder jaar 
een Jaarplan worden opgesteld. Hierin staat dan hoe
we concreet willen werken aan een verdere opbouw 
van onze geloofsgemeenschap. Het Jaarplan voor 
komend parochiejaar (september 2020 - 2021) is ook
reeds gemaakt. Met deze beide documenten kunnen 
we een goede start maken van het nieuwe 
parochiejaar. Een jaar waarin we willen vieren, leren 
en dienen. De beide plannen zullen ook ter sprake 
komen bij het werkbezoek van onze aartsbisschop-
elect aan onze parochie. Daarna kunt u ze ook inzien
via de website. 



Vredesviering 18 september
Elk jaar herdenken we op 18 september de bevrijding
van Eindhoven. Het is een groot goed dat we sinds 
het einde van de Tweede Wereldoorlog in vrede 
mogen leven. Vrede is echter niet vanzelfsprekend 
en kan alleen in stand worden gehouden als wij 
ondanks onderlinge verschillen in verbondenheid 
samen kunnen leven. De Vredesweek, die ieder jaar 
in de derde week van september gevierd wordt, roept
ons op om de vrede daadwerkelijk te leven. Het 
thema van de Vredesweek is dit jaar ‘Vrede verbindt 
verschillen’.
In een korte meditatieve viering op 18 september, 
19:30 uur, zullen we de bevrijding van Eindhoven 
herdenken en stilstaan bij het thema van de 
Vredesweek. Om het thema ook handen en voeten te
geven is er aansluitend aan de viering een 
interactieve lezing over ‘verbindend communiceren’ 
als levenshouding. U bent van harte welkom!
Omdat voor deze avond ook mensen van buiten de 
parochie verwacht worden, is het noodzakelijk dat u 
zich aanmeldt zodat u verzekerd bent van een plaats 
(aanmelden bij de secretaris Feli Platzer, tel. 040-
2432597 of e-mail okk.ehv.secretaris@gmail.com).

Landelijke kerk

Bisschopswijding 7 november
Op 15 februari van dit jaar werd de 49-jarige Bernd 
Wallet door het Utrechtse Kapittel verkozen tot 
nieuwe aartsbisschop van Utrecht. Hij volgt mgr. 
Joris Vercammen op die op 12 januari terugtrad. De 
wijding van de nieuwe bisschop was gepland voor 
juni, het moest een feest worden voor de hele kerk 
maar vanwege de corona-pandemie moest dit 
uitgesteld worden. 
De wijding zal nu plaatsvinden op zaterdag 7 
november om 11 uur in de Lebuïnuskerk in Deventer.
De gekozen locatie biedt op een veilige manier plaats
aan de ca. 200 genodigden: bisschoppen uit binnen- 
en buitenland, de geestelijken van de bisdommen 
Utrecht en Haarlem en vertegenwoordigers van alle 
Utrechtse parochies en staties. De gekozen datum 
en locatie zijn ook van symbolische betekenis: 7 
november is de feestdag van de Heilige Willibrord, de
eerste aartsbisschop van Utrecht, met wie de kerk in 
ons land is begonnen. Ook de Heilige Lebuïnus trok 
als pionier vanuit Utrecht het land in.
De dag na de wijding zal aartsbisschop mgr. Bernd 
Wallet om 15 uur geïnstalleerd worden in de 
kathedrale Sinte Gertrudis-kerk in Utrecht.
Beide plechtigheden zijn te volgen via een livestream
zodat de hele kerk kan meevieren.

Website landelijke kerk
De website van de landelijke kerk is geheel 
vernieuwd. Het is zeer de moeite waard om er eens 
naar te kijken. U vindt daar naast allerlei 
nieuwsberichten ook een link naar het tv-programma 
‘Zie je zondag’ waarin de pastoor en enkele 
parochianen van de parochie Amersfoort 
geïnterviewd worden. Het adres van de website is 
www.oudkatholiek.nl



Agenda

De Voedselbank vraagt voor de maand september: 
Koffie en thee

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

Do 10-09 12u00-13u00 Middaggebed en Lunch
                19u30-21u00 Kerkbestuur

Zo 13-09 10u30-12u00 Dienst van Schrift en Gebed
Ziekenzondag / Zondag na Pinksteren 19
Voorganger lector Herman Ueffing
1ste lezing Jezus Sirach 27, 30 – 28, 7
Graduale Psalm 103, 8-12
2e lezing Romeinen 14, 5b-12
Evangelie Matteüs 9, 14-29

Ma 14-09 17u00-21u00 werkbezoek aartsbisschop-
elect aan kerkbestuur

Do 17-09 10u30-12u00 Bijbelgroep
    12u00-13u00 Middaggebed en Lunch
    20u00-21u30 Queerbijbelgroep

Vr 18-09 19u30 Viering en lezing in onze kerk 
vanwege Bevrijdingsdag Eindhoven en Vredesweek

Za 19-09 14u00-17u00 Seminariedag (zie voor meer 
informatie https://oudkatholiek.nl)

Zo 20-09 10u30-12u00 Eucharistieviering
Verjaardag van Kerkwijding – Afsluiting jubileumjaar 
75 jaar Oud-Katholiek Eindhoven
Voorganger aartsbisschop-elect Bernd Wallet 
(assistentie door pastores)
1ste lezing Genesis 28, 10-17
Graduale Psalm 84
2e lezing Openbaring 21, 2-5
Evangelie Lucas 19, 1-10
Uitgangscollecte voor de opleiding van de priesters
Aansluitend gesprek met de aartsbisschop-elect 

Wo 23-09 18u00-20u00 Samen eten in het 
Cruydenhuisch, Kalmoesplein 73, Eindhoven
Aanmelden vooraf bij lector Herman Ueffing 
(herman@ueffing.nl) 

Do 24-09 12u00-13u00 Middaggebed en Lunch
    16u30-21u30 Diocesane vergadering

                                      geestelijkheid Amersfoort

Ma 28-09 14u00-16u00 Leesgroep

Do 01-10 10u00-11u30 Kerkbestuur
                12u00-13u00 Middaggebed en Lunch

    19u30-21u30 Oase

Zo 04-10 10u30-12u00 Eucharistieviering
Zondag na Pinksteren 22
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1ste lezing Jesaja 5, 1-7
Graduale Psalm 80, 9-20
2e lezing Filippenzen 2, 1-18
Evangelie Matteüs 21, 33-43

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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