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Kerk zijn? Zout der aarde…

Net terug van het Internationale Oud-Katholieken Congres
in Wenen, kan ik niet anders dan iets van de inspiratie 
delen die ik daar ontvangen heb. Dat doe ik deze keer niet
met woorden maar met beelden, want woorden voor wat 
we samen meemaakten, moet ik nog zoeken. We willen 
vooral uitnodigen om op de Gemeentevergadering van 
zondag 18 november, aansluitend aan de viering, 
aanwezig te zijn, want daar zullen we met de vijf 
deelnemers uit onze parochie zo goed mogelijk verslag. 

Het was de moeite waard, dat kan ik u verzekeren. En het 
geeft mij stof tot nadenken over kerk zijn in deze tijd en 
deze wereld, die we graag met u delen. Voor nu laat ik het
bij de slotwoorden van de preek van onze aartsbisschop 
Joris: “Oud-Katholieken: jullie zijn het zout der aarde!”

Waarvan akte….

Leonie van Straaten, assisterend pastoor



Allerlei in onze parochie

Allerheiligen en Allerzielen
Vanwege het feest van Allerheiligen vieren we de vierde 
zondag (28 oktober) ook eucharistie. 
Van harte welkom!
We herdenken al onze overledenen op vrijdag 2 
november (Allerzielen) tijdens het avondgebed (vespers). 
Ieder is uitgenodigd om mee te komen bidden. Tijdens 
deze plechtigheid zullen wij voor onze parochianen die 
afgelopen jaar overleden zijn een kaars ontsteken. Daarna
kan ieder een kaarsje aansteken voor hen die men wil 
gedenken. Van harte welkom!

Landelijke kerk 

Evaluatie-avond met de kerkbesturen
In de najaarsvergadering evalueerden wij het experiment 
van 7 juni j.l. om een avond met de kerkbestuursleden 
samen te komen. Over het algemeen zijn we er positief 
over. Natuurlijk blijven er verbeterpunten en hadden 
sommige deelnemers andere verwachtingen, maar in 
onze evaluatie bleken er overwegend goede reacties van 
de kerkbestuursleden te zijn terug gekomen. Daarom 
hebben we besloten om dit experiment een vervolg te 
geven: we zijn van plan om dit over twee jaar nog een 
keer te organiseren, in het jaar dat er geen bisdomdag is. 
We willen noch onze vrijwilligers, noch onszelf overladen 
met dit soort extra bijeenkomsten, maar om af en toe 
‘collega’s’ te ontmoeten kan bemoedigen en inspireren. 
Vanuit onze parochie waren Feli en Leonie aanwezig, 
omdat de overige kerkbestuursleden op vakantie waren. 
Wij hadden er samen ook een goede avond. Ook het 
inkijkje in ‘vraag en aanbod’, waarbij duidelijk werd welke 
parochies een bepaalde expertise missen en welke 
parochies die expertise juist in huis hebben, opende de 
mogelijkheid tot onderling contact tussen de parochies en 
dat lijkt ons waardevol. De kritische feedback die er ook 
was, nemen we mee als leerpunten voor een volgende 
keer.

Regio’s
Al enkele malen spraken we in onze Utrechtse 
geestelijkheid over de huidige regio-indeling en zochten 
we naar een mogelijkheid de verdeling van parochies te 
verbeteren. Want dit overleg is opgezet om de onderlinge 
collegialiteit en wederzijdse inspiratie tussen de pastores 
te bevorderen, om dit daadwerkelijk te ontwikkelen is het 
nodig om minimaal vier keer per jaar samen te komen. 
Bovendien lijkt het ons zinvol om verschillende soorten 
parochies (qua grootte, ligging, enzovoort) te combineren 
om elkaar vanuit het ‘anders zijn’ te inspireren. In de 
diocesane vergadering is de nieuwe indeling die door het 
Utrechts overleg was voorbereid aangenomen. In het 
eerstvolgende Utrechtse overleg op 10 oktober a.s. wordt 
afgesproken wanneer deze nieuwe indeling van start gaat.
Dan krijgen de regio’s ook een nieuwe naam: 
bisdomgroep Midden, West en Oost. We houden u op de 
hoogte over het vervolg.

Kerk in de stad

1000 STEMMEN ZINGEN OOSTERHUIS
Op zondag 21 okober wordt in het Muziekgebouw 
Eindhoven de 85e verjaardag van Huub Oosterhuis 
gevierd. Het is een initiatief van Leerhuis & Liturgie 
Brabant, de Stichting Oecumenische Vieringen Eindhoven 
(SOVE) en nog een aantal andere instellingen. Uit het 
hele land komen mensen hiernaartoe! Pastoor Wim en 
ondergetekende staan er vanaf 13.30 uur op de 
ontmoetingsmarkt met een bescheiden infotafel met 
folders en boeken over de OKKN en onze parochie. Om 
14.30 uur begint in de grote zaal het 1000-Stemmen 
Programma. Vóór de pauze houdt Huub Oosterhuis een 
inleiding en wordt “Het Lied van de Aarde” uitgevoerd. 
Tijdens de pauze is er weer ontmoetingsmarkt en na de 
pauze volgen 16 Oosterhuis liederen, gezongen door 
podium (projectkoor) en de zaal o.l.v. dirigent Geert 
Hendrix. Tenslotte is er een nazit plus ontmoetingsmarkt. 
Kaarten zijn te bestellen bij het Muziekgebouw, balie, of 
via www.muziekgebouw.nl (27,50 euro).
Twee jaar geleden was ik er ook bij, met Feli e.a., en ik 
vond het een heel bijzondere ervaring.

Lector Herman Ueffing

http://www.muziekgebouw.nl/


Agenda

De Voedselbank vraagt voor oktober bakmeel

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

Do 11-10 12u00 Middaggebed en Lunch
   19u30 Kerkbestuur

Zo 14-10 10u30 Dienst van Schrift en Gebed
Zondag na Pinksteren 23
Voorganger lector Herman Ueffing
1ste lezing Wijsheid 7, 7-11
2e lezing Hebreeën 3, 7-14
Evangelie Marcus 10, 17-31

Do 18-10 10u30 Bijbelgroep
      12u00 Middaggebed en Lunch

Zo 21-10 10u30 Eucharistieviering
Zondag na Pinksteren 24
Voorganger assisterend pastoor Leonie van Straaten
1ste lezing Jesaja 29, 18-24
2e lezing Hebreeën 4, 12-16
Evangelie Marcus 10, 35-45
Uitgangscollecte: Ontwikkelingssamenwerking
                 13u30 Infomarkt ‘1000-stemmen’                  
Philipsmuziekgebouw

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

Do 25-10 12u00 Middaggebed en Lunch

Zo 28-10 10u30 Eucharistieviering
Allerheiligen
Voorganger emeritus pastoor Piet Coemans
1ste lezing Wijsheid 3, 1-9
2e lezing Openbaring 7, 2-4 en 9-17
Evangelie Matteüs 5, 1-12

Ma 29-10 14u00 – 16u00 Leesgroep

Do 01-11 10u30 Vrijwilligersbijeenkomst
      12u00 Middaggebed en Lunch

   19u30 Oase (gespreksgroep)

Vr 02-11  19u30 Allerzielenviering (avondgebed) 
Voorganger: pastoor Wim van den Berg
Lezing 1 Korintiërs 15, 55-57

Zo 04-11 10u30  Eucharistieviering
Zondag na Pinksteren 26
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1ste lezing Job 19, 23-27a
2e lezing Hebreeën 7, 23-28
Evangelie Marcus 12, 18-27

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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