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(Eindhoven, oorlogs- en bevrijdingsmonument) 
 
Vrijheid en vrijheid 
Afgelopen maand was duidelijk het begin van 
een nieuw parochiejaar. Alle groepen starten 
weer op en ook de verschillende 
vergaderingen vonden weer plaats. Twee 
bijzondere bijeenkomsten die met vrijheid te 
maken hebben wil ik hier noemen.  
Op woensdag 18 september vierden we 75 
jaar bevrijding van Eindhoven. We deden dit in 
onze kerk met een gebeds- en 
meditatieviering met een twaalftal personen 
vanuit verschillende kerken en achtergronden. 
Er was een duidelijke verbinding met elkaar, 
namelijk de zorg voor vrijheid en vrede. 
Aansluitend gebruikten we samen een 
eenvoudige maaltijd en namen we deel aan de 
tocht en het defilé in het centrum van de stad. 
Een indrukwekkend geheel, zeker ook door de 
toespraak van burgemeester John Jorritsma, 
die sprak o.a. over de vrijheid van 
meningsuiting en dat je er tegelijkertijd ook 
rekening mee zult moeten houden dat 

mensen gekwetst kunnen worden als dit 
ongebreideld gebeurt. De toespraak gaf stof 
tot nadenken.  
De dag erna ontvingen we bezoek van de 
rector van het Aglipay Central Theological 
Seminary van de Iglesia Filipina 
Independiente, onze zusterkerk op de 
Filipijnen. Hij bezocht ons samen met zijn 
vrouw. Met veel enthousiasme vertelde hij 
over zijn kerk en over het seminarie. Hij 
vertelde ons ook dat er niet altijd vrijheid is. 
Wanneer men te nadrukkelijk opkomt voor de 
armen en de wantoestanden in dezen durft te 
benoemen, dan loopt men kans op intimidatie 
en valse beschuldigingen en moet men deze 
zien te weerleggen voor de rechtbank.  
Vrijheid is niet iets vanzelfsprekends, hier niet 
en nergens. Laten we ons blijven inzetten voor 
de vrijheid, hier en zeker ook op de Filipijnen, 
juist door de verbondenheid met onze 
zusterkerk daar.  

Wim van den Berg, pastoor 



Parochie 
 
75 jaar bevrijding – 75 jaar Oud Katholieke 
Kerk in Eindhoven 
Vijfenzeventig jaar geleden werd Eindhoven 
dus bevrijd. Het duurde toen nog meer dan 
acht maanden voordat ook de rest van ons 
land weer van de vrijheid kon genieten. En 
juist in die tijd was er behoefte van een aantal 
oud-katholieken in Eindhoven om toch 
kerstmis te vieren in een oud-katholieke 
viering. Op Kerstavond vond dan ook de 
eerste oud-katholieke viering plaats en 
daarmee was het begin gemaakt van een 
aanwezigheid van de Oud-Katholieke Kerk in 
Eindhoven.  
Als parochie willen we dit vieren en gedenken. 
We hebben hiervoor het thema gekozen: 
Dankbaar en Hoopvol. Dankbaar voor wat 
allemaal er mocht zijn en hoopvol omdat we 
met heel veel hoop naar de toekomst willen 
kijken. Het jubileumjaar zal beginnen op de 1e 
zondag van de advent (1 december) en zal 
eindigen in september 2020 (verjaardag van 
kerkwijding). Binnenkort zullen we met meer 
informatie komen over wat er allemaal op 
stapel staat.  
 
Gemeentevergadering 

De najaars-gemeentevergadering vindt plaats 

op zondag 20 oktober aansluitend aan de 

eucharistieviering. Het programma is als volgt: 

- Welkom en korte inleiding door 

pastoor Wim van den Berg 

-  Aandacht voor de aankomende 

Synode 

- Acties voor de Filipijnse 

priesterstudent 

- Jubileum 75 jaar Oud-Katholieken in 

Eindhoven 

- Stand van zaken herinrichting 

- Gelegenheid voor vragen en 

opmerkingen 

Het kerkbestuur stelt uw deelname aan de 

vergadering zeer op prijs. Samen zijn wij kerk! 

Feli Platzer, secretaris 

 

 
 
 

Landelijke kerk 
 
Erfgoeddag voor pastores en kerkbesturen 
Onze kerk heeft een rijk bezit aan kerkelijk 
erfgoed. Op vele plaatsen zijn schilderijen, 
vaatwerk, beelden en textiel te vinden uit de 
17e t/m 20e eeuw. Dankzij een overeenkomst 
tussen het Catharijneconvent en onze kerk is 
drs. Richard de Beer actief als consulent en 
conservator voor het Oud-Katholieke erfgoed. 
Ook onze eigen parochie heeft zijn advies en 
ondersteuning goed kunnen gebruiken. Om 
kerkbesturen wat vertrouwder te maken met 
de mogelijkheden van de digitale inventaris, 
de rubriek ‘Vraag en aanbod’ en andere 
onderwerpen, is er een erfgoedmiddag belegd 
op zaterdag 26 oktober. Vanuit onze parochie 
zullen de pastoor Wim van den Berg en de 
beheerder Herbert Platzer bij deze middag 
aanwezig zijn.  
 
Synode 2019 
Stilletjes aan beginnen achter de schermen de 
voorbereidingen voor de landelijke synode 
van onze kerk, die op zaterdag 23 november in 
Hilversum plaatsvindt. Concreet gebeurt de 
voorbereiding door deelname aan de 
clusterbijeenkomst in Utrecht op 10 oktober, 
door onze synodale vertegenwoordiger en 
tijdens onze eigen gemeentevergadering op 
20 oktober.  
 

Internationaal 
Andreas Rinkelprijs 
Op de jaarlijkse Seminariedag zaterdag 21 
september jl. ontving Prof. Dr. Revolido de 
Andreas Rinkel prijs uit handen van het Oud-
Katholieke Seminarie vanwege zijn bijzondere 
bijdrage aan de Oud-Katholieke Theologie. Het 
was een speciale middag, waarin we werden 
meegenomen in de geschiedenis van onze 
verbondenheid als Oud-Katholieken met de 
onafhankelijke Filipijnse kerk, een 
verbondenheid die er vanaf het eerste begin is 
geweest en in 1965 is vastgelegd in de 
overeenkomst over full communion. Er waren 
enkele priesters uit de Filipijnen aanwezig, 
omdat zij in Geneve hun situatie mochten 
toelichten bij de Verenigde Naties in het kader 
van de rechten van de mens. Zij waren van 



Geneve naar Nederland gereisd en zo getuige 
van deze bijzondere gebeurtenis.  
Als u dit leest zijn onze gasten weer thuis in 
Manilla en omgeving. Maar bisschop Ablon, 
die bedreigd wordt, is nog steeds te gast in 
Europa. Zijn verblijf in Duitsland is vanwege de 
dreiging verlengd. De internationale 
oecumene is niet vanzelfsprekend, maar wel 
heel kostbaar. Het vraagt onze aandacht en 
ons gebed om de verbondenheid te blijven 
beleven en de openheid van onze eigen kerk 
ook concreet te maken.  
 
 

 
Kerk in stad & regio 
 
 
Cursus Leren van Luther 2019 – 2020: 
“Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) als 
inspiratiebron”. 
In onze kerkruimte organiseert de Lutherse 
Kerk Nederland, waaronder Zuid-Nederland, 
Kern Eindhoven, een viertal cursusmiddagen 
over Dietrich Bonhoeffer. 
Eén van de inleiders is ds. Susanne Freytag, 
voorganger in Eindhoven e.o. De data zijn 
steeds op woensdagmiddagen van 14:30 – 
16:00 uur: 2 okt. (“Navolging”), 30 okt. 
(“Bonhoeffer's beeld van Christus en van de 
kerk”), 27 nov. (“De verhouding tussen 
christelijk leven en seculiere cultuur”) en 15 
jan. (“Leven met de Bijbel, leven als getuige, 
belijder of martelaar?”). 
De centrale vraag van Bonhoeffer is: “Wat is 
de kerk, wie is de kerk, en waar is de kerk 
voor?” 
Kortom, het lijkt een boeiende cursus te 
worden. 
Kosten 20 €, opgave bij 
ds,freytag@lutherszuidnederland.nl, (06-
4399555283) 
 
 
 
Groen Geloven 
Op zaterdag 5 oktober a.s. wordt een Groene 
Kerkendag gehouden in het 
Dominicanerklooster te Zwolle, bedoeld voor 
de leden van Groene Kerken maar ook voor 
andere belangstellenden. Het doel is om 

samen te ontdekken wat ieders volgende stap 
kan zijn naar een duurzame levensstijl, zowel 
thuis, in onze kerk, als in ieders eigen 
omgeving. Inleidingen worden verzorgd door 
o.m. Reinier van der Berg, over 
klimaatverandering, en door Trees van 
Montfoort, over Bijbelse noties betreffende 
ecologische gerechtigheid. 
In workshops worden ideeën uitgewerkt, die 
uiteindelijk recht doen aan mens en natuur. 
Ondergetekende heeft zich aangemeld (staat 
nog op de wachtlijst overigens) en verwacht 
door uitwisseling van ideeën, acties, tips en 
door stimulerende inleidingen geïnspireerd 
terug te keren. En in de volgende Nieuwsbrief 
verslag uit te brengen met suggesties voor 
mogelijke vervolgstappen voor onze parochie. 

Herman Ueffing 
 
Eindhoven Airport: Zoeken 
In de gebedsruimte op Eindhoven Airport 
kwam een jonge vrouw binnen. Ze vroeg, of ze 
mocht mediteren. Ik zei dat dat natuurlijk 
mocht, want daar is het voor bedoeld. Ze ging 
zitten in lotushouding, en deed twee oortjes 
in, die ze verbond met haar smartphone. Zo 
ging ze enige tijd zitten, met haar ogen dicht, 
terwijl ze luisterde naar wat er via de 
smartphone doorkwam. Toen het voorbij was, 
zei ze dat ze het fijn vond even te mediteren, 
even contact te hebben met de aarde, voor ze 
op reis ging. Ik vertelde dat ik 
luchthavenpastor ben, en als dominee 
verbonden ben met een kerk in de regio. Ze 
zei: “Ik ben maar aan het zoeken hoor, ik zoek 
een beetje rust en stilte, op mijn manier.” Ik 
zei: “In de kerk zijn we óók aan het zoeken. 
We zoeken ook naar rust en stilte.” “O, dat 
wist ik niet,” zei ze. Daarna spraken we verder 
over zoeken. Vaak denken mensen buiten de 
kerk, dat de mensen binnen de kerk het 
allemaal heel precies weten. Het is dan een 
verrassing te horen dat dat niet zo is. Als je 
aan het zoeken bent, naar rust en stilte, naar 
de betekenis van liefde, is het mooi om 
reisgenoten te hebben, mensen die samen 
met elkaar op zoek gaan. In de kerk zijn we 
samen met elkaar op zoek. Ook in een 
ontmoeting op het vliegveld kun je een beetje 
samen op zoek zijn. 

Mirjam van Nie, luchthavenpastor 
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Agenda 
 
De voedselbank vraagt voor oktober: bakmeel 
 
Do 03-10 12u00 – 13u00 Middaggebed en 
Lunch      
    19u30 – 21u00 Oase  
 
Zo 06-10 10u30 – 12u00 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 
 
Di 08-10 20u00 – 21u30 Queerbijbelgroep 
 
Do 10-10 12u00 – 13u00 Middaggebed en 
Lunch      
     19u30 – 21u00 Kerkbestuur 
 
Zo 13-10 10u30 - 12u00 Dienst van Schrift en 
Gebed      
Zondag na Pinksteren 23 
Voorganger lector Herman Ueffing 
1ste lezing Ruth 1, 1-19a 
Graduale Psalm 113 
2e lezing 2 Timoteüs 2, 8-15 
Evangelie Lucas 17, 11-19 
 
Do 17-10 10u30 – 12u00 Bijbelgroep 
       12u00 – 13u00 Middaggebed en 
Lunch      
    19u30 – 21u00 Bespreking nota 
Bestuur & Organisatie 
    
Zo 20-10 10u30 – 12u00 Eucharistieviering 
Zondag na Pinksteren 24 
Voorganger assisterend pastoor Leonie van 
Straaten 
1ste lezing Genesis 32, 23-32 
Graduale Psalm 121 
2e lezing 2 Timoteüs 3, 14 – 4, 5 
Evangelie Lucas 18, 1-8 
Uitgangscollecte: Ontwikkelingssamenwerking 
   12u00 – 13u30 
Gemeentevergadering 
 
 
 
 

Ma 21-10 14u00 – 16u00 Leesgroep 
 
Do 24-10 12u00 – 13u00 Middaggebed en 
Lunch      
    19u30 – 21u00 Commissie liturgie
  
   
Wo 30-10 18u00 – 20u00 Samen eten bij 
pizzeria La Vita é Bella,  
Wattstraat 70, Eindhoven 
Aanmelden vooraf bij lector Herman Ueffing 
(herman@ueffing.nl)  
 
Do 31-10 10u30 – 12u00 
Vrijwilligersbijeenkomst 
                  12u00 – 13u00 Middaggebed en 
Lunch      
 
Za 02-11  19u30 – 21u00 Allerzielen 
Vesperviering 
Voorganger pastoor Wim van den Berg 
Lezing 1 Kor. 15, 55-57 
 
Zo 03-11 10u30 – 12u00 Eucharistieviering 
Zondag na Pinksteren 26 
Voorganger pastoor Wim van den Berg 
1ste lezing Wijsheid 11, 22 – 12, 2 
Graduale Psalm 32 
2e lezing 2 Tessalonicenzen 1, 1-12 
Evangelie Lucas 19, 1-10 
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