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Inleiding  

Het werkjaar is mooi begonnen met het feest van kerkwijding en de kennismaking met onze 
nieuwe bisschop (elect) Bernd Wallet. Dat geeft vertrouwen, maar tegelijkertijd kijken we met 
ingehouden adem naar de trend van de pandemie, want ook onze regio raakt in de gevarenzone 
en gaat richting code oranje… Dat is zorgelijk, niemand van ons zit te wachten op een tweede 
lockdown, zeker niet van de kerk. Hoe houden we dan dat vertrouwen van Kerkwijding vast en 
blijven we gemotiveerd om onze parochie in de stad meer present te stellen? Want heel concreet: 
in het weekend van 10 en 11 oktober is het Kerkproeverij: een jaarlijks weekend waarin we 
landelijk de kerkdeuren openzetten en ieder een bekende kan meenemen om ‘aan onze kerk te 
proeven’. Hoe doen we dat in coronatijd? Allereerst, denk ik, door ons eigen hart open te houden 
voor de mogelijkheid dat er iemand in onze omgeving benieuwd is naar onze kerk. En vervolgens: 
niet schromen om diegene uit te nodigen en mee te nemen. Want in onze vieringen is altijd wel 
een stoel over, ook nu er minder stoelen in de kerkruimte staan. En gaat het in wezen niet om dat 
vertrouwen, dat we er voor elkaar en voor anderen willen zijn als kerkgemeenschap? Laten we dus 
in deze herfst ons hart en onze deur openhouden, niet alleen omdat we goed moeten ventileren, 
maar ook omdat we een herberg willen zijn in deze stad voor wie aanklopt! 

Assisterend pastoor Leonie van Straaten 

 
Parochie 
 
Inloop in de kerk 
Vanaf deze maand zal er steeds op donderdagochtend vanaf 10.30 uur inloop zijn in de kerk. U 



kunt vanaf die tijd er terecht voor een afspraak met één van de pastores, om een kaarsje op te 
steken of voor stil gebed. Loop gerust eens binnen. Om 12.00 uur begint dan het middaggebed 
gevolgd door de lunch (waarvoor ieder een eigen broodtrommeltje meebrengt). Ook daarbij bent 
u van harte welkom! 
 

Redactie van deze nieuwsbrief 
Deze nieuwsbrief wordt maandelijks gemaakt door de redactie. Van deze redactie maken de 
volgende mensen deel uit: Feli Platzer, Leonie van Straaten, Renée Bloupot en Wim van den Berg. 
Via deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van wat er staat te gebeuren in onze 
parochie. U bent van harte uitgenodigd om ook een stukje te schrijven voor deze nieuwsbrief. U 
kunt uw bijdrage sturen naar okk.ehv.secretaris@gmail.com.  
 
Doel uitgangscollecte 
Iedere derde zondag van de maand vindt er een uitgangscollecte plaats aansluitend aan de 
eucharistieviering. Deze collectes zijn vastgesteld door de landelijke kerk. Deze maand zal de 
collecte zijn voor ontwikkelingssamenwerking. De landelijke kerk schrijft hierover op haar website: 
‘Eén kerk of geen kerk,’ zei lang geleden een penningmeester van onze kerk bij de invoering van de 
centrale honorering van de geestelijken. ‘Eén wereld of geen wereld,’ zou je tegenwoordig kunnen 
zeggen. De manier waarop in de rijke wereld wordt geleefd, heeft zijn gevolgen voor andere delen 
van onze planeet. Klimaatverstoring, natuurrampen en vluchtelingenstromen hebben met elkaar 
te maken en kunnen dan ook alleen in internationaal verband worden aangepakt. Om dat effectief 
te kunnen doen is er wederzijds begrip en respect vereist, die in ontwikkelingssamenwerking tot 
stand komt. Voor dat werk in kerkelijke verband vraagt het Collegiaal Bestuur uw bijdrage in de 
collecte van vandaag (zondag 18 oktober). Als één kerk hebben we het tot nog toe gered; als één 
wereld kunnen we het redden.  
 
Vertegenwoordiging vanuit onze parochie bij de wijding 
Het is zover: op 7 november wordt onze nieuwe aartsbisschop Bernd Wallet gewijd. Dit gebeurt in 
de Lebuïnuskerk in Deventer, omdat onze eigen kathedraal vanwege corona te weinig ruimte 
biedt. En zelfs in die grote kerk is het puzzelen wie erbij kan worden uitgenodigd. We zijn dan ook 
blij dat er uit iedere parochie van ons bisdom twee vertegenwoordigers zijn uitgenodigd. In het 
kerkbestuur besloten we dat onze secretaris, mevrouw Feli Platzer, de ene vertegenwoordiger is. 
De tweede vertegenwoordiger hebben we gekozen per loting: op het feest van Kerkwijding 
konden de gegadigden zich melden bij de pastores en is ter plaatse in de kerk het lot gevallen op 
Herbert Platzer. Een mooi toeval, dat Feli en Herbert ons allen, samen met de pastores, 
vertegenwoordigen bij deze bijzondere gebeurtenis. De plechtigheden van de wijding op zaterdag 
en van de installatie op zondag zijn te volgen via een lifestream en u vindt de informatie hierover 
t.z.t. op de landelijke website. 
 

Landelijke kerk 
 

Jubeljaar van de aarde  
De bisschoppen hebben onze aandacht gevraagd voor het oecumenische initiatief om de periode van 1 
september tot 4 oktober te vieren als ‘Tijd van de Schepping’. 1 september was de jaarlijkse Dag van de 
Schepping, in 1989 gelanceerd door Oecumenisch Patriarch Dimotrios. Door de eerste dag van het 
orthodoxe kerkelijk jaar te wijden aan de noodzaak tot duurzaamheid zette hij dit thema hoog op de 
agenda van de kerken. Sinds 2007 wordt de ‘Tijd van de Schepping' in oecumenisch verband gehouden 
tussen deze Dag van de Schepping en de dag van de H. Franciscus van Assisi, 4 oktober. 
Dit jaar van de coronacrisis vragen ds. Christian Krieger, de voorzitter van de Conferentie van Europese 
Kerken, en kardinaal Angelo Bagnasco, voorzitter van de rooms-katholieke Raad van Europese 
Bisschoppenconferenties), de lidkerken deze tijd ook te vieren als ‘Jubeljaar voor de aarde’. Duurzaamheid 
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betreft het hele leven. Het ‘Bijbelse concept van het jubeljaar’ heeft volgens beide voorzitters dan ook te 
maken met ‘de balans tussen sociale, economische en ecologische voorwaarden’. De coronacrisis toont 
opnieuw hoe we allemaal met elkaar verbonden zijn, en dat de omstandigheden die verband houden met 
onze gezondheid en het welzijn van alle schepselen kwetsbaar zijn. Ze zeggen verder dat de 'impact van de 
pandemie ons dwingt om de noodzaak van waakzaamheid en de noodzaak van voorwaarden voor 
duurzaam leven overal op aarde serieus te nemen. Dit is nog belangrijker als we kijken naar de verwoesting 
van de schepping en de dreiging van klimaatverandering'. De schepping is ‘een geschenk van God voor de 
mensheid en alle levende wezens’. 
In deze tijd vragen de omstandigheden erom de persoonlijke reflectie voorop te zetten. De een zal het 
bijvoorbeeld zinnig vinden een wandeling in park of bos te maken en daarbij Psalm 8 te bidden, de ander 
om het eigen consumptiepatroon te evalueren en daarmee ook anderen te inspireren tot duurzaam leven 
in ons gemeenschappelijk huis, de aarde. De voorzitters nodigen ‘alle Europese pastores en christenen, de 
parochies en gemeenten, de christelijke gemeenschappen en alle mensen van goede wil uit aandacht te 
schenken aan de Tijd van de Schepping, en deze in een oecumenische geest, in gemeenschappelijk gebed 
en handelen, te vieren’. 
In onze (groene!) parochie hebben we gehoor gegeven aan deze oproep door in de voorbede extra 
aandacht te geven aan de schepping en we zullen dit jubeljaar bijzonder gedenken op de gedenkdag van de 
heilige Franciscus van Assisi, in de viering op zondag 4 oktober. 
 
 

Provinciale Synode  
Ieder jaar is er op de donderdag voor Pinksteren de vergadering van landelijke geestelijkheid: de 
Provinciale Synode. Maar vanwege de coronacrisis is het in mei niet door kunnen gaan. Inmiddels 
is er een alternatieve, grotere ruimte gevonden en gaat deze vergadering door op donderdag 8 
oktober. We zullen ons zeker bezig houden met kerk-zijn in de anderhalvemetersamenleving en de 
uitdagingen samen onder ogen zien. Het is fijn als u aan ons denkt, want die uitdagingen zijn niet 
gering! 
 
Studiedag Pastores 
Als pastores hebben we tweemaal per jaar een studiedag met elkaar en onze bisschoppen, om 
onze ‘permanente educatie’ ook samen te ondergaan. In maart viel de geplande studiedag helaas 
uit vanwege de coronacrisis. Maar in oktober gaat de studiedag wel door: op 8 oktober komen we 
bij elkaar en gaan we ons verdiepen in de eucharistische gebeden. De leden van de Bisschoppelijke 
Commissie voor de Liturgie van onze kerk hebben dit voorbereid en zullen de studiedag leiden. 
Het is een boeiend onderwerp: wat zijn de verschillende accenten, in hoeverre komt een 
eucharistisch gebed overeen met onze oud-katholieke theologie? Waarom zou je ze allemaal 
gebruiken of waarom juist niet? Na deze studiedag zullen we als pastores nadenken of en hoe we 
dit ook in onze parochie kunnen laten doorwerken. 
 

Kerk in stad & regio 
 

Eindhoven Airport: Stuiterkerk 
Op het vliegveld sprak ik een vrouw die haar zus had weggebracht, die naar Spanje ging. Ze vertelde over 
haar zus, hoe hard ze gewerkt had en vakantie verdiend had. Ik zei dat ik luchthavenpastor ben. Ze begreep 
meteen wat dat is en vertelde dat haar zus naar een stuiterkerk gaat. ‘Wat bedoelt u?’, vroeg ik verbaasd. 
Ze bedoelde een kerk waar iedereen met de handen omhoog staat te dansen en te hopsen. De zus voelde 
zich prima thuis in die kerk, het paste bij haar persoon. Er zijn vele verschillende mensen, en er zijn vele 
verschillende manieren om God te loven. Wat een kliederkerk is, dat wist ik al, maar van een stuiterkerk 
had ik nog nooit gehoord. Dat is het verrassende van dit soort ontmoetingen. Je leert altijd weer wat 
nieuws. 

Mirjam van Nie, luchthavenpastor 
 



Agenda 

De Voedselbank vraagt voor de maand oktober: bakmeel 
 
Do 01-10 Gedachtenis van de H. Bavo kluizenaar 
                 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 
 
Do 08-10 Gedachtenis van de H. Birgitta van Zweden, weduwe 

  Op deze dag Provinciale Synode Amersfoort (geestelijkheid) 
               12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch  
  
Zo 11-10 10u30 – 12u00 Dienst van Schrift en Gebed 
Kerkproeverij 
Zondag na Pinksteren 23 
Voorganger lector Herman Ueffing 
1ste lezing Jesaja 25, 1-9 
Graduale Psalm 23 
2e lezing Filippenzen 3, 17-21 
Evangelie Matteüs 22, 1-14 
 
Do 15-10 Gedachtenis van de H. Teresia van Avila, maagd 

   10u30 – 12u00 Bijbelgroep 
   12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch 

    20u00 - 21u30 Queerbijbelgroep 
 
Zo 18-10 10u30 – 12u00 Eucharistieviering 
H. Lucas, evangelist 
Voorganger priester Marieke Ridder 
1ste lezing Jezus Sirach 38, 1-14 
Graduale Psalm 147, 1-11 
2e lezing 2 Timoteüs 4, 5-13 
Evangelie Lucas 4, 14-21 
Uitgangscollecte: Ontwikkelingssamenwerking 
  
Do 22-10 12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch      
    19u30 – 21u00 Commissie liturgie  
   
Ma 26-10 14u00 – 16u00 Leesgroep 
 
Wo 28-10 18u00 – 20u00 Samen eten in La Vita è Bella Wattstraat 70 Eindhoven   
Aanmelden vooraf bij lector Herman Ueffing (herman@ueffing.nl)  
 
Do 29-10 10u30 – 12u00 Vrijwilligersbijeenkomst 
      12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch      
    16u45 – 20u45 Studiedag pastores in Amersfoort 
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Zo 01-11 10u30 – 12u00 Eucharistieviering 
Allerheiligen 
Voorganger pastoor Wim van den Berg 
1ste lezing Wijsheid 3, 1-9 
Graduale Psalm 138 
2e lezing Openbaring 7, 2-4 en 9-17 
Evangelie Matteüs 5, 10-12 
 

 


