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Herdenken en stilstaan 
 
De dagen worden steeds korter en de bomen laten hun 
bladeren vallen. Langzaam gaan we naar het einde van 
het jaar toe. Juist in deze dagen vieren we Allerheiligen en 
herdenken we al onze overledenen met Allerzielen. Dit 
alles doet ons stilstaan bij het leven en het einde ervan, ja 
de betrekkelijkheid van alles. Doch als christenen geloven 
we dat wanneer het aardse leven eindigt er een leven in 
de hemel wacht. Dit gelovig weten mag ons bemoedigen 
en sterken in deze dagen. Juist door het korter worden 
van de dagen is er wellicht meer tijd voor bezinning en 
gebed.  
Tegelijkertijd worden we ook als geloofsgemeenschap 
uitgenodigd om elkaar te ontmoeten bij zoveel 
verschillende samenkomsten. De agenda op het eind van 
deze nieuwsbrief laat dit zien.  
Laten we erbij zijn om elkaar juist ook te bemoedigen en 
te steunen. Die steun is hard nodig in onze kerk, zeker als 
het gaat om dat wat niet goed gegaan is in onze oud-
katholieke kerk. Ik doel dan op het seksueel misbruik dat 
aan het licht gekomen is en waarover een onafhankelijke 
onderzoekscommissie op verzoek van de kerk een rapport 
heeft doen uitkomen. We moeten hier over spreken met 
elkaar om de pijn en de schaamte te kunnen delen, maar 
ook om te zien hoe het nu verder moet. Dit spreken 
gebeurt landelijk maar moet ook in onze parochie 
gebeuren. In de gemeentevergadering op 18 november 
a.s. zullen we hier bijzonder ruimte voor maken. Naast 
spreken en delen, is ons gebed ook hard nodig. Laten we 
bidden voor onze oud-katholieke kerk in haar geheel, dat 
ze de wijsheid vindt om om te gaan met dit schokkende 
gebeuren.  

Wim van den Berg, pastoor 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Allerlei in onze parochie 
 
Gemeentevergadering 
De gemeentevergadering vindt deze maand plaats 
aansluitend aan de eucharistieviering op zondag 18 
november. Er zal gesproken worden over de aankomende 
synode en over het rapport van de onderzoekscommissie 
seksueel misbruik in de oud-katholieke kerk van 
Nederland. Tevens zal er verslag worden gedaan van het 
Internationale Oud-Katholieken Congres dat in september 
jl. heeft plaatsgevonden in Wenen en waar vijf personen 
van onze parochie aan hebben deelgenomen. Daarnaast 
is er aandacht voor de financiën, de liturgie en natuurlijk 
voor de vragen die er zijn vanuit de parochie. Wij hopen 
dat velen aanwezig zullen zijn. Van harte welkom! 
  
Personen 
Leonie van Straaten, onze assisterend pastoor, heeft door 
een ongelukkige val van de fiets een hersenschudding 
opgelopen en haar rechtersleutelbeen gebroken. Zij is 
hierdoor voorlopig niet in staat om haar werk in onze 
parochie te doen. We proberen zoveel mogelijk haar taken 
over te nemen met elkaar. Wilt u haar de rust gunnen die 
ze nodig heeft. Pastoor Wim van den Berg kunt u altijd 
benaderen als u vragen hebt omtrent afspraken met 
Leonie. Wij wensen Leonie sterkte toe en een spoedig 
herstel.  
Ad Fraza heeft zich bereid verklaard om als lezer de 
lezingen tijdens de eucharistievieringen mee te verzorgen. 
Het is fijn dat de groep van lezers hierdoor uitgebreid 
wordt. Wij wensen hem veel succes en verdieping hierbij 
toe.  
 
Lunch met senioren 
Wij willen graag extra aandacht besteden aan de senioren 
in onze parochie. Daarom zal er weer een lekkere lunch 
zijn op donderdag 8 november. Deze is aansluitend aan 
het middaggebed. Alle senioren zijn van harte 
uitgenodigd. Overigens is iedereen welkom. Wilt u zich 
opgeven bij de secretaris Feli Platzer (voor gegevens zie 
onderaan deze nieuwsbrief). 
 
Queer Bijbellezen 
Er is een vraag bij onze parochie binnengekomen om de 
Bijbel queer te gaan lezen. Hieronder stelt degene zich 
voor en nodigt zij mensen uit, waar vandaan ook, die mee 
willen doen. Uiteraard is iedereen in onze parochie ook 
uitgenodigd. 
Hallo, ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Nicoline 
van de Ven en ik ben lesbisch. In de kerk wordt het hetero 
gezin gezien als hoeksteen van de samenleving. 

 
 



In veel kerken voelen LHBT-ers (Lesbiennes, Homo’s, 
Biseksuelen en Transgenders),  zich niet welkom of ze 
hebben het idee dat ze er wel mogen zijn zolang het 
maar niet zichtbaar is. In een aantal kerken zijn LHBT-ers 
gelukkig echt welkom. Samen met anderen wil ik met 
andere ogen Bijbelverhalen gaan lezen.  
In veel Bijbelverhalen spelen mannen een belangrijke rol 
en is heteroseksualiteit de norm, maar is dit echt zo? 
Zouden verhalen ook met andere ogen gelezen kunnen 
worden? Kunnen wij door de juiste vragen te stellen, een 
nieuw/ander licht werpen op de verhalen uit de bijbel? 
Wat zegt het verhaal ons nu in deze tijd? Kortom ik wil 
met queer ogen de Bijbel gaan lezen. Bij de Oud-
Katholieke Parochie Maria Magdalena vond ik een 
pastoor (Wim van den Berg) die dit samen met mij wil 
organiseren. Bij de Oud-Katholieke Parochie voelde ik 
ook dat dit een plek is waar alle mensen welkom zijn 
ongeacht hun geaardheid. Wie zin heeft om mee te doen 
is welkom in de parochie van de Oud Katholieke kerk, 
Maria Magdalena aan de Boschdijk 354 te Eindhoven. De 
startbijeenkomst is op dinsdagavond 11 december van 
19u30 tot 21u00 uur. Aanmelden doe je door een mail te 
sturen naar nicoline71@outlook.com. 

Nicoline van de Ven 
 
Landelijke kerk  
 

Synode 2018 

De Synode van dit jaar vindt plaats op 24 november in De 

Akker, Melkpad 12, in Hilversum, begin 9.30 uur precies. 

De zitting van de Synode is openbaar. Indien u als 
belangstellende de zitting wenst bij te wonen, wordt 
tijdige aanmelding via de secretaris van het Presidium 
(synode@okkn.nl) op prijs gesteld. Lunchbonnen zijn 
voor de aanvang van de Synodezitting te koop (à €10,-). 
In de Akker geldt een algeheel rookverbod.  
Alle stukken aangaande de Synode, zoals de agenda, de 

bijlagen en de notulen van de zitting van de Synode 2017 

zijn te vinden op de website (www.okkn.nl landelijk  

synode). 

 
 

 
 

Kerk in de stad 
 
1000 stemmen zingen Oosterhuis. Een impressie 
Zondagmiddag 21 oktober j.l. waren 1040 mensen in 

Muziekgebouw Eindhoven bij gelegenheid van de 85e 

verjaardag van theoloog-dichter Huub Oosterhuis.  

Uit alle delen van het land – en België –  kwamen ca. 300 

zangers (m/v) om samen met de mensen in de zaal een 

16-tal 'liedjes' (naar zeggen van Huub!) te zingen. Dat 

gebeurde na de pauze onder leiding van Tom Löwenthal 

Ervoor was een uitvoering van de “postmoderne 

kameropera” Het Lied van de aarde, uitgevoerd door 

diverse solisten, het Orkest La Passione en Koor Helicon, 

onder leiding van Geert Hendrix. Een indrukwekkende 

uitvoering over: “Aarde. Deze. Enig denkbare”. Vooraf 

sprak Huub Oosterhuis enkele woorden ter inleiding.  

Ook prees hij het op deze dag uitgegeven boek aan, 

getiteld “Stilte zingen”, dat al zijn verzamelde liederen 

bevat. De eerste exemplaren werden door hem 

aangeboden aan mgr. Gerard de Korte en aan de scriba 

van de PKN, die beiden hem in een kort woordje prezen 

voor zijn grootse bijdrage aan de liturgie en de oecumene.  

 

De manifestatie werd omlijst door een ontmoetingsmarkt 

waar 20 instellingen uit Nederland en België zich 

presenteerden die allen zeer verwant zijn aan de bijbelse 

liedverkondiging over gerechtigheid en vrede, eerbied 

voor de aarde en de minsten der mijnen, zoals 

uitgeprocedeerde kinderen. Huub deed een klemmende 

oproep op kerken en politiek om zich in te zetten voor de 

verruiming van het kinderpardon.  

Ook onze parochie was op de ontmoetingsmarkt met een 

infotafel aanwezig en pastoor Wim en ondergetekende 

hebben menig gesprek gevoerd en contact gelegd. Ook 

onze stem is aldus gehoord!  Al met al een inspirerende 

samenkomst van mensen, bijeengekomen onder het 

motto van dit evenement: “Dat wij elkaar behoeden en 

doen leven”. 

Herman Ueffing 

 
 
Leren van Luther 2018 – 2019 
Net als afgelopen jaar is er weer een cursus ‘Leren met 
Luther’. Als parochie stellen wij graag de ruimte 
beschikbaar aan de Lutherse Kerk die deze cursus 
organiseert. Wij participeren hierin echter niet omdat we 
als parochie het accent dit jaar op Augustinus willen 
leggen. Daarom zal er in het voorjaar een drietal lezingen 
gehouden worden omtrent Augustinus. Maar dit hoeft u 
niet te weerhouden om de cursus Leren van Luther te 
volgen. Wie interesse heeft kan zich hiervoor opgegeven 
bij Ds. Susanne Freytag.  s.freytag@gmx.net De eerste 
bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 13 november. (zie 
ook www.lutherszuiden.nl ) 
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Agenda 
 
De Voedselbank vraagt voor november: ontbijtgranen 
 
Do 01-11 10u30 Vrijwilligersbijeenkomst 
       12u00 Middaggebed en Lunch   

   19u30 Oase 
 
Vr 02-11  19u30 Allerzielenviering (Avondgebed) 
      
Zo 04-11 10u30 Eucharistieviering 
Zondag na Pinksteren 26 
Voorganger pastoor Wim van den Berg 
1

ste
 lezing Job 19, 23-27a 

Graduale Psalm 119, 1-8 
2

e
 lezing Hebreeën 7, 23-28 

Evangelie Marcus 12, 18-27 
 
Do 08-11 12u00 Middaggebed en Lunch met Senioren 
    19u30 Kerkbestuur    
    
Zo 11-11 10u30 Dienst van Schrift en Gebed 
Zondag na Pinksteren 27 
Voorganger lector Herman Ueffing 
1

ste
 lezing Leviticus 

Graduale Psalm 146 
2

e
 lezing Hebreeën 9, 11-14 

Evangelie Marcus 12, 28-34 
 
Di 13-11 14u30 – 16u00 Lezing Luther 
 
Do 15-11 10u30 Bijbelgroep    
    12u00 Middaggebed en Lunch  
    
Zo 18-11 10u30 Eucharistieviering 
Zondag na Pinksteren 28 
Voorganger pastoor Wim van den Berg 
1

ste
 lezing 1 Koningen 17, 8-16 

Graduale Psalm 16 
2

e
 lezing Hebreeën 10, 19-25 

Evangelie Marcus 12, 38 – 13, 2 
Uitgangscollecte: Unie van Utrecht 
     12u00 Gemeentevergadering 
 
Do 22-11 12u00 Middaggebed en Lunch  
    19u30 Commissie herinrichting 
 
Za 24-11 09u30 Synode Hilversum 
 
Ma 26-11 14u00 – 16u00 Leesgroep 
 
Wo 28-11 18u00 Samen eten bij Pizzeria La Vita é bella, 
Wattstraat 70, Eindhoven.  
Aanmelden vooraf bij onze lector Herman Ueffing 
herman@ueffing.nl  
 
Do 29-11 12u00 Middaggebed en Lunch  
    
Zo 02-12 10u30 Eucharistieviering 
1

e
 zondag van de Advent 

Voorganger pastoor Wim den Berg 
1

ste
 lezing Zacharia 14, 4-9 

Graduale Psalm 24 
2

e
 lezing 1 Tessalonicenzen 3, 9-13 

Evangelie Lucas 21, 25-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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