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‘Parochie als pelgrimage’
Met dit thema bemoedigde bisschop Joris ons tijdens de 
viering van Allerheiligen, waarin onze pastoor Wim werd 
geïnstalleerd als rector voor de statie Zeeland. We waren 
met een mooie groep parochianen hierbij aanwezig als 
getuigen van dit feestelijke gebeuren. 
Als christenen zijn wij inderdaad pelgrims, we zijn Gods 
volk onderweg naar het beloofde land: een land van 
gerechtigheid en vrede, waar plaats is voor iedere mens. 
Er zal geen rust zijn, totdat het voor iederéén goed toeven 
is op deze aardbol. Velen zijn ons voorgegaan om dit 
ideaal te verwezenlijken!
Pelgrimeren laat zijn schaduw achter, zoals te zien is op 
de foto. Dat betekent dat wij mogen leven van wie ons 
voorgingen en dat wie na ons komen leven van wat wij 
nalaten. Hoe meer we daarvan doordrongen raken, hoe 
meer we ons ook zullen inzetten om het goede spoor te 
volgen en goede sporen na te laten. 
Pelgrims zijn we op deze aarde en in deze tijd: ook al 
leven we in het hier en nu, we mogen ons verheugen over 
de lange stoet van heiligen en getuigen die ons is 
voorgegaan op de weg van geloof. En we mogen 
vertrouwen dat ook onze dierbare overledenen, die we 
dezer dagen met name gedenken én de velen die we 
blijven meedragen in ons hart, zich aansluiten bij die lange
stoet. Waar zijn we naar onderweg, als pelgrims in deze 
tijd? We zijn onderweg naar de liefde! En die liefde kan 
ieder moment inbreken in ons bestaan, als wij ons hart 
daarvoor openen en het spoor van geloof, hoop en liefde 
volgen. 

Leonie van Straaten, assisterend pastoor

Parochie

Feestjaar 
Als parochie vieren we komend kerkelijk jaar (begin 1e 
zondag van de advent) dat er 75 jaar oud-katholieken zijn 
in Eindhoven. We willen 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. Op zondag 1 december zullen we het 
jubileumjaar openen met de foto-expositie ‘(On)gezien’ 
over vluchtelingen in de knel. Op 12 januari gaan we het 
liturgisch vieren met onze, dan net één dag, emeritus 
aartsbisschop Joris Vercammen. Met aansluitend een 
feestelijke lunch voor alle aanwezigen: parochianen en 
gasten. Op die dag kunnen we ook terugkijken naar het 
verleden met een kleine fototentoonstelling. Zaterdag 14 
maart zullen alle gebruikers van ons kerkgebouw in de 
gelegenheid zijn zich te presenteren en elkaar en de 
gasten te ontmoeten. Het Strijps Kamerkoor zal die dag 
om 16.00 uur een concert verzorgen. Op zondag 7 juni 
zullen we te gast zijn in de parochie Culemborg. We vieren
dan samen met hen de eucharistie. Er zal een rondleiding 
door de kerk zijn en een gezamenlijke lunch. Eveneens 
vinden komend jaar (27 februari en 23 april) twee lezingen 
plaats. Thema: Maria, de moeder van Jezus. We sluiten 
het jubileumjaar af rond het feest van kerkwijding in 
september komend jaar.

Lezing en wijnproefavond
Op donderdagavond 21 november a.s. (aanvang om 
19.30 uur) zal drs. Ria Sillen een lezing verzorgen in onze 
kerk over de geschiedenis en de betekenis van het 
schilderij ‘Het Lam Gods’. Dit op hout geschilderde 
schilderij ‘De aanbidding van het Lam Gods’ is een groot 
en inhoudelijk complex vroeg-15e-eeuws Vlaams veelluik. 
Het werk uitgevoerd in opdracht van de burger-koopman 
Joos Vijd, daterend tussen 1430 en 1432, is van de hand 
van de gebroeders Van Eyck en bedacht voor de Vijdkapel
in de Sint-Baafskathedraal van Gent. Het panelengeheel 
kende doorheen de tijd een uiterst avontuurlijke 
geschiedenis en is tot op één paneel na, met name de 
Rechtvaardige Rechters, intact te bewonderen in de Sint-
Baafskathedraal van Gent. 
Aansluitend is er weer het jaarlijkse wijnproeven. Emeritus 
pastoor Piet Coemans heeft een aantal lekkere wijnen 
uitgezocht. U kunt op deze avond de wijnen proeven én 
meteen bestellen. De meeropbrengst is voor het St. 
Petrusfonds (herinrichting Kerk). U bent allen van harte 
welkom!

https://nl.wikipedia.org/wiki/Polyptiek_(schilderij)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaamse_Primitieven
https://nl.wikipedia.org/wiki/15e_eeuw


Website 
De afgelopen tijd is er een en ander veranderd, verbeterd 
en uitgebreid op onze website door onze nieuwe 
webmaster Jeroen Cornelissen. Gaat uzelf maar eens 
kijken: http://eindhoven.okkn.nl 
Mocht u opmerkingen en/of suggesties hebben, we 
vernemen ze graag. 

Nieuwe lezers 
We mogen Adrie de Jong en Anne Marie van Neer 
verwelkomen als lezers in de liturgie. We danken hen bij 
voorbaat voor hun inzet en wensen hen veel succes hierbij
toe.

Landelijke kerk

Informatie over de Synode
Op 23 november vindt in de ‘Open Hof’ in Culemborg de 
94e zitting van de synode plaats. De synode geeft advies 
aan de bisschoppen en het Collegiaal Bestuur over alle 
zaken die de kerk betreffen. Daarnaast heeft de synode 
het recht om de begroting van de landelijke kerk goed of af
te keuren.
De agenda van de synode heeft als vaste onderdelen de 
bespreking van het beleidsverslag van het Collegiaal 
Bestuur inclusief de Rekening en Verantwoording van het 
vorige jaar en de begroting van het komende jaar. 
Daarnaast staan er deze keer twee voorstellen tot 
wijziging van het statuut op de agenda. Een voorstel 
betreft de inbedding van religieuze gemeenschappen in 
onze kerk, het andere voorstel gaat over het College van 
Advies inzake Kerkelijke Rechtsaangelegenheden.
Een groot deel van de zittingstijd is ingeruimd voor de 
bespreking van de Nota Herijking Bestuur & Organisatie. 
Tijdens de najaarsgemeentevergadering van onze 
parochie zijn ook al belangrijke punten uit deze nota 
besproken. De synodale vertegenwoordigers van onze 
parochie, Feli Platzer en Anton de Bruin, zullen de 
standpunten die toen naar voren kwamen, meenemen in 
de discussie op de synode.
De zittingen van de synode zijn openbaar. Als u interesse 
heeft om er een keer als toehoorder bij te zijn, kunt u dit 
melden bij de secretaris van onze parochie door een mail 
te sturen naar okk.ehv.secretaris@gmail.com  of te bellen 
naar 040-2432597.

Internationaal

Uitgangscollectie Unie van Utrecht 
De derde zondag van november is de uitgangscollecte 
bestemd voor de Unie van Utrecht en die bevelen we van 
harte bij u aan. We zijn immers onderdeel van de Unie en 
onze Aartsbisschop Joris is de voorzitter. Jaarlijks komen 
de Oud-Katholieke bisschoppen enkele dagen bij elkaar in 
een soort werkvergadering. Het middelpunt van de 
besprekingen vormen de oecumenische relaties van de 
Unie van Utrecht en de dialogen met andere kerken. En er
zijn vraagstukken die alle lidkerken aangaan en daarom 
ook op deze jaarlijkse vergadering worden geagendeerd. 
Naast de jaarlijkse meerdaagse bijeenkomst zijn er 
gemiddeld nog twee vergaderingen van het Dagelijks 
Bestuur. Dit alles kost geld en omdat dit werk van belang 
is voor onze kerk bevelen we deze jaarlijkse collecte van 
harte bij u aan! 
In de kerk liggen in het rek waar u ook de gezangboeken 

vindt, folders over de Unie van Utrecht, waarin u dit 
verhaal kunt nalezen en mooie foto’s een duidelijker beeld 
geven van de Unie.

Willibrordgroet
Zoals ieder jaar ontvingen wij een brief bij gelegenheid van
het feest van de heilige Willibrord. Om deze brief zo breed 
mogelijk te verspreiden, kozen we er dit jaar voor om de 
brief integraal op te nemen in onze nieuwsbrief. We 
bevelen de brief in uw aandacht aan.

“Boodschap van de oud-katholieke en Anglicaanse 
bisschoppen in continentaal Europa aan hun kerken 
ter gelegenheid van het feest van St. Willibrord 2019

Beste broeders en zusters in Christus:

Ik stuur jullie hartelijke groeten voor het feest van St. 
Willibrord. Elke keer als we het feest vieren van een van 
onze broeders of zusters die ons in deze wereld zijn 
voorgegaan, proberen we drie dingen te doen: ten eerste, 
God danken voor hun leven en voorbeeld; ten tweede, 
inspiratie vinden in moeilijke tijden vandaag; en ten derde, 
iets leren voor de toekomst.
We kunnen God danken voor het voorbeeld van St. 
Willibrord, een leven gekenmerkt door 
doorzettingsvermogen in het verlangen om Jezus Christus 
te dienen. De context waarin hij zijn missie ontwikkelde 
verschilt niet veel van onze huidige context. Het Europa 
van die tijd was multicultureel en heidens. Ons huidige 
Europa is multicultureel en geseculariseerd. Vroeger 
waren er dienaars van afgoden, tegenwoordig vinden we 
onder ons aanbidders van geld en plezier.
De huidige tijd wordt gekenmerkt door verschillende 
crises: de ecologische crisis, met het verbranden van het 
Amazonewoud en de vernietiging van de natuur in het 
algemeen, de politieke crisis met een Brexit die probeert 
de waarden te vernietigen die we samen in Europa 
hebben gecreëerd, en de humanitaire crisis, waarbij 
duizenden mensen Europa proberen te bereiken vanuit 
andere armere continenten. Deze crises verschillen niet 
veel van die welke bestonden toen St. Willibrord leefde; 
we kunnen worden geïnspireerd door de standvastigheid 
van Willibrord, vechtend voor soortgelijke crises in zijn tijd, 
zodat we kunnen vechten in onze huidige crises. Hoe 
meer dingen veranderen, zeggen ze, hoe meer ze 
hetzelfde blijven.
Voor de toekomst kunnen we leren dat God de Heer van 
de geschiedenis is. Bij vele gelegenheden redde God deze
heilige in moeilijke en gevaarlijke tijden. Bijvoorbeeld: toen 
hij de Friezen evangeliseerde; bij de dood van koning 
Pepijn, zijn opvolger, Radboud, die een opstand begon die
veel kerken trof en veel christenen doodde. St. Willibrord 
zocht zijn toevlucht in een klooster dat hij had gesticht en 
toen Radboud stierf in 719 keerde St. Willibrord terug om 
te evangeliseren. Ondanks de zeer ernstige tegenslagen 
waarmee hij geconfronteerd werd, bleef hij constant in zijn 
geloof. Als we ons leven herinneren, zullen we ontdekken 
dat God in het verleden heeft geholpen. Het verhaal van 
St. Willibrord is een verhaal over hoop. God heeft hem 
vele malen geholpen en we weten zeker dat hij ons ook 
kan helpen.

In naam van de oud-katholieke en anglicaanse
bisschoppen van continentaal Europa,

Carlos Lopez-Lozano
(Bisschop van Madrid van de Spaanse hervormde

bisschoppelijke kerk (Anglicaanse communie)”

mailto:okk.ehv.secretaris@gmail.com
http://eindhoven.okkn.nl/


Kerk in stad & regio

Oecumenische viering 17 november
Vorig jaar zijn we gestart met oecumenische vieringen, 
respectievelijk in de Johanneskerk, in onze kerk en in de 
Lutherse kerk waarbij we besloten dat er op zo’n zondag in
de andere kerken geen viering is. Dat is een echte stap 
voorwaarts gebleken in de oecumenische samenwerking 
en we zetten het dan ook graag door. Omdat er door deze 
keuze meer mensen komen naar de vieringen, heeft de 
Lutherse kerk aangegeven dat ze niet voldoende ruimte 
hebben om ons te ontvangen en ook niet in de 
gelegenheid zijn om samen koffie te drinken na afloop. 
Gelukkig biedt de Johanneskerk gastvrijheid: op 17 
november zijn we om 10u00 welkom in de Johanneskerk, 
Mercuriuslaan 1a.
De Lutherse kerk heeft deze keer het voortouw, maar we 
bereiden zoals altijd de viering voor met het Oecumenisch 
Beraad Noord Eindhoven. We verdiepen ons dit werkjaar 
in het thema ‘Duurzaamheid’, waarmee we midden in de 
actualiteit staan. Uitgangspunt voor ons is daarbij de 
encycliek ‘Laudato Si’ van paus Franciscus.

Eindhoven Airport: Gevouwen handen
Als ik in de gebedsruimte van Eindhoven Airport zit, komt 
het voor dat er niet veel gebeurt, en ik maar een beetje zit 
te lezen in de boeken die daar liggen, of wat voor me uit zit
te staren. Het gebeurde dat ik daar zat en dat ik mijn 
handen gevouwen had. Er kwam een vrouw binnen, zij 
zag mijn gevouwen handen en vroeg ‘wilt u met mij 
bidden?’ Ik vroeg waarvoor ze wilde bidden. Ze vroeg om 
een dankgebed. Ik sprak een dankgebed uit. Na het amen 
zei ze, dat ze het een mooi gebed vond, en toen volgde er 
een uitgebreid verhaal over het ziekbed en overlijden van 
haar moeder. Het gebed had blijkbaar het vertrouwen 
opgeroepen, om openhartig te zijn, en dit verhaal te 
vertellen. Als ik gewoon in de gemeente op huisbezoek 
ben, is het vaak zo, dat het bezoek afgesloten wordt met 
een gebed. Op het vliegveld heb ik gemerkt dat het ook 
andersom mogelijk is. Hoe de volgorde ook is, bidden, 
openhartigheid en vertrouwen horen bij elkaar.

Mirjam van Nie, luchthavenpastor



Agenda

De voedselbank vraagt voor november: ontbijtgranen

Za 02-11 19u30 – 21u00 Allerzielen – herdenking van alle 
overledenen
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

Do 07-11 Feest van de H. Willibrordus, apostel der 
Nederlanden

   12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch 
   19u30 – 21u00 Oase

Zo 10-11 10u30 – 12u00 Dienst van Schrift en Gebed
Zondag na Pinksteren 27
Voorganger lector Herman Ueffing
1ste lezing Jesaja 1, 18-26
Graduale Psalm 17
2e lezing 2 Tessalonicenzen 2, 13 – 3, 5
Evangelie Lucas 19, 41-48 
Uitgangscollecte: Unie van Utrecht

Di 12-11 20u00 – 21u30 Queerbijbelgroep

Do 14-11 12u00 – 13u30 Middaggebed en Lunch met 
Senioren (graag aanmelden bij onze secretaris)

   19u30 – 21u00 Kerkbestuur

Zo 17-11 10u00-11u00 Oecumenische viering in de 
Johanneskerk (Gedragen door de Lutherse Kerk)
Voorgangers ds. Willem Boon, ds. Bert Jan van 
Haarlem, pr. Leonie van Straaten
Lezingen worden gekozen n.a.v. het thema 
‘Duurzaamheid’

Do 21-11 10u30 – 12u00 Bijbelgroep
   12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch
   19u30 – 21u30 Inleiding over het schilderij “Het 

Lam Gods” door drs. Ria Sillen en wijnproefavond

Za 23-11 09u30 – 16u00 Synode Culemborg

Ma 25-11 14u00 – 16u00 Leesgroep

Wo 27-11 18u00 – 20u00 Samen eten in restaurant La 
vita è bella, Wattstraat 70, Eindhoven
Aanmelden vooraf bij onze lector Herman Ueffing 
herman@ueffing.nl 

Do 28-11 12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch

Za 30-11– 15u00 eucharistieviering OH-Lafelt, aanzet van 
de Advent

Zo 01-12 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
1ste zondag van de advent
Begin jubileum jaar 75 jaar Oud-Katholiek Eindhoven
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1ste lezing Jesaja 2, 1-5
Graduale Psalm 122
2e lezing Romeinen 13, 8-14
Evangelie Matteüs 24, 32-44
Uitgangscollecte Vluchtelingen in de knel

12u00 – 13u00 Opening en inleiding 
tentoonstelling “Ongezien” 

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
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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