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God blijft nabij
Wij zijn in de tweede coronagolf terecht gekomen en 
veel maatregelen zijn aangescherpt. Dat vraagt van 
ons allen alertheid om zorg te dragen voor onze 
gezondheid en die van anderen. Opnieuw moeten we
wegen vinden om met elkaar in verbinding te kunnen 
blijven. Zo wordt er in onze landelijke kerk zoveel 
mogelijk digitaal vergaderd. Ik doe dat vanuit mijn 
werkkamer thuis aan de laptop. Dit bespaart 
weliswaar veel reistijd naar Amersfoort en terug maar
het maakt het werk ook wel wat eenzaam. Je ziet 
dan wel de collega’s op je beeldscherm maar het 
contact in de zogenaamde wandelgangen is er niet 
meer bij. Toch wanhopen wij niet omdat we geloven 
dat we er niet alleen voor staan. Met elkaar kunnen 
we deze crisis overwinnen en wat nog belangrijker is:
God laat ons niet alleen, Hij is ons nabij als nood en 
tegenslag ons treft. Juist ook als onze gezondheid in 
het geding is, Hij geeft ons kracht en sterkte om het 
uit te houden en de moed niet te verliezen. Laten we 
blijven bidden voor elkaar, voor hen die ziek zijn, 
voor hen die de zin van het leven dreigen te verliezen
en voor hen die door deze crisis economisch worden 
geraakt. 

Dat bidden mogen we ook blijven doen in de 
vieringen in onze kerk – die gelukkig – kunnen 
doorgaan, zij het met de nodige 
voorzorgsmaatregelen van o.a. registratie, 
looproutes, verplicht mondkapje en geen koffie 
drinken. De dagen van 1 en 2 november staan in het 
teken van Allerheiligen en Allerzielen. Op 
Allerheiligen eren wij allen die voor eeuwig leven bij 
God, of zij nu heilig verklaard zijn of niet. Zij vormen 
de ontelbare menigte die Johannes zag rondom het 
Lam en voor de troon van God. Wij mogen hun 
voorspraak inroepen. Dit jaar valt deze dag  op een 
zondag. We vieren dan feestelijk de eucharistie. Op 
Allerzielen gedenken wij al onze dierbare 
overledenen. We doen dat tijdens een vespersviering
op maandagavond 2 november. Een ieder is in de 
gelegenheid om een kaarsje te branden voor hen die 
men wil gedenken. Welkom bij deze vieringen. 

Een gevolg van alle voorschriften is ook dat de 
wijding en de installatie - in het weekend van 7/8 
november -van onze nieuwe bisschop zijn afgelast. 
Een nieuwe datum is nog niet bekend. En hoewel 
onze nieuwe bisschop door zijn instemming met de 
verkiezing in februari de bestuursmacht heeft 
ontvangen, blijft het spijtig – zeker ook voor hemzelf 
– dat zijn wijding nog niet kan plaatsvinden. Voor ons
allen een reden te meer om voor hem en onze kerk 
te bidden opdat de H. Geest mag blijven werken in 
hem en ons. 

De jaarlijkse Synode van onze kerk zal dit jaar 
digitaal plaatsvinden op zaterdag 21 november a.s. 
Feli Platzer (1e synodaal) en Anton de Bruin (2e 
synodaal) zullen onze parochie vertegenwoordigen. 
Leonie en ik zijn namens de geestelijkheid 
afgevaardigd als synodalen. Mocht u interesse 
hebben om deze Synode als toehoorder te volgen 
dan kunt u zich melden bij de secretaris van het 
kerkbestuur, Feli Platzer. Graag u gebed voor het 
welslagen van de Synode. 

Wim van den Berg, pastoor

Parochie

Coronamaatregelen
Wanneer u naar de kerk komt – u hoeft zich van te 
voren niet aan te melden - dan is het de bedoeling 
dat u bij binnenkomst u naam en telefoonummer laat 
noteren. Tevens zal u gevraagd worden of u 
toestemming geeft deze gegevens te delen met de 
GGD als dat nodig zal zijn. Deze toestemming kunt u
met een paraaf aangeven op de presentielijst. Wilt u 
een eigen pen daarvoor meenemen. Wanneer u 
geen toestemming geeft is dat geen reden om u te 
weigeren. Eveneens is het verplicht om een 
mondkapje te dragen tijdens het verplaatsen in de



kerk (wanneer u zit kunt u het mondkapje afdoen).
Omdat we niet mogen collecteren tijdens de viering 
staan er steeds collectenmandje(s) bij de uitgang. U 
kunt hierin uw collecte deponeren bij het verlaten van
de kerk. Graag uw aandacht daarvoor!
Reeds dank voor uw medewerking.

Uitgangscollecte op de derde zondag 
Naast de collecte voor de eigen kerk hebben we ook 
onze uitgangscollecte op de derde zondag van de 
maand (zondag 15 november) ten bate van projecten
vanwege de landelijke kerk. Voor deze maand 
november is dat de Unie van Utrecht. Op de website 
van de landelijke kerk staat over dit doel beschreven:
Een aantal jaren geleden werd in het Zweedse 
Uppsala de overeenkomst getekend waarmee de 
oud-katholieke kerken van de Unie van Utrecht hun 
kerkelijke gemeenschap met de Kerk van Zweden 
vaststelden en bevestigden. In 2017 gebeurde 
datzelfde in Utrecht. Deze overeenkomst mag een 
mijlpaal worden genoemd in de geschiedenis van 
onze kerken. Niet alleen omdat de vorige 
overeenkomst al weer uit 1965 dateerde, maar vooral
ook omdat hiermee een opening wordt gemaakt naar
oecumenische relaties met protestantse kerken. Zo 
dient de inzet van de Unie van Utrecht de zichtbare 
eenheid van de christelijke kerken. Voor dit 
belangrijke werk vraagt het Collegiaal Bestuur uw 
bijdrage. 

Mededelingen vanuit 
kerkbestuursvergadering
Voortaan zullen we in de Nieuwsbrief altijd kort 
informeren over onderwerpen die ter sprake kwamen
in de maandelijkse bestuursvergadering. We vinden 
het immers van belang dat we als gehele parochie 
goed geïnformeerd zijn en dat er ook gelegenheid is 
om ergens vragen over te stellen of een onderwerp 
bij het kerkbestuur aan te bevelen. 
In oktober spraken we over het corona-protocol, we 
bereidden de gemeentevergadering voor, we keken 
met elkaar terug op het werkbezoek van de bisschop 
aan onze parochie en bespraken de punten uit het 
jaarplan die voor deze maand geagendeerd staan: 
contact zoeken met de wijkcontactpersoon vanuit de 
gemeente en al of niet actiever worden op Facebook.
Het was een levendige vergadering!

Gemeentevergadering aankondiging
Op zondag 15 november is de gemeentevergadering 
gepland, aansluitend aan de eucharistieviering. 
Mocht dit onverhoopt moeten vervallen vanwege 
corona-maatregelen, dan zullen we u daarover nog 
een mail toesturen. Maar we gaan er nu vanuit dat 
we wel vergaderen: er zal inhoudelijk en financieel 
verslag gedaan worden over 2019 en er wordt 
verslag gedaan over het werkbezoek van onze 
bisschop, we geven informeren u tevens over het 
beleidsplan en het jaarplan van onze

parochie. De landelijke synode komt aan de orde en 
we willen polsen of er interesse is voor een 
oecumenische Bijbelgroep. Daarnaast is er natuurlijk 
ruimte voor vragen en opmerkingen. 

Nieuwe website
Er is nog niets van te merken, maar achter de 
schermen is er hard gewerkt aan de nieuwe website 
voor onze parochie, in de lijn van de vernieuwde 
landelijke site. Onze webmaster verwacht dat, als 
alles goed gaat, die nieuwe site vanaf 2 november 
live zal staan. Samen met Amsterdam zijn we dan de
eerste parochies die deze vernieuwing doorvoeren. 
Het is de moeite waard om te gaan kijken, als 
pastores zijn we heel enthousiast. Het adres van 
onze website gaat veranderen van 
www.eindhoven.okkn.nl naar 
www.eindhoven.oudkatholiek.nl Maar wie nog op het 
oude adres zoekt, wordt ook vanzelf doorgelinkt naar
de nieuwe site. Als de site live staat, is het ook heel 
belangrijk om regelmatig te blijven kijken, want er 
wordt regelmatig nieuws geplaatst.

Kerk in stad & regio

Eindhoven Airport: Gratis
In de gebedsruimte op Eindhoven Airport staat een 
BIBLEBOX. Een rechtopstaande doos, met vakjes, 
waar bijbeltjes inliggen in allerlei verschillende talen. 
Deze is geleverd door de Nederlandse 
Bijbelstichting, waar ik ook steeds nieuwe boekjes 
bestel. Er staat op ‘Gratis voor geïnteresseerden’. Er 
worden veel bijbeltjes meegenomen, en ik moet ze 
dan ook voortdurend aanvullen. Ook in deze tijden 
van corona, waar veel minder mensen op het 
vliegveld zijn, moet ik nog steeds de bijbeltjes 
aanvullen. Ik loop dus regelmatig met een stapel 
bijbeltjes de terminal in. Als ik dan iemand tegen kom
die op het vliegveld werkt, zeg ik: ‘Ze moeten weer 
bijgevuld’. Mensen die daar werken vinden dat 
vreemd, dat je zomaar iets mee mag nemen. Vanuit 
een winkel of restaurant neem je toch ook niet 
zomaar iets mee. En dat is dus precies het verschil 
tussen een winkel of een restaurant, en de blijde 
boodschap, die in de gebedsruimte ligt. Die is gratis 
en voor niets. Het is een genade, om die uit te 
mogen delen, en weg te mogen geven. Wij van de 
kerk, vinden dat mooi, om die blijde boodschap door 
te geven, gratis. Het vliegveld is een plek waar deze 
blijde boodschap letterlijk de wijde wereld ingaat. Dat
is nog eens zending, dat is nog eens missionair.

Mirjam van Nie, luchthavenpastor

http://www.eindhoven.oudkatholiek.nl/
http://www.eindhoven.okkn.nl/


Agenda

November
De Voedselbank vraagt voor de maand november: 
ontbijtgranen

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

Ma 02-11  19u30 – 20u30 Vesperviering
Allerzielen
Voorganger pastoor Wim van den Berg
Lezing Openbaring 14, 13

Do 05-11 10u30 – 12u00 Open Kerk
                12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch

 

Zo 08-11 10u30 – 12u00 Dienst van Schrift en 
Gebed
Zondag na Pinksteren 27
Voorganger lector Herman Ueffing
1ste lezing Jesaja 48, 17-21
Graduale Psalm 70
2e lezing 1 Tessalonicenzen 4, 1-8
Evangelie Matteüs 25, 14-34

Do 12-11  Gedachtenis van de H. Lebuïnus, priester
                 10u00 – 11u45 Kerkbestuur
                 10u30 – 12u00 Open Kerk
                 12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch

Zo 15-11 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
Zondag na Pinksteren 28
Voorganger Leonie van Straaten
1ste lezing Ezechiël 34, 11-17
Graduale Psalm 90
2e lezing 1 Tessalonicenzen 4, 9-12
Evangelie Matteüs 25, 31-46
Uitgangscollecte Unie van Utrecht

   12u00 – 13u30 Gemeentevergadering

Do 19-11 Gedachtenis van H. Profeet Obadja
                10u30 – 12u00 Bijbelgroep
                12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch

                20u00 – 21u30 Queerbijbelgroep

Za 21-11 09u30 – 14u00 Synode (digitaal)

Ma 23-11 14u00 – 16u00 Leesgroep

Wo 25-11 18u00 – 20u00 Samen eten in de 
Gammele Geit, Heuvel 10  Geldrop 
Aanmelden vooraf bij onze lector Herman Ueffing 
herman@ueffing.nl 

Do 26-11 Gedachtenis van alle H.H. Martelaren van 
onze dagen
               10u30 – 12u00 Open Kerk
               12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch

Zo 29-11 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
Eerste zondag van de Advent
Voorganger emeritus-pastoor Piet Coemans
1ste lezing Jesaja 64, 1-9
Graduale Psalm 85
2e lezing 1 Korintiërs 1, 1-9
Evangelie Marcus 13, 24-37

Do 03-12 Gedachtenis van de H. Profeet Sefanja
                10u30 – 12u00 Open Kerk
                12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch
                19u30 – 21u00 Oase

Zo 06-12 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
Tweede zondag van de Advent
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1ste lezing Jesaja 40, 1-11
Graduale Psalm 80, 1-8
2e lezing 2 Petrus 3, 8-18
Evangelie Marcus 1, 1-8

Belangrijke gegevens 

Adres kerk
Oud-Katholieke parochie van de H. Maria Magdalena
Boschdijk 354
5622 PA Eindhoven
tel: 040-2370777
www.eindhoven.oudkatholiek.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
fhallebeek@kpnmail.nl / 06-12533678

rekeningnummer NL88 INGB 0001 4062 94
t.n.v. Oud-Katholieke Parochie v/d H. Maria 
Magdalena,  Eindhoven

mailto:piet.coemans@skynet.be

