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Advent is verwachten
Het jaar loopt langzaamaan ten einde. De dagen worden 
steeds korter en we zoeken de gezelligheid wellicht wat 
meer thuis bij wat kaarslicht of misschien wel bij het vuur 
van de open haard of de houtkachel. Het Sinterklaasfeest 
past daar helemaal bij. Een feest van verwachting. Het kan
ook een tijd zijn waarop je terugkijkt naar dit jaar. Wat 
heeft het me gebracht? Of je kijkt al vooruit en bent vol 
verwachting voor het nieuwe jaar. En niet alleen het 
kalenderjaar loopt ten einde maar ook het kerkelijk jaar. 
Met de advent begint een nieuw kerkelijk jaar, dit jaar op 
zondag 1 december. En deze advent is een periode 
waarin we ons voorbereiden op het Kerstfeest, de 
Geboorte van onze Heer. Vier weken mogen we ons door 
de liturgie laten leiden naar dit feest waarop God mens 
wordt. Het mag een periode zijn van verdieping en 
bezinning. Het is weliswaar geen veertigdagentijd of 
vastentijd maar toch ook een tijd van soberheid en 
solidariteit. Mooi is het dan ook dat wij iedere zondag een 
collecte houden voor Vluchtelingen in de Knel. Deze 
nieuwsbrief is ook voor januari. De maand waarin we gaan
vieren. Daarover hieronder meer. Voor ieder een goede 
advent toegewenst. 

Wim van den Berg, pastoor

Parochie

Jubileum
Op Kerstavond 1944 was er voor het eerst een Oud-
Katholieke viering in Eindhoven en daarmee is het 
inmiddels 75 jaar geleden dat we als Oud-Katholieke Kerk 
in Eindhoven aanwezig zijn. We vieren dit jubileumjaar van
1 december tot aan ons feest van kerkwijding op 20 
september 2020. In onze nieuwsbrief houden we u op de 
hoogte over de bijzonderheden in dit feestjaar en dit keer 
zijn het er twee:
- op 1 december, 1e Advent, openen we na de viering 
samen met Vluchtelingen in de Knel de tentoonstelling 
ONGEZIEN met kunstwerken die door vluchtelingen 
gemaakt zijn. 
- op 12 januari vieren we ons jubileum in een feestelijke 
eucharistieviering waarin de (dan inmiddels emeritus) 
bisschop Joris voor zal gaan. Het is een viering voor ons 
als parochie samen met genodigden uit de oecumene en 
enkele anderen. Na de viering is er royaal gelegenheid om
elkaar te ontmoeten bij een (bescheiden) lunch.

‘Laagdrempelige’ Kerstviering op 24 december 
Thema: (over “Licht”)

Dinsdag 24 december, op de vooravond, wordt er om 
17:30 uur in onze kerk een kerstviering gehouden, 
bestemd voor iedereen die zich daartoe voelt 
aangetrokken: wie zullen dat zijn?
+ onze eigen parochianen uiteraard, verder willen wij *) 
+ vooral gezinnen met kinderen uitnodigen, – en informatie
ophangen bij de twee basisscholen in onze buurt ('t Palet 
en De Opbouw), 
+ voorts de mensen die rondom de kerk wonen en met 
name de bewoners in Paulus Staete; 
+ ook willen wij mensen met dementie en hun 
mantelzorgers, die in de wijk wonen, uitnodigen (via de 
Vitalis-wijkcoördinator), 
+ en tenslotte, – omdat de collecte is bestemd voor het 
Straatpastoraat – willen wij mensen-van-de-straat 
benaderen (via de straatpastor).
Er is veel zang en muziek onder orgelbegeleiding van Piet 
Zeegers en wellicht horen wij ook nog ‘echte’ 
herders(blok)fluiten. Er worden kerstverhalen getoond 
(met de beamer), verteld en bezongen, zowel geschikt 
voor de allerjongsten als voor de alleroudsten. 



Voor de kinderen is tijdens de viering gelegenheid creatief 
bezig te zijn, om een leuke kerstattentie te maken voor 
allen, die deze Kerstviering mee willen maken tot wat die 
gaat worden. Hopelijk een echt feestelijk gebeuren.
Na afloop, – de kinderen, en niet alleen zij, zullen wel trek 
hebben gekregen– wordt er gegeten en gedronken.

Herman Ueffing

Retraite pastores
Zoals ieder jaar zullen de pastores van onze parochie in 
de week van 20 januari weer op retraite gaan. Dit jaar 
vindt de retraite plaats in de St. Willibrordsabdij 
‘Slangenburg’ te Doetinchem. In deze dagen is er tijd en 
ruimte voor bezinning en verdieping maar ook voor 
collegiale ontmoeting. 

Landelijke Kerk

Afscheid Aartsbisschop
Zoals u bekend is zal Mgr. Joris Vercammen op 11 januari 
2020 terugtreden als Aartsbisschop van Utrecht.  
Om 15.00 uur begint de eucharistieviering in de 
Gertrudiskathedraal in Utrecht tijdens welke de 
aartsbisschop zijn ambt zal neerleggen. Aansluitend is er 
een receptie op een locatie op loopafstand van de 
kathedraal. Een ieder is van harte welkom! De deuren van 
de kerk openen om 14.00 uur, aanmelding is niet 
noodzakelijk. Vanwege de maximale capaciteit van de 
kerk en de verwachte belangstelling, zal er een 
uitwijkmogelijkheid gerealiseerd worden in Congres- en 
vergadercentrum In de Driehoek waar via beeldschermen 
de viering gevolgd kan worden.
De eucharistieviering wordt voorafgegaan door een 
symposium getiteld ‘Een bisschopsambt voor kerk en 
wereld’. Voor het symposium dient u zich uiterlijk 18 
december a.s. aan te melden via buro@okkn.nl. 
Aanmeldingen na 18 december worden niet meer 
verwerkt. Het symposium vindt plaats in Congres- en 
vergadercentrum In de Driehoek. U wordt om 11.00 uur 
verwelkomd met koffie, het symposium start om 11.30 uur.

Verkiezing nieuwe bisschop
Op 15 februari 2020 zal er een nieuwe aartsbisschop 
worden gekozen voor ons aartsbisdom Utrecht. Dit 
gebeurt door de geestelijken van het aartsbisdom, die de 
leeftijd van 70 jaar nog niet hebben bereikt (dit zijn er 22 in
aantal) en door 11 leken (komende van een lijst met 
namen die om de drie jaar wordt samengesteld door het 
Kapittel uit leden van het Collegiaal Bestuur en de 
Synode). Iedere priester uit zowel het aartsbisdom Utrecht 
als uit het bisdom Haarlem die minstens 30 jaar is, de 
leeftijd van 70 jaar nog niet heeft bereikt, minstens vijf jaar 
als geestelijke werkzaam is in de Oud-Katholieke Kerk van
Nederland en nog niet met emeritaat is, kan gekozen 
worden. 

Er wordt niet alleen een persoon gekozen maar met de 
persoon ook de richting van het bisdom voor de komende 
jaren. Om twee redenen dus een belangrijke verkiezing. 
We bidden om Gods heilige Geest bij deze verkiezing 
opdat men een goede en voor onze kerk heilzame keuze 
kan maken. Graag dus ook uw gebed hiervoor.

Nieuw gebedenboekje
Bisschop Joris Vercammen nam in de zomer het initiatief 
om een oud-katholiek gebedenboekje te ontwikkelen met 
gebruikmaking van bestaande teksten uit oud-katholieke 
bronnen en met nieuwe gebeden. Bisschop Dick Schoon 
voegde een aantal zelf geschreven teksten toe.
Met als titel ‘Als de stilte mij opbreekt` kan de oud-
katholieke uitgeverij Pascal u nu het gebedenboekje voor 
alledag aanbieden. Zowel te gebruiken voor persoonlijk 
gebed als bij speciale gelegenheden. 
Het boekje telt 76 pagina’s en werd van illustraties 
voorzien en vorm gegeven door Angélique Verheij. ISBN 
978-90-830066-3-5. De winkelprijs van het boekje 
bedraagt € 7,50.

Kerk in stad & regio 

Week van gebed voor de eenheid
Ook in januari 2020 werken we vanuit de Raad van Kerken
samen met het (evangelische) Voorgangeroverleg en 
hebben voor iedere dag van de week een oecumenische 
vesper gepland in een van de kerken. Als Oud-katholieke 
parochie werken we samen met De Kapel en de vesper is 
op maandagavond 20 januari om 20.00 uur in onze kerk. 
Van harte uitgenodigd op alle avonden, en zeker op 
maandagavond!
Het gehele overzicht is als volgt:

Week van Gebed 2020
Aanvang altijd 20.00 uur

zondag 19-jan RvK 
(Protestantse Gemeente en
Rooms Katholieke Kerk)

maandag 20-jan
RvK (Oud katholieke Kerk 
en De Kapel)

dinsdag 21-jan 
Maranatha-kerk

woensdag 22-jan De Bron

donderdag 23-jan 
Pitstop/Studenten

vrijdag 24-jan
RvK (Koptische Kerk en 
Grieks Orthodoxe Kerk)

zaterdag 25-jan Filadelfia

zondag 26-jan RvK 
(evangelisch Lutherse 
Gemeente en 
Christengemeenschap)

Thema Buitengewoon
adres

Nog niet bekend

Maria Magdalena, 
Boschdijk 354

Venstraat 30 

Elburglaan 51

Grand Combin 2

Hoogstraat 301a

Franse Baan 93

Dommelhoefstraat 1A

mailto:buro@okkn.nl


Luchthavenpastoraat: Familie
In de aankomsthal van het vliegveld sprak ik een vrouw. 
Zij kwam haar dochter, met haar twee kinderen ophalen. 
Ze wonen in Spanje, de dochter is getrouwd met een 
Spanjaard. Ze zei: ‘Mijn zus heeft haar kleinkinderen om 
de hoek wonen, zij ziet ze een paar keer per week. Ik zie 
mijn kleinkinderen drie keer per jaar.’ Ik zei: ‘Dat valt zeker
niet mee voor u?’ Ze vertelde dat ze veel contact hebben 
via face time, maar dat dat natuurlijk niet hetzelfde is als 
iemand kunnen omhelzen. 
Heel regelmatig ontmoet ik mensen met familie in een ver 
land. Aan de ene kant zijn ze blij dat ze hun familieleden 
weer zullen ontmoeten, aan de andere kant is er het 
verdriet om die afstand. Deze vrouw vertelde mij 
openhartig haar verhaal. Toen haar dochter en de twee 
kinderen uit de schuifdeuren kwamen en ze elkaar begroet
hadden, keek de vrouw nog naar me om en zwaaide naar 
me. Luchthavenpastoraat is de bagage van mensen iets 
lichter maken.

Mirjam van Nie, luchthavenpastor

Symposium in Gemeenschap De Hooge Berkt, 
Bergeijk ‘Oecumene, gave en opgave’
Als Gemeenschap De Hooge Berkt kiezen we ervoor om 
samen met vele anderen te werken aan de eenheid van de
christenen en dit te doen in verbondenheid en in 
samenwerking met de kerken. Op deze weg onderzoeken 
we onze positie en onze rol in het kerkelijk veld in gesprek 
met vertegenwoordigers van de kerken met wie wij 
verbonden zijn. Daarover gaat het symposium op 13 
december 2019, 14.00-17.00 uur. 
Programma:
14.00 uur Inloop
14.15 uur Opening door de dagvoorzitter: Marjan 

Hoeijmakers
14.20 uur Inleiding Hooge Berkt 

door Leonie van Straaten 
en Sybe Travaille

14.40 uur Inleiding door Fokke Wouda (RKK)
15.00 uur Inleiding door Arjan Plaisier (PKN)
15.20 uur Inleiding door Bernd Wallet (OKK)
15.40 uur Gelegenheid voor verhelderende vragen
16.15 uur Gesprek in de binnenkring
16.50 uur Sluiting door dagvoorzitter
Heeft u interesse? Dan graag aanmelden: 
bergeijk@hoogeberkt.nl

Leonie van Straaten

Agenda
De Voedselbank vraagt voor december: smeerboter
en voor januari: pasta/rijst

Zo 01-12 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
1ste zondag van de advent
Begin jubileumjaar 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” 

Do 05-12 12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch
     9u30 – 21u00 Oase

Zo 08-12 10u30 – 12u00 Dienst van Schrift en Gebed
2e zondag van de advent
Voorganger lector Herman Ueffing
1ste lezing Jesaja 11, 1-10
Graduale Psalm 72
2e lezing Romeinen 15, 4-13
Evangelie Matteüs 3, 1-12
Uitgangscollecte Vluchtelingen in de Knel

Di 10-12 20u00 – 21u30 Queerbijbelgroep

Do 12-12 09u00 – 12u00 Poetsochtend kerk
                12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch

   19u30 – 21u00 Kerkbestuur

Za 14-12 09u00 – 12u00 Poetsochtend kerk

Zo 15-12 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
3e  zondag van de advent
Voorganger assisterend pastoor Leonie van Straaten
1ste lezing Jesaja 35, 1-10
Graduale Psalm 146
2e lezing Jakobus 5, 7-10
Evangelie Matteüs 11, 2-11
Uitgangscollecte Vluchtelingen in de Knel

Ma 16-12 14u00 – 16u00 Leesgroep

Wo 18-12 18u00 – 20u00 Samen eten 
in het Cruydenhuisch, 
Kalmoesplein 73, Eindhoven
Aanmelden vooraf bij lector Herman Ueffing 
(herman@ueffing.nl) 

Do 19-12 10u30 – 12u00 Bijbelgroep
   12u00- 13u00 Middaggebed en Lunch

Vr 20-12 13u30 Eucharistieviering-kerstfeest in kerk OH-
Lafelt (België)

Zo 22-12 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
4e zondag van de advent
Voorganger emeritus pastoor Piet Coemans
1ste lezing Jesaja 7, 10-17
Graduale Psalm 24
2e lezing Romeinen 1, 1-7
Evangelie Matteüs 1, 18-25
Uitgangscollecte Vluchtelingen in de knel

Di 24-12 18u30  Kerstavondviering  (laagdrempelig)
Voorganger lector Herman Ueffing
Collecte voor het Eindhovense Straatpastoraat

Wo 25-12 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
Kerstdag
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1ste lezing Jesaja 52, 7-10
Graduale Psalm 98
2e lezing Hebreeën 1, 1-12
Evangelie Johannes 1, 1-14

mailto:bergeijk@hoogeberkt.nl
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Zo 29-12 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
Zondag na Kerstmis
Voorganger pastoor Wim van den Berg 
1ste lezing Jesaja 61, 10 – 62, 3
Graduale Psalm 147, 12-20
2e lezing Galaten 3, 23 – 4,7
Evangelie Lucas 2, 33-40

Do 02-01 12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch
   19u30 – 21u00 Oase

Zo 05-01 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
Epifanie – Openbaring van onze Heer Jezus Christus aan 
de volken (Driekoningen)
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1ste lezing Jesaja 60, 1-6
Graduale Psalm 72
2e lezing Efeziërs 3, 1-12
Evangelie Matteüs 2, 1-12

     
Do 09-01 12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch

   19u30 – 21u00 Kerkbestuur

Za 11-01  Afscheid van Aartsbisschop Joris Vercammen
11u30 Symposium (aanmelden voor 18 december: 
buro@okkn.l) in Congres- en vergadercentrum In de 
Driehoek (naast Gertrudiskathedraal, Utrecht)
15u00 Eucharistieviering in Gertrudiskathedraal en 
aansluitend receptie op een locatie op loopafstand van de 
kathedraal

Zo 12-01 10u30 – 13u30 Eucharistieviering
1e zondag na Epifanie - De doop van de Heer in de 
Jordaan
Tevens viering 75-jarig bestaan van onze parochie
Voorganger emeritus-aartsbisschop Joris Vercammen
Assistentie door pastoor Wim van den Berg,
assisterend pastoor Leonie van Straaten en emeritus-
pastoor Piet Coemans
1ste lezing Jesaja 42, 1-9
Graduale Psalm 89, 20-28
2e lezing Handelingen 10, 34-38
Evangelie Matteüs 3, 13-17
Uitgangscollecte voor onze priesterstudent, brother 
Reynollex D. Ragaodao van de Filipijnse Onafhankelijke 
Kerk.
Aansluitend feestelijke lunch.

Di 14-01 20u00 – 21u30 Queerbijbelgroep

Do 16-01 10u30 – 12u00 Bijbelgroep
   12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch

Zo 19-01 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
2e zondag na Epifanie – De bruiloft te Kana
Voorganger assisterend pastoor Leonie van Straaten
1ste lezing Genesis 12, 1-8
Graduale Psalm 44, 1-9
2e lezing Romeinen 4, 1-12
Evangelie Johannes 1, 29 - 42
Uitgangscollecte Oecumenische Werk

Ma 20-01 20u00 Oecumenische Vesperdienst vanwege 
Week van de Eenheid
Voorgangers Sanne Rodenburg en Leonie van Straaten

Wo 22-01 18u00 – 20u00 Samen eten in de Gammele 
Geit, Heuvel 10 in Geldrop.
Aanmelden vooraf bij lector Herman Ueffing 
(herman@ueffing.nl) 

Do 23-01 12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch

Zo 26-01 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
3e zondag na Epifanie 
Voorganger emeritus pastoor Piet Coemans
1ste lezing Jesaja 49, 1-7
Graduale Psalm 139, 1-12
2e lezing 1 Korintiërs 1, 1-9
Evangelie Matteüs 4, 12-22

Ma 27-01 14u00 – 16u00 Leesgroep

Di 28-01 20u00 – 21u30 1e bijeenkomst Vormseltraject

Do 30-01 12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch

Zo 02-02 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
Opdracht van de Heer in de Tempel (Maria Lichtmis)
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1ste lezing Maleachi 3, 1-4
Graduale Psalm 84
2e lezing Hebreeën 2, 14-18
Evangelie Lucas 2, 22-23

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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