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Beste lezer,  
In onze parochiekerk in Eindhoven werd deze ‘beeldmeditatie’ naar idee van de liturgische werkgroep en 
ontwerp van Yvonne en Fred Hallebeek aangebracht. 

 

Elke zondag van de veertigdagentijd werd het beeld aangevuld, in 
afbeelding tot de derde zondag. Op het voetstuk lezen wij: ‘Hij 
deed dit voor ons.’ Gaande bezinnen wij: wat deed hij voor ons en 
waartoe, maar eveneens: met welke uitdaging! Geloven is niet 
enkel een knielen en ontvangen, het is ook gedragen weten en 
gaan. God neemt ons als kleine mens met zijn grootheid, Hij 
vertrouwt ons! Op de achtergrond zien wij trouwens een kruis, een 
wit kruis. Een contrast, een aanwezigheid. Zicht op leven, 
opstanding, leven schenkend, blijft voortdurend aanwezig. Nu eens 
zijn we vol vreugde en hoop en is het leven, mensen en 
omstandigheden ons genegen, dan weer omgekeerd… Maar Hij is 
er. 
Rechts de paaskaars, 2018. Zij is niet gedoofd, maar licht gevend 
ook door tranen getekend. We zijn een jaar  verder…  Maar laten 
we eerst nog even overwegen: bij de berg Thabor, zo staat 
geschreven, vielen drie van zijn beste vrienden in slaap. En net 
deze beste vrienden vielen in slaap bij de hof van  

Olijven. Gevaarlijk die slaap, dat indommelen!  Weldra steken wij weer een nieuwe kaars aan, zie je het al 
ja? Gaan we ervoor? Hij trekt met ons mee ervaarden de Emmaüsgangers! 
Een gezegende tijd. Piet Coemans 
 

Wij komen samen  
in Lafelt - Riemst(B), Ierskruisstraat 54      
         Zaterdag 13 april: Eucharistieviering  om 15u00 - palmwijding 
         Vrijdag 19 april: Goede Vrijdagdienst om 13u00 – lijden en sterven van de Heer Jezus 
 
in Utrecht,St.Gertrudiskathedraal - Willemplantsoendienst 
       Woensdag 17 april: Chrismamis om 19u30 – wijding van de hh. Oliën 
 
In Eindhoven, parochiekerk 
     Donderdag 18 april:  Witte Donderdag Eucharistieviering om 19u30 
     Vrijdag 19 april: Goede Vrijdagdienst van schrift en gebed om 19u30 
     Zaterdag 20 april: Paaswake en eucharistieviering om 21u00 
     Zondag  21 april: Eerste Paaszondag, Eucharistieviering om 10u30 

  
Uitnodiging voor de Chrismamis. 
Zusters en broeders in Christus, 
op de vooravond van Witte Donderdag, woensdag 17 april a.s., om 19.30 uur zal de wijding van de heilige 
oliën plaatsvinden in de kathedrale kerk van ons bisdom. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten 
en koffie of thee te drinken in het centrum ‘In de Driehoek’. Voor deze viering nodig ik u allen van harte uit. 
In deze dienst worden de drie oliën gewijd om te worden gebruikt als sacramenteel teken van de goedheid 
van de Heer, allereerst voor hen die in de komende Paastijd in onze kerken gedoopt en gevormd zullen 
worden, vervolgens ook in de bediening van deze sacramenten alsook van ziekenzalving en wijdingen in de 
rest van het jaar. Doordat in deze viering het hele bisdom samenkomt in een rijke liturgie met pastorale 
focus is de Chrismamis voor veel gelovigen een feest van het samen kerk zijn. Van hart. Aartsbisschop Joris. 
 
Parochie uitstap… een dagje Wittem…   
Wittem in Limburg is een bedevaartsplaats voor Maria en Gerardus en 
fungeert als een streekkerk voor het Heuvelland. Het pastoraat van de plek ligt in handen van de 
redemptoristen. Het is de werkplek van Jeroen de Wit. 



Op zondag 28 april zijn wij daar van harte welkom. We sluiten ons aan bij de eucharistie om 11.00 uur in de 
(grote) Gerarduskapel. Aansluitend (12.00 uur) ontvangt  Jeroen ons in de kloosterrefter voor de tweede 
communie (en tweede collecte). Daarna volgt een korte rondleiding door de barokkerk, de kapellen en het 
klooster met de monumentale kloosterbibliotheek. Daarna kan ieder zijns/haars weegs gaan of we spreken 
nog een gemeenschappelijk plan af. Een aanrader is in ieder geval de kloosterboekwinkel! Direct in de 
omgeving van het klooster is voldoende horecagelegenheid voor een lunch. Vanuit het klooster kun je 
prachtig wandelen; daarvoor hebben we ook routes met diverse afstanden beschikbaar. Jeroen de Wit ziet 
uit naar onze komst! Graag aanmelden in verband met car poolen / samenreizen t/m 22 april bij Feli 
(okkn.ehv.secretaris@gmail.com  of telefonisch: 040-2432597 . Iedereen die zich aangemeld heeft 
ontvangt daarna verdere informatie over de reis er naar toe. Voor de bestuurders: Zet de navigatie op 
Wittemer Allee 32 Wittem.  
Meer informatie over Klooster Wittem vind je op www.klooosterwittem.nl.  
 Op talrijke aanmeldingen hopen Jeroen de Wit en het kerkbestuur! Met hartelijke groet, Feli Platzer, 

secretaris. 

De Raad van Kerken Maastricht nodigt u van harte uit voor: 
Koningsdag – zaterdag 27 april 
de oecumenische viering ter gelegenheid van Koningsdag zaterdag 27 april 2019 om 10.00 uur 
in de St. Jan aan het Vrijthof. 
In deze viering gaan voor mw. drs. M. Bijleveld (Protestantse Kerk) en pastoor G.H.J. Honings (parochie 
Wolder – Daalhof). Tevens verlenen in deze dienst medewerking het Koninklijk St.Caeciliakoor Heer te 
Maastricht o.l.v. Emmanuël Pleijers en de Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht o.l.v. Tim Aerdts .  
Organist is de heer Klaas Remerie.  
 
Jaarlijkse dodenherdenking – zaterdag 4 mei 
de oecumenische gebedsviering ter gelegenheid van de jaarlijkse dodenherdenking - waarbij wij in 
Nederland alle slachtoffers van oorlogsgeweld en discriminatie gedenken – zaterdag 4 mei 2019 om 18.30 
uur in de St. Servaasbasiliek. 
In deze viering gaan voor pastoor-deken J.J.H. Dautzenberg en ds. P.B. van Reenen (Protestantse Kerk). 
De Cappella Sancti Servatii o.l.v. Marcel Verheggen zal haar medewerking verlenen. 
 Marcel Verheggen bespeelt het orgel. 
Aansluitend aan deze gebedsviering lopen wij in een stille tocht van de St. Servaas naar het 
Herdenkingsplein waar de officiële herdenking zal plaatsvinden. 
Leden van de Raad leggen namens de aangesloten kerken bloemen bij het monument op het 
Herdenkingsplein. 
 
Bisdomdag Utrecht 11 mei 2019

 

Allemaal maken wij deel uit van families: 
minstens hebben wij een gezin van herkomst en 
groot- en overgrootouders. Familierelaties 
kunnen prachtig, hecht, ingewikkeld en moeilijk 
zijn. Ouders hebben invloed op kinderen; broers 
en zussen op elkaar. Soms lijken patronen zich te 
herhalen, soms kiezen mensen een eigen weg. 
Op deze bisdomdag hebben we het over families 
én over onze ‘familiekerk’, waarin velen elkaar 
kennen en er veel familieverbanden zijn. Een kerk  

waar je gezien wordt en waarin iedereen mee kan doen. De keerzijde hiervan werd genoemd door het 
rapport over misbruik van de commissie Stevens. Deze beschreef de Oud-Katholieke Kerk bij uitstek als een 
kerk met een ‘familiair karakter’. ‘Er is grote loyaliteit aan de geloofsgemeenschap, wat er soms toe leidt 
dat er ook een grote loyaliteit is aan de dader en dat er een cultuur is waarin het elkaar aanspreken op 
gedrag minder ontwikkeld is.’ 
11 mei verkennen we de positieve en de minder positieve kanten van families en van het zijn van een 
familiekerk. 
In de viering waarin aartsbisschop Joris Vercammen voorgaat, gaat het over wie de broers en zusters zijn 
van Jezus. 
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Job van der Wal, mimespeler, brengt ons in beweging en geeft een eigen betekenis aan de lezing en 
overweging.  
We hebben Kees Bregman, predikant en contextueel therapeut/counselor, bereid gevonden te spreken 
over loyaliteiten en het belang van dialoog in families. Hij zal ook ingaan op het verschil tussen 
kerkgemeenschap en familiegemeenschap.  
Tijdens de dag volgen de jongeren gedeeltelijk hun eigen programma o.l.v. jongerenpastor Michael van den 
Bergh. Nadere informatie vind jij/vindt u de komende tijd op www.okj.okkn.nl! 
Daarnaast kunt u twee keer kiezen uit vier interactieve workshops.  
Hierin gaan we werken aan ons voornemen naar aanleiding van het rapport om samen te gaan werken aan 
een cultuur binnen onze ‘familiekerk’ waarin we elkaar durven aanspreken, grenzen leren aangeven, het 
gesprek aangaan over wat echt belangrijk is en toegerust raken om signalen van misbruik op te pikken. Hoe 
gaan we, binnen en buiten de kerk, in eigen omgeving en in onze familie, goed met elkaar om? We doen 
dat onder leiding van vier zeer bekwame gespreksleiders die u en jou er graag bij betrekken. 

Workshop 1:  ‘Ruimte innemen en grenzen stellen’ 
Ineke Los-de Mare en Margaret Steeman, haptotherapeuten 

Workshop 2:  ‘Je kerk en omgeving: een veilige plek? Werken aan (seksuele) veiligheid voor iedereen, in 
kerk en maatschappij.’ 
Willem Kolkman, stichting SMPR, rechercheur politie. 

Workshop 3:  ‘Feedback geven en feedback ontvangen’ 
Alexandra Gerny, coach en consultant 

Workshop 4:  ‘Hoe werken familieverhoudingen? – inzicht krijgen aan de hand van een casus.’ 
Annette Melzer, predikant, contextueel hulpverlener en supervisor 

Om organisatorische redenen willen wij u vragen u voor 1 mei a.s. aan te melden. Stuur een berichtje 
naar Bisschoppelijk bureau (buro@okkn.nl) Met naam, e-mailadres, postadres en keuze workshop, 
dieetvoorkeur. 
Wanneer u nog geen keus kunt maken uit de workshops, kunt u dit eventueel op de dag zelf nog doen, mits 
er nog plaats is in de workshops van uw keuze. 
 
    Bisschoppen bedreigd op de Filipijnen 

 

Het regime van president Duterte leidt op de Filippijnen tot een klimaat van 
straffeloosheid: het aantal politieke afrekeningen met dodelijke is enorm. Een 
beschuldiging dat iemand een drugsdealer, terrorist of communist is, kan een 
doodsvonnis betekenen. Zeker wanneer je die beschuldiging met grote rode letters op 
huizen laat schrijven. Geestelijken van de Iglesia Filipina Independiente, zusterkerk van 
de Oud- Katholieke Kerk, zijn hiervan ook doelwitten. Met name bisschop Felixberto  

Calang (Cagayan de Oro) is nu hierdoor getroffen. Hij is een bisschop die zich onder meer inzette voor de 
vredesonderhandelingen tussen de Filipijnse regering en het National Democratic Front, waar ook de Oud-
Katholieke Kerk van Nederland een rol in speelt. Eerder werd bisschop Carlo Morales al gevangen gezet en 
was er een soortgelijke lastercampagne tegen bisschop Antonio Ablon. 
De bisschoppen van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland sluiten zich aan bij protesten tegen deze gang 
van zaken, drukken hun grote bezorgdheid uit over de veiligheid van deze bisschoppen en de rechtsgang in 
de Filippijnen, en verzekeren alle betrokkenen van hun gebed. Ze onderschrijven ook een dienaangaande 
verklaring die door Duitse Christenen* is opgesteld. ( Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 5 maart 2019) 
*Zie website OKKnl   
               

Emeritus pastoor Piet Coemans 
Op de Dries 47, 3770 Riemst B 
Tel. 0032 (0) 12456945 – 
piet.coemans@skynet.be 
Pastores van de parochie 
Wim van den Berg  
0625016839 
wimvandenberg@telfort.nl  
 

Leonie van Straaten 0621658754 
Leonie@hetwoordinbeweging.nl 
Medewerkers Maastricht en 
Oostheuvel Lafelt (B) 
Dhr. J. Kusters 
O.L.Vrouwplein 27, 6191 CG Beek 
Dhr. M. Schonfeld, Herkkantstraat 
41, B 3540 Herk de Stad Tel. 
0032(0)486954074 

Parochie Maria Magdalena  
Boschdijk 354, 5622 PA 
Eindhoven.    
Rek. NL88INGB 0001 406 294 
ten name van Oud-Katholieke 
Parochie v/d H.Maria 
Magdalena Eindhoven website: 
www.okkn.nl of heilige Maria 
Magdalena parochie Eindhoven 
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