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Beste lezer,  
We staan voor de veertigdagentijd, een uitdaging van einde en nieuw. Een sprong wagen 
naar de toekomst. De schriftlezingen in de liturgie nemen ons mee, niet om ons alle leed 
te besparen, niet om een zalig niets doen, maar als een parachute die ons veilig laat 
neerkomen, tenminste zo we willen meewerken en ons leren oriënteren bij zon en regen, 
bij windstilte en storm. Een uitdaging… voor mijn geloof en vertrouwen. We horen het al 
bij de bekoringen in de woestijn. Maar gaande weg, zich oefennend in bekering, om-keer, 
blijven we op de weg met Jezus aan onze zijde. 
Een dagelijkse begeleiding tijdens deze tijd vinden we o.a. in de digitale retraite ons door 
de jezuïeten aangereikt* De titel is: De morgen komt. De teksten zijn geschreven door 
dominee Judith van der Werf. Een primeur waar we blij mee zijn: Judith is de eerste vrouw 
en protestant die een digitale retraite voor de jezuïeten maakte. 
Zelf geeft ze een korte toelichting: 'In de retraite gaat het om wachten, wachten op de 
morgen die komt. Niet afwachtend, maar waakzaam en open uitzien naar licht. Wat er ook 
gebeurt. En ook al is het duister voelbaar aanwezig, toch in alles je geest openhouden. In 
het vertrouwen dat er iets onverwachts kan gebeuren waardoor alles anders wordt.' 
 Ik wens je een zegenrijke vastentijd, waar ook je de ingrediënten haalt. 
Piet Coemans, emeritus-pastoor  
* Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.ignatiaansbidden.org. 
 

     Wij komen samen op  
Aswoensdag 26 februari 2020  

dienst van Schrift en gebed en assekruisje 
om 13u30 in de kerk - Lafelt 

 
Zaterdag 29 februari 2020 

 
Eucharistieviering  om 15u00 
Lezingen  1ste zondag van de 
veertigdagentijd:  
      uit Genesisscheppingsverhaal  
      uit Romeinen 5  
      uit Matteüs 4,1-11 
in Lafelt - Riemst(B), Ierskruisstraat 54 
 
Goede God, 
Wij willen weer samen op weg gaan. 
Open onze ogen om goed te zien 
wat er rondom ons gebeurt; 
open onze oren 
om te horen wat mensen vertelt, 
wat Gij ons vertelt; 
open onze handen 
om elkaar te helpen en te delen; 
 

 
 
richt onze voeten op de goede weg 
zeker wanneer wij het moeilijk hebben 
met mekaar, 
en boven alles: 
leg uw Geest in ons hart 
opdat wij van harte uit 
met elkaar en met U 
de weg ten leven gaan. Amen 

 

http://www.ignatiaansbidden.org/


 
Van aartsbisschop naar emeritus, enkele beelden uit de viering waarin aartsbisschop Joris 
zijn ambt neerlegde op 11 januari 2020. 

 
In het midden de pastores van Eindhoven, 
vooraan de gemeenschap van Temse bij 
aanvang van de viering 

 
Tijdens de viering, aartsbisschop Joris, 
rechts pastoor Bernd Wallet. 
Meer foto’s: website okkn.nl 

 
Neerleggen van de staf op het altaar, 
symbolische overdracht van het 
bisschoppelijk ambt 

Na de viering: emeritus bisschop,  bisschop 
zonder staf  

 
‘Dit is mijn kerk’  Bernd Wallet verkozen tot nieuwe aartsbisschop van Utrecht  
 Het Kiescollege van het aartsbisdom Utrecht heeft  in de eerste stemronde Barend 
Theodoor (Bernd) Wallet (48) verkozen tot nieuwe aartsbisschop van Utrecht en 84ste 
opvolger van Sint Willibrord. Wallet heeft de verkiezing geaccepteerd en daarmee meteen 
de diocesane jurisdictie van het Metropolitaan Kapittel overgenomen, dat van kracht werd 
na het afscheid van Mgr. Dr. Joris Vercammen op 15 januari jongsteden. De installatie en 
wijding van de nieuwe aartsbisschop vindt waarschijnlijk plaats op 21 juni.   

 

Bernd Wallet groeide op als zoon van een 
Hervormd predikant, ds Barend Wallet, 
voormalig voorzitter van de synode van de 
Nederlandse Hervormde Kerk en de gangmaker 
achter het Samen op Weg-proces dat leidde tot 
de vorming van de PKN. Bernd leerde in zijn 
kinderjaren de Oud-Katholieke Kerk kennen en 
werd op Aswoensdag 1991 geraakt door de 
viering in de Utrechtse kathedraal. Wallet: “Op 
dat moment wist ik, dit is mijn kerk.” Het duurde 
nog enige tijd voordat hij de definitieve overstap 
maakte. Hij studeerde theologie in Utrecht en  



Hull (Engeland). In juli 2006 ontving Wallet de diakenwijding in York en een jaar later 
volgde zijn priesterwijding in Utrecht. Aanvankelijk was hij werkzaam als kapelaan in 
Nothallerton in het bisdom York. In 2010 keerde hij terug naar Nederland en werd naast 
pastor de adviseur van de aartsbisschop van Utrecht voor internationale zaken. In 2015 
volgde zijn benoeming tot pastoor van Utrecht. Wallet is getrouwd en heeft vier kinderen.   
Kerkgeschiedenis  
 Deken Wietse van der Velde van het Metropolitaan Kapittel zegt bijzonder blij te zijn met 
deze verkiezing. Voor deze verkiezing stelde het Kapittel het Kiescollege samen, dat 
bestond uit de geestelijkheid en leken-gelovigen van het aartsbisdom Utrecht. In totaal 
namen 37 kiezers aan de verkiezingen deel zodat de verkiezing na 19 stemmen voor Bernd 
Wallet een feit was.  Van der Velde: “We hebben vandaag kerkgeschiedenis geschreven in 
het aartsbisdom Utrecht. Voor zover ik weet, is het de eerste keer in Utrecht dat een 
kandidaat al na de eerste stemronde als winnaar uit de bus kwam. Dat onderstreept het 
brede vertrouwen dat Bernd binnen de kerk geniet. Eerder leek het erop alsof er 
meerdere kandidaten in aanmerking zouden komen. Door deze snelle keuze is duidelijk 
geworden dat binnen onze bisdom en met dank aan de heilige Geest eenduidigheid over 
de nieuwe bisschop bestond.” Van der Velde vindt het daarom logisch dat Wallet 
geen gebruik hoefde te maken van de bedenktijd die een bisschop-elect met maximaal 
twee weken heeft. (overgenomen  Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 15 februari 2020) 
(Lees meer op de website) 
 
Voor onder weg: 
Zou niet de wereld beter zijn 
als iedereen die ik ontmoet zou zeggen: 
‘ik weet iets goeds van jou!’ 
en dan spontaan mij deed wat goeds? 
 
Zou ’t niet fantastisch heerlijk zijn 
als elke handdruk zeggen zou: 
van harte en oprecht gemeend 
‘zeg kind, ik weet iets goeds van jou!’ 
 
 

Zou niet het leven blijer zijn 
als men het goede steeds prijzen zou: 
want werkelijk bij al het kwaad 
is zoveel goeds in mij en jou. 
 
Zou het niet een fijne houding zijn 
als ieder zo denken zou: 
‘Gij weet een beetje goed van mij; 
en ik, ik weet iets goeds van jou!’ 
G.Nighways. 

  

 
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 
wim.vandenberg@okkn.nl 
  

Leonie van Straaten 
0621658754 
leonie.vanstraaten@okkn.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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