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Inleiding
We staan aan het begin van de Advent en deze 
Nieuwsbrief gaat zelfs over de drempel van het 
nieuwe jaar heen. Wat zal het nieuwe kalenderjaar 
ons brengen? Gaan we richting ‘normaal’? Worden 
we allemaal gevaccineerd en mogen we elkaar dan 
weer met een hand of een omarming begroeten? Of 
wordt ons geduld toch nog langer op de proef 
gesteld? Veel vragen, geen antwoorden… 
Juist nu is het een zaak van geloof en vertrouwen, 
om in deze tijd van ‘niet weten’ de blik naar voren te 
richten. Om ons te openen voor wat en voor wie op 
ons toekomt. Dat is helemaal Advent: open en 
onbevangen verwachten en de hoop levend houden. 
Dit jaar mogen we ons in de Adventstijd laten leiden 
door een digitale adventskalender van de landelijke 
kerk, die is samengesteld door parochianen en 
pastores uit het hele land rond het thema ‘Hoop 
wordt geboren’! Vanuit onze parochie zorgden 
pastoor Wim voor een bijdrage en ook 
ondergetekende mocht een aflevering verzorgen en 
gaf hier inhoud en vorm aan samen met Herman. 
Iedere dag kunt u op de landelijke site een filmpje 
van 2 minuten bekijken en we hopen natuurlijk dat dit
bijdraagt aan de geboorte van de hoop, in ons hart 
en tussen ons in. Want geloof, hoop en liefde zijn 
onontbeerlijk op onze weg naar Kerstmis, en dat 
kleine meisje van de hoop (zoals ze op de afbeelding
staat) houdt liefde en geloof bij elkaar!

Assisterend pastoor Leonie van Straaten

Parochie

Doel uitgangscollecte
Iedere derde zondag van de maand vindt er een 
uitgangscollecte plaats aansluitend aan de 
eucharistieviering. 
Voor zondag 20 december is deze collecte bestemd 
voor ‘Vluchtelingen in de Knel’. Vluchtelingen in de 
Knel is een non-profit organisatie die zich sterk 
maakt voor de basisrechten van (afgewezen) 
vluchtelingen, vanuit de vaste overtuiging dat ieder 
mens bestaansrecht heeft. Oorlog, dictatuur, 
vervolging en marteling en met vluchten is het nog 
niet voorbij. Vluchtelingen die in Nederland 
bescherming vragen, leven vaak in grote 
onzekerheid. (Afgewezen) vluchtelingen die hun 
vervolgprocedure afwachten of niet kunnen of durven
terugkeren, moeten op straat overleven of worden 
gevangengezet. Ze mogen niet werken, niet wonen, 
niet bestaan. Vluchtelingen in de Knel wil een 
medestander zijn, opkomen voor de rechten van 
(ex)vluchtelingen, 
zowel juridisch als medisch en sociaal, vanuit 
compassie en medemenselijkheid.
Voor zondag 17 januari is de uitgangscollecte 
bestemd voor het Oecumenisch Werk in onze 
landelijke kerk. Voor oud-katholieken is de kerk niet 
een wereldwijde uniforme eenheid, maar eerder een 
netwerk van lokale kerken. Die kunnen op 
verschillende punten van elkaar verschillen, maar 
blijven toch met elkaar in gemeenschap staan. En zo 
kan het een vreugde zijn om je eigen geloof in de 
ontmoeting met iemand van een andere kerk te 
verdiepen en te verrijken. Het oecumenische werk 
waarbij onze kerk op verschillende niveaus en 
manieren betrokken is, bouwt aan deze 
ontmoetingen en daarmee aan de eenheid van de 
kerk. Voor dit werk vraagt het Collegiaal Bestuur in 
deze maand uw financiële bijdrage.



Ondersteuning Filipijnse student
Sinds het werkbezoek van onze assisterend pastoor 
aan het seminarie van de Filipijnse kerk in 2018 
ondersteunden we als parochie de priesterstudent 
Reynollex. Enige tijd geleden informeerde de rector 
van het seminarie ons dat hij momenteel niet meer 
aan het seminarie studeert en dat hij hoopte dat onze
ondersteuning overgenomen mag worden door een 
andere student: Reynan Ochida. Hierover hebben we
met Missie Sint Paulus en ons eigen kerkbestuur 
nagedacht en inmiddels hebben we hier positief op 
gereageerd, maar wel onder voorwaarde dat er meer
informatie komt. We zijn heel blij dat Gerrit Coppens 
sinds kort ‘bevriend’ is met Reynan op Facebook. 
Daardoor kunnen we nu ook een gezicht laten zien 
bij de naam. We hopen dat we deze ondersteuning 
als parochie van harte blijven doen!

Mededelingen vanuit het kerkbestuur
Op 12 november heeft het kerkbestuur virtueel via 
zoom vergaderd. Gerrit Coppens is gevraagd om het 
kerkbestuur te komen versterken. Hij zal aan de 
bisschop worden voorgedragen ter benoeming als 
adviseur. 
In de Week van de Eenheid 2021 is er een 
oecumenische vesperviering op 21 januari ’s avonds 
in onze kerk.
Het jaarplan is verder geconcretiseerd en er staan 
lezingen gepland op 11 februari en op 29 april 2021.

Poetsochtend
Om weer een frisse en schone kerk te hebben voor 
kerstmis zullen we op donderdag 10 december vanaf
9 uur (tot aan het middaggebed) weer aan de 
schoonmaak gaan. Vele handen maken licht werk, 
dus veel handen gevraagd. Komt u meehelpen? 
Graag even laten weten aan Mieke de Bruin of aan 
één van de pastores. 

Laagdrempelige Kerstviering op 24 december
om 19u00: Samen blij zijn om nieuw leven
De voorbereidingen voor de Kerstviering op 24 
december zijn gestart. De werkgroep zal proberen de
buurtmensen van de appartementen in de 
PaulusStaete-flat te bereiken en hen uitnodigen om 
te komen. Ook gaan we via de buurtschool aan de 
overkant gezinnen met kinderen middels affiches 
aansporen om de Boschdijk over te steken en met 
ons mee te gaan vieren! We zullen zien wat dit in 
beweging brengt. Afhankelijk van de mogelijkheden 
tegen die tijd in verband met de COVID19 
beperkingen, zullen we uitnodigingen verspreiden en 
de opgave voor deelname regelen.
Via email zult u nader geïnformeerd worden over de 
opzet en de verwachte gang van zaken rond deze 
Kerstviering op 24 december.

Boek van het kwartaal
Vanaf 2021 starten wij met het ‘promoten’ van een 
boek uit onze parochiebieb, die zich bevindt in de 
spreekkamer van onze kerk. Voor het 1e kwartaal is 
gekozen voor het boek(je): “Een vreugde voor God”, 
van Theresia Saers (43 blz.). Het boekwerkje is ons 
cadeau gedaan door Jeroen de Wit en komt uit de 
'nalatenschap' van Klooster Wittem. Het is 
geschreven door een zuster van JMJ (Congregatie 
van Jezus, Maria en Jozef). Het is een bundel 
gebeden, geïnspireerd door de Bijbelse figuur van 
Maria Magdalena (zie ook de website: 
www.zustervannu.nl). Aanbevolen voor persoonlijk 
gebed en voor andere gelegenheden. 
De uitleentermijn is 2 weken. Daarna kunnen nog 
meer liefhebbers er gebruik van maken. Een 
uitleenschrift ligt bij of in de boekenkast, waarin u uw 
naam kunt schrijven en de termijn van 2 weken 
invullen. Veel leesvreugde!

http://www.zustervannu.nl/


Twee lezingen over de schepping
Ook in dit werkjaar zijn er twee avonden om ons met 
elkaar te verdiepen in een belangrijk onderwerp en 
we kozen voor de thematiek van Laudato Si, de 
encycliek van paus Franciscus over onze omgang 
met de schepping en de verantwoordelijkheid voor dit
gezamenlijke huis. We vonden Dhr. Frank Boomers, 
lid van Gemeenschap De Hooge Berkt, bereid om 
deze twee avonden in te leiden en te begeleiden. We
hopen dat we tegen die tijd weer met veel mensen 
samen mogen komen, dus noteer het vast in uw 
agenda!
Data: 11 februari en 29 april
Tijd: 19u30 – 21u00

Landelijke kerk

Diakenwijding
De bisschop van Haarlem, Dirk Jan Schoon, is 
voornemens op zaterdag 5 december 2020, de 
vooravond van de gedenkdag van de H. Nicolaas, 
bisschop van Myra en naast de H. Maria Magdalena 
patroonheilige van de parochiekerk in Krommenie, de
pastoraal werker Johannes Petrus van Riessen tot 
diaken te wijden. 
De eucharistieviering begint om 15.00 uur in de 
kathedrale kerk van de HH. Anna en Maria, te 
Haarlem. In verband met de door de overheid en de 
Oud-Katholieke Kerk genomen maatregelen 
vanwege Covid-19, is het slechts voor een kleine 
groep genodigden mogelijk de viering bij te wonen. 
De kerk werkt momenteel aan de mogelijkheid om de
wijdingsdienst via het internet te volgen. 
Berichtgeving hierover zal op de website van de 
landelijke kerk www.oudkatholiek.nl worden 
bekendgemaakt. We bevelen de wijdeling in uw 
gebeden aan. 

Aartsbisschop op radio 5: ‘God is speelsheid,
God heeft plezier.’
Op zaterdag 31 oktober was onze aartsbisschop een 
uur lang in gesprek met Elsbeth Gruteke, in een 
aflevering van het programma ‘Onderweg’ van de EO
op Radio 5. Voor wie dit nog niet gehoord hebben: 
het is de moeite waard dit terug te beluisteren via het
nieuwsbericht op de landelijke site.

Landelijke Raad van Kerken
Normaal gesproken organiseert de landelijke Raad 
regelmatig bijeenkomsten, maar in deze coronacrisis 
is dat niet mogelijk. We vinden het heel goed dat ook 
de Raad de online mogelijkheden nu gebruikt: er was
een webinar om de week van eenheid voor te 
bereiden en er is een Zoom sessie gepland om met 
elkaar uit te wisselen hoe we in deze tijd omgaan met
onze eigen kerk en met de oecumene.

Kerk in stad & regio

Raad van Kerken 
De geplande vergadering met de Raad van Kerken 
Eindhoven kon helaas in november weer niet 
doorgaan. Maar onze contacten blijven online 
levendig, we proberen elkaar te bemoedigen en te 
inspireren in de omgang met de maatregelen 
vanwege Covid-19.

Luchthavenpastoraat: Mensenhandel
In deze tijd van corona zijn er veel minder reizigers 
en dus ook minder ophalers en wegbrengers op het 
vliegveld. Ik heb nu vaker gesprekken met mensen 
die er werken. Zo raakte ik aan de praat met iemand 
van de marechaussee. Hij vertelde over 
mensenhandel. De marechaussee is daar zeer alert 
op. Meestal blijkt dit te gebeuren bij vluchten uit 
Oost-Europa. Een jong meisje met veel te veel make 
up, in gezelschap van een stevige man: dat is een 
verdachte situatie, en de marechaussee doet dan zijn
best om in te grijpen. Hij vertelde dat er dingen 
voorkomen, die huiveringwekkend zijn. Deze dingen 
gebeuren dus heel dichtbij. Het is gemakkelijk dat 
niet te willen zien, er overheen te kijken. Goed dat 
iemand van de marechaussee ons daarop wijst. Niet 
alleen op het vliegveld, maar ook op vele andere 
plaatsen hebben wij het nodig dat mensen ons wijzen
op kwalijke praktijken. Het is zo gemakkelijk er 
overheen te kijken. Het is dan aan ons, om het te 
willen zien.

Mirjam van Nie, luchthavenpastor



Agenda 

De Voedselbank vraagt voor de maand december: 
smeerboter
En voor de maand januari: pasta/rijst

Do 03-12 Gedachtenis van de H. Profeet Sefanja
   10u00 – 11u45 Kerkbestuur
   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

Do 10-12 09u00 – 12u00 Poetsochtend
    12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch

Zo 13-12 10u30 - 12u00 Dienst van Schrift en Gebed
Derde zondag van de Advent
Voorganger lector Herman Ueffing
1ste lezing Jesaja 65, 17-25
Graduale Psalm 126
2e lezing 1 Tessalonicenzen 5, 12-24
Evangelie Johannes 3, 22-30

Do 17-12 Gedachtenis van H.H. Profeet Daniël en de
drie jonge mannen Chananja, Azarja en Misaël

    10u30 –  12u00 Bijbelgroep
    12u00 –  13u00 Middaggebed en Lunch

                20u00 –  21u30 Queerbijbelgroep

Zo 20-12 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
Vierde zondag van de advent
Voorganger assisterend pastoor Leonie van Straaten
1ste lezing 2 Samuël 7, 4-16
Graduale Psalm 132
2e lezing Romeinen 16, 25-27
Evangelie Lucas 1, 26-38
Uitgangscollecte Vluchtelingen in de knel

Do 24-12 19u00 Kerstavondviering (laagdrempelig)
Voorganger lector Herman Ueffing
Collecte voor het Eindhovense Straatpastoraat.

Vr 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

Zo 27-12 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
H. Johannes, apostel en evangelist
Voorganger emeritus-pastoor Piet Coemans
1ste lezing Exodus 33, 18-23
Graduale Psalm 92
2e lezing 1 Johannes 1, 1-9
Evangelie Johannes 21, 20-24

Ma 28-12 14u00 – 16u00 Leesgroep

Wo 30-12 18u00 – 20u00 Samen eten in Het 
Cruydenhuisch, Kalmoesplein 73 Eindhoven 
Aanmelden vooraf bij lector Herman Ueffing 
(herman@ueffing.nl

Do 31-12 Gedachtenis van de H. Sylvester, bisschop
van Rome

    10u30 – 12u00 Open Kerk
    12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch

mailto:herman@ueffing.nl


Zo 03-01 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
Epifanie – Openbaring van onze Heer Jezus Christus
aan de volken
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 07-01 10u30 – 12u00 Open Kerk
    12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch 
    19u30 – 21u00 Oase

Zo 10-01 10u30 - 13u30 Dienst van Schrift en Gebed
1e zondag na Epifanie - De doop van de Heer in de 
Jordaan
Voorganger lector Herman Ueffing
1ste lezing Jesaja 55, 1-11
Graduale Psalm 157
2e lezing Handelingen 19, 1-7
Evangelie Matteüs 1, 9-11

Do 14-01 10u00 – 11u45 Kerkbestuur 
    12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch
    19u30 – 21u00 Liturgiecommissie 

Zo 17-01 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
2e zondag na Epifanie – De bruiloft te Kana
Voorganger assisterend pastoor Leonie van Straaten
1ste lezing Genesis Joël 2, 21-27
Graduale Psalm 458
2e lezing Efeziërs 3, 14-21
Evangelie Johannes 2, 1-11
Uitgangscollecte: Oecumenische Werk

Do 21-01 Gedachtenis van de H. Agnes, maagd en 
martelares

   10u30 – 12u00 Bijbelgroep 
   12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch
   20u00 – 21u00 Oecumenische 

Vesperdienst vanwege Week van de Eenheid
Thema #blijfinmijnliefde
Voorgangers Jan Waterschoot (secretaris Engelse 
Kerk Waalre) en Leonie van Straaten (assisterend 
pastoor oud-katholieke parochie Eindhoven)

Zo 24-01 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
3e zondag na Epifanie 
Voorganger emeritus-pastoor Piet Coemans
1ste lezing Jesaja 1 Samuël 3, 1-10 (11-18) 19-20
Graduale Psalm 63
2e lezing 1 Korintiërs 6, 11b-14
Evangelie Marcus 1, 14-20

Ma 25-01 14u00 – 16u00 Leesgroep

Wo 27-01 18u00 – 20u00 Samen eten in 
La Vita è Bella Wattstraat 70 Eindhoven  
Aanmelden vooraf bij lector Herman Ueffing 
(herman@ueffing.nl  )

Do 28-01 Gedachtenis van de H. Tomas van Aquino
    11u00 – 12u00 Open Kerk
    12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch

Zo 31-01 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

Do 04-02 11u00 – 12u00 Open Kerk
     12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch
    19u30 – 21u00 Oase

Zo 07-02 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
Vijfde zondag na Epifanie
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1ste lezing 2 Koningen 4, 18-21 (22-31) 32-37
Graduale Psalm 142
2e lezing 1 Korintiërs 9, 16-23
Evangelie Marcus 1, 29-39

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
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