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I Inleiding 
Tot nu toe was er geen volledig beleidsplan voor de parochie. Wel waren er verschillende 
notities en overzichten die inzicht gaven in het reilen en zeilen van de parochie. Vanuit de 
behoefte om te komen tot een totaaloverzicht is dit beleidsplan geschreven voor de jaren 
2020 – 2024. Vanuit dit beleidsplan is het de bedoeling om ieder jaar een jaarplan op te 
stellen. Aan de hand van een dergelijk jaarplan kan dan steeds gestructureerd en gefundeerd 
aan de opbouw van de parochie worden gewerkt. Met als doel een verdere groei in aantal 
leden/gastleden als ook in kwaliteit. Deze beide leiden dan weer tot een organische groei en 
kunnen een incarnatorische groei tot gevolg hebben. Dit laatste wil zeggen dat de 
evangelische waarden van de parochiegemeenschap gerealiseerd worden in haar sociale 
omgeving. Tevens wil dit beleidsplan inzicht geven in het reilen en zeilen van de parochie 
aan de bisschop en uiteraard ook aan andere geïnteresseerden.  
 
 
II Missie, Visie en Identiteit 
Wat is het bestaansrecht van de parochie? De parochie bestaat uit mensen die zich laten 
inspireren door het Evangelie en door elkaar. Er is een grote onderlinge betrokkenheid op 
elkaar, maar eveneens een grote openheid voor passanten of geïnteresseerden. Het gesprek 
wordt gezocht en alle onderwerpen zijn bespreekbaar. Er wordt met elkaar gesproken en 
naar elkaar geluisterd in het besef dat iedere mens een eigen geweten en een eigen 
verantwoordelijkheid heeft. Er wordt veel gedaan en iedereen mag meedoen.  
Wat geleefd wordt, is te horen in de rijke liturgie en wat geloofd en gevierd wordt, is te zien 
en te horen in het leven. Zo geeft deze parochie het evangelie gestalte in woord en daad. Zo 
is zij een zichtbaar teken van hoop, bescheiden en fier, voor elkaar en voor wie hiernaar 
zoeken in de stad. Juist in de tijd waarin mensen op zichzelf terugvallen, heeft de 
aanwezigheid van deze parochie in Eindhoven en omgeving betekenis: zij is als een herberg 
waarvan de deur open staat voor iedereen die aanklopt. Deze zienswijze wordt hieronder in 
de missie, visie en identiteit van de parochie toegespitst. 
 
1. Missie  
De missie van de parochie beschrijven we in zeven onderdelen: 
a) De parochie heeft een echte streekfunctie en zij wil aanwezig zijn in het Zuiden (de 

parochie strekt zich uit over Limburg en een groot deel van Noord-Brabant) om mensen 
een onderdak aan te bieden waar zij kunnen uitgroeien in hun mens-zijn vanuit een 
christelijke invalshoek.  

b) De parochie kan en wil een waardevolle aanvulling zijn naast andere kerken in Eindhoven 
en omgeving, zij ziet deze aanvulling met name in de specifieke aandacht voor 
‘menswording’ als belangrijk aspect van de oud-katholieke spiritualiteit. Deze kijkt naar 
de mens, die goed en geliefd is. Iedere mens mag worden zoals hij/zij in wezen bedoeld 
is en dit kenmerkt de oud-katholieke spiritualiteit.  

c) De parochie laat zich leiden door deze spiritualiteit – is dus niet gericht op ‘zieltjes 
winnen’ – en wil daardoor een impuls geven aan ‘kerk als herberg’.  

d) De parochie wil de rijkdom van de Oud-Katholieke Kerk toegankelijker maken voor 
iedere belangstellende in Zuid-Nederland. Niet enkel afwachten wie er aanbellen en 
binnenlopen, maar ook zelf op pad gaan.  
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e) Vasthouden en samenbinden doet zij niet als enige kerk. Zij wil zich daarom engageren in 
de lokale oecumene om zo het gemeenschappelijke te delen en tegelijkertijd haar 
eigenheid van katholiciteit inbrengen.  

f) Op grond van de eigen kwaliteit om een actieve en bloeiende kerk te zijn, wil zij groeien 
naar een kwantiteit van 50 actieve leden. Door deze groei kan zij meer financieel 
zelfstandig worden. 

g) De gemeenschap strekt zich uit tot buiten de kring van de parochie zelf, met name 
wanneer zij als kerk deelneemt aan activiteiten in de samenleving.  
 

 
2. Visie  
De visie van de parochie ligt besloten in haar naam: Maria Magdalena is als apostelgelijke 
‘eigenaardig evenwaardig’. In deze visie zien ze de volgende elementen voor kerkopbouw, 
zoals ze worden genoemd door Jan Hendriks in Verlangen en Vermoeden:  
- eigenaardig kan zowel naar binnen als naar buiten uitstralen: betrokken op de omgeving 
(criterium van relevantie met betrekking tot kerkopbouw); 
- evenwaardig zegt iets over respect (antropologisch criterium); 
- eigenaardig evenwaardig: daarin klinkt door hoe men als parochie kerk wil zijn: open naar 
iedere mens, met respect voor ieders eigenheid (ecclesiologisch criterium). 
Op grond van deze visie richten ze de blik vooruit: zij willen met een open deur present zijn 
in de stad en de regio en daar een streekfunctie vervullen, opdat mensen hen opmerken 
(actief naar buiten) en in hun midden worden opgenomen (actief naar binnen). Zo zal zij een 
herberg zijn en onderdeel van de oecumenische beweging in Eindhoven en omstreken. 
 
3. Identiteit  
De parochie wil een ‘inclusieve parochie’ zijn waar de nadruk ligt op de gemeenschap. In de 
basis wil zij toegankelijk en aantrekkelijk zijn voor iedereen, met respect en aandacht voor 
ieders eigenheid en daarbij behorende behoeftes. Dat typeert deze parochie in de stad, in de 
diaspora: een kerk die voor iedereen open staat, met iedereen op weg wil zijn, wil gaan, wil 
blijven.  
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III Situatieschets 
De huidige situatie van de parochie wordt hieronder inclusief haar ontstaansgeschiedenis 
beschreven. 
 
1. Historie 

De eerste sporen van oud-katholieke groepsvorming in het zuiden van ons land zijn te 
vinden in 1913 te Maastricht (buiten beschouwing latend dat van 1877 tot 1881 al een 
oud-katholieke priester werkzaam was in het Zuid-Limburgse Banholt vanwege het 
‘Banholter Schisma’) en vanaf 1944 te Eindhoven. De basis tot ontstaan van de parochie 
ligt bij deze laatste. De parochie van Eindhoven is ontstaan aan het einde van de Tweede 
Wereldoorlog. In 1998 ontving ze de parochiestatus en koos ze de heilige Maria 
Magdalena als patrones.  
In de schoot van het kerkbestuur zag de kerngroep Maastricht het levenslicht op 18 
november 1995. 
 

2. Kerkgebouw 
De parochie heeft lange tijd gastvrijheid genoten in verschillende kerken en kapellen van 
andere kerkgenootschappen. Pas sinds 2011 heeft zij, met hulp van de landelijke kerk, 
een eigen kerkgebouw overgenomen van een r.k. parochie. Het gebouw dateert uit 
1995. Het is een gebouw met een kerkruimte, ontvangstruimte, vergaderruimte, 
kantoor, parkeermogelijkheden en de nodige accommodatie. Sinds 2015 is er in de 
kerkruimte een zogenaamde communio-opstelling. 
 

3. Context 
De parochie Eindhoven ligt in Eindhoven. De stad heeft ruim 230.000 inwoners. Van een 
kleine plaats is zij door de aanwezigheid van Philips in een kleine honderd jaar 
uitgegroeid tot de vijfde stad van Nederland. Veel inwoners komen oorspronkelijk van 
buiten de stad en vanuit het gehele land en er zijn ook mensen met een migratie 
achtergrond. De bevolking is hierdoor erg divers van achtergrond en 
geloof/levensbeschouwing.  
 

4. Pastores 
Er zijn twee aangestelde pastores (bezoldigde functies). Samen vervullen ze 0,5 fte 
(pastoor 0,3 en assisterend pastoor 0,2). Zij hebben de taken in de parochie verdeeld. 
Incidenteel zijn ze ook beiden aanwezig bij activiteiten of vieringen. Ze overleggen 
regelmatig, zo’n twee à drie keer per maand. Tussentijds is er regelmatig overleg via e-
mail en WhatsApp. 
Naast de aangestelde pastores werkt een emeritus-pastoor in samenspraak met hen in 
Zuid-Limburg. 
 

5. Kerkbestuur 
Het kerkbestuur vergadert maandelijks. De bestuursleden onderhouden een intensief 
contact via email en WhatsApp. Eenmaal per jaar is er een beleidsdag ‘buitenshuis’. Op 
deze dag wordt nagedacht en gesproken over de uitvoering van het beleid van de 
parochie voor het komende parochiejaar. Hier ontstaat dan het jaarplan voor het nieuwe 
werkjaar. 
 



 6 

6. Leden en gastleden 
De parochie telt 154 ingeschreven leden (gastleden en belangstellenden meegeteld). Er 
zijn zo’n 111 betrokken leden, dat wil zeggen dat zij op een of andere manier contact 
hebben met de parochie (denk hierbij aan het deelnemen aan de vieringen, een actieve 
taak vervullen als vrijwilliger, het ontvangen van de nieuwbrief, het betalen van 
kerkbijdrage e.d.).  
Het gemiddeld aantal deelnemers aan de vieringen bedraagt tussen de 15 (Dienst van 
Schrift en Gebed) en 25 (Eucharistieviering). De leeftijdsopbouw van hen die regelmatig 
aan de vieringen deelnemen is als volgt: 18 personen in de leeftijdscategorie 40 -69 jaar 
(43,9%) en 23 personen in de leeftijdscategorie 70-99 jaar (56,1%). Dit maakt zichtbaar 
dat de parochie qua leeftijdsopbouw kwetsbaar is en dat vraagt blijvende aandacht.   
In Maastricht nemen gemiddeld vijf leden, twee belangstellenden en 25 personen met 
een verstandelijke beperking – inclusief hun begeleiders – deel aan de maandelijkse 
viering. 
De ledenadministratie (Scipio) is goed op orde. Er is duidelijk wie op welke wijze 
verbonden is met de parochie. Ook de zogenaamde slapende leden (alleen nog vermeld 
op de ledenlijst maar niet meer betrokken) zijn bekend.  
 

7. Intern draagvlak 
Er zijn een 30-tal vrijwilligers actief, van wie een derde gastleden zijn. Deze vrijwilligers 
zetten zich in tal van functies in. Hieronder volgt een opsomming van de verschillende 
functies en commissies met daarachter vermeld hoeveel vrijwilligers er deel van uit 
maken. Hierbij worden ook steeds de beide pastores genoemd, die weliswaar een 
parttime aanstelling hebben maar daarnaast ook vrijwilligerswerk doen voor de 
parochie. 

− Kerkbestuur: 5, voorzitter (pastoor); vicevoorzitter (assisterend pastoor); secretaris; 
penningmeester en een adviseur 

− Voorganger: 4, pastoor; assisterend pastoor; emeritus-pastoor; lector (met 
instemming) 

− Koster: 2 

− Lezer: 10 

− Acoliet: 2 

− Organist: 3 (van wie 2 ook bezoldigd) 

− Cantor: 3 

− Gastheer/vrouw: 10 

− Koffieverzorger: 13 

− Kinderoppas: 7 

− Liturgiecommissie: 5 

− Gespreksleider en/of coördinator gespreksgroepen: 4 

− Beheer commissie gebouw: 4 

− Vertegenwoordiging Raad van Kerken: 1 

− Schoonmaak: 3  

− Inkoop: 4 

− Onderhoud tuin: 5 

− Commissie herinrichting: 7 

− Redactieraad Nieuwsbrief: 4 
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− Administrateur: 1 

− Webmaster: 1 
In dit overzicht staan 98 functionarissen opgesomd, terwijl er 30 personen als vrijwilliger 
actief zijn: veel vrijwilligers bekleden dus meerdere functies. 
 

8. Financiële situatie 
Financiën en materiële zaken vragen minstens zoveel aandacht m.b.t. beleid als de 
spiritualiteit: spiritualiteit en materialiteit horen beleidsmatig bij elkaar en het 
kerkbestuur staat voor ogen dat de aandacht voor beide in balans moet zijn, en daarmee 
blijft de parochie in de realiteit. 
Kerkbestuur en parochianen dragen verantwoordelijkheid voor de financiële gezondheid 
van de eigen parochie en beseffen dat ze hierin als kleine gemeenschap kwetsbaar zijn. 
Dankzij subsidie van de landelijke kerk is er enkele jaren tijd om deze 
verantwoordelijkheid daadwerkelijk als parochie te gaan dragen. Zicht houden op het 
vermogen en op de jaarcijfers is dan ook van groot belang: de jaarcijfers over het jaar 
2019 zijn als aparte bijlage toegevoegd.  
Het financieel beleid is gericht op het genereren van inkomsten om de materiële positie 
van de parochie te versterken en daarnaast ook bij te kunnen dragen aan projecten van 
de landelijke kerk. Beide doelen worden gerealiseerd middels: 
- Collecten voor eigen kerk 
- Collecten voor de door de landelijke kerk aangegeven doelen  
- Kerkbijdrage 
- Verhuur aan derden 
- Actieve werving van financiële middelen voor o.a. herinrichting en meerjaren-

onderhoudsplan. 
Voor de cijfers: zie de financiële bijlage.  
 

9. Beheer 
Het kerkgebouw is aangekocht door de landelijke kerk. De parochie heeft zich verplicht 
zorg te dragen voor het onderhoud. Dit gebeurt door een beheergroep. Het beleid is 
gericht op: 
- Verhuur: de beheerder van het gebouw zorgt voor de verhuur aan derden. Deze 

verhuur is financieel van belang voor de exploitatie van het gebouw en zeker ook 
voor de totale begroting.  

- Herinrichting: sinds een jaar of vijf is er een commissie die zich bezighoudt met de 
herinrichting. Zij wil de inrichting bij de tijd brengen én houden.  

- Onderhoud: de parochie heeft de plicht en de motivatie om het gebouw en de 
inrichting goed te onderhouden. Zij draagt zorg voor een meerjarenonderhoudsplan 
voor de parochie.  

- Veiligheidsplan: het kerkgebouw is een openbare ruimte, er is een veiligheidsplan 
aanwezig en het kerkbestuur is verantwoordelijk voor het communiceren hierover 
met allen die het gebouw gebruiken. 

- Zorg voor de inventaris: er is een inventarisatielijst opgesteld (met foto’s) door de 
door de landelijke kerk hiervoor aangestelde functionaris. Deze lijst is ook digitaal in 
te zien via Kerkcollectie Digitaal (Catharijne convent). 
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IV. Uitwerking van onze missie en visie 
 
1. Vieren/Liturgie 
In de missie van de parochie is verwoord dat de parochie de rijkdom van de oud-katholieke 
kerk toegankelijker wil maken voor belangstellenden in het Zuiden. Die rijkdom is zeker te 
vinden in de oud-katholieke liturgie: het hart van de kerk klopt in de liturgie, daar waar 
mensen samen komen rond Schrift en Tafel. De gemeenschap wordt verbonden in Christus, 
in iedere eucharistieviering. Daarom is het ‘vanzelfsprekend’ dat de parochie eucharistie 
viert: dit is uitdrukking van wie we zijn en van wie we willen worden als leerlingen van de 
Heer. Het waarom en waartoe van de liturgie is te horen in de woorden van de heilige 
Augustinus: ‘Ontvangt wat gij zijt: Lichaam van Christus’ en ‘Wordt wat gij ontvangt: Lichaam 
van Christus’. Hierin klinkt bevestiging én opbouw van de gemeenschap in zijn Naam. Wie 
deelneemt aan de eucharistie wordt ‘medeplichtig’ aan Gods’ zaak en ontkomt er niet aan 
zich in te zetten voor de komst van het Koninkrijk. 
Naast de viering van de eucharistie kent de parochie vieringen van Schrift en gebed, een 
middaggebed en soms een vesper. Deze gebedsdiensten ziet zij als een waardevolle 
aanvulling op het vieren van de eucharistie, de veelvormigheid van vieringen past in de visie 
van de parochie. Het samen vieren en bidden vormt de gemeenschap en verdiept het 
persoonlijke leven. 
 
Aan vieringen wordt concreet het volgende aangeboden: 

− 1e, 3e en 5e zondag is er een Eucharistieviering; 

− 2e zondag een Dienst van Schrift en Gebed; 

− in de Advent, Kersttijd, Veertigdagentijd en Paastijd is er ook op de 4e zondag een 
Eucharistieviering. Dus in de sterke tijden vieren ze op de 4e zondag altijd eucharistie, op 
de groene zondagen is er geen viering; 

− op Kerstavond is er een ‘laagdrempelige’ kerstviering; 

− op Kerstochtend is er een eucharistieviering; 

− er zijn vieringen op Aswoensdag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag, 
Hemelvaart en Allerzielen; 

− wekelijks is er een middaggebed op donderdag; 

− oecumenische vieringen vinden 3 maal per jaar plaats (samen met de PKN-gemeente en 
de Lutherse gemeente), waarvan eenmaal in eigen kerkgebouw; 

− in de Week van Gebed is er een vesperviering in samenwerking met de Raad van Kerken; 

− op 18 september is er een meditatieve viering vanwege herdenking bevrijding van 
Eindhoven in samenwerking met World Peace Flame; 

− dankzij de aanwezigheid van de emeritus-pastoor in Zuid-Limburg zijn daar maandelijks 
vieringen, tevens zijn daar vieringen op feestdagen. 

 
2. Verbinden/Pastoraat 
Mensen hebben elkaar nodig, dat is een algemeen menselijke levensbehoefte. Het omzien 
naar elkaar, herder zijn voor elkaar, geeft zin en samenhang aan mensenlevens. Het is niet 
vanzelfsprekend dat mensen omzien naar elkaar, maar het is wel een opdracht vanuit het 
evangelie en als er op goede wijze naar elkaar wordt omgezien, is er veel bemoediging. Het 
evangelie kan gelezen worden als een blijde boodschap van barmhartigheid: Jezus Christus is 
ons voorgegaan in bewogenheid om hen die verloren liepen. Vanuit die bewogenheid riep 
hij zijn leerlingen en tot op de dag van vandaag volgen mensen Hem in dit spoor: zij 
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handelen in hun leven naar vermogen in zijn geest. Het samen vieren heeft onmiddellijke 
consequenties voor het eigen handelen: door deelname aan de eucharistie nemen 
parochianen het op zich om te doen zoals Hij heeft voorgedaan. De parochie is zich dit 
bewust, ontwikkelt zich hierin en zo gebeurt het verbinden concreet en op verschillende 
niveaus: 
 
Parochiebreed 

− Samen de schouders eronder zetten doet de onderlinge verbondenheid heel goed: voor 
Kerstmis en Pasen zijn er twee gezamenlijke poetsochtenden. En iedere 
donderdagochtend werken vrijwilligers samen in de kerk: opruimen, poetsen, beheren 
e.d. (en er wordt koffie gedronken). 

− Er is duidelijk een onderlinge verbondenheid voelbaar tijdens het koffiedrinken na de 
vieringen. 

 
Groepsgewijs 
Samen eten is verbindend en dit gebeurt op meerdere momenten in verschillende groepen, 
die in principe open staan voor iedereen:  

− maandelijks de mogelijkheid om samen te eten in de stad; 

− na een viering of vóór een vergadering; 

− gezamenlijke lunch na het middaggebed op iedere donderdag; 

− seniorenlunch twee maal per jaar. 
 
Individueel contact 

− De pastores gaan regelmatig op huisbezoek. 
- Ziekenbezoek gebeurt door pastores maar ook door parochianen (informeel). 
- Enkele parochianen hebben oog voor wie ontbreekt, bellen, vragen na en gaan 
eventueel op bezoek. Aandacht hiervoor is verankerd in het kerkbestuur. 

− Een kaartje wordt gestuurd wanneer iemand ziek is of een operatie heeft moeten 
ondergaan. 

− De pastores sturen een verjaardagskaart naar degenen die in de kerk komen of kwamen, 
maar vanwege gezondheidsproblemen of de gevolgen van ouderdom niet meer kunnen 
komen. 

− Ophalen/terugbrengen bij vieringen of een avondprogramma door parochianen. 
 

3. Leren / Vorming en Toerusting 
Christenen zijn mensen van de weg. Een doorgaande vorming is van belang om je als 
christen staande te houden in de wereld. In de Oud-Katholieke Kerk is het een goede 
gewoonte om te willen weten wat men gelooft en viert. Leer en leven horen bij elkaar en 
daarom verdiepen parochianen zich samen met pastores in Bijbelteksten, geschiedenis van 
de Oud-Katholieke Kerk, ethische vragen, levensvragen. Pastoraat en diaconaat vragen om 
een permanente vorming van pastores en gemeenteleden.  
Op het gebied van vorming en toerusting wordt het volgende georganiseerd: 

− Bijbelgroep: eenmaal per maand komt men samen om in gesprek te gaan naar aanleiding 
van een Bijbeltekst. 

− Queerbijbelgroep: een avond per maand waar een Bijbeltekst queer gelezen wordt. 

− Oase: een maandelijkse gespreksgroep waarin over een geloofsthema gesproken wordt. 

− Leesgroep: iedere maand wordt op een middag een stuk van een boek besproken. 
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− Sacramenten: als er personen zijn die het doopsel en/of het vormsel verlangen of vragen 
om een kerkelijke inzegening van hun huwelijk, dan zijn er als uitgangspunt twee of drie 
voorbereidingsbijeenkomsten. 

− Lezingen: 2 á 3 bezinnende/verdiepende lezingen in het voorjaar. Deze zijn thematisch 
en meestal wordt een gastspreker uitgenodigd. 

− Gemeentevergadering: tijdens de gemeentevergadering in het najaar is er ook een 
gedeelte van de vergadering bestemd voor een verdiepingsthema. 

− Oecumene: de parochie gaat ervan uit dat zij met andere kerken samen doet wat kan. 
Men maakt bijvoorbeeld gebruik van elkaars cursusaanbod. 

− Bibliotheek: er is een bescheiden parochiebibliotheek aanwezig in de spreekkamer. 

− Aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de pastores, door eigen studie, 
landelijke studiedagen en retraites van de geestelijkheid.  

 
4. Delen/Diaconaat  
Omzien naar elkaar vanuit een pastorale bewogenheid gaat hand in hand met het omzien 
naar elkaar in een diaconale betrokkenheid. Jezus Christus is gekomen om te dienen, zo 
getuigen de evangelisten. Vanuit een diepe vriendschap, de agapè, voor zijn leerlingen, gaat 
Jezus op de avond van het laatste avondmaal door de knieën. Hij wast hun voeten. Deze 
dienstbaarheid is niet slaafs, maar vol tederheid en intimiteit. Deze diaconie komt uit het 
hart. ‘De Heer heeft het voorbeeld gegeven: wie leeft in de liefde, zal leven’, zingen de 
broeders van Taizé.  
De parochie draagt de diaconie ook in haar naam: Maria Magdalena ging door de knieën om, 
eveneens met veel tederheid en vanuit liefde, Jezus’ voeten te zalven en met haar haren te 
drogen. Zij diende later met haar leven zijn zaak, als een evenwaardige leerling. Door het in 
de liturgie gehoorde woord te doen, beoogt de parochie Gods zaak te dienen: dit is dan ook 
niet hoogdravend maar heel concreet en deze diaconale inzet vindt in de parochie op vier 
niveaus plaats. Te weten: 
 
Parochieel:  
Aandachtsgebieden op dit niveau zijn: 
1. Aandacht voor situaties van persoonlijke kwetsbaarheid, ouderdom en / of eenzaamheid: 

− bezoek (eventueel communie brengen);  

− kaartje sturen; 

− helpen met financiële ondersteuning, vervoer e.d.; 

− onder de aandacht brengen van de mogelijkheid van ondersteuning door de 
diaconale fondsen van de landelijke kerk (ORKA / OKOF). 

2. Duurzaamheid: de parochie is een ‘Groene Kerk’ en draagt zorg voor het milieu: 

− afvalscheiding; 

− ledverlichting; 

− aandacht voor zuinigheid m.b.t. verwarming en water; 

− verantwoorde inkoop van koffie, schoonmaakmiddelen enz.  
 
Stad: 

− Iedere maand kan men een bepaald, lang houdbaar product meenemen naar de kerk 
voor de voedselbank. Deze producten worden aan het eind van de maand tijdens de 
eucharistieviering mee opgedragen bij de offerande. 
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− Tijdens de Veertigdagentijd gaat een aantal parochianen via Stichting Present ergens een 
dag aan de slag om schoon te maken of op te ruimen bij iemand die deze hulp hard nodig 
heeft.  

− In de Advent is er contact met Vluchtelingen in de Knel Eindhoven. Er wordt dan ook voor 
deze stichting gecollecteerd. 

− Op Kerstavond is de collecte bestemd voor het Daklozen Pastoraat in de stad. 

− Deelname aan wijkcontactorgaan. 

− Het kerkgebouw staat ter beschikking (via verhuur) voor buurtactiviteiten, christelijke 
studentenvereniging, Servisch Orthodoxe Kerk, kamerkoor, fotoclub, kunstkring enz. 

 
Landelijk: 

− Elke derde zondag van de maand wordt bij de uitgang gecollecteerd voor de door de 
landelijke kerk aangegeven doelen (deze zijn overigens niet altijd diaconaal) 

 
Internationaal 

− De parochie beoogt zich te verbinden aan een internationaal project in samenwerking 
met Missie Sint Paulus.  

Met ingang van 2019 is dit concreet geworden in de ondersteuning Filipijnse priesterstudent 
van de Eglesia Filipina Independiente. Deze student is door de parochie financieel 
geadopteerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

V. Uitwerking van onze missie en visie op diverse terreinen 
 
1. Publiciteit 
Op publicitair niveau maakt de parochie onderscheid tussen een interne en externe 
communicatie.  
Intern:  
Goede communicatie is niet vanzelfsprekend, noch gemakkelijk, want taal heeft een eigen 
werking. Door een goede communicatie willen de pastores en het kerkbestuur de 
parochianen en belangstellenden goed informeren. Het belang is duidelijk, want alleen door 
goede informatie en communicatie worden mensen op positieve wijze betrokken en blijven 
ze dat ook. Omwille hiervan is het nodig dat er op verschillende wijzen gecommuniceerd en 
geïnformeerd wordt en dit vraagt een voortdurende aandacht. Moderne middelen worden 
waar mogelijk en zinvol ingezet.  
Extern:  
Door een goede PR wil de parochie bereiken dat er meer mensen op de hoogte zijn van het 
bestaan van de parochie en haar aanbod. Zij beoogt op positieve wijze weer te geven wie zij 
is en wat zij doet, met taal die aantrekkingskracht heeft. Het beoogde doel is de rijkdom van 
de Oud-Katholieke Kerk toegankelijker maken voor iedere belangstellende in Zuid-
Nederland.  
 

− Concreet gebeurt er veel op het veld van de publiciteit: 

− Er is een maandelijkse nieuwsbrief. Deze wordt verstuurd naar leden, gastleden en 
belangstellenden.  

− Het parochiesecretariaat stuurt ook bisschoppelijke brieven en informatie (o.a. de 
landelijke nieuwsbrief) vanuit de landelijke kerk door aan leden, gastleden en 
belangstellenden. 

− Er zijn verschillende whiteboards (in hal en koffieruimte) waarop aankondigingen e.d. 
worden opgehangen. 

− Aan de buitendeur worden regelmatig ook concrete aankondigingen opgehangen. 

− Een krijtbord staat buiten op het kerkplein met steeds een uitnodiging voor een concrete 
dienst/bijeenkomst. 

− Op de achterkant van het liturgieblaadje voor elke viering staan de vieringen/activiteiten 
die die week gaan plaatsvinden en het adres van de website. 

− Er is een website (www.eindhoven.okkn.nl) die up-to-date wordt gehouden. Hierop 
worden ook foto’s geplaatst en korte teksten van vieringen/bijeenkomsten die hebben 
plaatsgevonden. Dit medium wordt ook gebruikt voor informatie vanuit de landelijke 
kerk. Op deze website vindt men alle informatie over de parochie en haar activiteiten.  

− Het landelijk tijdschrift ‘De Oud-Katholiek’ wordt actief aangereikt. 

− In de hal is een rek met daarin actuele informatie over vieringen/activiteiten van de 
parochie en haar partners. 

− Zo nodig worden ook persberichten opgesteld en naar de pers gestuurd. 

− Dankzij de emeritus-pastoor verschijnt er ook in Maastricht maandelijks een nieuwsbrief, 
die tevens op de website van de parochie wordt geplaatst. 

 
2. Oecumene 
De parochie ontleent haar bestaan ten dele aan contacten in de oecumene: zij ontving 
jarenlang gastvrijheid in diverse kapellen en kerken, zo kon zij zich ontwikkelen en 

http://www.eindhoven.okkn.nl/
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uiteindelijk met hulp van de landelijke kerk een eigen kerkgebouw verwerven. De parochie 
erkent het belang van oecumene als hart van het verlangen naar eenheid, de eenheid die 
gegeven is in Christus en gezocht wordt tussen christenen en gemeenschappen in onze tijd. 
De parochie ontvangt van andere christenen vanuit de rijkdom uit hun tradities en deelt 
vanuit de rijkdom van de oud-katholieke traditie. Zo wordt zij door dit engagement aan het 
oecumenisch proces dus zowel verrijkt door anderen als sterker in de eigen identiteit. Dit 
engagement wordt concreet vertaald in deelname: 

− aan de Raad van Kerken Eindhoven; 

− deelname aan Oecumenisch Beraad Eindhoven-Noord (organiseren van oecumenische 
vieringen); 

− deelname aan voorgangersoverleg Raad van Kerken door beide pastores; 

− deelname aan overleg ‘kleine geloofsgemeenschappen in Eindhoven’; 

− beschikbaar stellen van kerk en koffieruimte op Allerzielen aan de Rooms Katholieke 
Parochie St. Petrus; 

− aan de campagne ‘Kerkproeverij’; 

− aan vredesactiviteiten met de World Peace Flame op 18 september. 
Dankzij de aanwezigheid en activiteit van de emeritus-pastoor is er ook oecumenische 
betrokkenheid in Maastricht, te weten: 

− deelname aan de plaatselijke Raad van Kerken; 

− medewerking aan oecumenische vieringen in de Gebedsweek, op Koningsdag, bij 
Dodenherdenking, Adventsavond en een vredesviering. 

 
3. Landelijke betrokkenheid 
De parochie is onderdeel van de lokale kerk, ons bisdom, én onderdeel van de landelijke 
kerk. Dit impliceert een vanzelfsprekende betrokkenheid op het bisdom en op de landelijke 
kerk. Deze betrokkenheid uit zich door deelname aan o.a.: 

− de Chrismamis 

− de landelijke synode 

− de jaarlijkse vrouwendagen 

− de tweejaarlijkse Kerkmeestersdag 

− de tweejaarlijkse Bisdomdag 

− bijzondere diensten in de Ste. Gertrudiskathedraal 

− de nieuwjaarsvespers en receptie 
Daarnaast beoogt de parochie jaarlijks een andere parochie te bezoeken. Betrokkenheid 
wordt ook gewekt door de landelijke nieuwsbrief, de berichten die vanuit het landelijk 
bureau aan de kerkbesturen en/of parochianen worden gestuurd en de contacten met de 
bisschop bij gelegenheden en bij het driejaarlijkse werkbezoek. De pastores zijn ook 
betrokken via commissiewerk, de bijeenkomsten in de Bisdomgroep en de vergaderingen 
van de geestelijkheid. 
 


