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Verbinding
Nu de lockdown in verband met de coronacrisis is 
verlengd, kunnen we nog steeds niet samenkomen 
om te vieren en elkaar te ontmoeten bij de diverse 
activiteiten. Sinds de vierde advent is dat al niet meer
mogelijk. Het was een teleurstelling dat we geen 
kerstmis konden vieren in onze kerk. De kerk was 
gepoetst en alles was voorbereid om er een groot 
feest van te maken. Helaas. Toch was het een goede
beslissing van onze bisschoppen om onze kerken te 
sluiten. We staan als kerk midden in de samenleving 
en daarom zijn we solidair met allen die volop te 
maken hebben met de gevolgen van de coronacrisis.
We delen in de zorg die mensen hebben om hun 
gezondheid en delen ook in de zorg die er is 
vanwege de economische gevolgen. Dit alles raakt 
ons zeer. Als christenen zijn we echter niet zonder 
hoop. We geloven dat er toekomst mogelijk is. Dat 
vierden we met Kerstmis en dat willen we voor ogen 
blijven houden. Een lichtpunt is uiteraard de 
vaccinatie die nu gaande is. Een lichtpunt is ook dat 
we op allerlei manieren proberen om met elkaar 
verbonden te blijven. We doen dat door een 

telefoontje, een appje, een kaartje en door online met
elkaar te vergaderen. Kortom: door om te zien naar 
elkaar. Deze maand begint met de viering op 
Aswoensdag ook de veertigdagentijd. We laten ons 
bestrooien met as als teken van inkeer en bekering. 
Deze veertigdagentijd geeft ruimte om ons voor te 
bereiden op Pasen, door gebed, meer aandacht voor
de heilige Schrift en bijzondere aandacht voor 
degene die minder hebben. Pasen vieren is vieren 
dat de dood, de duisternis niet het laatste woord 
heeft, maar het vieren, delen in de verrijzenis van 
Jezus, de Christus. We horen het regelmatig zeggen:
‘er is licht aan het einde van de tunnel’. Dat licht 
mogen we tegemoet gaan, verbonden met elkaar, 
verbonden met God. Dat geloof wens ik ons allen 
toe. Een goede en verdiepende veertigdagentijd 
toegewenst.

Pastoor Wim van den Berg

Parochie

Lezingen over de schepping
In de vorige Nieuwsbrief schreven we over twee 
lezingen over de schepping die we in 2021 in onze 
kerk organiseren. Die lezingen gaan wel door, maar 
we moeten helaas schuiven met de datum van de 
eerste lezing, omdat die gepland is op donderdag 11 
februari en dat vinden we te kort na deze lockdown 
en dus ook te onzeker of het wel door kan gaan. 
Daarom vervalt 11 februari. Donderdag 29 april 
wordt de eerste avond, donderdag 10 juni wordt de 
tweede avond. 
Noteer het alvast in uw agenda! Tijd op beide 
avonden: 19u30 – 21u00

Vastenactie 
Zoals bekend ondersteunen we als parochie Reynan 
Ochida, een priesterstudent aan het seminarie van 
de IFI, de onafhankelijke Filipijnse kerk. Ook dit jaar 
zullen we de uitgangscollecte voor de Vastenactie 
besteden aan die ondersteuning: uw bijdrage is zeer 
welkom!

Collectes
Het was fijn om te merken dat Kerkbalans in 2020 
wederom een succes was. We zijn gezegend met 
veel vast betalende huishoudens die trouw blijven 
meedoen aan Kerkbalans. Dat is fijn voor de 
penningmeester die de balans in orde wil houden



maar ook fijn om dit vanuit het gevoel van onderlinge 
solidariteit te doen en samen deze crisis - van niet 
samen kerk kunnen vieren - door te komen. Want de 
inkomsten van de kerk zijn geheel en al gebaseerd 
op basis van vrijwillige bijdragen.
Heel veel dank bovendien aan zovelen die naast 
Kerkbalans ook gingen meedoen met de ‘online’ 
collecte. Deze inkomsten dreigden in het Coronajaar 
bijna helemaal weg te vallen. Mooi om te constateren
dat velen dit ook niet eenmalig hebben gedaan maar 
bijvoorbeeld maandelijks een bedrag storten onder 
vermelding van collectegeld.
Laten we hopen dat we deze solidariteit in deze 
moeilijke tijd blijven volhouden en niet alleen 
financieel, maar ook de steun geven aan elkaar daar 
waar nodig. Laten we dat dan ook blijven doen zoals 
Hij ons dat geleerd heeft.

Fred Hallebeek, penningmeester

Mededelingen vanuit het kerkbestuur 

Gebedsintenties online vieringen
Als teken van verbondenheid met de parochies en 
staties tijdens de livestreams vanuit de kathedraal,
wijzen we u graag op de mogelijkheid om 
gebedsintenties voor levenden of overledenen op te 
geven.
Volledige namen van levenden mogen aangeleverd 
worden als zij daar toestemming voor hebben 
gegeven. Wanneer dat niet mogelijk is, kunt u wel 
een roepnaam aanleveren.
De intenties kunt u mailen naar 
okk.ehv.secretaris@gmail.com  of telefonisch 
doorgeven naar 040-2432597. Graag uiterlijk vrijdag 
aanleveren. 

Nieuwe datum klusdag Stichting Present
In verband met de huidige lockdown is de jaarlijkse 
vrijwilligersactie NLdoet verschoven van 13 maart 
naar zaterdag 29 mei. Present sluit met haar 
projecten aan bij deze nieuwe datum. We zullen het 
laten weten zodra de nieuwe inschrijfperiode bekend 
is voor deze dag. 

Kerkbalans
De Actie Kerkbalans is in de vergadering besproken 
en inmiddels heeft u de brieven ontvangen. We 
hopen dat we samen onze kerk ook financieel op 
orde kunnen houden. Hartelijk dank voor uw inzet 
daarbij!

Kerk in stad & regio 

Luchthavenpastoraat: Vaccin
In de gebedsruimte van Eindhoven Airport, trof ik een
jonge man bezig op zijn laptop. Hij vertelde dat hij 
student was aan de universiteit van Groningen, van 
Roemeense nationaliteit, onderweg naar Roemenië, 
om de Kerstdagen bij de familie door te brengen. Ik 
vroeg welke studie hij deed. Hij vertelde dat hij zich 
bezig had gehouden met de eiwitreceptoren van 
COVID 19, om zo een bijdrage te leveren aan het 
ontwikkelen van een vaccin. Wat prachtig om iemand
te ontmoeten die zó dicht bij de actuele zaken zit. Ik 
wees hem op de biblebox, en zei dat we ook bijbels 
in het Roemeens hebben. Hij zei ik heb al een bijbel. 
Ik zei, dus je bent vertrouwd met het verhaal van 
Jezus Christus, ja zei hij. We hebben elkaar 
gezegend Kerstfeest gewenst. Een zegen die een 
extra lading kreeg. Omdat we allemaal hopen, dat 
dat vaccin zijn werk zal gaan doen, en zo voor velen 
tot zegen zal zijn.

Mirjam van Nie, luchthavenpastor

mailto:okk.ehv.secretaris@gmail.com


Agenda

De Voedselbank vraagt voor februari: soep

Elke zondag van de veertigdagentijd is er een 
uitgangscollecte. De opbrengst is voor de 
vastenactie.

Do 11-02 10u00 – 11u45 Kerkbestuursvergadering
     12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch 

Zo 14-02 10u30 – 12u00 Dienst van Schrift en 
Gebed
Zesde zondag na Epifanie
Voorganger lector Herman Ueffing 
1ste lezing 2 Koningen 5, 1-3 (4-8) 9-15b
Graduale Psalm 32
2e lezing 1 Korintiërs 9, 24-27
Evangelie Marcus 1, 40-45

   
Wo 17-02 19u30 – 21u00 Eucharistieviering
Aswoensdag
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1ste lezing Jesaja 58, 1-10
Graduale Psalm 57
2e lezing 2 Korintiërs 5, 20 – 6, 10
Evangelie Matteüs 6, 1-6 en 16-21

Do 18-02 10u30 – 12u00 Bijbelgroep
    12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch 

       20u00 – 21u30 Queerbijbelgroep 

Zo 21-02 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
Eerste zondag van de Veertigdagentijd
Voorganger assisterend pastoor Leonie van Straaten
1ste lezing Genesis 9, 9-17
Graduale Psalm 25, 1-10
2e lezing 1 Petrus 3, 18-22
Evangelie Marcus 1, 12-15
Uitgangscollecte Vastenactie

Ma 22-02 14u00 – 16u00 Leesgroep

Wo 24-02 18u00 – 20u00 Samen eten in de 
Gammele Geit, Heuvel 10  Geldrop 
Aanmelden vooraf bij lector Herman Ueffing 
(herman@ueffing.nl

Do 25-02 10u30 – 12u00 Open Kerk
                12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch 

Zo 28-02 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
Tweede zondag van de Veertigdagentijd
Voorganger emeritus pastoor Piet Coemans
1ste lezing 1 Koningen 19, 9-18
Graduale Psalm 16
2e lezing 2 Petrus 1, 16-21
Evangelie Marcus 9, 2-10
Uitgangscollecte Vastenactie

Do 04-03 10u30 – 12u00 Open Kerk
               12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch

   19u30 – 21u00 Oase

Zo 07-03 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
Derde zondag van de Veertigdagentijd
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1ste lezing Exodus 20, 1-17
Graduale Psalm 19, 8-15
2e lezing Romeinen 7, 14-25
Evangelie Johannes 2, 13-22
Uitgangscollecte Vastenactie

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
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