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Inleiding
Als ik dit schrijf staan we aan het begin van de 
Veertigdagentijd, maar als u dit leest zijn we al 
enkele weken onderweg. Het begin van deze periode
stemt me ernstig: Aswoensdag en de uitvaart van 
mijn schoonvader op dezelfde dag confronteren mij 
met het geheim van leven, lijden en dood. Maar het 
wordt lichter als ik me opnieuw te binnen breng dat 
we onderweg zijn naar het feest van Pasen. En dat 
we deze weg dus in het licht van verrijzenis gaan. 
Leven, liefde, sterker dan de dood: dat is ons 
perspectief. 
In deze maand zullen we Jezus volgen op zijn weg 
tot in Jeruzalem, want eind maart is het Palmzondag.
Een maand om ons te bezinnen op onze verbinding 
met Jezus en met elkaar: hoe verwelkomen wij Jezus
en zijn boodschap van het Koninkrijk van God? 
Staan we open voor Hem en wat Hij van ons 
verlangt? Of kijken en luisteren we met gemengde 
gevoelens? Op Palmzondag horen we hoe ‘alleluja’ 
en ‘kruisig Hem’ door elkaar heen klinken. Als 
christenen zijn we uitgenodigd om wél in verbinding 
te blijven met Christus. En in Hem ook met elkaar. 
Uitgenodigd om de weg met Hem en met elkaar ten 
einde toe te gaan. Deze uitnodiging, inclusief de 
innerlijke strijd die daarin kan worden opgeroepen, 
wordt voor mij heel goed verbeeld in de hongerdoek 
van de Nigeriaanse kunstenaar CHidi Kwubiri: “Ik 
ben omdat wij zijn”. Deze hangt in de 
veertigdagentijd dit jaar in onze kapel in Bergeijk. De 
titel verwijst naar een Afrikaans spreekwoord: ‘Ik ben 
omdat jij bent – en jij bent omdat wij zijn.’ De 
afbeelding van dit hongerdoek hierboven laat zien 
dat we ons kunnen openen voor de ander en 
tegelijkertijd de scheidslijn ervaren, de verschillen die
verbinding lastig kunnen maken. 

In deze coronacrisis ervaren we die dubbelheid ook 
heel fysiek: het verlangen naar aanraking en de 
onmogelijkheid daarvan. Onderweg naar Pasen 
mogen we vertrouwen: Christus is er, en Hij verlangt 
naar verbinding met ons. Als wij verbinding blijven 
maken met Hem en elkaar, zal zijn boodschap over 
het Koninkrijk werkelijkheid worden. Daarnaar 
uitkijken en eraan meewerken: dat wens ik ons 
allemaal toe in deze Veertigdagentijd. Laten we bij 
Hem en bij elkaar blijven op onze weg naar Pasen!

Leonie van Straaten, assisterend pastoor

Parochie

Mededelingen vanuit het kerkbestuur 
Het kerkbestuur heeft op 11 februari online 
vergaderd. Vanuit het Bisschoppelijk Bureau kregen 
we groen licht voor het laten opstellen van een 
meerjarenonderhoudsplan voor het kerkgebouw. De 
kosten daarvoor worden gedragen door een fonds 
van de landelijke kerk. Binnenkort gaat 
architectenbureau Lakerveld uit Noordeloos aan de 
slag. Het opstellen van een dergelijk onderhoudsplan
bleek een voorwaarde te zijn om verder te kunnen 
met onze herinrichtingsplannen.  Nadat duidelijk is 
welke werkzaamheden nodig zijn voor onderhoud 
kunnen ook de plannen voor de voltooiing van de 
inrichting van de kerk en het opknappen van het 
gehele gebouw concreet worden.

Bericht van priesterstudent 
Zoals we in de vorige nieuwsbrief al schreven is de 
opbrengst van de Vastenactie ook dit jaar bestemd 
voor de opleiding van de Filipijnse priesterstudent 
Reynan Ochida. Hij studeert aan het seminarie van 
de IFI, de onafhankelijke Filipijnse kerk. Gerrit 
Coppens, adviseur in ons kerkbestuur, heeft 
regelmatig contact met hem via Facebook. Toen 
Gerrit onderstaande foto plaatste van zijn boerderij in
Veldhoven, nadat het volop gesneeuwd had, 
ontstond onderstaand gesprekje tussen hen beiden. 
Het laat zien dat hij in een heel ander gedeelte van 
de wereld woont waar geen sneeuw valt. Een 
ervaring dus die hij niet kent. Toch weten wij, 
ondanks afstand en culturele verschillen, ons met 
hem en de Filipijnse kerk verbonden in dezelfde 
Christus. En het is mooi dat wij kunnen bijdragen aan
zijn priester- worden en zo de opbouw van de 
Filipijnse kerk steunen. 



Reynan: Where is that Sir? Is that your place?
Gerrit: Yes, that is the place where I live. In the other 
house next door lives my daughter and her friend.
Reynan: Ah. Okay Sir. I am amazed about the snow, 
I hope someday I experience to see snow in real life. 
Gerrit: Hehe, we haven’t got snow every year. But 
who knows in the future you also see snow. This 
year there was snow in Spain. The new climate is 
coming.
Reynan: Hehe. Maybe someday in Gods will, but I'd 
like to experience snow in another country, not in the 
Philippines. Hoping that I can visit another country 
someday.
Gerrit: A few years ago, the director of your seminary
and his wife visited our church in Eindhoven. Then 
there wasn’t snow. Maybe, in the future you will have
the same opportunity. 
Reynan: Hehe. Maybe someday Sir, in God's will.

U kunt uw bijdrage voor de Vastenactie overmaken 
op rekeningnummer: NL88 INGB 0001 4062 94 t.n.v. 
Oud-Katholieke Parochie van de H. Maria 
Magdalena, Eindhoven onder vermelding 
‘Vastenactie IFI’.
Of tijdens de uitgangscollecten na de vieringen in de 
kerk. Dank voor uw gaven!

Kerk weer schoon en fris 
Op donderdagochtend 11 maart zullen we weer met 
zoveel mogelijk mensen de kerk een goede 
schoonmaakbeurt geven zodat we (hopelijk) met 
Pasen in een schone en frisse kerk kunnen vieren. 
We beginnen om 9.00 uur en eindigen tegen 12.00 
uur. Aansluitend is er het middaggebed gevolgd door
de lunch (zelf brood meebrengen, voor soep, koffie 
en thee wordt gezorgd). U kunt zich opgeven bij 
Mieke de Bruin of bij één van de pastores. Van harte 
welkom!

Landelijke kerk

Herderlijke groet bij het begin van de vastentijd
Zusters en broeders in Christus,

In de Marcuspassie roepen voorbijgangers allerlei 
commentaren naar Jezus. Ze doen het als hij 
gekruisigd is: red jezelf, kom af van het kruis, laat 

ons eens wat zien. Ze doen het ook al eerder in de 
passie, als ze verbaasd zijn dat een vrouw dichterbij 
Jezus komt dan zij gewenst vonden, en een 
buitenproportionele hoeveelheid kostbare zalf over 
het hoofd van Jezus gooit. Jezus wijst hen terecht: ze
doet juist wat ze kan! Zulke ruimhartige aandacht, 
zulke overvloed, zoveel zorg, zo ziet het Evangelie er
uit! 

Sinds de Veertigdagentijd van vorig jaar is de 
coronacrisis het gesprek van de dag. Haast tot 
vervelens toe delen we in de litanie van de door 
corona getroffenen: ouderen en jongeren en al wie 
daar tussenin zit; diegenen die heel hard moeten 
werken in de zorg of het onderwijs en allen die 
plotseling geen werk meer hebben; idealisten die 
kansen zien voor een fundamenteel betere 
wereldorde en realisten die de vrijheid van de burger 
ernstig ingeperkt zien. Meer nog dan voorheen 
worden we geconfronteerd met de vraag op welke 
fundament we ons bestaan bouwen. Waar halen we 
hoop en vertrouwen vandaan? Wat kunnen we meer 
doen dan van de zijlijn commentaar leveren? Hoe 
voorkomen we dat we vervallen in onverschilligheid 
of cynisme?

Met vallen en opstaan hebben we in het afgelopen 
jaar in de zich steeds weer wijzigende 
omstandigheden onze weg als samenleving moeten 
vinden. Ook in onze parochies en staties zijn de 
pastoors en besturen op zoek gegaan naar 
mogelijkheden om de onderlinge band vast te 
houden of opnieuw vorm te geven. Juist omdat de 
vanzelfsprekende vormen van onderling contact 
wegvielen, zoals rond onze kerkdiensten, 
realiseerden we ons hoe belangrijk die momenten 
zijn en hoe je ze soms ook op andere manieren kan 
invullen. Wat waren mensen blij als ze een simpele 
groet, een kaartje, een boekje of een kaars van de 
parochie thuisbezorgd kregen! Hoeveel reistijd 
scheelde het vergaderen per zoom of teams niet. 
Hoe goed was het, dat de jongeren via het 
beeldscherm contact konden houden en ervaringen 
konden uitwisselen. Hoe wonderlijk was het om te 
merken hoe fijn het was als je elkaar toch weer even 
in levenden lijve kon ontmoeten, zelfs als je geen 
zoen of hand gaf en die verantwoorde afstand in acht
nam.

Afstand en nabijheid zijn de kernwoorden van dit 
jaar: afstand om het leven veilig te houden, nabijheid 
om het leven menselijk te houden. Het zijn precies de
woorden die onze verhouding tot God ook bepalen. 
In de Marcuspassie heeft Jezus het over de 
Machtige, en over de Mensenzoon, die met de 
wolken van de hemel zal komen. Gebruikelijke 
beelden, maar wel taal waarin je God kan zien als 
hoog verheven boven alles wat wij denken of doen. 
Tegelijkertijd komt de Heer in het evangelie ook heel 
dichtbij ons, zoals wanneer Hij bedroefd en angstig is
zoals wij kunnen zijn. 



Vandaag, evenmin als in de Marcuspassie, geeft de 
Heer altijd een gepast antwoord op de vragen die wij 
stellen. Dat kan ergernis opwekken, zoals de meeste 
mensen in de Marcuspassie zich aan Jezus geërgerd
hebben. Toch kunnen wij erop vertrouwen dat dat er 
antwoord komt, zoals er in de geschiedenis van 
Israël en van de kerk altijd antwoord gekomen is. 
Geloven is nabij komen zoals de vrouw met de kruik 
deed. Geloven is een houding van vertrouwen dat 
God al dichtbij je is in alle hoogte- en dieptepunten 
van het leven. Geloven betekent daarom niet zoiets 
als ‘ik geloof het wel’, waarna je achterover leunt en 
niets meer doet of de wereld hooguit van je 
commentaren voorziet. Integendeel: geloven roept op
tot verzet tegen ‘zo is het nu eenmaal’, alles wat zich 
als goddelijke macht aandient, mensen het idee geeft
dat ze aan zichzelf zijn overgeleverd en dat je het op 
je eentje maar moet redden. Geloven is actieve 
toewijding aan alles wat Jezus door zijn passie en 
Pasen voor ons heeft geopend: nieuw leven.

Wat geeft ons moed in deze coronatijd? Dat we aan 
Gods toekomst toegewijd blijven! Dat we op weg 
daarnaartoe elkaar zien en kennen! Dat wij elkaar 
blijven vertellen en samen blijven vieren dat God ons 
ziet en kent – en ons nooit in de steek laat. Wat een 
troost is dat in een troosteloze wereld, wat een hoop 
en vertrouwen geeft dat voor wie twijfelt of 
moedeloos is, wat word je rijk als mens als je je 
medemens ontmoet als geschenk van God. Wij zijn 
allemaal geroepen om naar elkaar om te zien, en om 
alles wat we van God hebben gekregen, onze 
talenten en onze gebreken, onze overvloed en onze 
tekorten, in zijn naam ruimhartig met elkaar te delen.

Ooit is deze crisis weer voorbij. Mensen die dan 
leven zullen op ons terugkijken en dan hopelijk 
kunnen zeggen: in hun geloof hebben ze elkaar met 
Gods hulp staande gehouden en als iemand viel, 
hebben ze die overeind geholpen. Omdat ze elkaars 
lasten droegen, werden die licht. Zo verkondigden ze
het kruis en de opstanding van degene die hen door 
de crisis heen naar het licht van de nieuwe 
schepping voorging: Jezus Christus de Heer. Wij 
wensen u een gezegende vastentijd.

Utrecht/Amsterdam, februari 2021

+ Barend Theodoor Wallet, aartsbisschop van 
Utrecht
+ Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem

Seminarie
AL EENS GEDACHT AAN PASTORAAT IN DE 
OUD-KATHOLIEKE KERK?
- Online seminar voor geïnteresseerden - 

Nu de Coronacrisis langer duurt, worden veerkracht 
en zingeving van steeds groter belang. Pastoraat kan
hierin van grote waarde zijn. Denk je er weleens over
na of in het pastoraat jouw toekomst ligt? Een goed 
verkennend gesprek is lastig op 1,5 meter afstand. 

Daarom biedt de Oud-Katholieke Kerk een online 
seminar aan. Voor iedereen die zich voor zichzelf wel
iets kan voorstellen bij inzet voor deze kerk als 
pastoraal werker, diaken of priester. Om met anderen
die hier ook over nadenken in gesprek te komen, 
samen met een bisschop, de rector van de opleiding,
enkele pastores en een student. Geïnteresseerd? 
Meld je dan aan bij Rieneke Brand 
(rieneke.brand@okkn.nl). Na aanmelding ontvang je 
een link voor de bijeenkomst. Is iets niet duidelijk of 
zijn er andere vragen over deze bijeenkomst en 
oproep, of ben je op het moment ervan verhinderd: 
via hetzelfde emailadres komen we graag met je in 
contact.

Datum en tijd: donderdag 25 maart, 19.30 – 21.00. 

Gesprekspartners vanuit de Oud-Katholieke Kerk: 
bisschop Bernd Wallet, rector Mattijs Ploeger, 
pastores Robert Frede en Erna Peijnenburg, en 
student Thelma Schoon.

Voor wie zich al wil inlezen: gegevens over de 
ambtsopleiding zijn te vinden op de onderwijspagina 
van het Oud-Katholiek Seminarie: 
www.seminarie.okkn.nl

Kerk in stad & regio

Stil
Het is stil in de stad, de winkels en de kerken zijn 
grotendeels dicht. Voor ons als pastores is het lastig 
om in deze tijd van lockdown contact te houden met 
mensen in onze stad en de andere kerken in de stad.
We proberen wel via mail elkaar te informeren, maar 
omdat er al zoveel online gebeurt voor het reguliere 
werk, zit niet iedereen erop te wachten om ook de 
oecumenische contacten online te onderhouden. 
Daarom is het ook in de oecumene stil, stiller dan 
wenselijk is. Maar wie weet wordt in deze stilte toch 
weer nieuwe creativiteit geboren: de contacten in 
stad en regio zijn zeker niet uit onze aandacht 
verdwenen.

http://www.seminarie.okkn.nl/
mailto:rieneke.brand@okkn.nl


Agenda

De kerk blijft helaas tot 15 maart voor vieringen gesloten. 
De onderstaande vieringen en activiteiten vanaf 15 maart 
zijn onder voorbehoud. Of één en ander kan doorgaan 
hangt af van de eventuele coronamaatregelen. We houden
u via email en website op de hoogte.

De Voedselbank vraagt voor maart: Groenten in blik

Di 09-03 16u00 – 21u00 Voorjaars Vergadering 
Utrechtse Geestelijkheid (Online)

Do 11-03 09u00 – 11u45 Poetsochtend kerk
      12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch
      14u00 – 17u00 Studiedag geestelijkheid (online)
      19u30 – 21u00 Kerkbestuur (online)

Do 18-03 Gedachtenis van de H. Cyrillus, bisschop 
van Jeruzalem
      10u30 – 12u00 Bijbelgroep
      12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch 
      20u00 – 21u30 Queerbijbelgroep 

Zo 21-03 10u30 – 12u00 Eucharistieviering 
Vijfde zondag van de veertigdagentijd
Voorganger assisterend pastoor Leonie van Straaten
1ste lezing Jeremia 31, 31-34
Graduale Psalm 51
2e lezing Hebreeën 5, 1-10
Evangelie Johannes 12, 20-33
Uitgangscollecte Vastenactie

Ma 22-03 14u00 – 16u00 Leesgroep

Do 25-03 Aankondiging van de Heer aan de H. 
Maagd Maria
      10u30 – 12u00 Open Kerk
      12u00 – 13u30 Middaggebed 

            en Lunch voor senioren
      19u30 – 21u00 Liturgiecommissie

Zo 28-03 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
Palmzondag
Voorganger emeritus pastoor Piet Coemans
Evangelie bij de palmwijding Marcus 11, 1-11
1ste lezing Jesaja 50, 4-7
Graduale Psalm 73, 13-20
2e lezing Filippenzen 2, 5-11
Evangelie Marcus 14, 1 – 15, 47
Uitgangscollecte Vastenactie

Wo 31-03 18u00 – 20u00 Samen eten in Het 
Cruydenhuisch, Kalmoesplein 73 
Eindhoven. Aanmelden vooraf bij lector Herman 
Ueffing (herman@ueffing.nl) 
      19u30 – 21u30 Chrismamis in   

 St.Gertrudiskathedraal Utrecht

Do 01-04 Witte Donderdag
      10u30 – 12u00 Open Kerk
      12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch
      19u30 – 21u00 Eucharistieviering

Voorganger pastoor Wim van den Berg
1ste lezing Exodus 12, 1-14
Graduale Psalm 81
2e lezing 1 Korintiërs 11, 23-32
Evangelie Johannes 13, 1-15
Evangelie aan het slot Johannes 14, 15-31

Vr 02-04 19u30 – 21u00 Schriftlezing, Kruisverering 
en Gebed 
Goede Vrijdag
Voorganger lector Herman Ueffing 
1ste lezing Hosea 6, 1-6
Graduale Psalm 22, 1-12
2e lezing Exodus 12, 21-28
Evangelie Johannes 18, 1 – 19, 42

Za 03-04 21u00 – 23u00 Paaswake
Paasnacht
Voorganger emeritus pastoor Piet Coemans
1ste lezing Genesis 1, 1 – 2,3
2e lezing Exodus 14, 15 – 15, 1a
3e lezing Sefanja 3, 12-20
1e lezing NT Romeinen 6, 3-11
Evangelie Marcus 16, 1-8

Zo 04-04 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
Eerste zondag van Pasen
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1ste lezing Handelingen 10, 34-43
Graduale Psalm 118, 15-24
2e lezing Kolossenzen 3, 1-4
Evangelie Johannes 20, 1-18

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

mailto:piet.coemans@skynet.be

