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Een lange weg 
De coronamaatregelen zijn voor de zoveelste keer verlengd en daarom kunnen we ook dit jaar geen Pasen 
vieren in onze kerk. Dat wil zeggen: fysiek vieren is niet mogelijk. In de verschillende contacten hoor ik 
steeds dat het wel lang duurt allemaal. Vorig jaar maart begon de eerste lockdown en nu een jaar verder 
zijn we nog steeds in een lockdown. Een lange weg is het, een weg waarop je soms de moed kunt verliezen, 
de hoop kunt kwijtraken en de zorgen om je dierbaren, je werk, je activiteiten, je inkomen je steeds maar 
blijven bezighouden. Het is geen gemakkelijke periode, voor niemand. Toch wil je niet klagen omdat zoveel 
anderen het moeilijker of zwaarder hebben. Een lange weg dus, maar tegelijkertijd wel een weg en een 
weg leidt ergens naar toe. Nu steeds meer mensen gevaccineerd worden, lijkt er aan die coronaweg een 
eind te komen en lijkt het er steeds meer op dat we weer aan wat meer ‘normaal leven’ kunnen toekomen. 
Een leven waarin we weer samen mogen komen met familie en vrienden. En dat we weer samen mogen 
komen aan de tafel van de Heer en bij de koffie erna.  
Deze eerste week van april staat in het teken van het lijden en sterven van de Heer. Hij is een lange weg 
gegaan, een weg van onbegrip en tegenstand. Geen gemakkelijke weg. Een weg die naar de dood aan het 
kruis leidde. “Laat deze beker aan mij voorbijgaan”, bad Jezus. Laat deze coronacrisis aan ons voorbijgaan, 
verzuchten we weleens. Toch is Jezus niet zonder hoop, niet zonder geloof. In liefde weet hij dat de Vader 
hem niet alleen zal laten, dat het ergens goed komt. Ja, meer dan goed. Deze week wordt het ook Pasen, 
Jezus verrijst na eerst door het donker te zijn gegaan. Hij verrijst na een lange weg. Nieuw leven, echt leven. 
De dood heeft niet het laatste woord aan het einde van onze weg, maar het leven, eeuwig leven. Mag het 
Pasen worden, ondanks alle beperkende maatregelen, mag het Pasen worden in ons hart, mag het Pasen 
worden met de mensen om ons heen. En mag dat Pasen ons de kracht geven om door te gaan op de soms 
lange weg die we nu moeten gaan. Er is licht, licht aan het einde van de weg.  
Die hoop en die vreugde wens ik, mede namens assisterend pastoor Leonie van Straaten en het 
kerkbestuur, ons allen toe:  
Een Zalig Pasen!!! 

Wim van den Berg, pastoor 
 

Parochie 
 
Lezing donderdag 29 april Laudato Si  
We zijn als parochie een Groene Kerk en daar willen we ons niet alleen praktisch maar ook inhoudelijk in 
verdiepen. Want we proberen onze inkoop en onze schoonmaak te ‘vergroenen’, maar het is tegelijkertijd 
belangrijk om ook ons denken te ‘vergroenen’ en de spiritualiteit die hieraan ten grondslag ligt te leren 
kennen en als parochie ook te ontwikkelen. In 2015 schreef de bisschop van Rome, paus Franciscus, de 
encycliek ‘Laudato si’ en daarmee leverde hij een belangrijke bijdrage aan dit denken. De encycliek heeft 
wereldwijd grote weerklank gekregen. Hij spoort 'iedereen die verantwoordelijk is voor economische, 



politieke en sociale kwesties' en 'alle mensen van goede wil' aan om 'beschermers van de schepping' te zijn. 
Als kerkbestuur lijkt het ons waardevol om ons hierin gezamenlijk te verdiepen en we vonden dhr. Frank 
Boomers, lid van Gemeenschap De Hooge Berkt en voortrekker van het nadenken hierover in die 
gemeenschap, bereid om twee avonden in onze parochie over dit onderwerp te verzorgen. De eerste 
avond is gepland op donderdag 29 april, 19.30-21.00 uur. Een vrijwillige bijdrage is welkom en u kunt zich 
aanmelden bij onze secretaris Feli Platzer secretaris@eindhoven.okkn.nl 
(De tweede avond is gepland op donderdag 10 juni, dus zet die ook alvast in uw agenda!) 
 
NL doet: Handen uit de mouwen voor de medemens op zaterdag 29 mei 
Zaterdag 29 mei is het weer zo ver: NLdoet! In het hele land zetten vrijwilligers zich op deze datum een 
dagje in voor een ander. Onze parochie doet ieder jaar mee aan Nldoet in samenwerking met stichting 
Present. Vorig jaar heeft een groepje vrijwilligers van onze parochie nog net voor de lockdown in maart 
iemands huis kunnen helpen opruimen en schoonmaken. 
Bij stichting Present komen hulpvragen voor diverse klussen binnen en Present zoekt groepjes vrijwilligers 
die ermee aan de slag gaan. Uiteraard zijn dit jaar de klussen zo georganiseerd dat aan de voorschriften van 
het RIVM wordt voldaan en er de mogelijkheid zal zijn om voldoende afstand te houden. Het gaat vooral 
om praktische klussen binnen en buiten.  
Laten we juist in deze periode omzien naar elkaar en de kwetsbare bewoners in onze stad helpen! 
Bijvoorbeeld door te texen, schoonmaken, opruimen, laminaat te leggen of een tuin op te knappen.  
Doe je mee?   
Geef je deelname t/m 10 april door aan de secretaris Feli Platzer secretaris@eindhoven.okkn.nl 
 

Vanuit het kerkbestuur 
Het kerkbestuur was op 18 maart online in vergadering bijeen. Op dat moment was al duidelijk dat er ook 
dit jaar geen vieringen in de kerk rond Palmzondag, de Goede Week en Pasen mogelijk zullen zijn. Zo werd 
er over nagedacht hoe we als parochie toch met elkaar in verbinding kunnen blijven via het sturen van een 
kaartje, een mailbericht en inspiratieteksten op de website van onze parochie. 
Een aandachtspunt uit het jaarplan van het kerkbestuur is het ontwikkelen van een aanbod rond 
levensthema’s voor jongvolwassenen. Assisterend pastoor Leonie van Straaten maakt een plan voor de tijd 
na de lockdown. 
Op 10 april vindt het tweede gedeelte van de najaarssynode 2020 plaats, uiteraard online. Op de agenda 
staat het uitgewerkte plan ‘Veilige Kerk’ en een voorstel voor herijking van bestuur en organisatie van de 
OKKN. Door de lockdown kon helaas geen gemeentevergadering ter voorbereiding van de synode worden 
gehouden. We hopen dat dit wel weer mogelijk zal zijn in aanloop naar de synode 2021 komend najaar. 

 
 

Landelijke kerk 

 
Publicatie uit de nalatenschap van Dr. Remco Robinson 
In 2019 overleed dr. Remco Robinson zeer plotseling, op 39-jarige leeftijd. De priester en docent liet 
waardevolle inzichten na in zijn artikelen en preken. Zijn gedachtenis is nu samengebracht en gepubliceerd 
in de bundel Kerk en geloof in een seculiere samenleving. 
In de bundel zijn Robinsons wetenschappelijke bijdragen en preken opgenomen, naast een in memoriam 
van Mattijs Ploeger (rector van het Oud-Katholiek Seminarie) en de preek uit de dienst ter uitvaart van Joris 
Vercammen, toen aartsbisschop van Utrecht. 
Het boek werd uitgegeven door Rieneke Brand en Peter-Ben Smit, kost EUR 20 (excl. verzendkosten) en is 
te verkrijgen via dhr. Emile Verhey, e.verhey@okkn.nl 
 
 

Kerk in stad & regio 
 
Luchthavenpastoraat: Jozef 
In de gebedsruimte van Eindhoven Airport trof ik een jonge man, een moslim, die aan het bidden was. Toen 
hij zijn gebed had voltooid, raakten we aan de praat. Hij vroeg bent u Christen, ja ik ben Christen zei ik. 
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Christenen geloven toch dat Jezus de zoon van God is? Ja dat geloven wij, en Maria is zijn moeder. Dus 
Maria is de vrouw van God? Nee, Maria is de vrouw van Jozef. En haar zwangerschap is een wonder. Bij de 
naam Jozef werd hij helemaal enthousiast. Hij vertelde dat in de Koran Jozef ook voorkomt, en dat hij de 
mooiste man geweest is, die ooit bestaan heeft. Wat is die Jozef toch een bijzondere figuur, echt een 
voorbeeld. Als je iemand ontmoet met een ander geloof, is het fijn om overeenkomsten te vinden, en niet 
de nadruk leggen op verschillen. Toen ik later thuis kwam, las ik dat paus Franciscus 2021 heeft uitgeroepen 
tot Jozefjaar. Wonderlijk hoe dingen samen kunnen komen. 

Mirjam van Nie, luchthavenpastor 
 
 

Agenda 
De onderstaande vieringen en activiteiten 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 de maand april: Houdbare melk 
 
Do 08-04 19u30 – 21u00 Kerkbestuur online 
 
Za 10-04 10u30 – 14u30 Synode online 
 
Do 15-04 20u00 – 21u30 Queerbijbelgroep online 
 
Za 17-04 10u30 – 12u30 Kerkmeesterdag online  
 
Do 22-04 10u30 – 12u00 Open Kerk 

   12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch 
    19u30 – 21u00 Oase  
 
Zo 25-04 10u30 – 12u00 Eucharistieviering 
Vierde zondag van Pasen 
Voorganger assisterend pastoor Piet Coemans  
1ste lezing Handelingen 4, 23-37 
Graduale Psalm 65 
2e lezing 1 Johannes 3, 1-8 
Evangelie Johannes 10, 11-16 
 
Ma 26-04 14u00 – 16u00 Leesgroep 
 
Wo 28-04 18u00 – 20u00 Samen eten in La Vita è Bella Wattstraat 70 Eindhoven 
Aanmelden vooraf bij lector Herman Ueffing (herman@ueffing.nl)  
 
Do 29-04 Gedachtenis van de H. Catarina van Siëna, maagd 

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

 19u30 – 21u00 Lezing Laudato Si (1e in een serie van 2) 
 
Zo 02-05 10u30 – 12u00 Eucharistieviering 
Vijfde zondag van Pasen 
Voorganger pastoor Wim van den Berg  
1ste lezing Handelingen 8, 26-40 
Graduale Psalm 119 17-24 
2e lezing 1 Johannes 3, 18-24 
Evangelie Johannes 15, 1-8 
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