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Nieuw leven
In onze tuin dartelen de mussen over elkaar heen: ze
pikken kleine stukjes hout van onze beukenhaag 
voor hun nestjes, ze spetteren in onze mini-vijver en 
plagen elkaar – ten minste zo ziet het eruit. Het 
horen en zien geeft veel plezier en voor mij heeft dat 
ook te maken met de belofte van nieuw leven. Dat is 
ook de kleur van deze Paastijd. Op het feest van 
Pasen ontvingen we immers nieuw leven: de 
verrezen Heer gaat ons voor op onze levensweg en 
juist omdat zijn weg dwars door de dood ging, 
bemoedigt Hij ons om vol te houden in moeilijkheden 
en teleurstellingen. Leven en liefde zijn sterk als de 
dood: er is altijd een nieuw begin van leven. Van ons 
vraagt het ‘alleen maar’ om ons hiervoor te openen. 
Om te zien wat er gebeurt en te oefenen in 
vertrouwen dat het goede steeds weer zal 
overwinnen. De meimaand helpt ons daarbij: de 
vogels die nestelen in hun drang naar jongen, de 
vele bloesems met hun belofte van nieuw fruit, de 
knoppen aan struiken en bomen: er kómt nieuw 
leven. De natuur schenkt ons vertrouwen, maar het 
leven vraagt ook om onze medewerking. We kunnen 
niet enkel aan de kant gaan zitten toekijken hoe de 
naaste het maakt en hoe de kerk zich ontwikkelt. Dat 
‘alleen maar’ onszelf hiervoor openen, krijgt in de 
meimaand een speciale inhoud op de bijzondere 
dagen van Hemelvaart en Pinksteren. Want de 
verwarring die ons rond Pasen kan overkomen, 
omdat het onbegrijpelijk blijft dat leven sterk is als de 
dood, maakt langzamerhand ruimte voor de verhalen
waarin de verrezen Heer midden tussen ons in is. 
Misschien mogen we weer in onze eigen kerk 
eucharistie vieren in mei en kunnen we zijn 
aanwezigheid proeven en met elkaar delen. Dat is 
onze hoop, zeker! Maar hoe de lockdown zich ook 
ontwikkelt: wij worden op Hemelvaart voorbereid om 
op onze eigen gelovige benen te staan, 

met hulp van de heilige Geest die op het feest van 
Pinksteren over ons wordt uitgestort. Zo worden we 
medewerkers, die met vreugde verkondigen dat er 
leven is, sterk als de dood. Medewerkers van de 
verrezen Heer, die open staan voor de vragen van de
ander, de vragen van het leven, mensen die een 
stukje meelopen met een ander. En onderweg die 
ander wijzen op alles wat groeit en bloeit – zo gaan 
er onderweg steeds meer ogen open voor Gods 
liefde. Brandt ons hart al?

Leonie van Straaten, assisterend pastoor

Parochie

Terugblik op de synode
Zaterdag 10 april vond het tweede deel van de 95ste 
synodezitting van onze kerk plaats. Het eerste deel 
van de synode werd gehouden in het najaar van 
2020. Door de pandemie was toen de bijeenkomst 
online en de agenda was beperkt tot het meest 
noodzakelijke: de goedkeuring van de begroting. De 
hoop was, dat er in het voorjaar van 2021 weer een 
fysieke bijeenkomst mogelijk zou zijn. Maar het kwam
anders: het werd op 10 april wederom een digitale 
vergadering via Zoom, met 66 deelnemers. Er 
stonden twee belangrijke onderwerpen op de 
agenda: ‘Veilige Kerk’ en ‘Herijking Bestuur en 
Organisatie’.
Het dossier ‘Veilige kerk’ is de uitwerking van het 
Plan van Aanpak dat n.a.v. het onderzoeksrapport 
Seksueel Misbruik door de commissie Stevens is 
opgesteld. Het omschrijft hoe onze kerk daadkrachtig
en transparant denkt op te treden in geval van 
grensoverschrijdend seksueel gedrag, hoe recht 
gedaan zal worden aan slachtoffers en welke 
maatregelen genomen worden om 
grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk te 
voorkomen. Het is nu zaak om dit beleid voor een 
veilige kerk in te laten dalen in denken en doen van 
de gehele kerk en het als gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van ons allemaal te zien. 
Het tweede onderwerp betrof de herijking van 
bestuur en organisatie van de OKKN. In de 
afgelopen jaren is in verschillende gremia gesproken 
over de wijze waarop onze kerk wordt bestuurd. Het 
statuut van de OKKN bevat een bepaald 
spanningsveld tussen het bisdom als lokale kerk 
enerzijds en het bovenlokaal verband van twee 
bisdommen anderzijds. Dit gegeven heeft in de loop



der jaren tot onduidelijkheid geleid over taken en
bevoegdheden van bisschop, episcopaat (de twee 
bisschoppen samen), collegiaal bestuur en synode. 
Het Collegiaal Bestuur heeft daarom de 
organisatiestructuur opnieuw bezien en een voorstel 
voor een herziene organisatiestructuur aan de 
synode voorgelegd. Dit voorstel beoogt duidelijkheid 
te verschaffen over de verschillende taken en 
bevoegdheden van bisschoppen, episcopaat, 
collegiaal bestuur en synode en betekent een 
verdere ontwikkeling van de episcopaal-synodale 
structuur van onze kerk. Onder de deskundige en 
strakke leiding van mr. Petra de Bruin bespraken de 
synodalen het voorstel. In de levendige discussie 
kwamen ook talrijke vragen en kritische opmerkingen
naar voren. Het was een eerste uitwisseling van 
gedachten over het voorliggende voorstel. Tijdens de
synode op 20 november a.s. gaan we verder met 
elkaar in gesprek. In de tussentijd zal het Collegiaal 
Bestuur het voorstel verder uitwerken met aandacht 
voor de vragen en opmerkingen vanuit de Synode.

Feli Platzer, 1e synodaal

Vanuit het kerkbestuur 
In de kerkbestuursvergadering die online plaats vond
op donderdag 8 april jl. sprak het kerkbestuur o.a. 
over de invulling van de gemeentevergadering die 
gepland staat voor donderdagavond 3 juni a.s. U 
kunt de datum al noteren. Een uitnodiging volgt later. 
Naast alle vaste agendapunten werd er ook 
teruggekeken op de Goede Week en Pasen. Deze 
dagen konden online meegevierd worden en 
inspiratie kon worden opgedaan door geschreven 
teksten en spraakberichten op onze website. Op 1 
juni zal het kerkbestuur haar jaarlijkse beleidsdag 
houden. Hopelijk kan deze fysiek plaatsvinden in 
Bergeijk. 

Ondersteuning priesterstudent Filipijnse kerk

Het afgelopen jaar steunden wij als parochie de 
Filipijnse priesterstudent Reynan Ochida. Dankzij het
Facebookcontact dat Gerrit Coppens met hem 
onderhoudt, bleven we op de hoogte en konden we 
hem onlangs feliciteren met het behalen van zijn 

Bachelor theologie. Hiermee is zijn vierjarige 
opleiding aan het priesterseminarie ACTS afgerond 
en de rector van het seminarie, father Terry Revolido,
heeft aan onze assisterend pastoor Leonie van 
Straaten laten weten dat Reynan het seminarie 
inmiddels heeft verlaten en is teruggekeerd naar zijn 
bisdom – in afwachting van zijn wijding. We hebben 
gevraagd om contact met ons als parochie te 
houden, zodat we ook kunnen meeleven met het 
moment van zijn diakenwijding en op een later tijdstip
zijn priesterwijding. Reynan heeft via Facebook zijn 
dank overgebracht, het betekent veel voor hem dat 
wij hem ondersteunen. In de Vastentijd was de 
uitgangscollecte voor dit doel bestemd en dit heeft 
het mooie bedrag van €385,00 opgebracht. Dank aan
iedere goede gever!
Nu Reynan de opleiding heeft afgerond, zijn we als 
pastores en kerkbestuur in overleg met Missie Sint 
Paulus over de afronding van onze ondersteuning. 
Over een tijdje zullen we bespreken of we als 
parochie opnieuw een priesterstudent kunnen en 
willen ondersteunen.

Deurcollecte deze maand
Sint Paulus, oud-katholieke missie en diaconaat 
buitenland heeft al 50 jaar projecten onder haar 
hoede waarvoor regelmatig uw steun gevraagd 
wordt. Het ziekenhuis in Egypte, de modelboerderij in
Oeganda, een project in Mozambique waar de kerk 
kinderen van jonge, in de steek gelaten moeders 
opvangt waardoor deze moeders de mogelijkheid 
hebben een opleiding te volgen en zij een beter 
bestaan op kunnen bouwen, de opleidingen voor 
priesters in Congo en op de Filippijnen. En niet te 
vergeten het Blijf-van-mijn-lijf huis in Hong Kong. 
Allemaal voorbeelden waarin we met onze 
zusterkerken werken aan relaties, aan 
verbondenheid, aan bemoediging. Van 
geloofsgemeenschap tot geloofsgemeenschap. We 
zijn samen kerk, ook ver weg. Precies waar missie en
diaconaat ook over gaat! Het Collegiaal Bestuur 
vraagt op zondag 16 mei graag uw steun voor het 
werk van Sint Paulus. 

Goedkeuring jaarrekening en begroting
Op verzoek van onze bisschop, Bernd Wallet, delen 
wij het volgende aan u mee: de bisschop heeft de 
jaarrekening 2019, na bespreking met de Commissie 
Financiën en Materieel (CFM) goedgekeurd en het 
kerkbestuur décharge verleend voor het gevoerde 
beheer. En tevens de begroting over het jaar 2021 
goedgekeurd. 

Fred Hallebeek, penningmeester



Landelijke kerk 

Summerschool(s) oud-katholieke theologie
Wilt u meer weten over oud-katholieke theologie? 
Het Oud-Katholiek Seminarie organiseert ook in 2021
de summer school “Old Catholic Theology in its 
Ecumenical Context.” De cursus, van 4 tot 9 juli, 
biedt een unieke inleiding in de theologie, 
geschiedenis en spiritualiteit van de Oud-Katholieke 
Kerken van de Unie van Utrecht. De cursus vindt 
vanwege het grote aantal internationale studenten, 
dit jaar online plaats en wordt i het Engels gegeven 
door de docenten van het Oud-Katholiek Seminarie.
Naast deze summerschool is er dit jaar ook een 
tweede verdiepende summer school: ‘The Early 
Church as Ideal: Old Catholic Theology beyond the 
Basics’. Deze cursus, van 11 tot 16 juli gaat aan de 
hand verdiepende colleges en casussen in op de 
vraag hoe een ‘traditionele’ kerk tegelijkertijd zo 
modern kan zijn. Onze assisterend-pastoor verzorgt 
ook een van de onderdelen in de cursus.
De summer schools zijn voor eenieder die zijn geloof 
graag denkend wil verdiepen of gewoonweg meer wil
weten over de Oud-Katholieke kerk, haar traditie, 
spiritualiteit en praxis.
Voor meer informatie kunt u terecht op 
https://utrechtsummerschool.nl/courses/culture/old-
catholic-theology-in-its-ecumenical-context#. Bij 
vragen kunt u contact opnemen met Rieneke Brand 
via rieneke.brand@okkn.nl.

Kerk in stad & regio 

Luchthavenpastoraat: Hoop
In deze tijd van corona en allerlei beperkende 
maatregelen, is het belangrijk te blijven hopen. Ik zie 
het als mijn taak op het vliegveld, om hoop in te 
spreken. Maar wat is het toch bijzonder als je iemand
anders hoop wilt inspreken, dat je dan zelf zoveel 
hoop daarvoor terugkrijgt. Mensen die op het 
vliegveld werken zeggen ‘we blijven positief’. Ik sprak
een man, die zijn vrouw en dochtertje wegbracht, die 
naar familie in Polen gingen. Ik vroeg of ze het nog 
wel volhielden met al die maatregelen. ‘Natuurlijk’, 
zei hij, ‘we blijven altijd hopen’. Hoop staat bovenaan.
In de gebedsruimte heb ik kaarten neergelegd, 
waarop in woord en beeld ook de hoop te vinden is. 
Hierbij een gedicht van Emily Dickinson, dat op één 
van die kaarten staat.

Hoop is een ding dat veren heeft
en neerstrijkt op de ziel.
En zijn liedjes zonder woorden zingt.
en nooit stopt, helemaal nooit.

Laten we met elkaar die hoop vasthouden!
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 deze maand: bakboter, 
smeerboter en olie

Zo 02-05 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
Vijfde zondag van Pasen
Voorgangers pastoor Wim van den Berg
en assisterend pastoor Leonie van Straaten
1ste lezing Deuteronomium 4, 32-40
Graduale Psalm 119 17-24
2e lezing 1 Johannes 3, 18-24
Evangelie Johannes 15, 1-8

Do 06-05 Gedachtenis van H. Man Job, de veelbe-
proefde

10u30 – 12u00 Open Kerk
12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch
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Zo 09-05 10u30 – 12u00 
Dienst van Schrift en Gebed
Zesde zondag van Pasen
Voorganger lector Herman Ueffing
1ste lezing Handelingen 11, 19-30
Graduale Psalm 33, 12-22
2e lezing 1 Johannes 4, 17-21
Evangelie Johannes 15, 9-17

Do 13-05 10u30 – 12u00 Eucharistieviering  
Hemelvaart van de Heer
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1ste lezing Handelingen 1, 1-11
Graduale Psalm 47
2e lezing Efeziërs 1, 15-23
Evangelie Marcus 16, 19-20

Zo 16-05 10u30 -12u00 Eucharistieviering
Zevende zondag van Pasen
Voorganger assisterend pastoor Leonie van Straaten
1ste lezing Handelingen 1, 15-26
Graduale Psalm 68, 1-14
2e lezing 1 Johannes 5, 9-15
Evangelie Johannes 17, 14-26
Uitgangscollecte Missie St. Paulus

Di 18-05 20u00 – 21u00 Queerbijbelgroep online

Do 20-05 10u00 – 21u00 Provinciale Synode 
geestelijkheid 
       10u30 – 12u00 Open Kerk
       12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch

Zo 23-05 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
Pinksteren – De uitstorting van de heilige Geest
Voorganger emeritus pastoor Piet Coemans
1ste lezing Genesis 11, 1-9
Graduale Psalm 104, 25-35
2e lezing Handelingen 2, 1-11
Evangelie Johannes 14, -17

Wo 26-05 18u00 – 20u00 Samen eten in de 
Gammele Geit, Heuvel 10 Geldrop
Aanmelden vooraf bij lector Herman Ueffing 
(herman@ueffing.nl) 

Do 27-05 10u30 - 12u00 Open Kerk
      12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch

    20u00 – 21u30 Liturgiecommissie

Za 29-05 Presentdag

Zo 30-05 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
Eerste zondag na Pinksteren - Feestdag van de 
allerheiligste Drie-eenheid
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1ste lezing Exodus 3, 1-6
Graduale Psalm 93
2e lezing Romeinen 8, 12-17
Evangelie Johannes 3, 1-16

Ma 31-05 14u00 – 16u00 Leesgroep

Di 01-06 10u00 – 20u00 Beleidsdag Kerkbestuur in 
Bergeijk

Do 03-06 Sacramentsdag – Feest van het heilig 
Lichaam en Bloed van Christus
   10u30 – 12u00 Open Kerk
    12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch

 19u30 – 21u00 Gemeentevergadering 

Zo 06-06 10u30 – 12u00 Eucharistieviering 
Zondag na Pinksteren 5
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1ste lezing Genesis 3, 1-15
Graduale Psalm 130
2e lezing 2 Korintiërs 4, 13-18
Evangelie Marcus 3, 20-35

Belangrijke gegevens 

Adres kerk
Oud-Katholieke parochie van de H. Maria Magdalena
Boschdijk 354
5622 PA Eindhoven
tel: 040-2370777
https://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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