Parochie Maria Magdalena Eindhoven
Jaarverslag van de secretaris (januari t/m december 2020)
Inleiding
Het jaar 2020 was een zeer bewogen jaar. Op 11 januari legde aartsbisschop Joris
Vercammen zijn ambt neer en ging met emeritaat. Op 15 februari werd Bern Wallet gekozen
als zijn opvolger.
Het jaar 2020 moest een bijzonder jaar voor onze parochie worden, een jubileumjaar waarin
75 jaar aanwezigheid van oud-katholieken in Eindhoven gevierd zou worden. Helaas heeft de
pandemie een streep door alle plannen gehaald. Desondanks trokken wij dankbaar en
hoopvol verder. Wat dat opleverde, kunt u hieronder lezen.
Kerkbestuur
Het kerkbestuur is als volgt samengesteld:
Voorzitter: pastoor Wim van den Berg
Vicevoorzitter: assisterend pastoor Leonie van Straaten
Secretaris: Feli Platzer
Penningmeester: Fred Hallebeek
Adviseur: Herman Ueffing
Financieel adviseur: Gerrit Coppens
Het kerkbestuur heeft elke maand vergaderd. Tijdens de 1e en 2e lockdown vonden de
vergaderingen online plaats. Ook de beleidsdag op 7 mei vond online plaats.
Zowel de voorjaars- als de najaarsgemeentevergadering kon niet fysiek plaatsvinden. Het
kerkbestuur informeerde de parochianen via mail over het gevoerde beleid en nodigde
iedereen uit tot reacties en discussie via mail.
Op maandag 14 september bracht de aartsbisschop elect, Bernd Wallet, een werkbezoek.
Het tweede gedeelte van het werkbezoek, de ontmoeting met de parochianen, vond plaats
op 20 september, aansluitend aan de eucharistieviering. Beide delen van het werkbezoek
waren inspirerend en bemoedigend.
Het project herinrichting heeft in 2020 helaas geen duidelijke stappen vooruit kunnen
maken. Wel hebben we duidelijkheid gekregen over de te volgen route: eerst moet een
meerjarenonderhoudsplan opgesteld worden, pas daarna kunnen de plannen voor
herinrichting worden behandeld door de commissie Financiën&Materieel die advies
uitbrengt aan het Collegiaal Bestuur.
Vieren / Liturgie
Het hart van de kerk klopt daar waar de gemeenschap samenkomt rond Schrift en Tafel. In
onze parochie wordt op de 1e, 3e en 5e zondag van de maand eucharistie gevierd, op alle
2e zondagen zijn er vieringen van Schrift en Gebed. In de sterke liturgische tijden is er ook op
de 4e zondag van de maand een viering. Elke donderdag is er een middaggebed waarna de
aanwezigen samen lunchen.
Deze regelmaat van vieringen werd medio maart onderbroken door de opgekomen
coronapandemie en de lockdown waardoor de kerken moesten sluiten. De landelijke kerk is
vrij snel begonnen met online eucharistievieringen die iedereen via een livestream thuis kon
meevieren. De vieringen in onze kerk konden pas op 7 juni weer worden hervat. Daarvoor
moesten we het kerkgebouw zo inrichten dat we ons aan de afstands- en hygiëne-regels
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konden houden. Het voelde als groot gemis dat we de Hoogfeesten van Pasen en Pinksteren
niet in onze kerk konden vieren.
Vanaf juni mochten we gelukkig weer alle vieringen in onze kerk door laten gaan. We bleven
‘hoopvol en dankbaar’, het motto van ons jubileumjaar 2020.
Half december werd de 2e lockdown afgekondigd en moesten we vlak voor het kerstfeest
wederom onze kerk sluiten.
Door het jaar heen vonden enkele bijzondere vieringen plaats:
Op zondag 12 januari werd op feestelijke wijze stilgestaan bij de eerste Oud-Katholieke
viering in Eindhoven, 75 jaar geleden en de groei vanuit deze kern naar de huidige parochie
Maria Magdalena. Emeritus-aartsbisschop Joris Vercammen ging voor in de
eucharistieviering.
Op 20 januari vond er een oecumenische vesperdienst plaats vanwege de Week van de
Eenheid.
In een oecumenische viering op 23 februari vierden we samen met de Lutherse Gemeente
en de Johannesgemeente (PKN).
Op 18 september vond de jaarlijkse vredesviering plaats. Omdat er aansluitend geen defilé
voor het stadhuis was, had het kerkbestuur een workshop over ‘Verbindend Communiceren’
aansluitend aan de meditatieve viering georganiseerd.
Op 20 september ging aartsbisschop elect Bernd Wallet voor in de eucharistieviering en
konden we als parochie kennis maken met onze nieuwe bisschop.
De liturgiecommissie van de parochie had enkele keren overleg over liturgische
vraagstukken.

Verbinden / Pastoraat
Omzien naar elkaar en in verbinding zijn met elkaar is belangrijk voor een
parochiegemeenschap. Deze verbondenheid met elkaar in stand te houden was een grote
opgave en uitdaging in het coronajaar 2020.
De pastores zetten een belkring op en ook parochianen belden elkaar onderling. Dit leidde
soms tot bijzondere gesprekken die zo in de koffiekamer wellicht niet tot stand waren
gekomen.
Voor de zondagen in de tijd van de lockdown zorgden de pastores voor een woord van
vertroosting en inspiratie. Deze berichten werden elke week per mail verstuurd. Met
kerstmis ontvingen alle actief betrokken parochianen en gastleden een kerstkaart.
De maandelijkse nieuwsbrief ‘Op Weg’ werd aan 80 leden, gastleden en belangstellenden
verstuurd. De website werd steeds actueel gehouden door de webmaster.
Verbinding met het aartsbisdom en de landelijke kerk:
Een digitale adventskalender op de website van de landelijke kerk werd samengesteld door
parochianen en pastores uit het hele land rond het thema ‘Hoop wordt geboren’. Elke dag
werd In een kort filmpje het thema belicht. Pastoor Wim en assisterend pastoor Leonie
(samen met Herman) mochten elk een aflevering invullen.
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Leren / Vorming en Toerusting
De parochie (pastores, kerkbestuur en parochianen) vindt dat doorgaande vorming
belangrijk is om te weten wat men gelooft en viert en om de leer met het leven te
verbinden.
In onze parochie zijn vier gespreksgroepen actief: de bijbelgroep, oase, de leesgroep en de
queerbijbelgroep. Deze groepen komen maandelijks bij elkaar. Helaas waren fysieke
bijeenkomsten door corona niet altijd mogelijk. Men probeerde de activiteiten via mail of
zoom voort te zetten.
Op 27 februari heeft Heleen Gaasbeek, pastoor in Leiden, een boeiende lezing gehouden
over de plaats van Maria in de oud-katholieke spiritualiteit. Het was voor menigeen een eye
opener!
Delen / Diaconaat
Naast de dienst van parochianen aan elkaar waren parochianen ook actief voor mensen
buiten onze parochie.
Op 7 maart gingen drie parochianen via de Stichting Present aan de slag om iemand te
helpen met grondig opruimen en schoonmaken.
Voor de voedselbank Eindhoven werd maandelijks het product van de maand ingezameld. In
de weken dat de kerk gesloten was, konden parochianen geld overmaken naar de
voedselbank.
In de advent werd gecollecteerd voor de Eindhovense stichting ‘Vluchtelingen in de Knel’.
Sinds begin 2019 biedt de parochie via Missie St. Paulus financiële ondersteuning aan een
priesterstudent van de Eglesia Filipina Independiente.
Beheer kerkgebouw en huishoudelijke taken
De werkgroep Beheer heeft ook in 2020 weer voor een goed onderhouden en schoon
gebouw gezorgd en voor de benodigde inkopen. Daarbij werd bewust gelet op het aspect
duurzaamheid en fair trade. Zuinig omgaan met verwarming, verlichting en water en het
scheiden van afval kregen de nodige aandacht.
Het kerkgebouw wordt verhuurd voor activiteiten aan Fotoclub Ericamera, het Strijps
Kamerkoor, de Servisch-Orthodoxe gemeenschap, de christelijke studentenvereniging
Navigators en een handwerk- en kaartclub van de buurt. Door alle overheidsmaatregelen ter
bestrijding van de pandemie konden deze groepen maar beperkt tot niet gebruik maken van
de ruimtes. Ook kwam alle incidentele verhuur te vervallen.
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Financieel overzicht 2020
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