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En nu verder
Het was als een nieuw begin toen we begin mei weer
samen konden komen om eucharistie te vieren. We 
ontstaken de paaskaars alsnog met de kaars die 
ontstoken was in de paaswake tijdens de 
onlineviering in de kathedraal. Zo verspreidde het 
paaslicht zich in onze kerk en was daarmee het 
teken van het paaslicht dat al lang in ons hart 
aanwezig was. 
Een nieuw begin na een lange lockdown. En ook al 
zijn we er nog niet en moeten we ons nog aan allerlei
beperkende maatregelen houden, we kunnen weer 
samenkomen en aanzitten aan de tafel van de Heer. 
Een grote vreugde ervaren we daarbij, maar tevens 
zijn we ons bewust van alle verdriet en zorgen die 
mensen ondervinden als gevolg van het coronavirus. 
We nemen dat alles steeds mee in ons gebed en in 
de voorbede tijdens de kerkdiensten. 
Een nieuw begin vierden we ook met Pinksteren. 
Zoals de leerlingen naar buiten kwamen om Gods 
Blijde Boodschap vrijmoedig te verkondigen, zo zijn 
ook wij geroepen en eveneens gesterkt door de 
heilige Geest, om dit Goede Nieuws te vertellen. En 
dat mogen we doen door onze woorden, maar 
bovenal door onze daden van naastenliefde. 
Pinksteren vertelt ons dat de kerk geboren is om 
Gods liefde bekend te maken. En wij zijn die kerk. 
Wij mogen die liefde verder uitdragen. 

Ik wens ons allen, steeds weer opnieuw, die kracht 
van God toe, opdat het vuur van Pinksteren mag 
oplaaien en ons in vuur en vlam zet omwille van 
Gods liefde voor alle mensen, zonder onderscheid.
Dus niet blijven stilstaan en naar boven blijven kijken 
maar leven vanuit Gods adem, vanuit Gods Geest.
Wim van den Berg, pastoor

Parochie

Beleidsdag 
Zoals ieder jaar is er ook nu weer een beleidsdag 
voor pastores en kerkbestuur, waarbij onze emeritus 
pastoor aansluit. Terwijl we vorig jaar 
noodgedwongen online bijeenkwamen, kunnen we 
nu gelukkig weer fysiek samen zijn. Op dinsdag 1 
juni zijn we te gast bij Gemeenschap De Hooge Berkt
in Bergeijk – weliswaar nog onder elkaar omdat er in 
de gemeenschap nog geen gezamenlijke maaltijden 
zijn. Maar de warme maaltijd wordt wel voor ons 
gekookt en die mogen we afhalen in de 
gemeenschapskeuken. Gelukkig is er inmiddels weer
een avondgebed opgestart en daarbij sluiten wij aan. 
Op de agenda staat een bezinning op de ervaringen 
in de lockdown centraal, want we willen hiervan leren
omwille van onze gezamenlijke toekomst. 

Gemeentevergadering 
Op donderdagavond 3 juni (aanvang 19u30) vindt de 
halfjaarlijkse gemeentevergadering plaats.
In deze gemeentevergadering zal verslag worden 
gedaan over het jaar 2020, zowel financieel als 
pastoraal. Daarnaast zullen we met elkaar in gesprek
gaan over hoe we de coronatijd beleven en hoe we 
verder kunnen gaan nu er weer gevierd en 
samengekomen mag worden in onze kerk. U bent 
van harte uitgenodigd.

Deurcollecte voor Kerkopbouw
‘Tegen de stroom staat Hij ten teken’ zingen we in 
een van onze kerkliederen. We bedoelen daarmee 
dat ons geloof zich keert tegen dingen die de 
toekomst vertroebelen: onrecht en armoede, 
wanhoop en onverschilligheid. Vele kerkgebouwen 
worden in onze tijd gesloten of afgebroken. Maar 
onze kleine kerk neemt waar mogelijk initiatieven om 
oude kerkplekken nieuw leven in te blazen en zelfs 
nieuwe kerkplekken te stichten. Het Collegiaal 



Bestuur realiseert zich dat dit risico’s met zich 
meebrengt. Maar in het voetspoor van Hem die tegen
de stroom in ten teken staat, wagen we het erop en 
vragen we uw geldelijke steun daarbij. Waagt u met 
ons mee? De deurcollecte op zondag 20 juni is 
hiervoor bestemd.

Lezing Laudato Si 
Het was al in de Nieuwsbrief van januari dat we twee 
lezingen over de schepping aankondigden… Beide 
data zijn inmiddels gepasseerd en vanwege de 
maatregelen i.v.m. Covid 19 zijn de lezingen steeds 
uitgesteld. Maar nu is het zover dat we de eerste 
lezing toch voor de zomertijd kunnen houden: op 
donderdagavond 10 juni, 19u30 – 21u00 zal dhr. 
Frank Boomers komen inleiden en de avond 
begeleiden. We zijn een groene kerk en het is 
belangrijk dat we dit in woord en daad uitwerken en 
verdiepen. Dat we ons concrete handelen 
vergroenen vanuit de spiritualiteit van de aarde. 
Frank Boomers, lid van Gemeenschap De Hooge 
Berkt, heeft zich al meerdere jaren verdiept in deze 
materie. Hij zal de encycliek Laudato Si ( paus 
Franciscus) als uitgangspunt nemen voor deze 
avond. Van harte welkom en graag tevoren 
aanmelden bij onze secretaris mevrouw Feli Platzer 
(okk.ehv.secretaris@gmail.com)

Landelijke kerk 

Coronakroniek
Op de landellijke website is een kroniek gestart: 
pastores vanuit het hele land vertellen over hun 
parochie tijdens het ‘coronajaar’. Hoe is het hen 
vergaan? Lukt het om het gemeenschapsleven op 
andere manieren vorm te geven? Wat wordt er 
gemist en zijn er misschien ook nieuwe inzichten? De
eerste aflevering is pastoor Erna Peijnenburg uit de 
parochie Alkmaar aan het woord. Een aanrader om 
deze kroniek te volgen! En voor wie het nog niet 
gelezen heeft: het nieuwsbericht over de 
bisdomavond is ook zeker de moeite waard.

Verhuizingen
Onze kerk heeft zoals bekend twee bisschoppen: de 
Aartsbisschop van Utrecht, Bernd Wallet, en de 
bisschop van Haarlem, Dick Schoon. Nu waren we er
inmiddels wel aan gewend dat die bisschoppen niet 
in Utrecht en Haarlem woonden, maar in Amersfoort 
en Amsterdam. Maar daarin komt verandering: onze 
aartsbisschop is inmiddels verhuisd naar het nieuwe 
bisschopshuis aan de Pallaesstraat in Utrecht en de 
bisschop van Haarlem gaat verhuizen naar een pand
aan de Kinderhuissingel in Haarlem. Dus dan doen 
zij beiden hun naam recht aan.



Agenda

De Voedselbank vraagt deze maand: Broodbeleg, 
leverpastei, zuivelspread en jam

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

Do 10-06  10u00 - 11u45 Kerkbestuur
12u00 - 13u00 Middaggebed en Lunch
19u30 - 21u00 Lezing Laudato Si (1e lezing)

Zo 13-06 10u30 - 12u00 Dienst van Schrift en Gebed
Zondag na Pinksteren 6
Voorganger lector Herman Ueffing 
1ste lezing Ezechiël 17, 22-24
Graduale Psalm 92
2e lezing 2 Korintiërs 5, 1-10
Evangelie Marcus 4, 26-34

Wo 16-06 Symposium ‘Geestelijk Leiderschap’ 
Bergkerk - Amersfoort

Do 17-06 10u30 - 12u00 Bijbelgroep
12u00 - 13u00 Middaggebed en Lunch 
20u00 - 21u30 Queerbijbelgroep 

Zo 20-06 10u30 - 12u00 Eucharistieviering 
Zondag na Pinksteren 7
Dag van de vluchteling
Voorganger pastoor Wim van den Berg 
1ste lezing Job 38, 1-18
Graduale Psalm 107, 17-32
2e lezing 2 Korintiërs 5, 14-21
Evangelie Marcus 4, 35-41
Uitgangscollecte Kerkopbouw

Do 24-06 
Feest van de geboorte van de H. Johannes de Doper

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

Ma 28-06 14u00 - 16u00 Leesgroep

Wo 30-06 18u00 - 20u00 Samen eten in Het 
Cruydenhuisch, Kalmoesplein 73 Eindhoven 
Aanmelden vooraf bij lector Herman Ueffing 
(herman@ueffing.nl) 

Do 01-07 10u30 - 12u00 Open Kerk
12u00 - 13u00 Middaggebed en Lunch
19u30 - 21u00 Oase

Zo 04-07 10u30 - 12u00 Eucharistieviering 
Zondag na Pinksteren 9
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1ste lezing Ezechiël 2, 1-7
Graduale Psalm 123
2e lezing 2 Korintiërs 12, 1-10
Evangelie Marcus 6, 1-6

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
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