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Zomer is begonnen…
Op het moment dat ik dit schrijf is zojuist de zomer 
begonnen (21 juni). Het regent pijpenstelen en het is 
maar 14 graden. Het weer is dus niet echt zomers. 
Na een zeer warme week met tropische 
temperaturen is het nu echt fris buiten. Overigens 
gingen die warme dagen tevens gepaard met veel 
wind en stormen, met als gevolg op veel plaatsen 
stormschade. Zo ook bij ons op het woonpark. Heel 
wat bomen zijn er gesneuveld. Grote schrik bij onze 
buurvrouw, want er vielen twee bomen op haar dak. 
Gelukkig geen schade aan haar huis. 

Als mens denken we vaak dat we alles onder 
controle hebben en daar waar we eraan twijfelen 
sluiten we verzekeringen af om de gevolgen van 
schade, in ieder geval financieel, zo klein mogelijk te 
maken. Echter we hebben het leven niet onder 
controle. We worden steeds weer geconfronteerd 
met onverwachte zaken. Die kunnen uiteraard 
plezierig zijn, maar ook ons leven op de kop zetten. 
Ziekte, dood, verwijdering binnen een relatie, noem 
maar op. Als christen weten en geloven we dat op de
weg die we gaan, ook als lijden en tegenslag ons 
treffen, we niet hoeven te wanhopen. Er is iemand, of
beter gezegd Iemand, die ons in de hand houdt. 
Iemand die ons de kracht en de moed geeft om een 
weg te vinden waarop we verder kunnen gaan. Die 
Iemand, God, maakt daarbij ‘gebruik’ van andere 
mensen. Mensen die op het juiste moment op je pad 
komen om je nabij te zijn, soms door er zomaar voor 
je te zijn. En soms mag je ook zelf zo’n mens zijn die 
er voor een ander is die in moeilijkheden verkeert. 

De zomer is begonnen, weer of geen weer. Velen 
van ons hebben vakantie. En of je er nu op uittrekt of 
thuis blijft, het mag een tijd zijn om weer wat meer tot
jezelf te komen. Om vrij te zijn van (vrijwilligers)werk, 
vrij te zijn van vergaderen en overleggen, vrij te zijn 
van oppassen op je kleinkinderen. Zo’n periode van 
vrij zijn kan zeer weldadig zijn. En omdat de redactie 
van deze nieuwsbrief ook wat van die vrijheid wil 
genieten is dit een dubbelnummer, zo hoeven we 
hier de volgende maand niet mee bezig te zijn. 

Vakantie is vrij zijn, vrij ook om God te kunnen 
ontmoeten in die vrije ruimte. En die ontmoeting kan 
natuurlijk overal plaatsvinden, maar juist ook in de 
liturgie. Daarom gaan alle liturgische vieringen 
gewoon door. Bijzondere vieringen zijn op 18 juli ons 
patroonsfeest en op 15 augustus het Ontslapen van 
Maria. U bijzondere aandacht hiervoor. 

Ik wens u allen een goede zomer toe!
Wim van den Berg, pastoor

Parochie

Deurcollecte juli
De media maken het nieuws, zo zegt men 
tegenwoordig. Als je niet in de media verschijnt, kom 
je niet in het nieuws en word je niet gezien of 
gehoord. Ook als Oud-Katholieke Kerk kunnen we 
ons aan die nieuwe waarheid niet onttrekken. Ons 
onvolprezen lijfblad de Oud-Katholiek is al weer heel 
wat jaren geleden aangevuld met nieuwsvoorziening 
via de website van de landelijke kerk en langs die 
weg hebben inderdaad veel mensen met onze kerk 
kennis gemaakt. De ontwikkeling en het gebruik van 
oude én nieuwe media vergt onze voortdurende 
aandacht en er is ook geld voor nodig om de blijde 
boodschap te blijven uitdragen. Voor dit doel vraagt 
het Collegiaal Bestuur uw bijdrage in de deurcollecte 
op zondag 18 juli.



Deurcollecte augustus
Leven oud-katholieken op te ruime voet? Nog geen 
6000 leden op zo’n dertig kerkplekken met in totaal 
14½ pastoor! Wij kiezen voor deze kleinschaligheid, 
omdat we elkaar in onze parochie of statie werkelijk 
willen kennen en kunnen ontmoeten. Het prijskaartje 
dat daaraan hangt kunnen we betalen mede dankzij 
gulle bijdragen uit fondsen, die vermogende oud-
katholieken in het verleden hebben gesticht. Het 
Collegiaal Bestuur hoopt natuurlijk dat er ook in onze 
tijd weldoeners zullen zijn, die de kerk in hun 
testament bedenken. Maar in afwachting daarvan 
doet het Bestuur met de deurcollecte van deze 
zondag, 15 augustus, al vast een beroep op de 
levenden – en dat bent u, gemeente – om bij te 
dragen in het honorarium van uw pastoors.

Pastoraal en financieel verslag 2020
Tijdens de gemeentevergadering op 3 juni werden 
het pastoraal en het financieel jaarverslag 2020 aan 
de aanwezige leden en gastleden gepresenteerd. 
Met twee lockdowns en andere beperkende 
maatregelen was 2020 geen gemakkelijk jaar voor 
onze geloofsgemeenschap. Het kerkbestuur dankt 
iedereen voor haar/zijn betrokkenheid en financiële 
steun voor de parochie.
De kascontrolecommissie, bestaande uit Anne Marie 
van Neer en Herman Ueffing, heeft de financiële 
jaarstukken en boekhoudkundige documenten 
gecontroleerd en correct bevonden. 
Het pastoraal jaarverslag als ook het financieel 
jaarverslag  is op de website van de parochie te 
vinden.

Landelijke kerk 

Bisschopswijding: Save the date
De p.a. van de aartsbisschop deelde een save the 
date voor de wijding van mgr. Bernd Wallet met de 
leden van het kiescollege en het stembureau, de 
geestelijkheid en de kerkbesturen van het 
Aartsbisdom Utrecht en de actieve geestelijken van 
het Bisdom Haarlem. Nadat de wijding van de 
aartsbisschop-elect van Utrecht twee keer moest 
worden uitgesteld, is het een grote vreugde dat deze 
nu door zal gaan op zaterdag 18 september a.s. in 
de ochtend in de Lebuïnuskerk te Deventer (Grote 
Kerkhof 38).
Hoeveel mensen bij deze viering aanwezig kunnen 
zijn en wie er in dat licht door het Metropolitaan 
Kapittel van Utrecht uitgenodigd wordt, zal in de 
komende weken blijken.

Uiteraard zal voor een livestream worden gezorgd. 
Dus daarom is dit voor alle parochianen, vrienden en 
belangstellenden een save the date die we via deze 
Nieuwsbrief met u delen.
Op zondag 19 september volgt dan de intronisatie in 
de kathedraal te Utrecht, waarschijnlijk in de middag, 
waarbij een vertegenwoordiging vanuit de kerk en 
genodigden uit de stad aanwezig zullen zijn.
We bevelen het bisdom Utrecht en haar verkozen 
bisschop opnieuw in uw gebeden aan.

Kerk in stad & regio 

Luchthavenpastoraat: Spanning
In de terminal van Eindhoven Airport zat een jonge 
vrouw met haar dochtertje van zes maanden. Ik 
vroeg waar ze naar toe gingen. Ze vertelde dat ze 
naar Polen ging naar haar familie. Haar dochtertje 
was in Nederland geboren en zou nu voor het eerst 
haar grootouders zien. De jonge moeder vertelde dat
ze het spannend vond, deze eerste ontmoeting 
tussen haar ouders en haar kind. Die spanning was 
haar ook aan te zien, ze lachte zenuwachtig. Ik 
vertelde over de gebedsruimte, en dat dat een plek is
om even tot rust te komen. Ze zei dat ze aan yoga 
deed en ervaren had, dat dat rust kan brengen. We 
spraken erover hoe belangrijk het is, die rust te 
vinden in tijden dat spanning opspeelt. Of ze de 
gebedsruimte nog bezocht heeft weet ik niet, maar 
mijn wensen voor een goede reis en een mooie 
ontmoeting tussen grootouders en kleindochter, 
kwamen in ieder geval wel binnen.
Behoefte aan rust in tijden van spanning, ieder mens 
ervaart dat. Vooral een mens op reis. Dan is het 
goed herkenning te vinden, te weten dat ook anderen
daarnaar op zoek zijn. En dat er mogelijkheden zijn 
die rust te vinden.

Mirjam van Nie, luchthavenpastor



Agenda
De Voedselbank vraagt voor juli: Pastasaus
en voor augustus: Limonadesiroop

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

Do 08-07 10u30 – 12u00 Open Kerk
    12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch
    19u30 – 21u00 Kerkbestuur (online)

Zo 11-07 10u30 – 12u00 
Dienst van Schrift en Gebed
Zondag na Pinksteren 10
Voorganger lector Herman Ueffing 
1ste lezing Amos 7, 7-15
Graduale Psalm 85
2e lezing Efeziërs 1, 1-14
Evangelie Marcus 6, 6b-13

Do 15-07 Gedachtenis van de H. Bonaventura, 
bisschop van Albano
 10u30 – 12u00 Open Kerk
 12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch

 
Zo 18-07 10u30 – 12u00 Eucharistieviering 
Feest van de H. Maria Magdalena, de apostelgelijke
en patroon van onze parochie
Voorganger assisterend pastoor Leonie van Straaten
Predikant pastoor Wim van den Berg
1ste lezing Jeremia 23, 1-6
Graduale Psalm 23
2e lezing Efeziërs 2, 11-22
Evangelie Marcus 6, 30-44
Uitgangscollecte Ten behoeve van de publiciteit

Do 22-07 10u30 – 12u00 Open Kerk
    12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch

Wo 28-07 18u00 – 20u00 Samen eten 
in La Vita è Bella Wattstraat 70 Eindhoven  
Aanmelden vooraf bij lector Herman Ueffing 
(herman@ueffing.nl) 

Do 29-07 Gedachtenis van de H.H. Marta, Maria en 
Lazarus van Betanië

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

Zo 01-08 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
Zondag na Pinksteren 13 
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1ste lezing Exodus 16, 2-15
Graduale Psalm 78, 13-22
2e lezing Efeziërs 4, 17-25
Evangelie Johannes 6, 24-35

Do 05-08 10u30 – 12u00 Open Kerk
        12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch

     19u30 – 21u00 Liturgiecommissie

Zo 08-08 10u30 – 12u00 
Dienst van Schrift en Gebed
Zondag na Pinksteren 14
Voorganger lector Herman Ueffing 
1ste lezing Deuteronomium 8, 1-10
Graduale Psalm 34, 1-11
2e lezing Efeziërs 4, 30 – 5, 2
Evangelie Johannes 6, 37-51

Do 12-08 10u00 – 11u45 Kerkbestuur
     10u30 – 12u00 Open Kerk
     12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch

    
Zo 15-08 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
Ontslapen van de H. Maagd Maria
Voorganger assisterend pastoor Leonie van Straaten
1ste lezing Jezus Sirach 24, 7-8 en 10-15
Graduale Psalm 34, 1-11
2e lezing 1 Korintiërs 15, 20-26
Evangelie Lucas 1, 46-55
Uitgangscollecte Honoraria voor de geestelijkheid

Do 19-08 Gedachtenis van de H. Profeet Samuël
   10u30 – 12u00 Open Kerk
 12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch

Wo 25-08 18u00 – 20u00 Samen eten 
in de Gammele Geit, Heuvel 10  Geldrop 
Aanmelden vooraf bij lector Herman Ueffing 
(herman@ueffing.nl) 

   
Do 26-08 10u30 – 12u00 Open Kerk
       12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch
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Zo 29-08 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
Zondag na Pinksteren 17
Voorganger emeritus pastoor Piet Coemans 
1ste lezing Deuteronomium 10, 12-21
Graduale Psalm 15
2e lezing Efeziërs 6, 10-20
Evangelie Marcus 7, 1-8 (9-13) 14-15 (16-20) 21-23

Do 02-09 10u30 – 12u00 Open Kerk
    12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch

Zo 05-09 10u30 – 12u00 Eucharistieviering 
Zondag na Pinksteren 18
Voorganger assisterend pastoor Leonie van Straaten
1ste lezing Jesaja 35, 4-7a
Graduale Psalm 146
2e lezing Jakobus 1, 17-27
Evangelie Marcus 7, 31-37

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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