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Een ‘heksenmaand’ hebben we achter de rug: beide Limburgen, Wallonië,… het 
water goot uit de hemelen, gutste door de straten, vernielde huizen en materieel, 
ja, mensenlevens. Ik hoor mijn ouders nog zeggen: ‘tegen vuur en water is geen 
bestand!’ Vaak hebben we erover gehoord en op tv de vernielende beelden gezien. 
En nu vlak bij huis, oog in oog. De vier oerelementen water, vuur, aarde en lucht, 
ze kunnen zo catastrofaal zijn. 
Onze bisschoppen roepen op tot gebed voor alle getroffenen en graag sluiten we 
ons aan bij het gebed van bisschop Patrick Hoogmartens:  

Heer onze God, 
we worden stil bij het leed van hen  
die “hebben en houden” verliezen door de watersnood. 
Open ons hart voor de nood van mensen, 
dichtbij en wereldwijd. 
Maak ons trouw aan een solidaire levenshouding, 
vanuit de liefde van Jezus, uw Zoon  
en uit kracht van uw Geest. 
Amen. 
 

Het verhaal van mensen die alles, maar dan ook alles verloren hebben, zet mij aan 
het denken over eigen  houding aangaande bezit. Al-Ghazali (1058-1111 Iran) zei: 
‘Alleen dat is je werkelijk bezit wat je bij een schipbreuk niet kunt verliezen.’ Of 
nog: een wereldreiziger  neemt alleen mee wat hij voor die tocht nodig heeft. Zou 
je geen medelijden met hem krijgen als je hem ook de overweldigende 
hoeveelheid afgedragen schoenen en rijkleding van vorige tochten en jaren zag 
dragen? We zien hoe kwetsbaar ons bezit is en we ons aan vele dingen zo mateloos 
vast klampen. Nog een ander aspect komt aan het licht: wie is mijn naaste en wie 
ben ik tot naaste? Wie is mijn redder, zittend op de nok van het dak? Wie staat 
naast mij, wiens hand kan ik vast grijpen? We horen hoe vrijwilligers toesnellen, 
voor tijdelijk onderkomen wordt gezorgd, de overheid in beweging komt, 
hulpacties zo maar tot stand komen. 
Komt ook de innerlijke nood boven water? Waartoe dat leven, voordien zo vanzelf 
sprekend… heimwee, spijt… wat sleuren wij mee en waar staan onze ogen/ons hart 
op gericht? Mijn God waar blijf je, in de storm ben je blijkbaar niet, in de storm van 
mijn leven…Wat is die innerlijke kracht, wat maakt een mens sterk, wie omringt 
hem en draagt hem in diepste nood?  
A.Dierick* bidt  

In Gods handen  
Benijd niet die verkeerd doen,  
wees niet jaloers op hen die in het donker gaan. 

Hun hart is dood, het schreit om levend water, 
zij zijn als planten die op stenen staan. 

Leg alle twijfels in Gods handen,  
word weer zijn vriend, Hij kent uw hart. 

 



 
 
 
 
Alleen in God kunt gij echt mens zijn,  
Hij wijdt uw vreugde en uw smart.  

Vraag dan niet steeds hoe gij zult leven,  
wees niet opstandig als gij lijdt. 

Word niet verbitterd als gij arm blijft:  
God vraagt van u zachtmoedigheid. 

Kijk niet met afgunst naar de rijken,  
alleen wie vrij is vindt het land. 

Geliefden als gij gans van God zijt,  
dan legt Hij alles in uw hand. 

Ver van mijn bed! Toch de uitdaging dit gebed even toe te laten en wie weet, een 
woord een zin wordt sprankelend leven, een lichtpunt. Martin Buber zegt: ‘Het 
ogenblik is de mantel van God.’ 
Verbonden met elkaar in voor- en tegenspoed. 
Piet Coemans 
(*A.Dierick,Samen komen,  psalmen van deze tijd, naar psalm 37,1-11) 

 
Zaterdag 31 juli 2021 
Samen met mensen met een verstandelijke beperking komen wij samen voor de 

eucharistieviering om 15u00 in de kerk Lafelt-Riemst, Ierskruisstraat 54. 
Een geschenk…  
 

 

wat zit erin…wie zit er in… 
We zijn nieuwsgierig, wat zit er in dit doosje, en wie is de 
schenker… mijn lief, vriend of vriendin, vader, moeder, 
broer, zus, collega, medebewoner, begeleider? 
 Och kom wat maakt dit uit!  
Misschien meer dan we  vermoeden! 
We lezen uit Exodus 16,2-15, Efeziërs 4,17-25 en Johannes 
6,24-35 
 

 

Parochiekerk Eindhoven 
Diensten 1ste, 3de en 5de zondag: eucharistieviering 
2de zondag: dienst van Schrift en gebed om 10u30 
Voor de 4de zondag van de maand wordt een inspiratietekst afwisselend door de 
pastors geschreven en door de secretaris  verstuurd. Wie de tektskst niet onvangt 
en geïnteresserd is neme contact met.  
Op donderdag ‘Open kerk’. Voorbijgangers, zoekers, mensen die graag een 
momentje van stilte wensen, een ogenblik om te bidden –  
mediteren stelt de parochie op donderdagochtend de kerk open van 10u30 tot en 
met het middaggebed om 12u00. Na het middaggebed is er steeds mogelijkheid 
samen te lunchen. 

 
 



 
 
 
Die dagen 
 
Machteloos aanhoren wij  
het gebulder van de wolken 
met hun striemende regen  
over huizen van steen of stro  
arm of rijk 
wat maakt het uit! 
 
En luidkeels roepen mensen,  
lucht en adem 
een reddende hand  
vaste grond onder de voeten 
mensen, verdrinkens dood.   
 

Waar is nu onze God  
niet in de storm 
niet op het meer 
de zachte bries,  
ze is er niet 
grote stilte in ’t gedonder! 
 
En mensen 
ze snellen te hulp 
hijgen en tillen en dragen 
tegen alle onheil in  
doende wat niet kan 

En in de verte 
hoog bejaard 

met het kleinkind aan de hand: 
een kaarsje gaat branden 

ach God 
laat ons niet alleen! 

(P.C. 29/7) 

 
 
 

Em. pastoor Piet Coemans 
Op de Dries 47, 3770 Riemst 
B 
Tel. 0032 (0) 12456945 – 
piet.coemans@skynet.be 
 
Pastores van de parochie 
Wim van den Berg  
0625016839 
wim.vandenberg@okkn.nl 
Leonie van Straaten 
0621658754 
leonie.vanstraaten@okkn.nl 

 Secretaris Feli Platzer 
okk.ehv.secretaris@gmail.com 
/ 040-2432597 
 
Medewerkers Maastricht en 
Oostheuvel Lafelt (B) 
Dhr. J. Kusters 
O.L.Vrouwplein 27, 6191 CG 
Beek 
Dhr. M. Schonfeld, 
Herkkantstraat 41, B 3540 Herk 
de Stad Tel. 0032(0)486954074 

Oud-Katholieke parochie van 
de H. Maria Magdalena 
Boschdijk 354 5622 PA 
Eindhoven tel: 040-2370777  
 
 https: 
www.Eindhoven.oudkatholiek
.nl   
Rek. NL88INGB 0001 406 294 
ten name van Oud-Katholieke 
Parochie v/d H.Maria 
Magdalena Eindhoven  
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