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Structuur die ruimte schept
De maand september is altijd vol van alles wat 
na de zomerstilte weer op gang komt in onze 
parochie en in de landelijke kerk. Dit jaar is 
september een feestelijke maand vanwege de 
bisschopswijding van onze aartsbisschop-elect. 
Daarover leest u elders in deze Nieuwsbrief 
meer.
Voor onze parochie ligt de jaarkalender alweer 
klaar, pastoor Wim heeft er in samenwerking met
het kerkbestuur voor zijn vakantie hard aan 
gewerkt. In de jaarkalender staan alle afspraken 
rond de vieringen, samenkomsten, samen eten, 
enzovoort. En iedere kerkbestuursvergadering 
pakken we ook de jaarplannen erbij om te zien 
wat de komende maand onze aandacht vraagt. 
De jaarkalender en de jaarplannen geven 
structuur en precies die structuur geeft ons 
ruimte voor ontmoeting en verdieping. Dat lijkt 
tegenstrijdig, want je denkt al gauw dat met een 
jaarkalender alles ‘dichtgetimmerd’ is. Maar juist 
een goede structuur geeft ruimte voor flexibiliteit.
In de afbeelding zag ik die structuur in de muur 
op de achtergrond, die als het ware rust biedt 
aan de beweging op de voorgrond. In die 
beweging zie ik hoe wij van alle kanten naar 
elkaar toekomen en ons laten opnemen in de 
stroom die naar het centrum leidt, de diepte in. 
Met een beetje fantasie kunnen we een 
wenteltrap in deze tekening zien: dan kunnen we
zowel de hoogte als de diepte in. En vanuit de 
ontmoetingen en de vieringen in dit centrum 
gaan we ook weer naar buiten toe, ieder naar 

eigen plek met eigen aandachtsvelden, de 
wereld in. Die rustige structuur op de 
achtergrond is er dankzij de jaarkalender en de 
jaarplannen. Door ons in- en uitgaan en de 
ontmoetingen met elkaar in zijn Naam, krijgt de 
structuur leven en inhoud. De kleur rood valt op, 
is indringend. Het is de kleur van liefde én van 
de wijn van het nieuwe Verbond; zonder liefde 
groeit er geen verbond. 
Ik verheug me op september, als alles weer op 
gang komt – en zo realiseer ik me weer eens 
goed dat we elkaar nodig hebben als parochie. 
De structuur helpt ons op weg en daarmee is er 
dus altijd ruimte voor ontmoeting en verdieping!

Leonie van Straaten, assisterend pastoor

Parochie

Deurcollecte 
Tijdens de eucharistieviering op zondag 19 
september wordt uw bijdrage gevraagd voor de 
opleidingen in onze kerk. Willen we als kerk niet 
in de middelmaat ten onder gaan, dan moeten 
we de kwaliteit van onze geestelijken bewaken. 
We verwachten namelijk veel van hen: ze 
moeten preken en voorgaan, goed kunnen 
luisteren en op het juiste moment ook het juiste 
woord spreken; ze moeten tochtgenoot van ons 
zijn en soms ook tegenover. U begrijpt dat de 
opleiding van geestelijken en lectoren aandacht 
en dus ook geld vergt. Voor dat laatste vraagt 
het Collegiaal Bestuur in de collecte uw bijdrage.
Op het Seminarie starten in september vier 
nieuwe studenten, in het totaal zijn er komend 
jaar 12 studenten. Dat is een mooi aantal en we 
bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Boek van het kwartaal
Begin 2021 zouden wij starten met de uitleen 
van een boek uit onze parochiebieb, die zich 
bevindt in de spreekkamer van onze kerk. 
Vanwege de omstandigheden m.b.t. Covid-19 
kunnen wij nu pas echt starten met deze uitleen 
en we doen dat vanaf 1 september met het 
boek(je): “Een vreugde voor God”, van Theresia 



Saers (43 blz.). Het komt via Jeroen de Wit uit 
de 'nalatenschap' van Klooster Wittem in onze 
bibliotheek en is geschreven door een zuster van
JMJ (Congregatie van Jezus, Maria en Jozef). Er
staan gedichten en gebeden in, geïnspireerd 
door de Bijbelse figuur van Maria Magdalena. 
Aanbevolen voor persoonlijk gebed en voor 
andere gelegenheden. De uitleentermijn is 2 
weken per persoon of huishouden. Een 
uitleenschrift ligt bij of in de boekenkast, waarin u
uw naam kunt schrijven en de termijn van 2 
weken invullen. Daarna kunnen er dan weer 
andere liefhebbers gebruik van maken. Per 1 
december komt er een nieuw boek en daarover 
leest u in de Nieuwsbrief van december. Veel 
leesvreugde!
(zie ook de website: www.zustervannu.nl)

Landelijke kerk 

Bisschopswijding 
Op zaterdag 18 september wordt Bernd Wallet 
gewijd tot Aartsbisschop van Utrecht en dit 
gebeurt in de H. Lebuïnuskerk in Deventer om 
13.30 uur. Helaas kunnen we hier niet met de 
‘hele kerk’ fysiek bij aanwezig zijn, maar er is wel
een mooie vertegenwoordiging vanuit de 
parochies. Vanuit Eindhoven worden we 
vertegenwoordigd door Truus Flierman, Ria en 
Gerrit Coppens. Onze pastores zijn er als 
geestelijkheid bij aanwezig, onze assisterend 
pastoor tevens als kanunnik en Jeroen 
Cornelissen is uitgenodigd als haar partner. Zo 
zijn we met 6 personen uit het Eindhovense 
aanwezig.
De installatie van de nieuwe Aartsbisschop van 
Utrecht op zijn zetel in de kathedrale kerk van 
Ste Gertrudis te Utrecht zal plaatsvinden op 
zondag 19 september om 15.00 uur. Gelet op de
beschikbare hoeveelheid zitplaatsen kan ook 
hierbij maar een beperkte groep 
vertegenwoordigers van de geestelijken en de 
leken van het aartsbisdom samen met enkele 
andere genodigden aanwezig zijn. Bij deze 
plechtigheid is onze assisterend pastoor 
aanwezig als kanunnik. 
Zowel de wijding als de installatie kunnen via 
een live streamverbinding door iedereen die niet 
persoonlijk aanwezig zal kunnen zijn, worden 
gevolgd. Dus houdt u vooral de website van de 
landelijke kerk in de gaten voor de goede link en 
het liturgieboekje.

Symposium Antonius Jan Glazemaker
Wat kunnen we leren van aartsbisschop 
Antonius Jan Glazemaker? Deze vraag staat 
centraal in het symposium ‘Geestelijk 
leiderschap als gedeelde verantwoordelijkheid.’ 
Het symposium vindt plaats op woensdag 15 
september 2021 in de Bergkerk te Amersfoort.
Hoe geef je op een goede manier leiding aan 
een kerk? Een uitdagende vraag. In de biografie 
‘God is groter dan ons hart’ laat Lydia Janssen 
zien hoe Antonius Jan Glazemaker als 
aartsbisschop leiding gaf aan de Oud-Katholieke
Kerk van Nederland in de roerige jaren ’80 en 
’90.
De veranderingen verliepen hier destijds in een 
stormachting tempo: de omgang met gescheiden
mensen veranderde, homoseksualiteit raakte 
geaccepteerd, en vrouwen werden tot het ambt 
toegelaten. Opvallend daarbij is dat de 
veranderingen niet tot polarisatie leidden, maar 
zich in betrekkelijke harmonie voltrokken. In dit 
symposium nemen we mgr. Glazemakers manier
van leidinggeven onder de loep. Welke inspiratie
biedt hij de eenentwintigste-eeuwse kerk?
Sprekers: Mgr. dr. Gerard de Korte, dr. Eleonora 
Hof, dr. Martijn Blaauw, Annemarie Foppen, MA 
en dr. Karim Schelkens
Toegang: vrij. Aanmelden verplicht via 
lydia.janssen@okkn.nl. en inloop: vanaf 15.30.
Meer info, onder andere over het programma, 
zie https://oudkatholiek.nl/nieuws/2021/08/15-
sept-symposium-antonius-jan-glazemaker/

Seminariedag
Op 25 september is de jaarlijkse Seminariedag, 
waarop het Oud-Katholiek Seminarie zich 
presenteert en zoals gebruikelijk zullen de rector,
de voorzitter van het curatorium en één van de 
studenten spreken. Tijdens deze Seminariedag 
zal het openingscollege worden gehouden door 
mgr. dr. Joris Vercammen. Het is zijn 
afscheidscollege als docent ecclesiologie en 
ambtsleer (2000-2020). Voordien was hij docent 
praktische theologie en rector van het seminarie.
De Seminariedag zal dit jaar plaatsvinden in De 
Driehoek in Utrecht. Tijd: 14u00 – 17u00. Als u 
interesse heeft om hier naar toe te gaan, dan 
kunt u informeren of er plaats is bij mw. Rieneke 
Brand: rieneke.brand@okkn.nl
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Kerk in stad & regio 

Bevrijdingsdag 18 september
Op het moment van schrijven is nog niet bekend,
of en hoe op zaterdag 18 september 
Bevrijdingsdag in Eindhoven gevierd gaat 
worden. Hoe en wat er gebeurt, wordt bekend 
gemaakt op www.stichting18september.nl;. We 
hebben Carla van Olst, van de 
Wereldvredesvlam, ook benaderd, maar tot op 
dit moment is het onzeker of er zaterdagavond 
18 september weer een 
Vredesbevrijdingsgedenkviering in onze kerk kan
worden gehouden. Mocht dit wel zo zijn, dan 
zullen we u per email informeren.

Internationaal

Oecumene: toenadering tussen R.K. en 
afgescheiden ‘O.K.’ kerk op de Filipijnen
Bisschoppen van de Rooms-Katholieke Kerk en 
de in 1902 afgescheiden Onafhankelijke 
Filipijnse Kerk (IFI) hebben een oecumenische 
overeenkomst getekend. Daarmee wordt op de 
Filipijnen een historische stap gezet naar 
verzoening en oecumenische samenwerking, 
inclusief de wederzijdse erkenning van de doop
De aanleiding tot de toenadering is de 500e 
verjaardag van de aankomst van de eerste 
katholieke missionarissen op de archipel. In de 
in Manilla ondertekende gemeenschappelijke 
verklaring schrijven de bisschoppen dat de 
oprichting van de IFI ‘niet tegen de katholieke 
kerk gericht was, maar tegen de doorgaande 
dominantie van Spaanse bisschoppen en 
priesters in bisdommen en parochies’. Het was 
daarmee ‘als religieuze revolutie deel van een 
nationalistische revolutie’.
Zij schrijven verder te ‘vragen en te bidden om 
wederzijdse vergeving voor de in het verleden 
toegebrachte schade’. Zij willen vanaf nu strijden
‘voor de genezing en uitzuivering van de 
herinnering onder de kerkleden’. De 
bisschoppen van beide kerken roepen hun 
gelovigen op ‘de oecumenische banden van 
broederschap en gemeenschappelijke 
activiteiten’ in lokale gemeenschappen, 
parochies, scholen en seminaries te bevorderen.
De verklaring werd door twee anglicaanse 
bisschoppen als ‘getuigen’ medeondertekend.
De IFI telt rond een miljoen leden, wat neerkomt 
op ongeveer 1 procent van de bevolking van de 

Filipijnen, het Aziatische land met het grootste 
aantal christenen. De Rooms-Katholieke Kerk 
mag ongeveer 80 procent van de Filipijnse 
burgers onder haar leden tellen. 
De IFI scheidde zich in 1902 van de Rooms-
Katholieke Kerk af, omdat zij een eigen nationale
Filipijnse kerk wilde zijn, onafhankelijk van de 
Spaanse kolonisten die drie eeuwen over de 
Filipijnen regeerden en die een groot deel van de
geestelijkheid leverden. Zij deden dit tot 1898, 
waarna de Verenigde Staten het land tot 1945 
bestuurden. De IFI telt 47 bisdommen, 
waaronder meerdere in verschillende delen van 
de Verenigde Staten en in Canada. Zij is geen 
formeel lid van de oudkatholieke Unie van 
Utrecht, maar lijkt in liturgie, leer en discipline 
sterk op deze oudkatholieke kerken. Zo kunnen 
vrouwen tot alle drie ambten van diaken, priester
en bisschop worden gewijd en is het 
priestercelibaat geen verplichting. Ook kijkt de 
IFI sinds enkele jaren positief naar zaken als 
homoseksualiteit en anticonceptie. Zij is lid van 
de Wereldraad van Kerken en is in volledige 
gemeenschap met de Unie van Utrecht, de 
Anglicaanse Kerk en de Zweedse lutherse kerk.

Agenda
De Voedselbank vraagt voor deze maand: 

 koffie en thee

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

http://www.stichting18september.nl/


Do 09-09 10u00 – 11u45 Kerkbestuur
      10u30 – 12u00 Open Kerk
                 12u00 – 13u00 Middaggebed en 
Lunch
                 
Zo 12-09 10u30 – 12u00 Dienst van Schrift en 
Gebed
Zondag na Pinksteren 19
Voorganger lector Herman Ueffing 
1ste lezing Jesaja 45, 20-25
Graduale Psalm 116, 1-9
2e lezing Jakobus 2, 1-18
Evangelie Marcus 9, 14-29

Di 14-09 20u00 – 21u30 Queerbijbelgroep

Do 16-09 Gedachtenis van de H. Cornelius, 
bisschop van Rome en H. Cyprianus, bisschop 
van Cartago, martelaren
      10u30 – 12u00 Bijbelgroep

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

 
Za 18-09 
13u30 Wijding van Bernd Wallet tot 
Aartsbisschop van Utrecht in de H. Lebuïnuskerk
te Deventer
Viering vanwege bevrijdingsdag als er in de stad 
iets georgaiseerd wordt: dan volgt nadere 
informatie

Zo 19-09 
10u30 – 12u00 Eucharistieviering
Feest van Kerkwijding
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1ste lezing Wijsheid 1, 1-7
Graduale Psalm 139, 13-24
2e lezing Jakobus 3, 16 – 4, 6
Evangelie Marcus 9, 30-37
Uitgangscollecte: Voor de opleiding van de 
priesters
15u00 Installatie Aartsbisschop Bernd Wallet in 
de Ste. Gertrudiskathedraal in Utrecht

Do 23-09 10u30 – 12u00 Open Kerk
     12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch

     16u30 – 21u00 Provinciale Synode 
geestelijkheid

Ma 27-09 14u00 – 16u00 Leesgroep

Za 25-09 
14u00 – 17u00 Seminariedag op een nader te 
bepalen locatie

Wo 29-09 18u00 – 20u00 Samen eten in Het 
Cruydenhuisch, Kalmoesplein 73 Eindhoven 
Aanmelden vooraf bij lector Herman Ueffing 
(herman@ueffing.nl) 

Do 30-09 Gedachtenis van de H. Hiëronymus, 
priester
10u30 – 12u00 Open Kerk
12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch

19u30 – 21u00 Gesprek over levensthema’s (1)

Zo 03-10 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
Zondag na Pinksteren 22
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1ste lezing Genesis 2, 18-24
Graduale Psalm 8
2e lezing Hebreeën 3, 1-6
Evangelie Marcus 10, 2-16

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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