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Herfstig
De kastanjebomen in onze tuin zitten propvol 
kastanjes en de beukenbomen vol met 
beukennootjes. De eekhoorns hebben het er maar 
druk mee. Vooral de notenboom bij de buurvrouw in 
de tuin is hun favoriete foerageerplek. Nog voordat 
de noten op de grond kunnen vallen zijn ze al 
weggehaald. Een prachtig gezicht zo’n rennende 
eekhoorn met een grote – nog groene – noot in 
zijn/haar bekje. De eekhoorns verstoppen ze overal, 
zelfs onder de motorkap van onze auto. Er wordt wel 
gezegd dat wanneer er veel noten, kastanjes en 
beukennootjes zijn het een strenge winter wordt. Wie
weet. Ik vind deze tijd van het jaar altijd een 
prachtige tijd. Zoveel mooie verschillende kleuren en 
de natuur die zich opmaakt voor de winter. De zomer
was misschien voor velen niet wat zij ervan verwacht 
hadden – te veel regen en niet warm genoeg – maar 
deze nazomer biedt nog hele mooie dagen. Helaas 
wordt het steeds eerder donker. De herfst, een 
periode waarin we toch weer meer binnen zullen zijn 
en wellicht ook weer meer binnen gaan doen. Muziek
luisteren, een goed boek lezen… 
gezelschapsspelletjes doen… noem maar op. Het is 
misschien ook een goede tijd om wat meer de stilte 
op te zoeken. De stilte van je huis, je kamer, je hart.

In de stilte kun je gemakkelijker ook God horen 
spreken. Ik wens ons, bij alle drukte van het 
dagelijkse leven – persoonlijk en in de wereld om ons
heen – momenten van echte stilte toe. Een stilte die 
zo weldadig kan zijn. 
Een mooie herfst!

Wim van den Berg, pastoor

Parochie

Vanuit het Kerkbestuur 
In onze kerkbestuursvergadering kwam er in 
september behoorlijk veel op de agenda en dat is 
niet verwonderlijk aan het begin van het nieuwe 
werkjaar. We spraken met onze penningmeester 
Fred Hallebeek over zijn verzoek om zijn taken aan 
het einde van dit kalenderjaar over te dragen. We 
zullen in de volgende vergadering agenderen wie 
hem kan opvolgen. We bespraken de stand van 
zaken van contact met collega’s in Eindhoven rond 
een oecumenische, studieuze Bijbelkring, we hebben
nagedacht over de invulling van een lezing in het 
voorjaar en over de mogelijkheid om een parochie-
uitstapje te organiseren naar de tentoonstelling over 
Maria Magdalena in het Catharijneconvent in Utrecht.
Ten slotte hebben we de eerste ervaring rond een 
nieuw initiatief gedeeld: de webmaster heeft een 
Youtubekanaal voor de parochie ingericht. De 
pastores zullen twee maal per maand een kort 
Youtubefilmpje maken als vooruitblik op de zondag. 
Het is een nieuwe manier van naar buiten treden, die
goed past in onze tijd en misschien ook andere 
doelgroepen bereikt. Misschien heeft u het eerste 
filmpje al gezien? U vindt het op onze website onder 
‘nieuws’ en het zou mooi zijn als u het ook via sociale
media verder verspreidt, want hoe meer mensen we 
bereiken hoe meer we ‘midden in de wereld’ zijn.

Bijeenkomst rond ‘schuld en vergeving’
In de liturgiegroep van onze parochie hebben we 
gesproken over de mogelijkheid om een collectieve 
boeteviering te houden voorafgaand aan de grote 
feesten in onze kerk. Sommigen van ons hebben 
daar goede ervaringen mee op andere plaatsen en 
we willen het dit jaar graag in onze parochie 
onderzoeken. Om dit inhoudelijk voor te bereiden en 
te horen of het idee gedragen wordt, organiseren we 



op donderdagavond 28 oktober om 19.30 uur een 
geloofsgesprek. De beide pastores zullen inleiden, 
de een over ‘schuld’ en de ander over ‘vergeving’ – 
als aanzet tot het gesprek. Iedereen is van harte 
welkom, we hopen op een goede opkomst!
 
Huwelijksinzegening
Vol vreugde kunnen we melden dat tijdens de 
eucharistieviering op 7 november het sacrament van 
de huwelijksinzegening zal worden bediend (met 
instemming van onze bisschop) aan Peter Wels en 
Margriet Promes. Wij wensen hen alle goeds en 
zegen toe voor hun verdere huwelijksleven.

Ds. Willem Boon met emeritaat
Ter gelegenheid van het emeritaat van ds. Willem 
Boon heeft er een feestelijke dienst plaats gevonden 
op 26 september jl. in Heerlen. Willem Boon is niet 
onbekend in onze parochie, en zeker niet in de kring 
van Maastricht. Begin vorige eeuw zocht een 
kerngroep Oud-Katholieken in Maastricht 
onderkomen voor hun diensten. Ze vonden 
gastvrijheid in de Evangelische Lutherse kerk in 
1914. Dit herhaalde zich in 2002. De Lutherse 
gemeente bood ons weer gastvrijheid. En zo 
ontmoetten wij ds. Willem Boon. En het werd meer 
dan een ontmoeting.

Wij streefden naar samenwerking wat resulteerde in 
gezamenlijke diensten bij grote feesten als Kerstmis 
en Pasen, samen aan het altaar afwisselend als 
voorganger en predikant. We respecteerden elkaars 
liturgie zonder ons te laten scheiden door liturgische 
voorschriftjes of woordklanken. Het was in aanvang 
een wat vreemde ervaring, even wennen aan elkaars
taal en geplogenheden, en wellicht meer nog aan het
thuiskomen met eigen achtergrond en verleden, thuis
komen in die ene plek waar hetzelfde woord gelezen 
werd, waar dezelfde Heer uitnodigde aan tafel te 
gaan. We vonden elkaar en voedden de 
oecumenische geest, de oecumenische beweging 

met woord en heilige daad. Willem was ook 
bekommerd om ons, ons genegen. Bij gelegenheid 
kwam hij ook in Eindhoven en van zijn genegenheid 
getuigen de twee kandelaars staande aan de 
lezenaar en het altaar, een geschenk van hem. Wij 
wensen Willem nog gezegende jaren samen met zijn 
echtgenote Gerda en danken hem voor zijn 
oecumenische geest in woord en daad.

Piet Coemans, emeritus pastoor
(Piet en Monique hebben onze parochie 
vertegenwoordigd bij het afscheid van ds. Willem 
Boon. Zij hebben onze dank en groeten aan hem 
overgebracht.)

Lezing Laudato Si
Als Groene Kerk willen we ons blijvend inzetten voor 
bewustwording van ons handelen en bij die 
bewustwording ons ook verdiepen in de spiritualiteit 
die ons hierin draagt en bemoedigt. Die vinden we 
o.a. in de encycliek van paus Franciscus Laudato Si 
en op 10 juni j.l. hield dhr. Frank Boomers hierover 
een boeiende lezing in onze parochie. Op die avond 
is afgesproken dat dit een vervolg zou krijgen op 
donderdag 14 oktober a.s. om 19.30 uur. Maar Frank
vroeg ons ook om die eerste lezing als parochie 
samen te verwerken en ons inhoudelijk voor te 
bereiden op de tweede avond. Dat vinden wij heel 
zinvol en daarom zal Herman Ueffing in de viering op
zondag 10 oktober hier inhoud aan geven. Onder de 
koffie zal Herman vervolgens met de aanwezigen in 
gesprek gaan als gezamenlijke voorbereiding. Frank 
Boomers is voornemens hierbij aanwezig te zijn, 
zodat hij ook weet wat de vragen en belangrijkste 
thema’s voor onze parochie zijn en daar op de 
tweede avond op in kan gaan in gesprek met ons. 
Het is een belangrijk thema en we hopen op een 
goede opkomst, zowel op zondag 10 als op 
donderdag 14 oktober!

Uitnodiging gemeentevergadering
Op zondag 17 oktober vindt de gemeentevergadering
plaats aansluitend aan de eucharistieviering. O.a. zal
de aanstaande synode onderwerp van gesprek zijn. 
Lector Herman Ueffing zal een korte inleiding houden
over groene spiritualiteit en er is voldoende ruimte 
om vragen te stellen. Van harte welkom!

Deurcollecte Ontwikkelingssamenwerking
De deurcollecte op zondag 17 oktober is bestemd 
voor ontwikkelingssamenwerking.  ‘Eén kerk of geen 
kerk,’ zei lang geleden een penningmeester van onze
kerk bij de invoering van de centrale honorering van 
de geestelijken. ‘Eén wereld of geen wereld,’ zou je 
tegenwoordig kunnen zeggen. De manier waarop in 
de rijke wereld wordt geleefd, heeft zijn gevolgen 
voor andere delen van onze planeet. 
Klimaatverstoring, natuurrampen en 



vluchtelingenstromen hebben met elkaar te maken 
en kunnen dan ook alleen in internationaal verband 
worden aangepakt. Om dat effectief te kunnen doen 
is er wederzijds begrip en respect vereist, die in 
ontwikkelingssamenwerking tot stand komt. Voor dat 
werk in kerkelijke verband vraagt het Collegiaal 
Bestuur uw bijdrage in de collecte. Als één kerk 
hebben we het tot nog toe gered; als één wereld 
kunnen we het redden. Reeds dank voor uw gaven. 

Landelijke kerk 

Onze nieuwe Aartsbisschop:
Impressie van de bisschopswijding
Zaterdag 18 september reisden we, Truus, Ria, Wim 
en ikzelf, af naar Deventer om de wijding van Bernd 
Wallet tot bisschop bij te wonen. Omdat ook Leonie, 
Jeroen en Maarten aanwezig waren mogen we 
stellen dat onze parochie goed vertegenwoordigd 
was.
Voor Ria en mij was deze viering een sluitstuk. We 
hebben destijds, anderhalf jaar geleden ook de 
viering van de verkiezing mee mogen maken. 
Destijds een sfeervolle viering waar tijdens het tellen 
van de stemmen de spanning voelbaar was. De 
volgende stap, de wijding zelf, liet helaas wegens 
corona nog een tijd op zich wachten.
Voor de wijding heeft het kapittel een mooie kerk 
weten te bemachtigen. Mooi omdat het een 
monumentaal gebouw is, gebouwd tussen 1450 en 
1525. Tevens heeft de Lebuïnuskerk voor de 
reformatie nog enige jaren als kathedraal 
gefunctioneerd. Ook na de splitsing tussen RKK en 
OKK zijn er nog diverse bisschoppen van Deventer 
geweest, die hebben echter nooit van de kathedraal 
gebruik gemaakt. In de praktijk waren ze pastoor in 
een van de parochies in het aartsbisdom. We kunnen
historisch gezien stellen dat de wijdingsviering een 
stukje thuiskomen voor een dag was. Van de 
bisschop vernamen we dat in deze ruimte samen met
ruim 250 gelovigen en gasten hebben kunnen vieren.
De Gertrudis kathedraal zou maximaal voor 49 
mensen ruimte geboden hebben binnen de geldende
anderhalve meter regelgeving.
Mogelijk hebben een aantal van jullie de viering via 
livestream gevolgd. Het eerste kwartier miste ik de 
Gertrudis. Daar is muziek en gezang een twee-
eenheid met het gebouw. Het koorspel rolt daar als 
het ware de kerk in. Hier in Deventer voelde de 
cantorij een beetje verloren aan. Gelukkig werd het 
na een kwartier beter. Technische afstemming van 
microfoons? Toen klank en gebouw elkaar vonden 
kwam er een goede sfeer tijdens de viering. We 
hebben er geen spijt van om er geweest zijn. Dit 
soort vieringen zijn toch een soort slagroom op de 
kerkelijke taart. Een mooie viering waarbij de 
Aartsbisschop en de aanwezigen terug kunnen kijken
op een geslaagde dag.

In een wereld die van toevalligheden aan elkaar 
hangt zat naast ons in de kerk een mevrouw die wij 
niet kenden, maar die ook woonachtig was in 
Veldhovenzoals wij. Zij was verder werkzaam als 
protestants pastoraal werkster in enkele 
Kempische/Veldhovense verpleeghuizen. Ze was er 
op uitnodiging van Elly, de vrouw van Bernd.

Gerrit Coppens

Impressie van de intronisatie
Na de feestelijke en intense viering op zaterdag, 
kwamen we zondag met een kleinere groep samen 
voor de vespers in de Gertrudis. Hier waren de 
parochianen van Utrecht, enkele vertegenwoordigers
uit de stad en de oecumene. Als kanunnik was ik bij 
deze viering aanwezig, want het Metropolitaan 
Kapittel ontvangt traditioneel de nieuwe 
aartsbisschop in de kathedraal. Vanwege de 
coronamaatregelen waren we in deze viering tevens 
de vertegenwoordiging van de Utrechtse 
geestelijkheid, die hier uiteraard in normalere tijden 
bij aanwezig was geweest. De intronisatie gebeurde 
met een indrukwekkend en speels ritueel: de 
bisschop stond buiten met de misdienaars, het 
Metropolitaan Kapittel stond binnen, vergezeld door 
de bisschoppen Dick Schoon en Joris Vercammen. 
De bisschop klopte driemaal op de deur met de staf 
die hij bij wijding in Deventer had ontvangen en 
daarop opende de deken de deur en heette de 
aartsbisschop welkom. Daarop wenste de 
aartsbisschop ons allen de vrede van de Heer toe en 
begon de processie naar het altaar. Op het 
hoogaltaar, prachtig versierd met rood-witte 
gladiolen, overhandigde de deken de bisschopsstaf 
van Utrecht die daar bij het terugtreden van mgr. 
Joris Vercammen werd neergelegd. Ten slotte 
geleidde de deken de aartsbisschop naar zijn zetel, 
al even schitterend versierd, waar de deken de 
aartsbisschop installeerde. Er klonk een instemmend 
en vreugdevol applaus door de kathedraal, toen de 
aartsbisschop ging zitten, met de bisschopsstaf in 
zijn hand. Hierop vervolgden we de vespers met 
psalmen en gebed, én met een gloedvolle prediking 
door de aartsbisschop, waarin hij de aanwezige 
kinderen betrok door vragen over de zetel en met 
ons allen deelde hij zijn geloof en hoop in de 
toekomst van de kerk(en) en het belang van haar 
aanwezigheid in de stad (steden). 
Na de vespers was er achter in de kathedraal een 
receptie en zo was er volop kans tot ontmoeting en 
uitwisseling. Het was een feestelijke afsluiting van 
een heel bijzonder weekend in onze kerk.

Leonie van Straaten

Bijeenkomst in de Ste Gertrudiskathedraal
Kerk en geloof in een seculiere samenleving is de 
titel van het boek dat is verschenen in de 
Publicatieserie van het Oud-Katholiek Seminarie ter 



nagedachtenis aan priester en theoloog Remco 
Robinson. Het boek bevat m.n. bijdragen uit de 
theologische nalatenschap van Remco. Er is een 
middag georganiseerd met lezingen en muziek om 
hierbij stil te staan. Aan deze middag werken Ruth 
Vennekens, Prof. dr. Chris Hermans, Mgr. dr. Joris 
Vercammen en dr. Mattijs Ploeger mee. Floris van 
Gils zal de muzikale omlijsting als organist 
verzorgen. 
Datum en tijd: 7 oktober 2021, 15.00 – 17.00 uur
Locatie: Ste. Gertrudiskathedraal, Willemsplantsoen 
2, Utrecht
Aanmelding kan tot 4 oktober per e-mail aan Peter-
Ben Smit: p.b.a.smit@uu.nl

Kerk in stad & regio 

Evensong weer opgestart

Alweer bijna 25 jaar vindt in de Catharinakerk 
maandelijks de Evensong plaats. Deze avonddienst 
wordt vrijwel geheel gezongen volgens de 
Anglicaanse traditie en bestaat uit psalmen, hymnen,
bijbellezingen en gebeden, met als hoogtepunten het
Magnificat en Nunc Dimittis. De zang wordt verzorgd 
door het koor Capella Vesperale en de voorgangers 
zijn afwisselend afkomstig van de verschillende 
kerkgenootschappen. Ondergetekende behoort ook 
tot de voorgangersgroep. Voor de liefhebbers van 
Engelse koormuziek zijn deze vieringen de moeite 
waard om er eens naar toe te gaan, het is ook een 
inspirerend moment bij het invallen van de avond. 
Na de coronastilte zijn de vieringen nu weer gepland 
op 17 oktober en 21 november om 17.00 uur. Op 24 
december wordt de traditionele zangdienst A Festival
of Lessons and Carols gezongen, maar - let op -, de 
aanvang is dan om 15.00 uur.
Meer informatie is te vinden op 
www.capellavesperale.nl   

Jeroen de Wit

Internationaal

Gezamenlijke brief kerkleiders
Paus Franciscus, de Anglicaanse aartsbisschop Jus-
tin Welby en oecumenisch patriarch Bartholomeus 
stellen voor het eerst in een gezamenlijke brief de ur-
gentie van milieuvraagstukken in relatie tot hardnek-
kige armoede aan de orde. Deze brief werd gepubli-
ceerd aan het begin van de periode voor de Schep-
ping die duurt van 1 september tot en met 4 oktober.
Deze periode wordt door veel christenen gevierd als 
een tijd en gelegenheid om te bidden en zorg te dra-
gen voor Gods schepping. De drie religieuze leiders 
roepen in hun brief gezamenlijk op om te bidden voor
de wereldleiders die zich voorbereiden op een confe-
rentie over het klimaat die in november in Glasgow 
plaats zal vinden.Er wordt niet alleen gevraagd om 
voor deze conferentie te bidden maar ook om na te 
denken over de keuzes die ieder persoonlijk moet 
maken als het aankomt op duurzaamheid en sociale 
gerechtigheid: ‘Daarom roepen wij, als leiders van 
onze kerken, allen op, ongeacht geloof of wereldbe-
schouwing, zich in te spannen om te luisteren naar 
de roep van de aarde en van arme mensen, eigen 
gedrag te onderzoeken en zich ertoe te verbinden 
zinvolle offers te brengen ter wille van de aarde die 
God ons heeft gegeven’, zo staat in de brief. De reli-
gieuze leiders pleiten voor solidariteit met de jeugd in
deze kwesties: ‘We horen vaak van jongeren die be-
seffen dat hun toekomst wordt bedreigd. In hun be-
lang moeten wij ervoor kiezen anders te eten, te rei-
zen, uit te geven, te investeren en te leven, waarbij 
wij niet alleen denken aan onmiddellijke belangen en 
winsten, maar ook aan toekomstige baten. We heb-
ben berouw over de zonden van onze generatie. Wij 
staan naast onze jongere broeders en zusters over 
de hele wereld in toegewijd gebed en vastberaden 
actie voor een toekomst die steeds meer overeen-
stemt met Gods beloften.’
Wie de gehele brief wil lezen, zie 
https://www.rkkerk.nl/wp-
content/uploads/2021/09/Gezamenlijke-Boodschap-
voor-de-Bescherming-van-de-Schepping.pdf

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2021/09/Gezamenlijke-Boodschap-voor-de-Bescherming-van-de-Schepping.pdf
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2021/09/Gezamenlijke-Boodschap-voor-de-Bescherming-van-de-Schepping.pdf
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2021/09/Gezamenlijke-Boodschap-voor-de-Bescherming-van-de-Schepping.pdf
http://www.capellavesperale.nl/


Agenda
De Voedselbank vraagt voor deze maand: 
Bakmeel

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

Do 07-10 10u00 – 11u45 Kerkbestuur
    10u30 – 12u00 Open Kerk
    12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch
    19u30 – 21u00 Oase
    19u30 – 21u30 Clustersynode online

Zo 10-10 10u30 – 12u00 Dienst van Schrift en 
Gebed
Zondag na Pinksteren 23 – Themaviering Laudato Si
Voorganger lector Herman Ueffing 
1ste lezing Wijsheid 7, 7-11
Graduale Psalm 119, 121-128
2e lezing Hebreeën 3, 7-14
Evangelie Marcus 10, 17-31
Aansluitend na de koffie gesprek n.a.v. thema 
Laudato Si als voorbereiding op de lezing op 14 
oktober (Frank Boomers)

Do 14-10 Gedachtenis van de H. Callistus, bisschop 
van Rome, martelaar

10u30 – 12u00 Bijbelgroep 
10u30 – 12u00 Open Kerk
12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch
19u30 – 21u00 Lezing (2e) door Frank 

         Boomers over Laudato Si

Zo 17-10 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
Zondag na Pinksteren 24
Voorganger assisterend pastoor Leonie van Straaten
1ste lezing Jesaja 29, 18-24
Graduale 124
2e lezing Hebreeën 4, 12-16
Evangelie Marcus 10, 35-45
Uitgangscollecte Ontwikkelingssamenwerking
12u15 – 13u45 Gemeentevergadering

Do 21-10 Gedachtenis van de H. Ursula en 
metgezellinnen, maagden en martelaressen
       10u30 – 12u00 Open Kerk
     12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch

Ma 25-10 14u00 – 16u00 Leesgroep

Wo 27-10 18u00 – 20u00 Samen eten in La Vita è 
Bella Wattstraat 70 Eindhoven  
Aanmelden vooraf bij lector Herman Ueffing 
(herman@ueffing.nl) 

Do 28-10 Feest van de HH. Simon en Judas, 
apostelen

    10u30 – 12u00 Open Kerk
    12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch
    19u30 – 21u00 Bijeenkomst over invoering 

   Viering van Vergeving

Zo 31-10 10u30 – 12u00 Eucharistieviering 
Allerheiligen
Voorganger emeritus pastoor Piet Coemans 
1ste lezing Wijsheid 3, 1-9
Graduale Psalm 138
2e lezing Openbaring 7, 2-4 en 9-17
Evangelie Matteüs 5, 1-12

Di 02-11 19u30 – 21u00 Vesperviering
Allerzielen
Voorganger pastoor Wim van den Berg
Lezing Romeinen 14, 7-12

Do 04-11 10u30 – 12u00 Open Kerk
    12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch
    19u30 – 21u00 Oase

Zo 07-11 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
H. Willibrordus, apostel der Nederlanden
Tijdens deze viering bediening 
van het sacrament van de huwelijksinzegening aan 
Peter Wels en Margriet Promes
Voorganger Wim van den Berg
1ste lezing Jesaja 52, 7-10
Graduale Psalm 96
2e lezing Hebreeën 13, 7-17
Evangelie Matteüs 25, 14-34

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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