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De vreugde van ons geloof delen!
Deze dagen bereid ik mij voor op het tweejaarlijkse 
Inspiratiefestival dat eind oktober op Terschelling 
wordt gehouden en waar ik met mijn collega’s van de
7evende Hemel de aankomstceremonie op vrijdag, 
de theaterviering op zondag en een workshop op 
zaterdag mag verzorgen. Ruim 700 mensen hebben 
zich aangemeld in het verlangen naar nieuwe 
inspiratie op dit eiland, dat op zichzelf al een bron 
van inspiratie is dankzij de prachtige natuur. Voor mij 
voelt het als een zegen om hieraan mee te mogen 
werken, omdat het een verdichte ervaring is van wat 
we in de kerk altijd mogen ervaren: inspiratie 
ontvangen en doorgeven aan wie maar wil. Inspiratie 
die we in essentie ontlenen aan de vreugde van ons 
geloof. Als deze nieuwsbrief verschijnt, is het festival 
voorbij en hebt u er misschien iets over gelezen in 
bijvoorbeeld dagblad Trouw, dat er ook bij aanwezig 
is en de inspiratie verder zal verspreiden. Juist in 
deze tijd, waarin onze aandacht bij onze dierbare 
overledenen is en wij onze heiligen in de breedste zin
van het woord gedenken, is het kostbaar om de 
vreugde van het geloof en de zin in het leven te 
ervaren. We mogen elkaar bemoedigen en dat kan 
zeker ook door met humor en creativiteit de ernst van
het leven wat te relativeren. Het spel van de clown, 
die zich beweegt op de rand van ernst en humor, 
heeft mij hier al vaker mee geholpen. Gezegende 
mensen zijn wij, om elkaar en hopelijk velen tot 
zegen te zijn!

Leonie van Straaten, assisterend pastoor

Parochie

Vanuit het Kerkbestuur
De versoepelingen van de corona-maatregelen door 
de overheid maken het mogelijk om de stoelen in de 
kerk weer zo op te stellen als vóór corona. Er zijn ook
nog enkele stoelen vrijstaand van elkaar geplaatst 
voor mensen die nog liever afstand willen houden. 
De vredegroet blijft een knikken met het hoofd (geen 
hand geven). Voor de communie wordt weer een 
kring rond het altaar gevormd maar er wordt alleen 
de hostie uitgedeeld, geen wijn. Bij het koffiedrinken 
kan iedereen zoveel afstand houden als hem of haar 
gepast lijkt.
In de samenstelling van het kerkbestuur zijn enkele 
mutaties die aandacht vroegen in onze vergadering 
en waarover u hieronder meer leest. Duidelijk is in 
ieder geval, dat het kerkbestuur nieuwe leden nodig 
heeft!
Een parochie-uitstapje naar Museum 
Catharijneconvent in Utrecht is in voorbereiding. Er is
daar een tentoonstelling over Maria Magdalena te 
zien is. Nadere informatie hierover ontvangt u 
binnenkort via de mail.

Kerkmeesters 
Het kerkbestuur draagt zorg voor het reilen en zeilen 
van de parochie. Belangrijk werk dus dat gedaan 
wordt door vrijwilligers. Als men als kerkmeester be-
noemd wordt is dat voor vier jaar en na deze periode 
kan men nog eens vier jaar deze functie vervullen. 
De zittingstermijn als kerkmeester van Feli Platzer 
nadert de acht jaar en komt daarmee officieel tot een 
einde. Zij heeft aangegeven dat zij nog wel langer 
deze functie wil blijven vervullen. Het kerkbestuur 
steunt deze wens volledig, juist ook vanwege haar 
grote inzet en betrokkenheid. De vraag, om haar als 
kerkmeester nog een zekere tijd in ons bestuur te 
hebben, is voorgelegd aan onze bisschop. Hij kan 
haar, met dispensatie, nogmaals voor een zekere tijd
benoemen. Tevens heeft Fred Hallebeek aangege-
ven dat hij zijn taak als kerkmeester op korte termijn 
wil neerleggen. Dat vinden wij als kerkbestuur jam-
mer maar wij respecteren zijn beslissing. Wij zullen 
later nog stilstaan bij zijn afscheid als dit officieel zijn 
beslag heeft gevonden. Door het vertrek van Fred is 
er plek voor een nieuwe kerkmeester. 



Mocht u interesse hebben dan vernemen we dat 
graag. U kunt zich melden bij ondergetekende. De 
bisschop heeft Leonie van Straaten per 1 september 
jl. herbenoemd als kerkmeester voor een periode van
vier jaar. We zijn Leonie dankbaar dat ze naast haar 
werk als assisterend pastoor ook de taak als kerk-
meester wil blijven vervullen. We houden u op de 
hoogte over verdere ontwikkelingen in dezen.

Wim van den Berg, voorzitter kerkbestuur

Allerheiligen en Allerzielen
De dagen (rond) 1 en 2 november staan in het teken 
van Allerheiligen en Allerzielen. Op Allerheiligen eren
wij allen die voor eeuwig leven bij God, of zij nu heilig
verklaard zijn of niet. Zij vormen de ontelbare 
menigte die Johannes zag rondom het Lam en voor 
de troon van God. Wij mogen hun voorspraak 
inroepen. Dit jaar vieren we Allerheiligen op zondag
31 oktober. We vieren dan feestelijk de eucharistie. 
Op Allerzielen gedenken wij al onze dierbare 
overledenen. We doen dat tijdens een vesperviering 
op dinsdagavond 2 november. Eenieder is tijdens 
de viering in de gelegenheid om een kaarsje te 
branden voor hen die men wil gedenken. Welkom bij 
deze vieringen!

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!

Lunch voor senioren 
Vanwege de coronapandemie is het lang geleden, 
maar nu kan het weer: op donderdag 11 november is
er een lunch voor senioren in onze parochie. Ieder 
die zich hiertoe uitgenodigd voelt, is welkom, maar 
wel graag even aanmelden bij onze secretaris 
mevrouw Feli Platzer (contactgegevens staan achter 
in deze nieuwsbrief). Het is een mooie gelegenheid 
om elkaar in ontspannen en aandachtige sfeer te 
ontmoeten: 12u00 middaggebed en aansluitend 
lunch tot ongeveer 13u30. 

Wijkcontact Kronehoef (+ Mensfort, 
Rapenland&Barrier)
Via Omar Yahia, de gemeentelijk gebiedscoördinator,
was onze parochie uitgenodigd voor een grote 
wijkbijeenkomst. Op 4 oktober waren een 40-tal 
mensen bijeen in een zaal van Vitalis Kronehoef, 
naast de Petruskerk. Namens onze parochie daar 
aanwezig, nam ik deel aan het gesprek over de 
uitkomsten van een enquête over met name 

'polarisatie in de wijk'. De vertegenwoordigers van 
diverse instellingen en activiteiten in de wijk 
wisselden ervaringen uit. Ook wijkagenten, 
handhavers, schoolpersoneel en mensen van de 
moskee deden hun woordje. Deze bijeenkomst was 
een van de eersten in de gemeente Eindhoven. Een 
goede aanzet tot meer aandacht in de praktijk voor 
‘samenleven in verscheidenheid’. Belangrijk daarbij is
bovenal: hóe met elkaar in gesprek komen en elkaar 
echt leren kennen. Er is een goede stap gezet voor 
de volgende bijeenkomst, dat wordt een werksessie 
in de Islamitische basisschool Tarieq in de 
Frankrijkstraat, op 8 november a.s. De aanwezigheid 
van onze kerk wordt op prijs gesteld, heb ik gemerkt 
en is mij gezegd! (wordt vervolgd)

Herman Ueffing, lector

Deurcollecte op de derde zondag van de 
maand
Een aantal jaren geleden werd in het Zweedse 
Uppsala de overeenkomst getekend waarmee de 
oud-katholieke kerken van de Unie van Utrecht hun 
kerkelijke gemeenschap met de Kerk van Zweden 
vaststelden en bevestigden. In 2017 gebeurde 
datzelfde in Utrecht. Deze overeenkomst mag een 
mijlpaal worden genoemd in de geschiedenis van 
onze kerken. Niet alleen omdat de vorige 
overeenkomst alweer uit 1965 dateerde, maar vooral 
ook omdat hiermee een opening wordt gemaakt naar
oecumenische relaties met protestantse kerken. Zo 
dient de inzet van de Unie van Utrecht de zichtbare 
eenheid van de christelijke kerken. Voor dit 
belangrijke werk vraagt het Collegiaal Bestuur uw 
bijdrage in de deurcollecte van zondag 21 november.

Adventscollecte
Op zondag 28 november begint de advent. In de 
advent zal er iedere zondag een deurcollecte zijn om 
het werk te steunen van ‘Vluchtelingen in de Knel’. 
Een organisatie waarmee wij ons al jaren verbonden 
weten. Graag uw financiële steun hiervoor, maar 
zeker ook uw gebed gevraagd voor dit belangrijke 
werk, juist in deze tijd waarin er weer zoveel mensen 
op de vlucht zijn op zoek naar een veilige plek.

Landelijke kerk 

Algemene Synode
De Algemene Synode wordt dit jaar gehouden op 27 
november in de Bergkerk in Amersfoort. Gelukkig is 
er nu weer een fysieke bijeenkomst mogelijk!
Wat staat er onder andere op de agenda?
Het Collegiaal Bestuur legt verantwoording af voor 
het gevoerde beleid in 2020 door het jaarverslag en 



de jaarrekening 2020 voor te leggen aan de Synode. 
Voor het vaststellen van de begroting 2022 wordt 
goedkeuring aan de Synode gevraagd. Ook zal er 
gestemd worden over de kandidaten voor functies in 
het Presdium en de functie van Thesaurier Generaal.
Naast deze agendapunten zal de nota ‘Herijking 
Bestuur & Organisatie’ worden besproken om tot 
besluitvorming te komen. Deze nota beoogt meer 
transparantie en duidelijkheid in de organisatie te 
brengen en beschrijft verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van de diverse gremia in de 
organisatie. Een belangrijke verandering betreft de 
samenstelling van de Synode. Het Collegiaal bestuur
wordt ook lid van de Synode om uitdrukking te geven
aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de 
kerk. Synode betekent immers ‘samen op weg’. De 
Synode zal volgens de nieuwe plannen twee keer per
jaar samenkomen en synodalen zullen zich dus twee 
keer per jaar samen met hun parochiegemeenschap 
op de zitting moeten voorbereiden. Dat biedt de kans
voor een intensivering van het synodaal proces en 
daarmee voor meer betrokkenheid van alle leden met
de hele kerk. Daarnaast is er ook een trend naar 
centralisering in de organisatie te bespeuren, een 
ontwikkeling die ook vragen oproept. Op 27 
november zal er vast en zeker een levendige 
discussie over de geplande herijking van bestuur en 
organisatie van onze kerk worden gevoerd. Wie als 
toehoorder wil deelnemen aan de synode kan dit 
melden bij Feli Platzer (040-2432597 of 
okk.ehv.secretaris@gmail.com).

Feli Platzer, 1e synodaal

Kerk in stad & regio 

Raad van Kerken Eindhoven
In de vergadering van de Raad op 13 oktober is 
gesproken over de Week van Gebed voor de 
Eenheid van de Christenen, die jaarlijks in januari 
wordt gehouden. Ook dit jaar zal er in die week 
iedere avond een vesperviering zijn in Eindhoven, 
verzorgd door voorgangers van de aangesloten 
kerken. De planning wordt in de komende weken 
afgestemd met de kerken die verbonden zijn in de 
Evangelische Alliantie. In de Raad is uitgesproken 
dat we hopen dit jaar met hen samen te werken: dat 
zou weer een stapje verder zijn in het gezamenlijke 
optrekken in de oecumene. Verdere informatie 
hierover komt in de volgende Nieuwsbrief en op de 
website.

Agenda

De Voedselbank vraagt voor deze maand: 
ontbijtgranen

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

mailto:okk.ehv.secretaris@gmail.com


Zo 07-11 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
H. Willibrordus, apostel der Nederlanden
Tijdens deze viering bediening 
van het sacrament van de huwelijksinzegening van
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

Di 09-11 18u45 – 21u15 Diocesane vergadering 
online

Do 11-11 Feest van de H. Martinus, 
                                                   bisschop van Tours
   10u00 – 11u45 Kerkbestuur

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

Vr 12-11 14u00 – 22u00 St. Maartensviering voor 
geestelijkheid in Utrecht

Zo 14-11 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
Zondag na Pinksteren 28
Voorganger lector Herman Ueffing 
1ste lezing 1 Koningen 17, 8-16
Graduale Psalm 16
2e lezing Hebreeën 10, 19-25
Evangelie Marcus 12, 38 – 13, 2

Di 16-11 20u30 – 21u30 Clustersynode online

Do 18-11  10u30 – 12u00 Open Kerk
       10u30 – 12u00 Bijbelgroep

     12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch
        19u30 – 21u00 Liturgiecommissie

Zo 21-11 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
Laatste zondag na Pinksteren
Voorganger assisterend pastoor Leonie van Straaten
1ste lezing Sefanja 1, 14 – 2, 3
Graduale Psalm 93
2e lezing Openbaring 1, 1-8
Evangelie Marcus 13, 14-27
Uitgangscollecte Unie van Utrecht

Ma 22-11 14u00 – 16u00 Leesgroep

Wo 24-11 18u00 – 20u00 Samen eten in TONG 
SING, Sluisstraat 44, Geldrop.
Aanmelden vooraf bij lector Herman Ueffing 
(herman@ueffing.nl) 

Do 25-11 10u00 – 16u00 Studiedag geestelijkheid 
      10u30 – 12u00 Open Kerk
       12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch

Za 27-11 10u00 – 17u00  Landelijke Synode in de 
Bergkerk te Amersfoort

   
Zo 28-11 10u30 -12u00 Eucharistieviering
1ste zondag van de advent
Voorganger emeritus pastoor Piet Coemans
1e lezing Zacharia 14, 4-9
Graduale Psalm 50, 1-6
2e lezing 1 Tessalonicenzen 3, 9-13
Evangelie Lucas 21, 25-31
Uitgangscollecte voor vluchtelingen in de knel

Do 02-12 Gedachtenis van de H. Profeet Habakuk
    10u00 – 11u45 Kerkbestuur
    10u30 – 12u00 Open Kerk
    12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch
    19u30 – 21u00 Oase
    19u30 – 21u00 Gesprek over 

levensthema’s: Iedereen is wel eens bang… en jij?

Zo 05-12 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
2e zondag van de advent
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1e lezing Baruch 5, 1-9
Graduale Psalm 126
2e lezing Filippenzen 1, 3-11
Evangelie Lucas 3, 1-6
Uitgangscollecte voor vluchtelingen in de knel

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

mailto:herman@ueffing.nl
mailto:piet.coemans@skynet.be

