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Vol verwachting
In deze dagen is menig kind vol verwachting wat hij 
of zij met Sinterklaas gaat krijgen. Hele lijstjes 
worden er gemaakt. Vol verwachting klopt hun hart. 
En misschien ook wel bij volwassen mensen. Vol 
verwachting zijn vraagt geduld en dat is vaak niet 
gemakkelijk. Toch is het tegelijkertijd mooi om uit te 
zien naar iets dat komen gaat. Je ergens op 
verheugen kan al vreugde geven. We zijn ook vol 
verwachting op weg naar Kerstmis, het feest van de 
geboorte van onze Heer. Vier weken lang bereiden 
we ons voor op dit feest. Vier weken lang advent. 
Iedere zondag een kaars erbij op de adventskrans, 
zo tellen we af. In deze weken geven we ons 
kerkgebouw een extra schoonmaakbeurt en 
misschien dat u thuis ook eens uitgebreid 
schoonmaakt. Een opgeruimd hart hoort daar ook bij.
Daarom dit jaar voor het eerst een viering waarin we 
stilstaan bij wat ons hart bezwaard. Vol verwachting 
zien we ook uit naar het einde van de coronacrisis. 
Die crisis die maar blijft voortduren en die ons steeds
weer beperkingen oplegt. Beperkingen die weliswaar 
noodzakelijk zijn maar ook hinderlijk. 
Verwachtingsvol zijn we ook naar het nieuwe jaar. 
Wat zal ons 2022 brengen? Meer vrede, meer 
aandacht voor ons milieu, voor de schepping? We 
hebben veel niet zelf in de hand, dat heeft ons de 

coronacrisis wel geleerd. Maar wanneer wij ons laten
leiden door het Evangelie en ons blijven inzetten voor
een rechtvaardige en eerlijke wereld dan kan er iets 
veranderen. Het begint altijd in het klein, net zoals 
het begon met de geboorte van een kind in een stal. 
Dat deze adventstijd ons weer opnieuw mag 
inspireren hiertoe. Vol verwachting klopt ons hart. 
Laten we dat hart ook laten kloppen voor onze 
naasten! 

Wim van den Berg, pastoor

Parochie

Vanuit het Kerkbestuur 

Diaconaal project
In de laatste gemeentevergadering bleek dat u als 
parochianen ervoor open staat om in de toekomst 
weer een Filipijnse priesterstudent financieel te 
steunen. Daarom heeft het kerkbestuur besloten om 
in het nieuwe werkjaar (2022/2023) hiermee te 
starten. Assisterend pastoor Leonie van Straaten zal 
begin 2022, na overleg met Missie St. Paulus, 
contact opnemen met het seminarie op de Filipijnen. 

Tentoonstelling over Maria Magdalena
Tijdens de gemeentevergadering in oktober hebben 
we gepolst of er interesse is om de tentoonstelling 
over Maria Magdalena in het Catharijneconvent als 
parochie te bezoeken. En die interesse was er, maar 
vanwege de aangescherpte coronamaatregelen 
hebben we als kerkbestuur besloten dit toch niet te 
organiseren. Uiteraard kunt u eventueel op eigen 
gelegenheid deze tentoonstelling bezoeken. Wellicht 
te combineren met de nieuwjaarsontmoeting in 
Utrecht. De tentoonstelling is de moeite waard. De 
tentoonstelling duurt nog tot 9 januari. 

Boek van het kwartaal
Vanaf 1 januari 2022 ligt er weer een boek klaar om 
te lenen. Ook dit boek gaat over onze 
parochiepatrones Maria Magdalena. Zoals
bekend is er nog steeds de mogelijkheid om de 
tentoonstelling over haar in het Catharijne
Convent in Utrecht te bezoeken. Het kwartaalboek; 
“Maria Magdalena, Geschiedenis en Geheimen” van 
Karen Ralls is mee te nemen, met vermelding van uw
naam in het uitleenschrift en de termijn dat u het wil 
lenen. Veel leesgenoegen!



Levensthema’s 
Zoals eerder in de nieuwsbrief gemeld, zijn er in dit 
werkjaar een viertal avonden voor jongvolwassenen 
in Eindhoven en omgeving. Op 2 december is de 
tweede avond gepland met het thema: Iedereen is 
wel eens bang… En jij? Een avond om het thema 
angst op verschillende wijzen te verkennen: gesprek,
stilte, theatrale werkvormen. We hopen dat er 
jongvolwassenen zijn die de drempel over komen, 
want door de pandemie is angst ook onder jongeren 
een groter thema geworden.

Poetsochtend 
Donderdag 9 december zijn weer ‘handen uit de 
mouwen’ gevraagd voor de halfjaarlijkse 
poetsochtend. We gaan dan dingen schoonmaken 
waarvoor in de wekelijkse onderhoudsbeurt niet 
voldoende tijd is. We starten om 09u30, halverwege 
de ochtend is er een gezellige koffiepauze met iets 
lekkers en de werkzaamheden eindigen om 11u45. 
Helpt u mee?

Viering van Schuld en Vergeving
Op donderdagavond 9 december zal er een viering 
zijn van Schuld en Vergeving. We staan in deze 
viering stil bij wat niet goed was, waar we 
tekortgeschoten zijn en waar we hebben nagelaten 
het goede te doen. We vragen God en elkaar om 
vergeving. Zo willen we ons voorbereiden op het 
Kerstfeest in deze adventstijd. U bent van harte 
welkom!

Adventscollecte
Op de zondagen in de advent is er iedere zondag 
een deurcollecte om het werk te steunen van 
‘Vluchtelingen in de Knel’. Een organisatie waarmee 
wij al jaren ons 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. 

Kerstavond viering 
Op 24 december om 19:00 uur is er – bij ongewijzigd 
coronabeleid – weer een Kerstavondviering. 
Laagdrempelig, voor ieder van ons die dit leest, en 
voor wijkbewoners. Wijkbewoners uit de naaste 
omgeving van onze kerk worden via publiciteit en 
persoonlijk bezoek benaderd, zoals bewoners van de
Paulus Staete-appartementen en de basisschool aan
de overkant van de Boschdijk. De opzet van de 
viering zal bestaan uit videofilm, kerstverhalen, 
muziek en zang. Ontmoeting na afloop met een 
versnapering is hopelijk dan nog steeds mogelijk! 
Ook u bent van harte welkom.

Lector Herman Ueffing

Week van de eenheid 
Zoals ieder jaar is er ook in 2022 een week van 
gebed voor de eenheid van de christenen: zondag 16
t/m zondag 23 januari. Het thema is dit jaar ‘Licht in 
het duister’. De Raad van Kerken Eindhoven 
organiseert in samenwerking met de Evangelische 
Alliantie Eindhoven in deze week dagelijkse vespers 
in verschillende kerken in de stad, waar mogelijk met 
twee voorgangers uit de verschillende kerken. Ook 
onze parochie werkt hieraan mee en we zullen zodra 
dit bekend is, informeren over de plaats en het tijdstip
van de dagelijkse vespers.

Deurcollecte op de derde zondag van de 
maand januari
Voor oud-katholieken is de kerk niet een wereldwijde 
uniforme eenheid, maar eerder een netwerk van 
lokale kerken. Die kunnen op verschillende punten 
van elkaar verschillen, maar blijven toch met elkaar 
in gemeenschap staan. En zo kan het een vreugde 
zijn om je eigen geloof in de ontmoeting met iemand 
van een andere kerk te verdiepen en te verrijken. Het
oecumenische werk waarbij onze kerk op 
verschillende niveaus en manieren betrokken is, 
bouwt aan deze ontmoetingen en daarmee aan de 
eenheid van de kerk. Voor dit werk vraagt het 
Collegiaal Bestuur op zondag 16 januari uw 
financiële bijdrage.

Oproep: uitbreiding leesgroep
Wegens afzegging van een aantal deelnemers, 
vanwege beperkingen door de leeftijd, wil de 
leesgroep graag nieuwe “leesgroepers” verwelkomen
op maandag 24 januari 2022, als
we starten met het nieuw te lezen boek. U bent
om “poolshoogte te nemen' ook welkom op de laatste
bijeenkomst van dit jaar op
maandagmiddag 20 december om 14:00 uur. 
Opgave bij Herman Ueffing (06-42185123 of 
herman@ueffing.nl).

Landelijke kerk 

Nieuwjaarsontmoeting Utrecht 
Op 2 januari zijn er om 16.00 uur traditiegetrouw de 
nieuwjaarsverspers in onze kathedraal. Tijdens deze 
vespers worden de nieuw verkozen kanunniken 
Louis Runhaar en Henk Schoon geïnstalleerd. Na 
afloop van de vespers is er een nieuwjaarsreceptie 
en daarmee gelegenheid om elkaar in ons bisdom te 
ontmoeten aan het begin van het nieuwe jaar.
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Kerk in stad & regio 

Wijkcontact Kronehoef ( + Mensfort, 
Rapenland & Barrier)
Op 8 november waren zo'n 30 mensen bijeen in de 
Islamitische Basisschool Tarieq, vlak bij onze kerk 
om de hoek, Frankrijkstraat 8. – Het was een 
'werkavond'. Na een opwarmer werd in vier groepen 
gebrainstormd over wat er beter kan in de onderlinge
contacten tussen wijkbewoners. Daar kwamen 
diverse voorstellen uit, die op de volgende 
bijeenkomst (op 8 december) worden uitgewerkt. Een
greep uit de voorstellen:
* wijkbewoners toeren in groepen door de wijk en 
bezoeken diverse locaties, zoals wijkgebouwen, 
moskee, kerkgebouwen (zoals onze kerk en de 
Emmauskerk), schoolgebouwen, die 
ontmoetingsplaatsen kunnen zijn;
* Boa’s (handhaving) doen mee met 
jongerenactiviteiten en kunnen zo informeel contact 
leggen;
* informatie over gemeentelijke buurtbudgetten 
(waardebonnen) ten behoeve van buurt- en 
wijkactiviteiten;
* het samen vieren van jaarlijkse hoogtij- en 
gedenkdagen (kerstmis, suikerfeest, dierendag, dag 
van de vluchtelingen e.d.);
* een buurtconcert en een cultureel festival;
* contacten met “buurtoma's”, sleutelfiguren met 
levenservaring, en maatjesgroep.
Conclusie (voorlopig): ook onze kerk kan meedoen 
met de openstelling op donderdagochtend (10:30 – 
12:00 uur), als open huis voor de wijk/buurt.

Wordt vervolgt, Herman Ueffing

Agenda zie volgende pagina's

Agenda zie volgende pagina's

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:piet.coemans@skynet.be


Agenda december 2021

De Voedselbank vraagt voor de maand 
december: smeerboter.

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

Do 09-12 09u30 – 11u45 Poetsochtend
    10u30 – 12u00 Open Kerk    

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

Viering van Schuld en Vergeving 
Voorganger pastoor Wim van den Berg
Lezing Deuteronomium 30, 11-14 en 19
Psalm 25
Evangelie Johannes 13, 34-35 en 15, 10-13

Zo 12-12 10u30 – 12u00 Dienst van Schrift en 
Gebed
3e zondag van de advent
Voorganger lector Herman Ueffing
1e lezing Sefanja 3, 14-20
Graduale Psalm 85
2e lezing Filippenzen 4, 4-9
Evangelie Lucas 3, 7-18
Uitgangscollecte voor Vluchtelingen in de Knel

Do 16-12 Gedachtenis van de H. Profeet Haggaï
   10u00 – 12u00 Bijbelgroep
   10u30 – 12u00 Open Kerk

12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch

Zo 19-12 10u30 -12u00 Eucharistieviering
4e zondag van de advent
Voorganger assisterend pastoor Leonie van 
Straaten
1e lezing Micha 5, 1-3
Graduale Psalm 80, 1-8
2e lezing Hebreeën 10, 5-10
Evangelie Lucas 1, 39-45
Uitgangscollecte voor Vluchtelingen in de Knel

Ma 20-12 14u00 – 16u00 Leesgroep

Do 23-12 Gedachtenis van HH. Aartsvaders 
Abraham, Isaak en Jakob

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

Vr 24-12 18u30 – 19u30 Kerstavondviering 
(laagdrempelig)
Voorganger lector Herman Ueffing
Collecte voor het Eindhovens Straatpastoraat

Za 25-12 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
Kerstdag
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1e lezing Jesaja 52, 7-10
Graduale Psalm 98
2e lezing Hebreeën 1, 1-12
Evangelie Johannes 1, 1-14

Wo 29-12 18u00 – 20u00 Samen eten in Het 
Cruydenhuisch, Kalmoesplein 73 Eindhoven 

Aanmelden vooraf bij lector 
Herman Ueffing (herman@ueffing.nl)

Do 30-12 10u30 – 12u00 Open kerk
12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch

Zo 02-01 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
Epifanie – Openbaring van onze Heer Jezus 
Christus aan de volken
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1e lezing Jesaja 60, 1-6
Gradualepsalm 72
2e lezing Efeziërs 3, 1-12
Evangelie Matteüs 2, 1-12
16u00 – 18u00 Nieuwjaarsontmoeting in Utrecht

mailto:herman@ueffing.nl


Agenda januari 2022

De Voedselbank vraagt voor de maand 
januari: pasta/rijst

Zo 02-01 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
Epifanie – Openbaring van onze Heer Jezus 
Christus aan de volken
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1e lezing Jesaja 60, 1-6
Gradualepsalm 72
2e lezing Efeziërs 3, 1-12
Evangelie Matteüs 2, 1-12
16u00 – 18u00 Nieuwjaarsontmoeting in Utrecht

Do 06-01 10u30 – 12u00 Open Kerk
12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch
19u30 – 21u00 Oase

Zo 09-01 10u30 – 12u00 Dienst van Schrift en 
Gebed
Eerste zondag na Epifanie - De doop van de 
Heer in de Jordaan
Voorganger lector Herman Ueffing
1e lezing Jesaja 40, 1-5 en 9-11
Gradualepsalm 104 1-13
2e lezing Titus 3, 4-7
Evangelie Lucas 3, 1516 en 21-22

Do 13-01 Gedachtenis van H. Hilarius, bisschop 
van Poitiers

10u30 – 12u00 Open Kerk
12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch
19u30 – 21u00 Kerkbestuur

Zo 16-01 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
Tweede zondag na Epifanie - Zondag van de 
bruiloft te Kana
Voorganger assisterend pastoor Leonie van 
Straaten
1e lezing Jesaja 62, 1-5
Graudalepsalm 96
2e lezing 1 Korintiërs 12, 1-11
Evangelie Johannes 2, 1-11
Uitgangscollecte Oecumenisch Werk

Zo 16-01 t/m zo 23-01 20u00: dagelijkse 
vespers vanwege week van gebed voor de 
eenheid van de christenen. Locaties worden t.z.t.
bekend gemaakt.

Do 20-01 Gedachtenis van de H. Fabianus, 
bisschop van Rome en van de H. Sebastianus, 
martelaren

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

Zo 23-01 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
Derde zondag na Epifanie
Voorganger emeritus pastoor Piet Coemans
1e lezing Jesaja 61, 1-9
Gradualepsalm 145, 13-21
2e lezing 1 Korintiërs 12, 12-27
Evangelie Lucas 4, 14-21

Ma 24-01 14u00 – 16u00 Leesgroep

Wo 26-01 18u00 – 20u00 Samen eten in La Vita
è Bella Wattstraat 70 Eindhoven  
Aanmelden vooraf bij lector Herman Ueffing 
(herman@ueffing.nl) 

Do 27-01  10u30 – 12u00 Bijbelgroep
10u30 – 12u00 Open Kerk
12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch
19u30 – 20u00 Liturgiecommissie

Zo 30-01 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
Opdracht van de Heer in de Tempel 
Voorganger pastoor Wim van den Berg – 
Predicatie pastor Jeroen de Wit
1e lezing Maleachi 3, 1-4
Gradualepsalm 84
2e lezing Hebreeën 2, 14-18
Evangelie Lucas 2, 22-32

Do 03-02 10u30 – 12u00 Open Kerk
12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch
19u30 – 21u00 Gesprek 

        over levensthema’s: 
Iedereen verlangt naar vrede… en jij?
19u30 – 21u00 Oase

Zo 06-02 10u30 – 12u00 Eucharistieviering
Vijfde zondag van Epifanie
Voorganger assisterend pastoor Leonie van 
Straaten
1e lezing Jesaja 6, 1-8
Gradualepsalm 138
2e lezing 1 Korintiërs 15, 1-11
Evangelie Lucas 5, 1-11
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