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Langzaam groeit het licht 
De kortste dag ligt achter ons en de dagen beginnen te 
lengen. Dat is goed voor ons gemoed en helpt ons het 
perspectief van de lente voor ogen te houden. In de 
samenleving en ook in onze kerk gaan we stapje voor 
stapje open. Het kwetsbare vlammetje van de hoop is in 
deze pandemie nooit helemaal gedoofd en het flakkert in 
deze weken op: kunnen we over enige tijd de pandemie 
van Covid 19 achter ons laten? Zal een volgende variant 
nog milder zijn en daarom minder ontregelen? We weten 
het nog niet, zoals veel ons niet bekend is.  
Juist dit niet-weten, ons wachten en geduld oefenen, de 
worsteling met het vertrouwen: juist dit alles tezamen 
bepaalt ons bij de weg van geloof. De pandemie beproeft 
ons vertrouwen, brengt ons bij het wezenlijke. Want wat 
wij het meeste missen, zegt ons wat het wezenlijke is: 
verbinding. En dat blijkt ook uit allerlei onderzoeken. 
Verbinding met elkaar en met de aarde – in Gods licht. 
Voor onze parochie en voor de hele kerk gaat het ook 
over het vieren in verbinding. Want natuurlijk is goed dat 
het online gebeurt en er via het beeldscherm mee gevierd 
kan worden, want dat is altijd nog beter dan niets. Maar 
lifestreamen háált het niet bij ‘life-vieren’: samenkomen 
in de eucharistieviering, inclusief het achtste sacrament 
van de koffie. Het samen vieren van de eucharistie, als 
Lichaam van Christus verzameld worden én als Lichaam 
van Christus bevestigd en gesterkt worden in die 
eucharistie: dat is een life event!  
De pandemie beproeft ons vertrouwen, maar kan ons ook 
sterker maken. Want als de pandemie ons zicht geeft op  
wat wezenlijk is, dan valt daar het licht op en kunnen we 
daar onze aandacht aan geven. Het licht dat op het 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

wezenlijke valt, die verbinding dus, helpt ons om niet weg 
te kijken als het moeilijk wordt om ons geloof in het leven 
en in de God van liefde te verwoorden én handen en 
voeten te geven. Om te blijven doen wat gedaan moet 
worden: liefde geven en recht doen aan ieder levend 
wezen. Het doet ertoe, dat wij het goede zeggen en het 
goede doen. Ook al is het nog zo klein en eenvoudig wat 
jij doet, wat ik doe: als wij het niet doen gebeurt het niet. 
Het doet ertoe, dat wij er zijn en ons inzetten in de geest 
van Jezus voor een bewoonbare wereld en een hartelijke 
kerk. Grote woorden, terwijl we ons zo klein kunnen 
voelen… En ja, we zijn kleine mensen – maar we mogen 
ook fier zijn en rechtop staan. Zo worden we immers 
geroepen als christenen! En zoiets hoor ik terug in een 
gedicht van Kelly Hillcoat, waarmee ik afsluit: 
‘Als je gezien moet worden, laat het dan zijn als het 
zonlicht dat ieder verwarmt en vertroost.’  

Leonie van Straaten, assisterend pastoor 

 
 
Parochie 
 
Vanuit het Kerkbestuur 
Samenstelling kerkbestuur 
Fred Hallebeek is per 31 december 2021 teruggetreden 
als kerkmeester. Met ingang van 1 januari 2022 is Gerrit 
Coppens door aartsbisschop Bernd Wallet benoemd als 
kerkmeester en volgt hij Fred op in de rol van 
penningmeester.  
Op 31 januari 2022 eindigt de zittingstermijn van 
kerkmeester Feli Platzer. De aartsbisschop heeft haar per 
1 februari herbenoemd voor een periode van twee jaar.  
Als kerkbestuur zijn we Fred dankbaar voor zijn bewezen 
diensten en verheugen we ons dat Gerrit deze taak op 
zich wil nemen. Ook Feli zijn we dankbaar, dat zij de extra 
termijn na de vele jaren van inzet opnieuw van harte op 
zich neemt. 
 
Onderhoud kerkgebouw 
Het kerkbestuur heeft afgelopen jaar een 
meerjarenonderhoudsplan (MJOP) laten opstellen door 
een ingenieursbureau. De in dit plan aangegeven 
werkzaamheden moeten de komende vier jaar stap voor 
stap worden uitgevoerd. Voor dit jaar staan in ieder geval  
reparaties aan de dakranden, het schoonmaken van de 
dakgoten en het repareren van scheuren in de 
binnenmuren gepland.  
 
 



 
Deurcollecte op de derde zondag van de maand voor het 
Jongerenwerk 
Het jongerenwerk in onze kerk kent al een lange en ook 
stevige traditie. Generaties zijn opgegroeid met de 
jeugdkampen en ook al weer aardig wat jaren hebben we 
vrijgestelde pastores voor het jongerenwerk. Zo proberen 
we wat waardevol is in ons eigen leven door te geven aan 
wie na ons komen. Behoeft dit werk dan nog een 
aanbeveling? Het Collegiaal Bestuur rekent op uw gulle 
bijdrage in de collecte op zondag 20 februari. 
 
Vastenactie voor missionaire bisdom Nampula 
De vastenactie (start begin maart) is dit jaar bestemd voor 
het bisdom Nampula van bisschop Manuel Ernesto van de 
Anglicaanse Kerk in Mozambique. Hij heeft zich de 
afgelopen jaren volop en met succes ingezet voor de 
opvang van Congolese en Boeroendese vluchtelingen in 
het vluchtelingenkamp Marratane. Bisschop Manuel staat 
nu voor weer een grote uitdaging. In de loop van 2021 is 
er door invallen van extremistenstrijders, die uit het 
Midden Oosten verjaagd werden, een nieuwe 
vluchtelingenstroom op gang gekomen: dit keer vanuit 
onveilig geworden noordelijke landsgedeelten. Een deel 
van deze vluchtelingen is opgevangen in VN kampen. 
Anderen vluchtten naar familie in veilige regio’s. Deze 
families kunnen zelf maar nauwelijks het hoofd boven 
water houden en kunnen hun gevluchte familie eigenlijk 
na een eerste noodopvang niet langer onderhouden. De 
laatste (grote) groep vluchtelingen die niemand opvangt, 
heeft rond de steden Nampula en Pemba hutjes gebouwd 
en probeert daar te overleven. 
Bisschop Manuel doet meer dan 200% zijn best voor een 
totaal-aanpak van deze problemen. Hij is volop betrokken 
bij de vredesonderhandelingen in het noorden van zijn 
bisdom. Daarnaast heeft hij ook een actieplan opgesteld 
om de vluchtelingen die niet in kampen worden 
opgevangen, praktisch te ondersteunen. In 30 parochies 
verblijven rond 1500 gevluchte gezinnen. Stelt u zich eens 
voor: 50 gezinnen per kleine arme parochie verzorgen, te 
eten geven en opvangen. U begrijpt het gelijk: de nood is 
zeer hoog! De opbrengst van de vastenactie zal bestemd 
zijn voor dit doel. In de volgende nieuwsbrief zullen we 
nog wat meer vertellen over dit werk van bisschop 
Manuel.  
 
Leesgroep 
Je kunt je nog steeds aanmelden om mee te doen met de 
Leesgroep. Op maandag 28 februari komen we weer 
bijeen van 14-16 uur (en vervolgens op elke 4e maandag 
van de maand). 
Gestart wordt met een nieuw boek: Rik Torfs, “De kerk is 
fantastisch”. Een uitdagende titel. Daar willen wij meer 
van weten en vooral van elkaar, wat wij daarvan vinden!  
Voel je je ook aangesproken? Doe mee en meld je aan bij 
Herman Ueffing (herman@ueffing.nl). 
 
 

 

 

Landelijke kerk  
 
Oud-Katholieken Congres 
Van 1 tot 4 september zal het Internationaal Oud-
Katholieken Congres plaatsvinden in Bonn. Het thema van 
deze dagen luidt: ‘Voor het leven’. De komende tijd zullen 
we met meer informatie hierover komen. Mocht u 
interesse hebben om deel te nemen dan kunt u de data 
alvast noteren. Vanuit onze parochie zijn er al een aantal 
mensen die hebben aangegeven dat ze zullen deelnemen. 
Voor meer informatie of ook aanmelding kunt u zich 
wenden tot één van de kerkbestuursleden of bij één van 
de pastores.  

 
Kerk in stad & regio  
 

Luchthaven: Mist 
Er was dichte mist op Eindhoven Airport. Het was zeer 
druk in de terminal, de toegang tot de security was 
gesloten, en mensen stonden dicht opeengepakt, tegen 
elkaar aan te dringen. Er hing een zekere spanning in de 
lucht, mensen waren ongeduldig en boos. Er stond een 
rijtje marechaussees toe te kijken. Toen ging de toegang 
open, en de terminal stroomde vrij snel leeg, en de 
situatie begon weer op normaal te lijken. Ik sprak een 
paar van de marechaussees aan. Ze zeiden dat het een 
belangrijke taak is, om de mensen rustig te houden. In 
zo’n situatie zijn ze al gauw opgewonden, en zeker als er 
alcohol bij komt kijken, kan het uit de hand lopen. Als ze 
daar alleen maar gaan staan, werkt dat al rustgevend. De 
marechaussee is een belangrijke aanwezigheid op het 
vliegveld. Ik heb ze zegen op hun werk gewenst. Ook de 
gebedsruimte is een rustgevende plek. Even uitblazen, 
even je emoties neerleggen, in een gebed of in een 
meditatie. Een plek waar je je verhaal kwijt kan. Emoties 
reguleren, zorgen dat die emoties niet uit de hand lopen, 
maar een plek krijgen. Een fysieke plek, of een plek bij 
God. Hoe nodig is dat in deze tijd, waar mensen er zo 
gauw op gaan slaan als iets ze niet bevalt… 

Mirjam van Nie, luchthavenpastor 
 
Ontmoetingsdag Kleine Geloofsgemeenschappen 
Op 12 maart a.s. vindt in de Immanuelkerk in Veldhoven 
een studie- en ontmoetingsdag plaats met als thema 
‘Christen zijn in deze wereld’. Het initiatief voor deze dag 
gaat uit van de oecumenische geloofsgemeenschap ‘De 
Kapel’ (de voormalige Studentenkapel) ter gelegenheid 
van haar 40-jarig jubileum vorig jaar. Medeorganisatoren 
zijn de Geloofsgemeenschap Augustinus uit Eindhoven, de 
geloofsgemeenschap Oase uit Veldhoven, de Stichting 
Oecumenische Vieringen Eindhoven (SOVE) en de Oud-
Katholieke parochie Maria Magdalena. 
Op het programma staat een inleiding over het thema 
door de bekende cultuurtheoloog Frank Bosman. 
Daarnaast is er een viertal maatschappelijke organisaties,  
 
 



die zich in het kort voorstellen, waarna in kleine groepen 
gesprekken plaats hebben. Het zijn de Wasven Boerderij 
(ecologie/duurzaamheid), Vluchtelingen in de Knel, 
Exodus (opvang ex-delinquenten) en Present 
(diaconie/dienstbaarheid). In de gesprekken zal worden 
ingegaan op de thema's: “invloed”, “polarisatie”, 
“onmacht” en “kleine steentjes die de stroming in de 
rivier verleggen”. – De dag wordt omlijst met samenzang 
en koorzang bij de afsluitende korte vesperdienst. 
Geïnteresseerd? Stuur een mail naar 
okk.ehv.secretaris@gmail.com of bel 06-49420093 
voor verdere informatie en aanmelding (vóór 24 februari). 

Feli Platzer, Herman Ueffing 
 
 
 

Agenda 
De Voedselbank vraagt: Soep 
 
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 
 
Do 10-02 Gedachtenis van de H. Scholastica, kloosterlinge 
    10u00 - 11u45 Kerkbestuur 
    10u30- 12u00 Open Kerk 
    12u00 -13u00 Middaggebed en Lunch 
 
Zo 13-02 10u30 – 12u00 Dienst van Schrift en Gebed 
Zesde zondag na Epifanie 
Voorganger pastor Arno Drissen  
1e lezing Jeremia 17, 5-10 
Gradualepsalm 1 
2e lezing 1 Korintiërs 15, 12-20 
Evangelie Lucas 6, 17-26 
 
Do 17-02 10u30 – 12u00 Bijbelgroep 
     10u30 – 12u00 Open Kerk 
     12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch 
 
Zo 20-02 10u30 – 12u00 Eucharistieviering 
Zevende zondag na Epifanie 
Voorganger pastoor Wim van den Berg 
1e lezing Genesis 45, 3-11 en 15 
Gradualepsalm 37, 1-11 
2e lezing 1 Korintiërs 15, 35-49 
Evangelie Lucas 6, 27-38 
Uitgangscollecte Jongerenwerk 
 

Wo 23-02 18u00 - 20u00 Samen eten in TONG SING, 
Sluisstraat 44, Geldrop. 
Aanmelden vooraf bij lector Herman Ueffing 
(herman@ueffing.nl)  
Do 24-02 Feest van de H. Mattias, apostel 
 10u30 - 12u00 Open Kerk 
 10u30 - 12u00 Vrijwilligersbijeenkomst 
 12u00 - 13u00 Middaggebed en Lunch met 

       Senioren 
 
Zo 27-02 Inspiratiebericht op website en via email 
 
Ma 28-02 14u00 - 16u00 Leesgroep 
 
Wo 02-03 19u30 - 20u30  
Dienst van Schrift en Gebed met asoplegging 
Aswoensdag 
Voorganger pastoor Wim van den Berg 
1e lezing Amos 5, 6-15 
Gradualepsalm 57 
2e lezing 2 Korintiërs 5, 20 – 6, 10 
Evangelie Matteüs 6, 1-6 en 16-21 
 
Do 03-03 10u30 – 12u00 Open Kerk 
     12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch 
     19u30 – 21u00 Oase 
 
Zo 06-03 10u30 – 12u00 Eucharistieviering 
Eerste zondag van de veertigdagentijd 
Voorganger pastoor Wim van den Berg 
1e lezing Deuteronomium 5, 6-21 
Gradualepsalm 81 
2e lezing Romeinen 10, 8-13 
Evangelie Lucas 4, 1-13  
Uitgangscollecte Vastenactie 
 

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 Gerrit Coppens 
Gerrit.coppens@gmail.com / 06-44836465 
rekeningnummer NL88 INGB 0001 4062 94 
t.n.v. Oud-Katholieke Parochie v/d H. Maria 
Magdalena, Eindhoven  
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