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Aandacht 
Nu de veertigdagentijd is begonnen zijn we op weg naar 
Pasen. Maar om Pasen echt te kunnen vieren is deze 
voorbereidingstijd noodzakelijk. Het mag een tijd zijn om in 
te keren. Om te zien wat er goed is in je leven en waar 
misschien verandering, ommekeer nodig is. Het mag een 
tijd zijn van meer aandacht voor de naaste, een tijd van 
meer aandacht voor het gebed en voor de 
gemeenschappelijke vieringen. Die aandacht voor de 
naaste kan eruit bestaan dat je geld geeft aan de 
vastenactie, wellicht door zelf iets te laten staan aan 
drinken, eten of snoepen. En het daarmee uitgespaarde 
geld te geven aan dit vastendoel. Of door wat meer van je 
vrije tijd te besteden aan de ander die naar je aandacht en 
zorg smacht. De aandacht voor het gebed, het 
persoonlijke contact met God, kan meer vorm krijgen door 
bijvoorbeeld elke dag een bepaalde tijd hiervoor in te 
ruimen. Gewoon een half uur stil zijn en horen wat God tot 
je zegt.  En meer aandacht voor de gemeenschappelijke 
vieringen zou er uit kunnen bestaan om op al de zondagen 
in deze periode te komen meevieren. We vieren daarom 
juist in deze tijd alle zondagen, dus ook de vierde, omdat 
ze een geheel vormen op weg naar Pasen. Het zijn zo 
maar wat suggesties, uiteraard is eenieder vrij om te doen 
wat hem of haar goeddunkt, maar op een of andere 
manier vormgeven aan deze veertigdagentijd kan maken 
dat Pasen echt Pasen wordt. Ik wens ons allen een goede 
voorbereidingstijd toe. 
 
Onze aandacht gaat in deze dagen juist ook uit naar 
Oekraïne. Wij weten ons verbonden met alle getroffen 
mensen en bidden om vrede. We doen dat met de 
woorden van dit lied:  
Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit. Het 
onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert, ontluistert 
alle waarde, o red ons, sterke Heer. 
Geef vrede, Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart. Deel 
ons uw liefde mede, die onze boosheid tart, die onze 
mond leert spreken en onze handen leidt. Maak ons een 
levend teken: uw vrede wint de strijd! 

Wim van den Berg, pastoor 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parochie 

 
Aswoensdag, begin van de veertigdagentijd 
Aswoensdag markeert het begin van de veertigdagentijd, 
de periode van de voorbereiding op Pasen. We lezen dan 
in het evangelie (Matteüs 6, 1-6 en 16-21) hoe Jezus over 
het geven van aalmoezen, het gebed en over het vasten 
denkt. Een helder begin voor een bijzondere tijd die de 
laatste jaren weer wat meer in de belangstelling is komen 
te staan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens de viering  
strooien we as op het hoofd.  
Als teken van berouw en vasten komt dit gebruik al in de 
bijbel veelvuldig voor. De boeteling strooide zich as over 
het hoofd. Vaak ging hij daarbij gehuld in een zak, die als 
boetekleed werd gedragen. Vandaar de uitdrukking ‘in zak 
en as zitten’. 
U bent van harte welkom in deze viering op woensdag 2 
maart om 19:30 uur in onze kerk. 

 
Toetreding nieuw lid 
Op zondag 30 januari j.l. is Adrie de Jong – Otte 
toegetreden als lid van onze Oud-Katholieke Parochie 
Maria Magdalena en daarmee tot de Oud-Katholieke Kerk 
van Nederland. Pastoor Wim heette haar van harte 
welkom en memoreerde haar deelname aan diverse 
activiteiten in de parochie, m.n. haar vertegenwoordigend 
lidmaatschap van de Raad van Kerken Eindhoven. 

 
 



 
Adrie van haar kant vertelde hoe zij zich meer en meer 
thuis was gaan voelen als gastlid in onze 
geloofsgemeenschap en op grond daarvan ook volop lid 
zijn wilde. Wij zeggen nogmaals proficiat aan haar! 

 
Stagiaire 
Vanaf begin april zal er een stagiaire in onze parochie 
werkzaam zijn. Thelma Schoon uit Utrecht zal vanuit haar 
opleiding aan het Oud-Katholiek Seminarie stage lopen bij 
ons en tevens ook in Zeeland. Pastoor Wim zal haar 
daarin begeleiden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de volgende nieuwsbrief zal zij zich aan ons voorstellen. 
Wij heten haar alvast welkom en wensen haar een goede 
stage toe.  

 
Werkzaamheden pastores 
Naast het werk in onze parochie, ass. pastoor Leonie 1 
dag en pastoor Wim 1,5 dag in de week, zijn de pastores 
ook actief voor de landelijke kerk. Zo is Leonie lid van het 
Metropolitaan Kapittel van Utrecht als kanunnik en lid van 
de bisschoppelijke commissie voor de liturgie. En per 1 
januari jl. is Wim benoemd tot lid van het College van 
Advies inzake Kerkelijke Rechtsaangelegenheden. 
Eveneens is hij deze maand toegetreden tot het bestuur 
van de Brabantse Kas, een fonds dat de Landelijke Kerk 
financieel ondersteunt. Daarnaast is hij gevraagd om deel 
uit te maken van de visitatiecommissie van het Semimarie 
als werkvelddeskundige. Naast het werk voor onze 
parochie en de landelijke kerk is Leonie ook 
studentenpastor voor de studenten van het Seminarie (1 
dag per week) en is Wim rector van de Oud-Katholieke 
Statie Zeeland (2 dagen per week). Zij zetten zich dus op 
talrijke plekken binnen onze kerk in en dragen zo bij aan 
het functioneren van de gehele kerk.  

 
Vanuit het Kerkbestuur 
De overdracht van het penningmeesterschap van Fred 
Hallebeek naar Gerrit Coppens zit in de laatste fase en zal 
binnenkort afgerond zijn. In de komende weken zal de 
jaarrekening 2021 opgesteld worden. De 
kascontrolecommissie bestaat uit Anne Marie van Neer en 
Bart Koolen. 
Het kerkbestuur heeft ook besproken op welke wijze dit 
jaar de vastenactie goed zichtbaar gemaakt kan worden. 

 
Vastenactie voor missionaire bisdom Nampula  
De vastenactie in de veertigdagentijd is dit jaar bestemd 
voor het bisdom Nampula van bisschop Manuel Ernesto 
van de Anglicaanse Kerk in Mozambique. In de 
nieuwsbrief van februari kon u al lezen over de 
problematiek van de vluchtelingen en het werk van  
 
 

 
bisschop Manuel. In vervolg daarop vertellen we nu over 
het actieplan, want dat kost veel geld naast alle energie en 
inzet van de parochianen. Gelukkig hebben trouwe 
partners aan bisschop Manuel steun toegezegd om dit 
project te kunnen financieren, maar er is niet genoeg geld. 
Er is nu enige tijdelijke en minimale noodhulp, maar er is 
meer en structurelere hulp nodig. Helpt u mee om de 
vluchtelingen perspectief te bieden? Bisschop Manuel wil 
zelfvoorzienende gemeenschappen vormen, een 
duurzame oplossing voor deze mensen die voorlopig niet 
terug kunnen keren naar huis.  
 
Dit is wat het project voor ogen heeft: 
- De 1500 families krijgen de eerste 
drie maanden voedselpakketten en 
schoon water. Dat kost € 30 per gezin 
voor drie maanden. 
- Er zijn ongeveer 250 ondervoede 
kinderen onder de 6 jaar; zij krijgen  
een half jaar lang verrijkte pap om  
aan te sterken. Een kooktoestel voor  
de verrijkte pap kost € 63 per 
gemeenschap. 
- In alle 30 gemeenschappen wordt aan mannen en 
vrouwen les gegeven in het verbouwen van eigen voedsel, 
zodat zij duurzaam zelfvoorzienend kunnen worden. De 
kerk heeft al een stuk grond beschikbaar gesteld, maar er 
is nog veel meer nodig. Zoals gereedschap en zaden voor 
gewassen. Gereedschap voor het verbouwen van voedsel 
kost per gemeenschap € 49. Aanschaf zaden voor een 
gezin: € 8 
- In het bisdom staan veel mangobomen die juist in deze 
tijd volop mango’s dragen. Zoveel zelfs dat een groot deel 
nooit op tijd opgegeten kan worden. Het is de bedoeling 
het overschot te drogen in de zon met behulp van 
droogbakken, die men zelf kan maken. Constructiehout, 
zaag, gaas erover tegen insecten en snijden maar die 
mango’s. Zo kun je al die mango’s toch nog goed bewaren 
en leveren die later in het jaar een gezonde aanvulling op 
de maaltijd. Hout, schroeven en gaas kosten per droogbak 
rond de € 24. 
- Ook is er katoenen stof 
nodig voor het maken van 
herbruikbare katoenen 
maandverbanden en zal  
er naailes gegeven worden 
hoe deze maandverbanden  
te maken. Een fikse rol 
katoen kost € 35 en een 
naaimachine kost per groep 
eenmalig € 200. 
- Er komen groepen vrijwilligers trainingen geven om 
besmetting met allerlei ziektes w.o. Corona te voorkomen 
en ook om zelfhulpgroepen op te richten en te begeleiden, 
o.a. vanwege opgelopen trauma’s. En er gebeurt nog veel 
meer. 
 
Het goede nieuws is dat er in het bisdom Nampula genoeg 
mensen staan te popelen om hun kwaliteiten in te zetten 
om voedselpakketten en schoon water rond te brengen, de 
verrijkte pap te bereiden en uit te delen, les te geven in het 
verbouwen en verwerken van voedsel of om vrouwen en 
meisjes te leren om herbruikbaar maandverband te 
naaien. Er worden nu al overal mensen opgeleid om 
trainingen te geven en om zelfhulpgroepen te begeleiden. 
 
 
 



 
 
Doet u vanuit Nederland mee en helpt u de vluchtelingen 
om een nieuw bestaan op te bouwen en de parochianen te 
ondersteunen in hun diaconale enthousiasme? 
 
Na elke viering is er de gelegenheid om u vastenoffer te 
geven in de deurcollecte. Om zichtbaar te maken hoe veel 
we al ingezameld hebben is er een ‘geldmeter’ gemaakt.  
 
U kunt u gaven ook overmaken via de bank: NL88 INGB 
0001 4062 94 t.n.v. Oud-Katholieke Parochie v/d H. Maria 
Magdalena, Eindhoven, o.v.v. vastenactie 2022.  
Dank bij voorbaat voor al uw gaven. 

 
    Sjoerd, kleinzoon van Herman Ueffing, heeft samen  
    met opa de ‘geldmeter’ voor de vastenactie gemaakt.  
    De geldmeter is bijna af, alleen nog de getallen erop. 

 
 
Lezing over het Credo 
Hoe klinkt de taal van het credo in onze moderne oren? 
De oude woorden, de moeilijke taal die vol theologische 
wijsheden lijkt te zitten… Past het nog wel om dit in onze 
tijd te zingen of te spreken? Vragen die opgekomen zijn 
onder onze parochianen en die we aan emeritus 
aartsbisschop Joris Vercammen hebben voorgelegd. We 
kijken er naar uit dat hij de lezing over het credo komt 
verzorgen op donderdagavond 24 maart om 19.30 uur. 
Van harte welkom, wel graag aanmelden bij onze 
secretaris Feli: okk.ehv.secretaris@gmail.com  

 
Poetsochtend in de kerk 
Op donderdag 31 maart is er weer een poetsochtend 
gepland. We beginnen om 9.30 uur en zullen met 
vereende krachten de kerk op zijn paasbest doen zijn. Hoe 
meer zielen hoe meer vreugd, hoe meer handen hoe 
lichter het werk. Dus: van harte welkom! Graag even 
aanmelden bij onze secretaris Feli: 
okk.ehv.secretaris@gmail.com zodat we weten hoeveel 
handen er beschikbaar zijn die ochtend. Aansluitend is 
iedereen om 12.00 uur uiteraard ook welkom bij ons 
wekelijkse middaggebed en aansluitende lunch (die u dan 
zelf meebrengt). 

 

 

 
Landelijke kerk  
 
Bisdomgroep  
Ons bisdom Utrecht is groot en daarom zijn we als 
geestelijken van dit bisdom in drie kleinere groepen 
opgedeeld, waarin we elkaar tweemaal per jaar 
ontmoeten. Als pastores van Eindhoven maken we deel uit 
van de Bisdomgroep Midden, samen met de pastores van 
Utrecht, Amersfoort, Culemborg, Schoonhoven en de 
geestelijke verzorgers in onze regio. We bezoeken elkaar 
zo mogelijk op locatie en op donderdag 10 maart 
ontvangen wij onze collega’s in Eindhoven voor 
ontmoeting, bezinning, gebed en maaltijd.  
 

Voorbereiding Synode 
Zaterdag 9 april a.s. is de datum waarop de 
voorjaarssynode is gepland. Het is fijn dat we als 
synodalen weer fysiek bijeen kunnen komen. Op 21 
februari heeft het Presidium agenda-overleg met het 
Collegiaal Bestuur met specifieke aandacht voor de 
bespreking van de voorstellen over herijking van bestuur 
en organisatie van de landelijke kerk. De agenda is op dit 
moment nog niet bekend. Het voorbereidende 
clusteroverleg voor de synodalen van het aartsbisdom 
Utrecht vindt plaats op 21 maart. 
Het definitieve verslag van de najaarssynode 2021 is nu 
beschikbaar. U kunt het verslag opvragen bij Feli Platzer, 
1e synodaal van onze parochie (telefoon: 0649420093, 
mail: feliplatzer@gmail.com). 

 

 
Kerk in stad & regio  
 
Open aanbod Bibliodans  
Nu de maatregelen zijn losgelaten, kan ook mijn 
dansaanbod weer starten en de eerste gelegenheid is 
donderdagavond 3 maart a.s. Die avond staat de 
Veertigdagentijd centraal: we onderzoeken de weg naar 
Pasen in beweging. Daarbij is het geen voorwaarde om 
goed te kunnen dansen, maar plezier in bewegen is wel 
een voorwaarde.  
Plaats: Gemeenschap De Hooge Berkt, Hooge Berkt 16 
(achterom) in Bergeijk. 
Tijd: 20.00 – 21.30 uur (welkom in avondgebed 19.30 uur) 
Onkosten: €10,- 
Aanmelden: leonie@hetwoordinbeweging.nl 
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Agenda 
De Voedselbank vraagt: Groenten in blik 
Elke zondag van de veertigdagentijd is er een 
uitgangscollecte. De opbrengst is voor de vastenactie. 
 
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 51 
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 
 
Do 10-03 10u00 – 11u45 Kerkbestuur 
                 10u30 – 12u00 Open Kerk 
                 12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch 
                 15u00 – 20u00 Bijeenkomst Bisdomgroep 
 
Za 12-03 10u00 – 16u00 Ontmoetingsdag Kleine 
Geloofsgemeenschappen Eindhoven-Veldhoven in de 
Immanuelkerk te Veldhoven. 
 
Zo 13-03 10u30 – 12u00 Dienst van Schrift en Gebed 
Tweede zondag van de veertigdagentijd 
Voorganger lector Herman Ueffing 
1e lezing Exodus 34, 27-35 
Gradualepsalm 27, 7-14 
2e lezing 1 Korintiërs 13, 1-13 
Evangelie Lucas 9, 28-36 
Uitgangscollecte Vastenactie 
 
Do 17-03 10u30 -12u00 Bijbelgroep 
                10u30 -12u00 Open Kerk 
                12u00- 13u00 Middaggebed en Lunch 
          
Zo 20-03 10u30 – 12u00 Eucharistieviering 
Derde zondag van de veertigdagentijd 
Voorganger assisterend pastoor Leonie van Straaten 
1e lezing Exodus 3, 1-15 
Gradualepsalm 103, 1-7 
2e lezing Romeinen 5, 1-11 
Evangelie Lucas 13, 1-9 
Uitgangscollecte Vastenactie 
 
Do 24-03 Gedachtenis van de H. Egbertus, priester 
                   10u30 – 12u00 Open Kerk 

      12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch                  
      19u30 – 21u00 Lezing over het Credo door    
                                     bisschop Joris Vercammen 

 
 
 

 

 
 
 
Zo 27-03 10u30 – 12u00 Eucharistieviering 
Vierde zondag van de veertigdagentijd 
Voorganger emeritus pastoor Piet Coemans 
1e lezing 2 Kronieken 36, 14-23 
Gradualepsalm 34, 1-11 
2e lezing 2 Korintiërs 5, 14-21 
Evangelie Lucas 15, 11-32 
Uitgangscollecte Vastenactie 
 
Di 29-03 16u00 – 21u30 Diocesane vergadering in 
Amersfoort 
 
Wo 30-03 18u00 – 20u00 Samen eten in Het 
Cruydenhuisch, Kalmoesplein 73 Eindhoven  
Aanmelden vooraf bij lector Herman Ueffing 
(herman@ueffing.nl 
 
Do 31-03 09u30 – 11u45 Poetsochtend kerk 
                  10u30 – 12u00 Open Kerk 
                  12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch 
                   
Zo 03-04 10u30 – 12u00 Eucharistieviering  
Vijfde zondag van de veertigdagentijd 
Voorganger pastoor Wim van den Berg 
1e lezing Jesaja 58, 7-10 
Gradualepsalm 126 
2e lezing Filippenzen 3, 7-14 
Evangelie Lucas 20 9-19 
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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