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Licht dat terugkomt! 
Het feest van Pasen valt midden in de maand april: we 
gaan de weg met Jezus Christus ten einde toe, door lijden 
en dood heen – maar ons oog blijft onderweg gericht op 
zijn verrijzenis. Een geheim wat we nooit helemaal 
doorgronden, maar waar we wel vanuit mogen leven. Als 
christenen getuigen we immers van leven, dwars door 
alles heen. Het kruis is een realiteit in onze wereld, die 
gekleurd wordt door oorlog en angst. Het kruis is ook een 
realiteit in onze levens, als ziekte, eenzaamheid en rouw 
op onze weg komen – maar dit alles heeft niet het laatste 
woord. Het licht overwint, want leven en liefde zijn sterker 
dan de dood en al het dodende. Dit is gezien in Jezus 
Christus en daarom mogen wij opgewekte mensen zijn, 
verbonden in geloof.  
In mij zingt deze weken regelmatig het lied van Marijke de 
Bruijne: ‘Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, 
vrede die bij ons blijft.’ Een getuigenis van geloof in en 
hoop op leven en licht. En ja, ook op vrede. Door het te 
zingen, wordt mijn geloof altijd net iets sterker. Het licht 
van de zon, waar we terwijl ik dit schrijf al dagenlang van 
genieten, herinnert ons aan het licht van de schepping: 
God sprak ‘licht’ en het was licht en het licht was goed. Dit 
licht komt terug uit den hoge, midden in de wereld – de 
Mensenzoon komt menselijk nabij. Het natuurlijke licht van 
de lente stemt ons hoopvol: overal zijn vogels aan het 
nestelen, overal groeien knoppen en hier en daar bloeit de 
bloesem. Hoop die niet sterven wil: het leven keert iedere 
lente terug en dat mag ons bemoedigen en doen 
vertrouwen op nieuw leven, altijd weer. In dit vertrouwen 
én met vurige hoop klinkt in onze kerken het gebed om 
vrede, terwijl vrede ver weg lijkt. De wereldvrede is een 
moeizaam gebeuren, maar de vrede van Christus blijft – 
daar hoeven we ons ‘alleen maar’ voor te openen. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Met deze mijmeringen over licht, hoop en vrede bidden we 
dat het Pasen mag worden, voor de christenen in Rusland, 
de christenen in Oekraïne, de christenen in Nederland – 
voor álle christenen. Het licht van verrijzenis zal het kruis 
volledig omstralen. Dat hopen we en geloven we, en zo 
wensen we ons allen die bijzondere vreugde toe – ook 
namens ons kerkbestuur en pastoor Wim van den Berg: 
een Zalig Pasen! 
 

Leonie van Straaten, assisterend, pastoor 

 
 

Parochie 
 

Bert de Laat 
°Best 18 november 1948 +Eindhoven 23 maart 2022 
Echtgenoot van Nettie de Laat-van den Bos 
 
Oktober 2010… probleem voor pastoors en koren: 
organisten. Door, ik weet niet meer wie, werd mij de naam 
Bert de Laat toegefluisterd. Een telefoontje maakte het 
eerste contact.. Ja, Bert was organist en kende de 
Pauluskerk, maar de OK, dat was hem niet erg bekend. 
Een huisbezoek zorgde voor het vervolg: hij was bereid 
eens te komen… en is blijven komen. Op 10 november 
2011 liet hij zich als gastlid registreren… verpande hij een 
stukje van zijn hart aan onze kerk en gemeenschap. Hij 
was er niet elke dienst, dat kon niet want hij was ook 
elders geëngageerd, o.a. in de St.Odulphuskerk in Best, 
en die plek was hem dierbaar, het was zijn thuisbasis. En 
zo werd Bert een van onze organisten. Hij was geen 
beroepsorganist, maar deed het wel aardig goed. Met die 
gregoriaanse tintjes, daar had hij het wel moeilijk mee. Hij 
is dan een tijdje orgelles gaan volgen, maar die 
gregoriaanse…. Neen, dat ging er niet meer in! Maria, 
Jezus’ moeder was hem zeer dierbaar. ‘Op vrije 
momenten’ klonk regelmatig  een Marialied.  
Na de dienst was hij meestal snel weg. Koffiedrinken zat 
er niet in, zijn liefde en zorg voor Nettie, zijn echtgenote, 
had voorrang op de koffie. Ook aan enige vorming nam hij 
zelden of nooit deel, maar op ongeziene momenten kon je 
hem wel aantreffen in de kerk: Bart, onze hoofdkoster, 
noemde Bert wel eens: hoofd van onze technische dienst! 
Voor technische klussen stond hij altijd klaar, zelfs als het 
ging over de vuilbakken, steevast stonden ze klaar als de 
reinigingsdienst passeerde. Hij had ook wel zijn eigen 
scherpe kantjes, koppig en eigenwijs, maar wie heeft dat 
niet! De laatste tijd echter nam de inzet af… de jaren, de 
gezondheid… in deze liet hij zich niet kennen 
Dank je wel Bert. Mogen de hemelse orgeltonen, 
aangesterkt door ons klein orgeltje, je oren eeuwig strelen. 
Ook dank aan Nettie voor de vele uren dat je Bert moest 
missen omwille van ons. 
‘Alles heeft zijn tijd’, zo werd gelezen bij de uitvaart. En het 
loflied van Maria klonk: ‘Iedere tijd gaat zijn genade naar 
allen die eerbiedig met Hem leven, want geweldig is mijn 
God’. Zijn eeuwige tijd is aangebroken, het moge ons een 
nieuwe verbinding schenken. 

Emeritus pastoor Piet Coemans 



 
 
Viering van Schuld en Vergeving 
Op 28 oktober j.l. hielden we in onze parochie een avond 
over het thema ‘schuld en vergeving’, omdat we in de 
liturgiegroep het voorstel hadden ontwikkeld om stil te 
staan bij schuld en vergeving in een avondgebed, 
voorafgaand aan de grote feesten van Kerstmis en Pasen. 
Het is een oud en goed gebruik om in die 
voorbereidingstijd na te denken over wat ons hart 
bezwaard opdat niets de viering van het feest van Pasen 
in de weg zit. Het is een prachtig aanbod van ons 
christelijk geloof dat vergeving altijd mogelijk is, dat we 
altijd nieuwe kansen krijgen.  
Niet iedereen was meteen enthousiast over het voorstel, 
maar er was ook niemand echt op tegen om dit uit te 
proberen, dat was in ieder geval de conclusie van de 
liturgiegroep. Op 9 december hielden we dan ook voor het 
eerst een viering van schuld en vergeving en op 7 april 
zullen we dit opnieuw doen, als voorbereiding op Pasen. 
We hebben nog niet geëvalueerd hoe dit ervaren is, dat 
zullen we doen als we het een paar keer hebben 
meegemaakt.  
 

Goede Week en Pasen 
Op zondag 10 april begint de Goede Week met de viering 
van Palmzondag. De benaming van ‘goede’ week verwijst 
naar het heil dat alle mensen in de dood en de verrijzenis 
van Jezus wordt aangezegd. De liturgie van Palmzondag 
combineert twee herinneringen: de gedachtenis van de 
intocht van Jezus en die van zijn lijden en sterven. 
Vreugde en droefheid liggen vlak bij elkaar. We zullen op 
deze zondag de ‘palmtakjes’ (van de buxusstruik) wijden 
ter herinnering aan het gejuich, waarmee men Jezus bij 
zijn intocht in Jeruzalem ontving. Palmen zijn het symbool 
voor de koning. We nemen het palmtakje mee naar huis 
en geven het een plaats bij het kruisbeeld. Het 
lijdensverhaal wordt voorgelezen. Aan de vooravond 
(woensdagavond dus) van Witte Donderdag wijdt onze 
aartsbisschop te midden van de geestelijkheid en alle 
gelovigen in de Ste. Getrudiskathedraal in Utrecht de 
heilige oliën, die nodig zijn voor de sacramenten van doop, 
vormsel, ambtswijdingen en ziekenzalving, en ook bij een 
kerkwijding en altaarwijding. U kunt hierbij aanwezig zijn 
(voor meer informatie hierover kunt u zich wenden tot één 
van de pastores). Op de avond van Witte Donderdag zelf 
vieren we feestelijk de eucharistie waarin we het Laatste  
Avondmaal gedenken. Het evangelie van de voetwassing 
herinnert ons aan de dienst die de Heer ons bewijst en die 
ook wij elkaar verplicht zijn. De viering eindigt in stilte 
nadat de H. Communie uit het tabernakel naar de sacristie 
is gebracht. Het altaar wordt dan ontdaan van de 
altaardwaal. De volgende dag, Goede Vrijdag, begint de 
avondviering ook weer in stilte. In deze viering staat het 
lijdensverhaal en de kruisverering centraal. Ook deze 
viering eindigt in stilte. Deze stilte zet zich voort op 
paaszaterdag, ook wel Stille Zaterdag genoemd. Kerk en 
altaar blijven leeg. Het is de grote rustdag tussen dood en 
opstanding. Van zaterdag op zondag vindt de Paaswake 
plaats. Om deze voor iedereen mogelijk te maken begint 
deze in onze parochie om 21.00 uur. In de paaswake 
zegenen we het vuur en ontsteken we de paaskaars. Het 
doopwater wordt gewijd en we hernieuwen onze 
doopbeloften. We luisteren naar verschillende 
schriftlezingen en horen hoe het graf leeg is. Jezus is 
verrezen uit de doden. We vieren eucharistie en daarmee 
 
 

 
 
mogen we de Verrezene in ons midden weten onder de 
gedaanten van brood en wijn.  Dit vieren we nogmaals 
uitdrukkelijk op Paaszondag met een feestelijke 
eucharistieviering. U bent van harte welkom bij al deze 
vieringen.  
 

Thelma Schoon stelt zich voor 
Vanaf eind maart zal ik beginnen met mijn stage in de 
parochie van de H. Maria Magdalena in Eindhoven en de 
statie van de H. Augustinus in Middelburg, onder 
begeleiding van pastoor Wim van den Berg. Daarvoor stel 
ik me graag kort aan u voor.  
Mijn naam is Thelma Schoon. Ik ben 26 jaar oud en woon 
in Utrecht. Als pastoors- en domineesdochter ben ik in het 
Noord-Hollandse Enkhuizen geboren en getogen en daar 
van jongs af aan bekend geraakt met zowel de 
protestantse als de oud-katholieke traditie. De liefde voor 
de kerkelijke gemeenschap en de liturgie is daar ontstaan 
en gegroeid en zo ben ik op mijn achttiende naar 
Groningen vertrokken om theologie te gaan studeren. In 
deze stad heb ik mijn bachelor en master tot 
gemeentepredikant gevolgd aan de Rijksuniversiteit 
Groningen en de Protestantse Theologische Universiteit. 
Momenteel ben ik bij laatstgenoemde aan het afstuderen 
met een onderzoek naar het Kerkasiel in Den Haag in 
2018-2019. In 2020 ben ik begonnen aan de opleiding van 
het Oud-Katholiek Seminarie. In dat jaar ben ik tevens 
aangesteld als jongerenpastor van het aartsbisdom 
Utrecht. Vanuit die functie probeer ik oud-katholieke 
jongeren met elkaar in contact te brengen middels allerlei 
activiteiten.  
De komende 
periode zal u mijn 
gezicht geregeld 
zien. Ik verheug 
me er op u te 
ontmoeten, uw 
gemeenschap 
beter te leren 
kennen en me 
onder te dompelen 
in alle facetten van 
het kerk-zijn.  
Graag tot ziens!  

 
Stagiaire Thelma Schoon 

 
 
 

Vanuit het Kerkbestuur 
Het kerkbestuur heeft in de vergadering op 10 maart 
gesproken over de mogelijkheid om weer een 
priesterstudent financieel te ondersteunen. In de 
gemeentevergadering afgelopen najaar bleek hiervoor 
voldoende draagvlak te zijn. Assisterend pastoor Leonie 
van Straaten zal met Missie St. Paulus overleggen of er 
weer een priesterstudent van de Onafhankelijke Kerk van 
de Filipijnen financiële ondersteuning nodig heeft. 
Pastoor Wim van den Berg heeft het Strijps Kamerkoor 
gevraagd om in de paaswake met een afvaardiging te 
komen zingen. 
Verder heeft het kerkbestuur het plan opgevat om dit jaar 
deel te nemen aan de dodenherdenking op 4 mei van de 
gemeente Eindhoven. 
 

 



 
 
Programma jongvolwassenen 
Op onze beleidsdag in 2021 besloten we om vanaf 
september van datzelfde jaar een experiment te starten 
om jongere mensen te bereiken in Eindhoven en 
omgeving. Daartoe heeft assisterend pastoor Leonie van 
Straaten een viertal avonden georganiseerd rondom 
thema’s die, zo hoopten we, studenten zou aantrekken. 
We hoorden immers dat juist voor die groep door de 
pandemie thema’s zoals eenzaamheid en vriendschap 
actueel waren. Om de doelgroep te bereiken gebruikten 
we Facebook en ging Leonie in contact met de TUE, 
Fontys en enkele christelijke studentenverenigingen. De 
reacties op ons initiatief waren heel positief, de benaderde 
organisaties werkten mee aan p.r. via hun kanalen, maar 
aanmeldingen kregen we tot nu toe niet. Wel waren er 
enkele parochianen, die dachten dat het een open aanbod 
was. Dat is dus niet zo: ook de vierde avond op donderdag 
21 april over ‘eenzaamheid’ is alleen voor 
jongvolwassenen bedoeld. Misschien ten overvloede: 
mocht u belangstelling hebben in een gespreksgroep, dan 
kunt u zich altijd melden bij de pastores om te overleggen 
welke bestaande gespreksgroep in onze parochie passend 
zou zijn. 
 

Boek van het kwartaal 
Vanaf 1 april 2022 ligt er weer een boek klaar om te lenen. 
Dit boek gaat over een interessant onderdeel van de 
geschiedenis van onze Oud-Katholieke Kerk, namelijk de 
positie van vrouwen, die zich organiseerden in de Bond 
van Oud-Katholieke Vrouwen in Nederland. Het boek is 
getiteld: Vrouwen houden de kerk wakker, naar een 
uitspraak van Mgr. P.J. Jans in 1979. Het is uitgegeven bij 
gelegenheid van het 80-jarig bestaan van de Bond (1927 – 
2007). Het kwartaalboek (geschreven en samengesteld 
door Will Keman en Ineke Schenk) is mee te nemen, met 
vermelding van uw naam in het uitleenschrift en de termijn 
dat u het wilt lenen.  
 

Vastenactie voor missionaire bisdom Nampula  
In de vorige twee nieuwsbrieven hebt u kunnen lezen dat 
de vastenactie dit jaar bestemd is voor het anglicaanse 
bisdom Nampula in Mozambique. Na elke viering in onze 
kerk 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. 
 
 

Landelijke kerk  
 

Voorjaarssynode 
De 95e synode werd op 21 november 2020 
bijeengeroepen. Door de lockdown kon men echter niet in 
fysieke vorm bijeenkomen maar moest de vergadering via 
zoom gehouden worden. Dat had als gevolg dat de twee 
belangrijke documenten ‘Veilige Kerk’ en ‘Herijking 
Bestuur & Organisatie’ niet diepgaand genoeg besproken 
konden worden. In 2021 werden de besprekingen tijdens 
een voorjaars- en een najaarssynode voortgezet, telkens 
via zoom. Het document ‘Veilige Kerk’ is in de  
 
 
 

 
 
najaarssynode aangenomen. De nota Bestuur & 
Organisatie staat nu ter bespreking en besluitvorming op 
de agenda van het vierde deel van de 95e synode. Een 
ander belangrijk agendapunt is de toelichting op het tot 
stand komen van het nieuwe meerjarenbeleidsplan met 
daarin de plannen voor duurzame financiering van de 
OKKN. De synode vindt plaats op 9 april in de Bergkerk in 
Amersfoort. Als u als toehoorder wilt deelnemen, kunt u 
zich bij mij melden. 

Feli Platzer, 1e synodaal 
 

Oud-Katholiekencongres Bonn 
Van 1 tot 4 september is het Internationale Oud-
Katholieken Congres in Bonn, Duitsland. Er is een 
veelzijdig programma met workshops, ontmoetingen, 
lezingen en vieringen. Alles staat onder het thema ‘Fürs 
Leben’. Het is altijd een bijzonder gebeuren, om met velen 
vanuit de Unie van Utrecht samen te zijn en elkaar in de 
breedte van de internationale kerk te ontmoeten. Voor 
meer informatie kunt u terecht op de website: 
www.iak2022.de Vanuit de parochie zullen er een aantal 
mensen naar toe gaan, waaronder de beide pastores.  
 
 

Kerk in stad & regio  
 

Open aanbod dans 
Op donderdagavond 28 april verzorgt assisterend pastoor 
Leonie van Straaten weer een avond Bibliodans over 
‘Pasen dansen’. We vieren Pasen en in de Paastijd dient 
zich de vraag aan: wat betekent het om opgewekte 
mensen te zijn? We onderzoeken een Bijbelverhaal over 
de dood, het dodende en over opgewekt worden. Het is 
een onderzoek in beweging: wat vertelt de beweging ons 
over ons eigen leven en geloven?  
Tijd: 20u00-21u30 
Locatie: Kapel Hooge Berkt Gemeenschap, Hooge Berkt 
16, Bergeijk 
Onkosten: € 12,50 
Aanmelden: www.hoogeberkt.nl/pasen-dansen 
 
 

Agenda 
 
De Voedselbank vraagt: Houdbare melk 
 
Zo 03-04 10u30 – 12u00 Eucharistieviering 
Vijfde zondag van de veertigdagentijd 
Voorganger pastoor Wim van den Berg – Predicatie door 
Margriet Wels - Promes 
1e lezing Jesaja 58, 7-10 
Gradualepsalm 126 
2e lezing Filippenzen 3, 7-14 
Evangelie Lucas 20 9-19 
Uitgangscollecte Vastenactie 
 
Do 07-04 10u30 – 12u00 Open Kerk   
    12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch 

   19u30 – 20u30 Viering van Schuld en Vergeving  
Voorganger assisterend pastoor Leonie van Straaten 
Genesis 33,1-4 
Psalm 130 
Lucas 15,11-32 
                   
 
 

http://www.iak2022.de/
http://www.hoogeberkt.nl/pasen-dansen


 
 
Zo 10-04 10u30 -12u00 Eucharistieviering 
Palmzondag – Begin van de Goede Week 
Voorganger emeritus pastoor Piet Coemans 
Evangelie bij de palmwijding Lucas 19, 29-40 
1e lezing Jesaja 50, 4-7 
Gradualepsalm 73, 13-20 
2e lezing Filippenzen 2, 5-11 
Evangelie Lucas 22, 1-23, 56 
Uitgangscollecte Vastenactie  
 
Wo 13-04  
Vooravond Witte Donderdag 
19u30 Chrismamis, zegening van de heilige oliën in de 
Ste. Getrudiskathedraal in Utrecht 
 
Do 14-04 Witte Donderdag 
                   10u00 – 11u45 Kerkbestuur 
                   10u30 – 12u00 Open Kerk   
       12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch 
19u30 Eucharistieviering 
Witte Donderdag – Avondmis 
Voorganger pastoor Wim van den Berg 
1e lezing Exodus 12, 1-14 
Gradualepsalm 81 
2e lezing 1 Korintiërs 11, 23-32 
Evangelie Johannes 13, 1-15 
Evangelie aan het slot Johannes 14, 15-31 
  
Vr 15-04 19u30 – 21u00 Schriftlezing,  
                                                    Kruisverering en Gebed 
Goede Vrijdag  
Voorganger lector Herman Ueffing 
1e lezing Wijsheid 2, 1 en 12-24 
Gradualepsalm 69, 14-22 
2e lezing Exodus 12, 21-28 
Evangelie Johannes 18, 1 – 19, 42 
 
Za 16-04 21u00 – 23u00 Paaswake met Eucharistieviering 
Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus 
Voorganger emeritus pastoor Piet Coemans 
1e lezing Genesis 1, 1-2, 3 
2e lezing Exodus 14, 15 – 1, 1a 
3e lezing Sefanja 3, 12-20 
1e lezing N.T. Romeinen 6, 3-11 
Evangelie Lucas 24, 1-10 
 
Zo 17-04 10u30 – 12u00 Eucharistieviering 
Eerste zondag van Pasen 
Voorganger pastoor Wim van den Berg 
1e lezing Handelingen 10, 34-43 
Gradualepsalm  118, 15-24 
2e lezing Kolossenzen 3, 1-4 
Evangelie Johannes 20, 1-18 
Uitgangscollecte Zusterkerken 
 
Do 21-04 Gedachtenis van de H. Anselmus, bisschop van 
Canterbury 
 10u30 – 12u00 Bijbelgroep 
 10u30 – 12u00 Open Kerk   
 12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch  
 19u30 – 21u00 Oase   
             19u30 – 21u00 Avond jongvolwassenen met        
                   thema: Iedereen is wel eens eenzaam… en jij? 
 
 
 
 

 
 
Zo 24-04 10u30 – 12u00 Eucharistieviering 
Tweede zondag van Pasen – “Beloken Pasen”  
Voorganger emeritus pastoor Piet Coemans 
1e lezing Handelingen 2, 42-47 
Gradualepsalm 111 
2e lezing Openbaring 1, 12b-20 
Evangelie Lucas 24, 13-35 
 
Ma 25-04 14u00 – 16u00 Leesgroep 
 
Wo 27-04 18u00 – 12u00 Samen eten in La Vita è Bella 
Wattstraat 70 Eindhoven   
Aanmelden vooraf bij lector Herman Ueffing 
(herman@ueffing.nl) 
 
Do 28-04 10u30 - 12u00 Open Kerk   
    12u00 - 13u00 Middaggebed en Lunch   
                   
Zo 01-05 10u30 – 12u00 Eucharistieviering 
Derde zondag van Pasen 
Voorganger pastoor Wim van den Berg en Predicatie 
stagiaire Thelma Schoon 
1e lezing Handelingen 5, 17-29 
Gradualepsalm 33, 1-11 
2e lezing Openbaring 5, 6-14 
Evangelie Lucas 24, 35-48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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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