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‘Christus is verrezen! Hij is waarlijk 
opgestaan!’ 
Dit mochten we tot driemaal uitroepen in de paaswake. 
Vol vreugde dat na de ervaring van het lijden en de dood 
op Goede Vrijdag er weer nieuw leven mogelijk is. Niet de 
dood, niet de vernietiging, maar het leven heeft het 
laatste woord. God maakt steeds weer een nieuw begin. 
En dat is nodig in onze wereld, een wereld waar oorlog en 
chaos nooit ver weg is. Zeker nu niet, nu de oorlog maar 
voortduurt in Oekraïne. Genoeg om ons zorgen over te 
maken. Ook in ons eigen dagelijkse leven zijn er zorgen, 
verdriet, lijden en dood. Maar als je durft te kijken, net als 
Maria Magdalena, door je tranen heen, dan zie je de 
Verrezen Heer, dan zie je dat er zoveel tekenen van hoop 
zijn, dan zie je nieuw leven. De natuur is er in deze lente 
een prachtige uiting van. Ik kan zo genieten van al het 
frisse groen, zo puur en zo mooi nieuw. En dan wij 
mensen zelf, weer naar buiten, soms zelfs al zonder jas. 
Dat naar buiten gaan deden de leerlingen van Jezus ook 
na zijn verrijzen uit de dood, maar ze waren nog vol 
verdriet en teleurstelling en konden Jezus in eerste 
instantie niet herkennen. Hun ogen waren nog gesloten, 
maar dan worden ze geopend als Jezus het brood breekt. 
En zij merken op dat hun hart al geraakt was toen Jezus 
hen onderweg de Schriften uitlegde. Genieten van het 
nieuwe leven mag en kan iedereen. En dat is een groot 
goed. Maar als christenen mogen we ervaren dat in 
Christus ons God zelf tegemoetkomt als de God die 
mensen nabij is. Heel bijzonder mogen we dat dus 
ervaren wanneer wij luisteren naar zijn Woord en tijdens 
het breken van het Brood en het zegenen van de Beker. 
Niet de lijdende Jezus komt onder ons, maar de Verrezen 
Christus. U bent allen van harte uitgenodigd om te komen
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

meevieren met onze zondagse vieringen, zowel de 
eucharistievieringen alsook de Diensten van Schrift en 
Gebed om dat te ervaren. Christus is verrezen, hij is 
waarlijk opgestaan en is midden onder ons. Durf te kijken 
en zie hem staan.  

Wim van den Berg, pastoor 

 
 
Parochie 
 

Gemeentevergadering 12 mei a.s.  
De voorjaarsgemeentevergadering vindt plaats op 
donderdag 12 mei van 19u30 – 21u00. De 
penningmeester Gerrit Coppens zal een overzicht geven 
van de financiën in 2021. De secretaris Feli Platzer zal aan 
de hand van het parochie-jaarverslag terugblikken op het 
reilen en zeilen van onze parochie in 2021. Als 1e synodaal 
van onze parochie zal Feli Platzer u informeren over de 
Synode. Ten slotte zal Thelma Schoon over haar werk als 
jongerenpastor in ons bisdom vertellen. 
Daarna is er voldoende tijd ingeruimd voor de inbreng van 
u, de parochianen. Het kerkbestuur hoort graag uw 
mening over de gang van zaken, uw ideeën en adviezen, 
uw opbouwende kritiek en uw eventuele vragen. Pastores 
en kerkbestuursleden zien uit naar een inspirerende 
ontmoeting met u allen! 
 

Vanuit het Kerkbestuur 
Filipijnse priesterstudent 
De Filipijnse priesterstudent die wij financieel onder onze 
hoede hadden, is afgestudeerd en dankbaar voor de 
financiële ondersteuning door onze parochie. Op advies 
van Missie St. Paulus zal voor de toekomstige 
ondersteuning van priesterstudenten een fonds ingericht 
worden, het Maria-Magdalenafonds. Onze parochie zal 
voor het komend studiejaar € 1000,-- in het fonds storten.  
Alle leden van het kerkbestuur en alle parochianen zijn 
opgeroepen ideeën te verzamelen hoe op een creatieve 
manier het geld voor het Maria-Magdalenafonds 
bijeengebracht kan worden. 
 
Opbrengst vastenactie 
Via de Bisschoppelijke Commissie Sint Paulus wordt het 
missionaire bisdom Nampula in Mozambique, waar 
Bisschop Manuel bevlogen leiding geeft, al vele jaren 
gesteund. De vastenactie van dit jaar was bestemd voor 
hulp aan vluchtelingen die uit noordelijke landsgedeelten 
in het bisdom Nampula veiligheid zoeken en door de arme  
 



parochies daar opgevangen worden. Zoals u aan de  
geldmeter die gedurende de Veertigdagentijd in de kerk 
stond hebt kunnen zien, is er het mooie bedrag van € 
527,- bij elkaar gebracht. Hartelijk dank voor uw gulle 
gaven! 
 
Beleidsdag kerkbestuur 
Op 24 mei houdt het kerkbestuur de jaarlijkse beleidsdag 
bij Gemeenschap De Hooge Berkt in Bergeijk. We zullen 
ons bezinnen op het beleid, of en hoe we doen wat we in 
het beleidsplan 2020-2024 hebben vastgelegd. Het is goed 
om eens per jaar in een rustige omgeving als bestuur bij 
elkaar te komen om te reflecteren op de gang van zaken 
en het gevoerde beleid en om weer nieuwe lijnen uit te 
zetten voor het komende werkjaar.  
 
 

Landelijke kerk  
 
Paasgroet 
In deze paastijd wijzen we graag nog eens op de 
Paasgroet van de aartsbisschop. Mocht u die nog niet 
gelezen hebben, dan bevelen wij dat van harte aan. U 
vindt deze op de landelijke site: 
https://oudkatholiek.nl/nieuws/2022/04/paasgroet-4/ 
 
 

Kerk in stad & regio  
 
Conctact met de wijk 
Op 13 april j.l. was er een bijeenkomst in de Emmauskerk 
in het kader van het gemeentelijk traject “Samenleven in 
Verscheidenheid”. Wij – ondergetekende en verschillende 
professionals die werkzaam zijn in en voor diverse 
buurten in de wijk – deden mee aan een 'proefsessie 
wijkdialoog' met als thema “armoede en inclusie (hoe er 
mee om te gaan)”. In een paar groepen gingen de 
deelnemers de dialoog aan met elkaar: korte 
kennismaking, delen van ervaringen met armoede, 
vertellen wat je dromen zijn en welke stap je wil zetten. 
De gesprekken werden geleid door twee mensen van 
“Eindhoven in Dialoog”. Een bijzonder goede ervaring 
vond eenieder! 
– Het project “Wijkdialoog”wordt verspreid in de hele 
stad. Er zijn al 12 Dialoogplekken. De gemeente faciliteert. 
Ook onze kerk zou ruimte kunnen bieden om Dialoogplek 
te worden voor de buurt rondom onze kerk. Als mogelijke 
gespreksleider heeft ondergetekende zich opgegeven 
voor een instructie- 2 dagdelen-training. Voor nadere 
informatie zie de website: www.eindhovenindialoog.nl. 

Herman Ueffing 
 
N.B.: op 21 april is ook deelgenomen aan de Iftarmaaltijd 
in Basisschool Tarieq (Frankrijkstraat 79 = om de hoek, in 
de nabijheid). Tijdens die bijeenkomst is het 
Dialoogproject besproken en heeft de burgemeester ook 
het woord gevoerd. 
 

Dodenherdenking 4 mei 
Op 4 mei om 20.00 uur is er dit jaar weer een fysieke 
herdenkingsbijeenkomst bij de Oude Toren in Eindhoven. 
De organisatie is medegedeeld dat van onze Oud-
Katholieke Parochie Maria Magdalena een delegatie 
aanwezig zal zijn met een bloemstuk. Pastoor Wim van 
den Berg en lector Herman Ueffing zullen acte de 
présence geven en daarmee blijk geven van onze 
parochiële betrokkenheid bij de herdenking van de 
doden, m.n. in de IIe Wereldoorlog in Eindhoven e.o. Ook 
u bent uiteraard uitgenodigd aan deze 
herdenkingsplechtigheid deel te nemen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
De Voedselbank vraagt: Bakboter, smeerboter en olie 
 
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 

https://oudkatholiek.nl/nieuws/2022/04/paasgroet-4/
http://www.eindhovenindialoog.nl/


 
Di 03-05 19u30 – 21u00 Liturgiecommissie 
 
Do 05-05 10u30 – 12u00 Open Kerk 
                  12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch 
                  19u30 – 21u00 Oase 
 
Zo 08-05 10u30 -12u00 Dienst van Schrift en Gebed 
Vierde zondag van Pasen 
Voorganger pastor Arno Drissen 
1e lezing Handelingen 13, 26-33 
Gradualepsalm 100 
2e lezing Openbaring 7, 9-17 
Evangelie Johannes 10, 22-30 
 
Do 12-05 Gedachtenis van de H. Pancratius, martelaar  
                 10u30 – 12u00 Open Kerk 
                 12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch 
                 13u00 – 14u30 Kerkbestuur 
                 19u30 – 21u00 Gemeentevergadering 
 
Zo 15-05 10u30 – 12u00 Eucharistieviering  
Vijfde zondag van Pasen 
Voorganger assisterend pastoor Leonie van Straaten 
1e lezing Handelingen 13, 44-52 
Gradualepsalm 145, 1-12 
2e lezing Openbaring 19, 1-9 
Evangelie Johannes 13, 31-35 
Uitgangscollecte Missie St. Paulus 
 
Do 19-05 10u30 - 12u00 Bijbelgroep  
                  10u30 – 12u00 Open Kerk 
                  12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch 
                  19u30 – 21u30 Diocesane vergadering 
geestelijkheid online 
 
Zo 22-05 10u30 – 12u00 Eucharistieviering 
Zesde zondag van Pasen 
Voorganger assisterend pastoor Leonie van Straaten 
1e lezing Handelingen 14, 8-18 
Gradualepsalm 67 
2e lezing Openbaring 21, 10-12 en 22-27 
Evangelie Johannes 14, 23-29 
 
Ma 23-05 14u00 – 16u00 Leesgroep 
 
Di 24-05 10u00 – 20u00 Beleidsdag Kerkbestuur in 
Bergeijk 
 
Wo 25-05 18u00 – 20u00 Samen eten in TONG SING, 
Sluisstraat 44, Geldrop. 
Aanmelden vooraf bij lector Herman Ueffing 
(herman@ueffing.nl)  
 
 
 
 
 
 

 
Do 26-05 10u30 -12u00 Eucharistieviering 
Hemelvaart van de Heer 
Voorganger pastoor Wim van den Berg 
1e lezing Handelingen 1, 1-11 
Gradualepsalm 47 
2e lezing Hebreeën 9, 24-28 
Evangelie Marcus 16, 19-20 
 
Zo 29-05 10u30 – 12u00 Eucharistieviering 
Zevende zondag van Pasen – “Zondag van de 
weeskinderen”  
Voorganger pastoor Wim van den Berg en predicatie 
pastor Thomas van der Horst 
1e lezing Handelingen 16, 16-34 
Gradualepsalm 31, 1-9 
2e lezing Openbaring 22, 12-21 
Evangelie Johannes 14, 15-21 
 
Do 02-06 10u00 – 21u00 Provinciale Synode 
Geestelijkheid 
                  10u30 - 12u00 Open Kerk 
                  12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch 
                  19u30 – 21u00 Oase 
 
Zo 05-06 10u30 – 12u00 Eucharistieviering 
Pinksteren – De uitstorting van de heilige Geest 
Voorganger pastoor Wim van den Berg 
1e lezing Joël 2, 28-32 
Gradualepsalm 104, 25-35 
2e lezing Handelingen 2, 1-11 
Evangelie Johannes 20, 19-23 
 

 
 
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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