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Energie nodig 
In de afgelopen maanden is de prijs voor energie 
ontzettend gestegen. Dat merken we allemaal. Aan de 
pomp, maar ook bij de afrekening van ons gas- en 
elektriciteitsverbruik thuis. Deze stijging heeft 
verschillende oorzaken, waarvan één van de belangrijkste 
de oorlog in Oekraïne is. Deze oorlog raakt ons allemaal, 
en daar is de stijging van de energieprijs niet eens de 
belangrijkste oorzaak van. De verwoesting van zoveel 
huizen en gebouwen, mensen op de vlucht, dodelijke 
slachtoffers aan beide kanten en de vernietiging van de 
natuur staat op ons netvlies gebrand. Je voelt je er 
machteloos bij. Gelukkig wordt er hulp geboden aan de 
vluchtelingen, ook in ons land, ook in onze eigen 
omgeving.  
 
Bij al deze ellende zijn er regelmatig ook lichtpuntjes waar 
te nemen, mensen die de draad weer oppakken en die 
met het weinige dat ze nog hebben weer vooruit 
proberen te komen. Zo zag ik laatst op de t.v. een vrouw 
die enthousiast liet zien dat er weer groente groeide in 
haar moestuintje, naast haar in puin geschoten huis. Het 
raakte mij. Waar haal je je energie vandaan als je zo in je 
dagelijkse leven geraakt wordt? Energie die je nodig hebt 
om verder te kunnen, energie waar geen prijskaartje 
aanhangt, maar datgene dat je van binnenuit aanspoort 
om vooruit te komen, om verder te gaan met je leven.  
 
Deze energie hebben we allemaal nodig. Wat geeft jou 
deze energie? Wat spoort je aan om verder te komen, je 
in te zetten voor een betere wereld? We vieren deze 
maand Pinksteren, het feest van Gods Geest. De Geest die 
ons in vuur en vlam kan zetten. De Geest die ons energie  
geeft, die ons aanspoort om werk te maken van ons 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

christen-zijn. Laten we die Geest toe? Staan we er open 
voor? Ik bid ons allen in deze onzekere tijden die Geest 
van God toe.  
 
 
“God, heilige Geest,  
die de wereld met uw adem vernieuwt,  
leer ons leven naar uw toekomst toe:  
een wereld van gerechtigheid en vrede, 
waarin geweld en oorlog uitgebannen zijn,  
waarin voor alle mensen plaats is onder de zon”.  
(naar een gebed uit: Als de stilte mij opbreekt -gebedenboekje voor alledag) 
 

Wim van den Berg, pastoor 
 

 

Parochie 
 

Vanuit het Kerkbestuur  
De geluidsinstallatie in onze kerk kraakt regelmatig op 
onvoorspelbare momenten wat heel storend is. De firma 
Bazelmans AV Veldhoven heeft in opdracht van het 
kerkbestuur een onderzoek naar het kraken uitgevoerd. 
Er moet een nieuwe zenderset met headset aangeschaft 
worden omdat het bestaande akg-set op een oude 
frequentie werkt. 
 

Mededeling 12 en 19 juni  
Normaal gesproken is er op de tweede zondag van de 
maand een Dienst van Schrift en Gebed en op de derde 
zondag een Eucharistieviering. Dit is deze maand juni juist 
omgekeerd. Dus op 12 juni een Eucharistieviering en op 
19 juni een Dienst van Schrift en Gebed. 
 

Uitgangscollecte voor kerkopbouw 
De uitgangscollecte op 19 juni is voor kerkopbouw 
bestemd. ‘Tegen de stroom staat Hij ten teken’ zingen we 
in een van onze kerkliederen. We bedoelen daarmee dat 
ons geloof zich keert tegen dingen die de toekomst 
vertroebelen: onrecht en armoede, wanhoop en 
onverschilligheid. Vele kerkgebouwen worden in onze tijd 
gesloten of afgebroken. Maar onze kleine kerk neemt 
waar mogelijk initiatieven om oude kerkplekken nieuw 
leven in te blazen en zelfs nieuwe kerkplekken te stichten. 
Het Collegiaal Bestuur realiseert zich dat dit risico’s met 
zich meebrengt. Maar in het voetspoor van Hem die tegen 
de stroom in ten teken staat wagen we het erop en 
vragen we uw geldelijke steun daarbij. Waagt u met ons 
mee? Van harte aanbevolen! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Lezing bisschop Joris 
Op 24 maart jl. hield emeritus aartsbisschop Joris 
Vercammen een lezing in onze parochie over het Credo. 
Wilt u deze lezing via email ontvangen dan kunt u deze via 
email opvragen bij pastoor Wim van den Berg. Hij zal u de 
tekst dan in een bijlage toesturen.  
 
 

Landelijke kerk  
 
Studiedag geestelijkheid 
Op 30 juni is assisterend pastoor Leonie van Straaten met 
alle collega’s voor een studiedag in Amersfoort met de 
titel: ‘Het sacrament van verzoening: waarde en 
afwegingen’. Er worden twee inleidingen verzorgd: de 
eerste door Drs. Patrick Kuipers, priester van het (rk) 
Aartsbisdom Utrecht en rector van het Ariensinstituut en 
seminarie Bovendonk en de tweede door onze 
aartsbisschop Mgr. Bernd Wallet. Doelen van de 
studiedag zijn zowel de uitwisseling over de praktijk van 
en ervaringen met het sacrament van de verzoening in de 
context van onze kerk als zicht krijgen op vragen omtrent 
dit sacrament. De op de studiedag opgedane inzichten 
worden meegegeven aan de Commissie voor Geloof en 
Kerkorde die de bisschoppen over een goede omgang met 
dit sacrament zal adviseren.  
 

Provinciale synode  
Zoals gebruikelijk komt de oud-katholieke geestelijkheid 
van onze Nederlandse kerkprovincie bij elkaar op de 
donderdag voor Pinksteren. Omdat dit de afgelopen twee 
jaar niet fysiek mogelijk was, verheugen we ons er op 
elkaar op donderdag 2 juni in de Bergkerk in Amersfoort 
te begroeten bij de Provinciale Synode. Op de agenda 
staan o.a. het jaarlijks verslag van de bisschoppen met 
aansluitend gesprek hierover, voorstellen van de 
Bisschoppelijke Commissie voor de liturgie, een 
presentatie van de Raad van Kerken door ds. Christine 
Crouwel. We zullen naast vergaderen ook tijd nemen voor 
onderlinge uitwisseling en gezamenlijk gebed.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kerk in stad & regio  
 
Stadsdeel Woensel-Zuid en onze parochie 
Over de aanpak van 1 van de 14 landelijke 
probleemwijken. 
Op 13 mei heb ik meegedaan met een oriënterende 
gespreksbijeenkomst in De Rooi Pannen (MBO-school). 
Een 70-tal participanten, die in Woensel-Zuid betrokken 
zijn, waren op 1 van de 4 hiertoe belegde bijeenkomsten 
aanwezig. Wij, als oud-katholieke parochie, dus ook. In 
kleine groepen maakten wij kennis met elkaar en 
individueel beantwoordde een ieder een aantal vragen, 
die alles met het eigen gebiedsdeel in Woensel-Zuid te 
maken had. Plenair werd uitleg gegeven over belangrijke 
gegevens over het stadsdeel, dat bestaat uit 3 wijken, 17 
buurten en 40.000 inwoners, en hoe stapsgewijs een 
“PACT” gemaakt kan gaan worden, gericht op de vraag: 
“waar hebben bewoners behoefte aan?” (subvragen: wat 
speelt er? – wat hebben we samen te doen? – hoe gaan 
we samen aan de slag?). Gekeken wordt onder meer naar 
Rotterdam-Zuid, waar zo'n project al 10 jaar bezig is. Wat 
onze parochie betreft: wij kunnen aansluiten bij het 
beschikbaar stellen van ruimte voor een Dialoogplek. 
Daarvoor neem ik deel aan 2 sessies van een 
gespreksbegeleiders-training. Op 2 juni is een vervolg 
voor verdere uitwerking van het “PACT”. – (wordt 
vervolgd) 

Herman Ueffing, lector 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Agenda 
De Voedselbank vraagt: broodbeleg, leverpastei, 
zuivelspread en jam 
 
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 en Predicatie 
stagiaire Thelma Schoon 
1e lezing Joël 2, 28-32 
Gradualepsalm 104, 25-35 
2e lezing Handelingen 2, 1-11 
Evangelie Johannes 20, 19-23 
 
Do 09-06 Gedachtenis van de H. Efraïm de Syriër, diaken 
                  10u00 – 11u45 Kerkbestuur   
                  10u30 – 12u00 Open Kerk  
                  12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch 
    
  
Zo 12-06 10u30 – 12u00 Eucharistieviering 
Eerste zondag na Pinksteren – Feestdag van de 
allerheiligste Drieëenheid 
Voorganger assisterend pastoor Leonie van Straaten 
1e lezing Spreuken 8, 22-31 
Gradualepsalm 29 
2e lezing Openbaring 4, 1-11 
Evangelie Johannes 16, 5-15 
 
Do 16-06 H. Sacramentsdag 
                  10u30 – 12u00 Open Kerk 
                  12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch 
 
Zo 19-06 10u30 – 12u00 Dienst van Schrift en Gebed 
Zondag na Pinksteren 7 
Voorganger lector Herman Ueffing 
1e lezing Jesaja 2, 10-17 
Gradualepsalm 89, 1-9 
2e lezing Galaten 3, 23-29 
Evangelie Lucas 9, 18-24 
Uitgangscollecte Kerkopbouw 
 
Do 23-06 10u30 -12u00 Bijbelgroep 
                 10u30 - 12u00 Open Kerk 
                 12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch  
 
Zo 26-06 Inspiratiebericht op website en via email 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ma 27-06 14u00 – 16u00 Leesgroep 
 
Wo 29-06 18u00 – 20u00 Samen eten in Het 
Cruydenhuisch, Kalmoesplein 73 Eindhoven  
Aanmelden vooraf bij lector Herman Ueffing 
(herman@ueffing.nl) 
 
Do 30-06 10u30 – 12u00 Open Kerk 
                  12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch 
 
Zo 03-07 10u30 -12u00 Eucharistieviering  
Zondag na Pinksteren 9 
Voorganger assisterend pastoor Leonie van Straaten 
1e lezing Jesaja 66, 10-14 
Gradualepsalm 66, 1-12 
2e lezing Galaten 6, 1-10 en 14-18 
Evangelie Lucas 10, 1-20 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
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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