
 
 

 

Nieuwsbrief 'Op Weg'  
nr. 58, juli/augustus 2022  
 
 
 
 
 

 
 
 
Ruimte in onze boot 
Als u dit leest, is de zomertijd volop begonnen en wisselen 
uw pastores elkaar af: pastoor Wim komt terug en 
assisterend pastoor Leonie gaat bijna op vakantie. 
Misschien gaat u ook op vakantie, of af en toe een dagje 
uit. Hoe deze tijd ook wordt ingevuld: de zomertijd is een 
tijd van ruimte. En ik houd van ruimte die niet is ingevuld: 
lege ruimte. Zoals het bootje op deze foto, uit onze 
vakantie twee jaar geleden in Schotland. Een 
onvergetelijke reis door een landschap dat ruimte en 
leegte ademt. Ruimte en leegte zijn twee verschillende 
begrippen. De ruimte nodigt uit om er te zijn, om zonder 
vooropgezet plan je weg te gaan. De leegte is voor mij dan 
vooral niet ingevulde tijd. Dat kan heel lastig zijn, als het 
gepaard gaat met eenzaamheid. Dat is soms een realiteit. 
Maar als ik naar deze foto kijk is leegte juist iets dat me 
fascineert, omdat het vragen oproept en nieuwsgierig 
maakt. Is het bootje achtergelaten, waar zou dit bootje 
allemaal geweest zijn, komt er iemand varen? Vragen die 
niet meteen beantwoord hoeven worden, het is immer 
zomertijd! 
Samen zitten wij in het bootje dat we kerk noemen en in 
de zomertijd mag dat bootje wel wat leger zijn. We zullen 
elkaar wat meer mislopen en misschien ook echt missen, 
want alle reguliere bijeenkomsten liggen deze maanden 
stil. Wie op vakantie is, missen we ook in onze zondagse 
vieringen of tijdens de open kerk op de doordeweekse 
donderdagen. Misschien heeft de een of de ander juist in 
deze maanden ruimte om die open kerk een keer te 
bezoeken en uit te proberen of het iets voor hem of haar 
is. Iedereen is altijd welkom in dit kleine bootje! 
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Maar als we dan in september aan het begin van ons 
nieuwe werkjaar weer allemaal terug zijn en in ons bootje 
stappen, doen we dat hopelijk met nieuwe energie, een 
ruimer hart en een leeg gewaaid hoofd. Want het zal ons 
bootje nieuwe vaart geven, als we nieuwe indrukken en 
ervaringen meebrengen en met elkaar onze inspiratie 
delen.  
Wat u ook gaat doen in deze maanden en hoe u de tijd 
ook doorbrengt: ik wens ons allen veel leegte en ruimte 
toe, waarin nieuwsgierigheid en verwondering kunnen 
opkomen, rust en ontspanning ons ten deel mogen vallen. 
Zo, dat we elkaar uitgerust en met nieuw elan zullen 
begroeten als we er weer zijn. 

Leonie van Straaten, assisterend pastoor 

 
Parochie 
 

Vanuit het Kerkbestuur  
De Oud-Katholieke Organisten Vereniging (OKOV) heeft 
meegedeeld dat de ledenvergadering met een ruime 
tweederde meerderheid besloten heeft de vereniging te 
ontbinden. De achtergrond van deze beslissing is de 
sterke vergrijzing van de leden en het ontbreken van een 
perspectief om een verdere bijdrage te kunnen leveren 
aan de Oud-Katholieke kerkmuziek. Volgens besluit van 
de ledenvergadering is het saldo dat overbleef na het 
voldoen aan de financiële verplichtingen verdeeld over de 
parochies. Het verzoek van de OKOV is dat bedrag te 
besteden aan het onderhoud van het orgel of de 
kerkmuziek in het algemeen. Het kerkbestuur zal de 
liturgiecommissie om advies vragen hoe het bedrag dat 
onze parochie heeft ontvangen het beste besteed kan 
worden. 
 

Deurcollecten op de 3e zondagen 
De media maken het nieuws, zo zegt men tegenwoordig. 
Als je niet in de media verschijnt, kom je niet in het 
nieuws en word je niet gezien of gehoord. Ook als Oud-
Katholieke Kerk kunnen we ons aan die nieuwe waarheid 
niet onttrekken. Ons onvolprezen lijfblad de Oud-
Katholiek is al weer heel wat jaren geleden aangevuld met 
nieuwsvoorziening via de website van de landelijke kerk 
en langs die weg hebben inderdaad veel mensen met 
onze kerk kennis gemaakt. De ontwikkeling en het gebruik 
van oude én nieuwe media vergt onze voortdurende 
aandacht en er is ook geld voor nodig om de blijde 
boodschap te blijven uitdragen. Voor dit doel vraagt het  
 
 



 
Collegiaal Bestuur uw bijdrage in de deurcollecte van 
zondag 17 juli. 
 
En op zondag 21 augustus is de deurcollecte bestemd 
voor de honoraria. Het Collegiaal Bestuur van onze kerk 
beveelt dit doel aan met de volgende woorden: “Leven 
oud-katholieken op te ruime voet? Nog geen 6000 leden 
op zo’n dertig kerkplekken met in totaal 14½ pastoor! Wij 
kiezen voor deze kleinschaligheid, omdat we elkaar in 
onze parochie of statie werkelijk willen kennen en kunnen 
ontmoeten. Het prijskaartje dat daaraan hangt kunnen we 
betalen mede dankzij gulle bijdragen uit fondsen, die 
vermogende oud-katholieken in het verleden hebben 
gesticht. Het Collegiaal Bestuur hoopt natuurlijk dat er 
ook in onze tijd weldoeners zullen zijn, die de kerk in hun 
testament bedenken. Maar in afwachting daarvan doet 
het Bestuur met de collecte van vandaag al vast een 
beroep op de levenden – en dat bent u, gemeente – om 
bij te dragen in het honorarium van uw pastoor”. 
 

Bericht van onze stagiaire 
Vanaf eind maart tot begin juni heb ik stage mogen lopen 
in de parochie van de H. Maria Magdalena in Eindhoven 
en de statie Zeeland toegewijd aan de H. Augustinus o.l.v. 
pastoor Wim van den Berg. Gedurende mijn stagetijd heb 
ik kennis mogen maken met velen van u, mogen 
meedraaien met het gemeenteleven en kunnen oefenen 
met onderdelen van het pastoorswerk. De twee 
kerkplekken hebben als ‘diaspora’-parochie en statie hun 
eigen karakter en kracht, waar ik veel van heb geleerd. 
Daardoor ben ik mij nog bewuster geworden van wat 
‘oud-katholiek zijn’ vandaag de dag kan en mag 
betekenen. Ik wil u allen bedanken voor het bieden van 
een fijne plek om te leren, voor uw vertrouwen en voor 
de bijzondere gesprekken die we hebben gevoerd. Ik kijk 
met veel dankbaarheid terug en wens u alle goeds en 
Gods zegen in de toekomst. Graag tot ziens in de kerk! 

Thelma Schoon 
 

Kwartaalboek (juli – september 2022) 
“GEEF MIJ JE HAND….”, van dr. A.A.A. Terruwe. 
Dit boekje van 59 blz. gaat over “bevestiging, sleutel van 
menselijk geluk”. 
Dit bijzondere boek van de psychiater Anna Terruwe heeft 
destijds bij de uitgave veel losgemaakt. Een tijd lang werd 
zij zelfs door 'Rome' in de ban gedaan vanwege uitspraken 
over het seksuele leven van nonnen. Het boekwerk is nog 
steeds actueel en zeer waardevol voor ieder van ons! Een 
citaat: “De bevestigde mens schept voor zichzelf en de 
maatschappij rust en onderlinge banden; de onbevestigde 
mens schept, zonder dat hij het zelfs voorkomen kan, 
spanning en lost de banden in de samenleving op”. (blz. 
35) 
Ik wens de lezer(es) een vruchtbare leestijd toe! 

Herman Ueffing 
 
 
 

 

Landelijke kerk  
 
Zoals eerder al bekend gemaakt is op de landelijke 
website en in onze nieuwsbrief, is van 1-4 september het 
Internationale Oud-Katholieken Congres en de 
ontmoeting is deze keer in Bonn. 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. Vanuit de 
parochie zullen we met zes personen deelnemen aan het 
congres, waaronder ook de beide pastores.  
 
 

Kerk in stad & regio  
 

Luchthavenpastoraat 
Op Eindhoven Airport is het Luchthavenpastoraat een 
belangrijke plaats met ruimte voor stilte, gebed, gesprek. 
Als parochie zijn we lid van de Raad van Kerken en via die 
weg zijn we mededrager van dit aanbod. Het 
luchthavenpastoraat wordt ondersteund door een nieuw 
opgerichte Commissie Luchthavenpastoraat Eindhoven 
Airport, waarin de Raad van Kerken zitting heeft samen 
met een vertegenwoordiger van de Immanuelkerk 
Veldhoven en de Fatih moskee Eindhoven. Namens deze 
commissie is de luchthavenpastor actief en als pastor 
erkend, onafhankelijk van een verbinding met een van de 
drie commissieleden. De pastor heeft de volgende taken: 

• Zorg dragen voor de inrichting van de stilteruimte 

• Het aanwezig en aanspreekbaar zijn (of aanspreken) 

op de luchthaven van reizigers, bezoekers en 

werknemers op Eindhoven Airport 

• Het uitdragen van de zin van het luchthavenpastoraat 

• Het maken van (werk)afspraken met Eindhoven 

Airport.  

• Het aansturen van vrijwilliger(s) 

• Contact onderhouden met collega’s op andere 

vliegvelden 

• De commissie op waardige wijze naar eer en geweten 

vertegenwoordigen 

• Het informeren van de commissie 

 

Rotbaan 
Veel reizigers op het vliegveld gaan op vakantie. 
Vakantiegangers zijn vaak in een vrolijke stemming, ze 
hebben er zin in, en dat is duidelijk te zien, en te horen. 
Maar er zijn ook reizigers die onderweg zijn voor hun 
werk. Verschillende keren heb ik jonge mensen gesproken 
die werken in een distributiecentrum. Allemaal vinden ze 
dat een vreselijke rotbaan. Of iemand die in de 
binnenscheepvaart werkt. Drie weken de Rijn af, met een  
 
 
 



 
schip volgeladen. En één week naar huis, ergens in Oost-
Europa. Deze man zei dat hij blij zou zijn als hij met 
pensioen kon gaan. En wat dacht u van al die Polen, die 
hier in Nederland komen werken bij de asperges, of 
ergens anders, en na een paar weken weer teruggaan. 
Hoe zijn hun arbeidsvoorwaarden? Hoe is hun 
huisvesting? Wat verdienen ze eigenlijk? Dat zijn vragen 
die vrolijke vakantiegangers niet stellen. Daarom is het 
goed ook deze mensen te spreken, en hun verhaal aan te 
horen. Dat al het werk dat ze doen, niet geminacht wordt. 
Iemand ziet ze staan, ook zij mogen er zijn. 

Mirjam van Nie, luchthavenpastor 
 

Parochie in Stadsdeel Woensel – Zuid 
Kort verslag Gebiedswerksessie op 2 juni 2022 in De Rooi 
Pannen 
In twee gespreksronden is door een dertigtal deelnemers 
een hele ochtend gewerkt(!) aan het opstellen van een 
zogenaamd PACT voor Woensel-Zuid. Dat betreft de 
thema's veiligheid, gezondheid, wonen en 
woonomgeving, werk en dagbesteding, samenleven en 
opvoeden en opgroeien in dit grote stadsdeel. Er is 
gebrainstormd, overlegd over wat er allemaal speelt, 
waar je prioriteit legt en het belang van “elkaar leren 
kennen” als basis voor samenwerking en actie. Er komen 
nog 2 werksessies (14 juli en 15 september) en het is de 
bedoeling eind van dit jaar een concreet actieplan klaar te 
hebben, om daarna ermee aan de slag te gaan!  
Het was een zeer positief gewaardeerde werkochtend, 
dat 'de burger moed geeft'! Hoe onze parochie, qua 
ruimte en menskracht, straks een rol kan spelen, zal de 
tijd leren. (wordt vervolgd) 

Herman Ueffing 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agenda 
 
Juli  
De Voedselbank vraagt voor deze maand: Pastasaus 
 
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 
 
Do 07-07  10u30 -12u00 Open Kerk   
                   12u00 -13u00 Middaggebed en Lunch 
     
Zo 10-07 10u30 – 12u00 Dienst van Schrift en Gebed 
Zondag na Pinsteren 10 
Voorganger lector Herman Ueffing  
1e lezing Deuteronomium 30, 9-14 
Gradualepsalm 25, 1-10 
2e lezing Kolossenzen 1, 1-14 
Evangelie Lucas 10, 25-37 
 
Do 14-07 10u30 – 12u00 Open Kerk  

   12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch 
    

Zo 17-07 10u30 – 12u00 Eucharistieviering 
Feest de H. Maria Magdalena, de apostelgelijke – 
patrones van onze kerk en parochie 
Voorganger pastoor Wim van den Berg 
1e lezing Sefanja 3, 14-17 
Gradualepsalm 42 
2e lezing 2 Korintiërs 5, 14-18 
Evangelie Johannes 20, 11-18 
Uitgangscollecte ten behoeve van de publiciteit 
   
Do 21-07  10u30 – 12u00 Open Kerk 
                  12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch 
     
Zo 24-07 Inspiratiebericht op website en via email  
     
Wo 27-07 18u00 – 20u00 Samen eten in  
La Vita è Bella Wattstraat 70 Eindhoven   
Aanmelden vooraf bij lector Herman Ueffing 
(herman@ueffing.nl) 
 
Do 28-07  10u30 – 12u00 Open Kerk 
                  12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch 
     
Zo 31-07 10u30 – 12u00 Eucharistieviering 
Zondag na Pinksteren 13 
Voorganger pastoor Wim van den Berg 
1e lezing Prediker 2, 1-11 
Gradualepsalm 49, 1-13 
2e lezing Kolossenzen 3, 12-17 
Evangelie Lucas 12, 13-21 
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Augustus 
De Voedselbank vraagt voor deze maand: Limonadesiroop 
 
Do 04-08  10u30 – 12u00 Open Kerk 
                  12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch 
     
Zo 07-08 10u30 – 12u00 Eucharistieviering 
Gedaanteverandering van de Heer 
Voorganger pastoor Wim van den Berg 
1e lezing Exodus 34, 29-35 
Gradualepsalm 99 
2e lezing 2 Petrus 1, 13-21 
Evangelie Lucas 9, 28-36 
 
Do 11-08 Gedachtenis van de H. Clara van Assisi, maagd 
                  10u00 - 11u45 Kerkbestuur 
                  10u30 – 12u00 Open Kerk 
                  12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch 
 
Zo 14-08 10u30 – 12u00 Dienst van Schrift en Gebed 
Zondag na Pinksteren 15 
Voorganger pastor Arno Drissen 
1e lezing Jeremia 23, 23-29 
Gradualepsalm 82 
2e lezing Hebreeën 11, 17-29 
Evangelie Lucas 12, 49-56 
 
Do 18-08  10u30 -12u00 Open Kerk 
                  12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch 
 
Zo 21-08 10u30 -12u00 Eucharistieviering 
Ontslapen van de H. Maagd Maria  
Voorganger assisterend pastoor Leonie van Straaten 
1e lezing Jezus Sirach 24, 7-8 en 10-15 
Gradualepsalm 34, 1-11 
2e lezing 1 Korintiërs 15, 20-26 
Evangelie Lucas 1, 46-55 
Uitgangscollecte Honoraria voor de geestelijkheid 
 
Do 25-08 Gedachtenis van de H. Gregorius van Utrecht, 
abt 
                   10u30 – 12u00 Open Kerk 
                   12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch 
 
Zo 28-08 Inspiratiebericht op website en via email 
 
Wo 31-08 18u00 – 20u00 Samen eten in  
TONG SING, Sluisstraat 44, Geldrop. 
Aanmelden vooraf bij lector Herman Ueffing 
(herman@ueffing.nl)  
 
Do 01-09  10u30 – 12u00 Open Kerk 
                  12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch 
 
 
 
 

 
 
Zo 04-09 10u30 – 12u00 Dienst van Schrift en Gebed 
Zondag na Pinksteren 18 
Voorganger lector Herman Ueffing 
1e lezing Deuteronomium 30, 15-20 
Gradualepsalm 1 
2e lezing Filemon 1-20 
Evangelie Lucas 14, 25-33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

Wilt u onze digitale nieuwsbrief ontvangen, meldt u 
zich dan aan via okk.ehv.secretaris@gmail.com  
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