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Weer begonnen  
Het is nog volop zomer als ik dit schrijf (half augustus). De 
ene warme dag na de andere en we snakken samen met 
de natuur naar heel veel regen. De bomen laten al 
bladeren vallen als gevolg van de langdurige droogte. Een 
teken van klimaatverandering? We maken ons zorgen 
over de extreme weersomstandigheden die elkaar in een 
rap tempo opvolgen. Of te veel droogte of te veel regen. 
Ieders inzet is nodig om dit tij te keren. En natuurlijk 
moeten we elkaar niet de maat nemen als het gaat om 
wat je wel of niet doet om dit te bereiken. Wel kunnen we 
elkaar inspireren. De zorg voor het milieu is een opdracht 
voor ons allemaal. En ondertussen maken we ons ook 
zorgen of het coronavirus niet weer zo toeneemt dat er 
weer allerlei beperkingen moeten worden ingesteld die 
onze vrijheid belemmeren om hierdoor te voorkomen dat 
ziekenhuizen de patiëntendruk niet meer aan kunnen. 
Zorgen om milieu, zorgen om gezondheid, zorgen om 
elkaar dus. Dit alles kunnen we met elkaar delen in de 
vieringen, de ontmoetingen bij de koffie na de vieringen, 
in onze gespreksgroepen (Bijbelgroep, Oase en 
Leesgroep), bij vergaderingen, lezingen, samen eten. Het 
mag een vreugde zijn om zo met elkaar het leven te delen 
en te vieren. Een nieuw ‘parochiejaar’ is begonnen en er 
staat weer veel op de agenda. We houden u op de hoogte 
door deze maandelijkse nieuwsbrief en door de website. 
En we hopen u (weer) te ontmoeten bij deze activiteiten. 
Weet u van harte welkom! 

Wim van den Berg, pastoor 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
Parochie 
 

Vanuit het Kerkbestuur 
In het nieuwe werkjaar zijn twee lezingen gepland met de 
focus op gender. Gender gaat over gedrag en rolpatronen 
die een samenleving toeschrijft aan elke sekse. 
Bijvoorbeeld dat er verwacht wordt dat meisjes ‘lief’ zijn 
en jongens ‘stoer’. Dit gaat vaak zo onbewust dat we 
vergeten dat gender cultureel bepaald is. 
De lezing in oktober zal gehouden worden door Marco 
Derks. Marco is werkzaam als zelfstandig theoloog op het 
terrein van religie en gender en als assisterend pastor in 
de parochie Gouda.  
In de lezing aankomend voorjaar zal Jeroen de Wit ingaan 
op het thema gender en liturgie. 
 

Mededeling 4 en 11 september  
Normaal gesproken is er op de eerste zondag van de 
maand een Eucharistieviering en op de tweede zondag 
een Dienst van Schrift en Gebed. Dit is deze maand 
september juist omgekeerd. Dus op 4 september een 
Dienst van Schrift en Gebed en op 11 september een 
Eucharistieviering. 
 

Uitgangscollecte voor de opleiding van de priesters 
en lectoren 
Op de derde zondag van deze maand wordt uw bijdrage 
gevraagd voor de opleidingen in onze kerk. Willen we als 
kerk niet in de middelmaat ten onder gaan, dan moeten 
we de kwaliteit van onze geestelijken bewaken. We 
verwachten namelijk veel van hen: ze moeten preken en 
voorgaan, goed kunnen luisteren en op het juiste moment 
ook het juiste woord spreken; ze moeten tochtgenoot van 
ons zijn en soms ook tegenover. U begrijpt dat de 
opleiding van geestelijken en lectoren aandacht en dus 
ook geld vergt. Voor dat laatste vraagt het Collegiaal 
Bestuur in de uitgangscollecte van de 3e zondag van deze 
maand uw bijdrage. Bij voorbaat dank! 
 

Bevrijding van Eindhoven: meditatieve viering en 
defilé 
De viering van de bevrijding van Eindhoven op zondag 18 
september zal dit jaar weer in een normale vorm 
plaatsvinden. De plechtigheid op het Stadhuisplein begint  
 
 
 



 
 
om 19.30 uur. De fakkel voor het bevrijdingsvuur wordt 
dit jaar voor de zesenzeventigste keer door Eindhovense  
wielrenners opgehaald in de Franse stad Bayeux. Kort 
voor het ontsteken van de vlam verzorgen historische  
vliegtuigen van EATC een militaire eregroet met een 
zogenoemde ‘fly-by’. Burgemeester John Jorritsma legt 
namens de inwoners van Eindhoven een krans bij het 
bevrijdingsmonument. Dan volgt een minuut stilte, ter 
nagedachtenis aan de bijna elfhonderd Eindhovenaren die 
omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de 
geallieerde militairen die omkwamen tijdens de bevrijding 
van onze stad. 
Als parochie zullen wij die zondagavond een Bevrijdings-
vredesviering houden met de World Peace Flame in het 
midden. Nadere invulling, bijzonderheden en aanvangstijd 
van deze viering zullen later per email worden 
bekendgemaakt.  
 

Een veilige kerk van en voor ons allemaal  
Wat doe je als parochiaan of als kerkbestuurder als je ziet 
of vermoedt dat er in je parochie seksueel misbruik in een 
pastorale relatie plaatsvindt? Bijvoorbeeld tussen een 
parochiaan en een pastoor, tussen de koster en een 
misdienaar of tussen de dirigent van het kinderkoor en 
één van de koorleden? Je zit dan als omstander in een 
ingewikkelde situatie en je zou je er misschien liever niet 
mee willen bemoeien. Maar ja, een veilige kerk is een 
verantwoordelijkheid van ons allemaal. Daarom is er een 
handreiking ontwikkeld met daarin concrete stappen die 
je als omstander kunt zetten om op een zorgvuldige 
manier om te gaan met signalen van seksueel misbruik in 
een pastorale relatie. Bij deze handreiking hoort een korte 
video als toelichting. Daarin wordt o.a. ook verteld wat 
wel en niet wordt verstaan onder seksueel misbruik in 
een pastorale relatie. De handreiking en alle andere 
stukken over een veilige kerk zijn te vinden op 
https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/ Je vindt 
hier ook een handreiking voor benadeelden (slachtoffers) 
van seksueel misbruik in pastorale relaties. Daarin wordt 
o.a. beschreven wat de vertrouwenspersonen voor 
benadeelden kunnen betekenen en welke mogelijkheden 
benadeelden hebben, bijvoorbeeld om een klacht in te 
dienen. De vertrouwenspersonen zijn er ook voor 
benadeelden bij wie het seksueel misbruik vele jaren 
geleden heeft plaatsgevonden. 
 

Jubileum Stichting 7evende Hemel’ 
Naast mijn werk als assisterend pastoor in onze parochie, 
ben ik ook als docent verbonden aan Stichting de 7evende 
Hemel, een groep theologen die zich met verschillende 
creatieve werkvormen inzetten voor een spiritualiteit die 
aardt. We doen dit nu 25 jaar en op ons jubileum 
vertellen, dansen en spelen we ons in onze verwarde  
 
 
 
 

 
 
wereld richting hoop en verwachting. Er zijn verschillende 
workshops en theatermonologen, alles geïnspireerd op de 
vier geboorteverhalen uit het evangelie naar Matteüs 1 en 
2.  
Datum: vrijdag 7 oktober, 10.00-17.00 uur 
Akoesticum, Ede 
Onkosten: tot 3 oktober €60,-, op de dag zelf €70,-. 
Aanmelden via www.7evendehemel.nl 

Leonie van Straaten 
 
 
 

Landelijke kerk  
 
Priesterwijding  
De Aartsbisschop van Utrecht, mgr. Barend Theodoor 
Wallet, heeft het voornemen om de priesterwijding toe te 
dienen aan Loes Berkhout, diaken van het Aartsbisdom. 
Deze wijding zal plaatsvinden tijdens een pontificale 
eucharistieviering op zaterdag 17 september 2022, om 
14.30 uur in de kathedrale kerk van Ste Gertrudis te 
Utrecht. Na de viering is er in het naastgelegen centrum 
‘In de Driehoek’ gelegenheid om de nieuwgewijde 
priester geluk te wensen en elkaar te ontmoeten. Op 
zondag 18 september 2022 om 10.00 uur zal Loes voor 
het eerst voorgaan in de viering van de eucharistie in de 
parochiekerk van de HH. Fredericus en Odulfus, 
Zoeterwoudsesingel 49, te Leiden.  
Mocht u bij de wijding aanwezig willen zijn dan kunt u 
contact opnemen met één van de pastores.  
 

Seminariedag  
De jaarlijkse Seminariedag wordt gehouden op 24 
september, 14.00-17.00 uur, in de kathedrale kerk van de 
HH. Anna en Maria, Kinderhuissingel 74 te Haarlem. Deze 
dag markeert de opening van het nieuwe collegejaar en 
mr. Drs. Adriaan Snijders, docent kerkelijk recht, verzorgt 
het openingscollege. Daarnaast zullen er diverse sprekers 
zijn: de voorzitter van het Curatorium, de rector van het 
Seminarie en een van de studenten. Het is een mooie 
gelegenheid om het Seminarie beter te leren kennen en 
onze betrokkenheid te vergroten. Want als opleiding van 
de studenten is het een belangrijke plaats: de studenten 
zijn immers (Deo volente) onze toekomstige pastoors. Van 
harte welkom! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Kerk in stad & regio  
 

Parochie in Stadsdeel Woensel-Zuid (vervolg) 
Kort verslag van de 2e GebiedswerkSessie op 14 juli 2022 
in buurthuis “Aan de Meet”. Met ruim 60 partners 
(waaronder de Maria Magdalena-parochie) is gewerkt aan  
de thema's en ambities voor het Pact Woensel Zuid. 
Uiteindelijke doel is het verbeteren van Woensel Zuid. 
Gekozen is (voorlopig) voor de thema's: * Samen leven, * 
Perspectief, * Veilige & fijne wijk en * Gezondheid. Bij 
deze keuze zijn ook de gevoerde gesprekken met 
bewoners en eerdere trajecten in het gebied betrokken. 
Er zijn uitvoerige verslagen gemaakt van de besprekingen 
in de diverse subgroepen tijdens de Sessie. In 
zogenaamde Woensel Zuid Ateliers worden vervolgens 
concrete doelen geformuleerd en activiteiten bepaald 
(wat willen we bereiken? En wat is er nodig om dat te 
bereiken?). Van 5 september tot en met 14 oktober 
worden er dan activiteiten georganiseerd, waar we samen 
met bewoners en ondernemers de thema's verder 
uitwerken. Ondergetekende geeft zich op voor deelname 
aan een Atelier en zal later weer verslag doen. – Ook staat  
deelname aan de Eindhoven Dialoog(plek) in de steigers, 
om een bijdrage te leveren aan het meer en beter elkaar 
leren kennen in het wijkgedeelte rond onze kerk.
 (Wordt vervolgd!) 

Herman Ueffing 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda 
September  
De Voedselbank vraagt voor deze maand: koffie en thee 
 

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 
 

Do 08-09 Feest van de geboorte van de H. Maagd Maria 
10u00 - 11u45 Kerkbestuur 
10u30 - 12u00 Open Kerk 
12u00 - 13u00 Middaggebed en Lunch 

                        19u30 - 21u00 Oase 
 

Zo 11-09 10u30 - 12u00 Eucharistieviering  
Zondag na Pinksteren 19 
Voorganger pastoor Wim van den Berg 
1e lezing Exodus 32, 7-14 
Graduale psalm 51 
2e lezing 1 Timoteüs 1, 12-17 
Evangelie Lucas 15 1-10 
 
 
 
 

 



 
 
Do 15-09 10u30 - 12u00 Bijbelgroep 
                  10u30 - 12u00 Open Kerk 
                  12u00 - 13u00 Middaggebed en Lunch 
 

Za 17-09 14u30 Priesterwijding Loes Berkhout in de St. 

Gertrudiskathedraal in Utrecht 

 

Zo 18-09  
10u30 - 12u00 Eucharistieviering 
Feest van Kerkwijding 
Voorganger assisterend pastoor Leonie van Straaten 
1e lezing Genesis 28, 10-17 
Gradualepsalm 84 
2e lezing Openbaring 21, 2-5 
Evangelie Lucas 19, 1-10 
Uitgangscollecte voor de opleiding van de priesters 
 

Avondviering vanwege bevrijding Eindhoven: informatie 

volgt nog via mail 

 
Do 22-09 10u30 - 12u00 Open Kerk 
                  12u00 - 13u00 Middaggebed en Lunch 
 

Za 25-09 14u00 - 17u00  Seminariedag in de kathedrale 

kerk van St. Anna en Maria, Kinderhuissingel 74 te 

Haarlem 

 

Zo 25-09 Inspiratiebericht op website en via email 

 

Ma 26-09 14u00 - 16u00 Leesgroep 
 

Wo 28-09 18u00 - 20u00 Samen eten in Het 
Cruydenhuisch, Kalmoesplein 73 Eindhoven  
Aanmelden vooraf bij lector Herman Ueffing 
(herman@ueffing.nl 
 

Do 29-09 Gedachtenis van de H. Aartsengel Michaël en 

alle engelen 

10u30 - 12u00 Open Kerk 
12u00 - 13u00 Middaggebed en Lunch 
19u30 - 21u00 Liturgiecommissie 

 

Zo 02-10 Zondag na Pinksteren 22 
10u30 - 12u00 Eucharistieviering 
Voorganger pastoor Wim van den Berg 
1ste lezing Habakuk 3, 2 en 16-19 
Graduale Psalm 37, 1-11 
2e lezing 2 Timotëus 1, 6-14 
Evangelie Lucas 17, 5-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Veilige Kerk 
De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te 
waarborgen. Alle informatie hierover is te vinden op de 
website: https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/  
OKKN vertrouwenspersonen: 
Marcel van der Vloet  
marcel.vandervloet@okkn.nl / 06 15 88 03 62  
Mary Hallebeek 
mary.hallebeek@okkn.nl / 06 28 89 27 84 
zie verder: https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-
kerk/vertrouwenspersonen/ 
 

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