Nieuwsbrief 'Op Weg'
nr. 13, februari 2018

Terugkijken én vooruit
Een nieuwsbrief vraagt om nieuws en dus om
vooruitkijken. Maar soms is dat lastig en dat is het nu.
Want er is zoveel gebeurd in de afgelopen twee maanden:
we vierden Kerstmis, het feest van Gods menswording en
we namen afscheid van twee kostbare en heel
verschillende mensen. Dat laat je zomaar niet achter je, ik
ten minste niet. Ik neem het allemaal mee de lente in.
Want in februari zien we hier en daar nieuwe knoppen,
een krokus misschien en het kan ook nog gaan
sneeuwen. Kwetsbaar en kostbaar is het, zoals alle leven.
En zo gaan we de Veertigdagentijd in: Hem achterna, die
het waagde om zichzelf te geven op leven en dood –
omwille van Gods Rijk, een wereld van menslievendheid.
Dat vraagt om stilte en bezinning, om gebed en om
gesprek met elkaar. Laten we vragen stellen aan onszelf
en aan elkaar: vasten? Doe jij dat? En hoe dan, wat
betekent het voor jou? Vasten is voor mij vaak ‘ruimte
maken’ of ‘aandacht oefenen’. Dat heeft niets met eten of
drinken te maken, maar het heeft wel veel invloed op mijn
dagelijkse leven.
In onze gemeenschap in Bergeijk beginnen we de
Veertigdagentijd op Aswoensdag al vele jaren met het
opschrijven van iets wat je ofwel wilt loslaten ofwel op je
wilt nemen in deze periode. De briefjes worden in de
viering verbrand samen met enkele palmtakjes. Deze as
wordt toegewijd aan de liturgie, iedereen opgelegd als een
kruisje. Dit merkteken draag ik mee als een herinnering
aan mijn kwetsbaarheid en het opent mij voor het kostbare
weten: ik mag de weg gaan die voor mij gebaand is. Door
Jezus, door velen. Laten we samen gaan, op weg naar
Pasen: Hem achterna.
Leonie van Straaten, assisterend pastoor

In memoriam
Op 29 december 2017 overleed diaken Hans Knottnerus
op de leeftijd van 68 jaar en op het feest van Epifanie,
hebben we afscheid van hem genomen in de aula van het
Crematorium te Eindhoven tijdens een dienst waarin onze
aartsbisschop en onze pastoor voorgingen.Geboren in
1949, groeide Hans op in een hervormd gezin dat in de
jaren vijftig toetrad tot de oud-katholieke Gertrudisparochie
in Utrecht. Hans ging werken in de reclassering en bij het
Leger des Heils. Hij deed het met een grote inzet en
overgave. Hij trouwde Marleen Kamp en samen werden
ze gezegend met drie kinderen: Annemarie, Erik en Petra.
Helaas hield het huwelijk geen stand. Later, toen Hans de
pijn van de scheiding enigszins verwerkt had, trouwde hij
– in 2001 -met Marianne Roos. Dankzij de steun en de
zorg van Marianne is Hans tot op de laatste dag van zijn
leven thuis kunnen blijven. Na zijn werk als
maatschappelijk werker werd hij aangesteld als
legerpredikant met een kerkelijke zending. Op 9 februari
aanstaande is het vijfentwintig jaar geleden dat Hans tot
diaken werd gewijd. Die wijding was een bevestiging van
zijn werk als krijgsmachtspredikant. Daarna is Hans nog
enkele jaren in dienst geweest van het justitiepastoraat.
De activiteit van Hans binnen de kerk gold zowel voor
onze parochie als het landelijk diaconale werk. Zo is hij
lange jaren secretaris van het kerkbestuur geweest en
was hij ook als diaken de vaste voorganger in de
maandelijkse Dienst van Schrift en Gebed. Tot enkele
jaren geleden was Hans ook in vele parochies van het
aartsbisdom gastvoorganger. Vele jaren heeft hij ook de
aartsbisschop geassisteerd aan het altaar bij pontificale
vieringen in de kathedraal. Wij zijn Hans dankbaar voor al
het goede dat hij gedaan en betekend heeft voor onze
parochie. En wij wensen zijn vrouw, kinderen en
kleinkinderen veel strekte en troost toe. Dat hij voor altijd
een thuis gevonden mag hebben in Gods huis met zijn
vele woningen!

In memoriam
Op nieuwjaarsdag overlijdt emeritus pastoor Frans
Teunissen op de leeftijd van 78 jaar, in vrede met zijn
leven geeft hij zich over aan de Eeuwige. Zijn leven begint
met een Brabants-Roomse jeugd, waarin hij gelukkig is. Al
op jonge leeftijd voelt hij roeping en hij zit op het klein- en
grootseminarie in tijden van verandering. Op 23 mei 1964
wordt hij samen met 17 andere jonge mannen tot priester
gewijd in de St. Jan in Den Bosch. De handoplegging door
bisschop Bekkers en diens hulpbisschop Bluyssen hebben
voor hem veel betekenis. Van Bekkers ontvangt hij ‘de
vrijheid van geweten’, van Bluyssen ‘de omgang met het
mysterie God’ – zo beschrijft hij het zelf. Velen van onze
parochie weten dat de herinneringen aan Bekkers en
Bluyssen hem dierbaar waren én hem gevormd hebben:
een goede denker, een bewogen ziel en altijd in voor een
goed gesprek, niet bang om zijn kritische geluid te laten
horen.
In 1968 neemt hij afscheid van het parochiewerk en gaat
werken op de personeelsafdeling van het Academisch
Ziekenhuis in Leiden. In Alexis vindt hij zijn lief en samen
krijgen zij drie dochters, waar hij gek mee is – evenals met
de kleinkinderen die later komen. Hij noemt deze periode
zijn ‘lekentijd’, waarin religie een keuze is: hij houdt
contact met de kerk. Daarna werkt hij nog een aantal jaren
aan de Universiteit van Tilburg en neemt hij tijd om
theologie te studeren. Hij raakt opnieuw religieus
geëngageerd en voelt zich thuis in onze Oud-Katholieke
Kerk. Hij gaat een bijzondere weg, want hij wordt als
emeritus-pastoor geïncardineerd en benoemd als
assisterend pastoor te Eindhoven.
Frans heeft heel veel voor onze parochie betekend, als
collega van (inmiddels emeritus) pastoor Piet Coemans,
als inspirerend en bewogen gesprekspartner en
tochtgenoot van alle parochianen en belangstellenden.
Voor Frans ging het altijd om kwaliteit en diepgang, boven
de regels. Hij was als priester een leraar en soms een
vurige, kritische profeet: zijn geloof in God en mensen
hebben we ervaren in het samen vieren, leren en
ontmoeten. Dankbaar zijn we, dat we elkaar leerden
kennen én dankbaar voor wat hij gegeven heeft: zichzelf,
wie hij was en wie hij steeds meer geworden is, een man
Gods, die van mensen hield. Moge hij rusten in vrede.

Veertigdagentijd
Vastenactie
Met aswoensdag (14 februari) begint de veertigdagentijd.
In deze tijd willen we ons meer toeleggen op gebed en
vasten, maar juist in deze tijd ook op meer aandacht voor
de naasten. Die aandacht voor de naaste kan op
verschillende manieren. Een ervan is de vastenactie.
Iedere zondag tijdens deze veertigdagentijd zal er hiervoor
een uitgangscollecte zijn. Dit jaar is de opbrengst bestemd
voor het El Salam ziekenhuis in Beni Souef, Egypte. De
zusters van dit ziekenhuis vragen onze hulp voor hen die
zelf geen geld hebben om de zorg te betalen. Graag uw
bijdragen hiervoor!
Extra dienst
Naast de dienst van aswoensdag (14 februari) is er
vanwege de veertigdagentijd ook op de vierde zondag van
de maand (25 februari) een eucharistieviering. Welkom!

Huispaaskaars 2018
Wij bieden u de mogelijkheid om een huispaaskaars te
kopen. Deze kaars geeft u de mogelijkheid om ook thuis
regelmatig op een bijzondere wijze stil te staan bij de
verrijzenis. Er zijn verschillende kaarsen van verschillende
maat. U kunt ze bestellen door voorintekening na de
dienst in de koffieruimte. Daar hangt ook een foto van
deze kaarsen. De extra opbrengst zal ten goede komen
aan het Petrusfonds (voor de herinrichting van onze kerk).
U kunt bestellen tot 1 maart. Van harte aanbevolen.

Nieuw aanbod:
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens?
In de agenda staat het al aangekondigd: ‘Zinvol ouder
worden’. Het was door een opmerking van onze emeritus
pastoor Piet Coemans, dat we aan het denken gezet
werden. Er zijn ouderen in onze parochie en wat zou het
mooi zijn om elkaar te ontmoeten rond dit thema: zinvol
ouder worden. Want er verandert veel als een mens ouder
wordt en wat vraagt dit van iemand– maar ook: wat geeft
dit iemand?
Enkele jaren geleden verzorgde assisterend pastoor
Leonie van Straaten een retraiteweek in een kloosterverzorgingshuis onder dezelfde titel en dat leverde mooie
gesprekken en ontmoetingen op. Daarom besloten we in
het kerkbestuur dat we dit aanbod ook in onze parochie
doen, in de vorm van drie ontmoetingen.
Op donderdag 22 februari, 22 maart, 26 april
Altijd van 12.00 – 14.30 uur: gezamenlijk middaggebed,
lunch (brood graag zelf meenemen), inleiding en gesprek.
Aanmelden bij assisterend pastoor Leonie van Straaten

Uit het kerkbestuur
Diaconie in de stad - NL Doet:
Handen uit de mouwen met Present!
Zaterdag 10 maart is het weer zo ver: NLdoet!
In het hele land zetten vrijwilligers zich op deze datum een
dagje in voor een ander. Stichting Present organiseert elk
jaar tijdens NLdoet een aantal bijzondere projecten
waaraan je als vrijwilliger mee kunt werken. Afgelopen jaar
heeft een viertal parochianen bijvoorbeeld een
alleenstaande meneer met psychische klachten geholpen
zijn vervuilde woning schoon te maken. Naast praktische
klussen organiseert Stichting Present ook sociale
projecten, waarbij vrijwilligers een gezellige middag
bezorgen aan mensen die van zorg afhankelijk zijn. Zo
heeft vorig jaar een groep jongeren een groep
dementerende ouderen vanuit Archipel de Passaat
meegenomen voor een rondleiding in het PSV stadion.
Ook dit jaar gaan we weer met een groep vanuit onze
parochie op pad om de handen uit de mouwen te steken.
Nalaten aan uw parochie
U voelt zich op enigerlei wijze verbonden met de parochie
en u vindt dat de kerk een waardevolle rol vervult in de
samenleving. Met uw kerkbijdrage of incidentele giften
steunt u tijdens uw leven het werk van uw parochie. Door
het ook daarna te steunen, zorgt u er mede voor dat dit
waardevolle werk kan doorgaan en dat de Maria
Magdalena-parochie ook voor de volgende generaties een
plek voor bezinning en ontmoeting kan blijven.
Als u nadenkt over uw nalatenschap, denk dan ook aan
uw parochie. In uw testament kunt u laten vastleggen dat
u een specifiek geldbedrag (legaat) of een bepaald deel

van de erfenis (erfstelling) wilt nalaten aan de parochie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
secretaris Feli Platzer of de penningmeester Fred
Hallebeek.

In de koffiekamer hebben we even nagepraat (normaal
wordt dit niet gedaan – als je geregeld bij elkaar komt). Dit
keer wel omdat het een eerste kennismaking betrof. Met
veel dank aan Leonie ging een ieders weer 'de eigen
gang'! Het smaakte naar meer en vaker...
Herman Ueffing

Landelijke kerk
Onderzoekscommissie Seksueel Misbruik OKKN
Deze commissie is haar werkzaamheden gestart onder
voorzitterschap van Mr. G.A.M. (Wiel) Stevens. Op de
landelijke site is alle informatie over de gang van zaken te
vinden. Wij vinden het als kerkbestuur belangrijk om ook
via deze weg nog eens te benadrukken dat de commissie
iedereen uitnodigt om contact op te nemen in het geval u
zelf slachtoffer bent (geweest) van seksueel misbruik of
grensoverschrijdend gedrag binnen de OKKN, of als u
daarvan getuige bent geweest of er op enigerlei wijze over
gehoord hebt.
Dit kan per telefoon, per mail of chat:
telefoon: 0900-9999001
mail of chat: www.verbreekdestilte.nl
Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld.

Bibliodans – een impressie
Op donderdag 30 november j.l. heeft assisterend-pastoor
Leonie van Straaten een zestal belangstellenden kennis
laten maken met bibliodans. Hier volgt een impressie van
deze voor de meesten onbekende activiteit. Vooraf – in de
koffieruimte – stelden wij ons aan elkaar voor: naam en
waar je vandaan komt. Vervolgens gaf Leonie ons
informatie zoals over het verschil met bibliodrama, en zij
stelde ons gerust dat je geen dansexpert hoefde te zijn en
verder over hoe de avond was ingedeeld. Daarna zijn we
de kerk binnengegaan en heeft Leonie ons “ingewijd” in
wat bibliodans met jou kan doen. Na
bewegingsoefeningen – tot rust komen bij jezelf – , de
ruimte verkennen – letterlijk aftasten – , met en zonder
muziek, gaf zij ons een Bijbeltekst, Prediker 3, 1 – 8: “voor
alles wat gebeurt, is er een uur” ( Er is een tijd van …. en
er is een tijd van …) Om beurten las ieder een vers voor;
daarna koos een ieder één bepaalde 'tijd'. Zelf koos ik: 'Er
is een tijd van omhelzen'. Daarna nodigde Leonie ons uit
om de 'tijd' die je gekozen had “in beweging te brengen”,
in lichaamstaal. Wij waren al aardig ingevoerd in de
dansante bewegingen, ieder op haar/zijn eigen manier, en
zo maakten wij een soort van terugkerende grote
dansante houding, ongeveer eenzelfde patroon
herkenbaar voor jezelf. Dit gebeurde zowel in stilte als met
muziek. Tenslotte gingen we in groepjes van drie de
beweging van elkaar mee dansen, afzonderlijk, ongeveer
gelijktijdig en daarna ging de beweging als vanzelf over in
een soort van eenheidsbeweging – voor mij: “omhelzen”,
samen met “bewaren” en “verliezen”(de tijden van mijn
mededansers). Mijn emoties werden aangesproken!
Het was niet alleen een leerzame kennismaking met
bibliodans, maar ook een heel positieve en mooie
ervaring, zoals ik het heb beleefd; ervaren hoe het door
jou gekozen kernwoord in de dans voelbaar wordt door de
beweging met je lijf, dansend, alleen en met anderen
samen. Zo mochten wij ervaren wat bibliodans met jou
kan doen!

Om alvast te noteren
Op zondag 15 april gaan we als regio samen met de
parochies Dordrecht en Middelburg op bezoek bij de
parochie Rotterdam. Pastoor Hans de Rie heeft laten
weten dat we van harte welkom zijn. Een dag van
kennismaken, vieren en ontmoeten. Gaat u mee?

Goed om te weten
Elders in deze Nieuwsbrief schrijft Herman Ueffing over
bibliodans, dat het naar meer smaakt… Daarom is het
goed om te weten dat er meer mogelijk is, want er staat
bibliodans gepland op:
- dinsdagavond 20 februari, 20 maart, 17 april en 22 mei.
Altijd van 20.00 – 21.30 uur, onkosten €10,00. Aanmelden
mag bij assisterend pastoor Leonie van Straaten, maar het
hoeft niet: spontaan aansluiten mag ook.
- vrijdag 2 maart 17.00 uur – zaterdag 3 maart 17.15 uur:
een tweedaagse rond psalm 23, bibliodrama en
bibliodans. Meer informatie en aanmelding via:
http://hoogeberkt.nl/aanbod/338-op-leven-en-dood
Alles vindt plaats in Gemeenschap De Hooge Berkt,
Hooge Berkt 16, Bergeijk.
Ervaring met bibliodrama of bibliodans is niet nodig. Van
harte welkom!

Agenda

Belangrijke gegevens

De voedselbank vraagt voor februari soep

Adres kerk
Oud-Katholieke parochie van de H. Maria Magdalena
Boschdijk 354
5622 PA Eindhoven
tel: 040-2370777
www.eindhoven.okkn.nl

Do 01-02 12u00 Middaggebed en lunch
19u30 Kerkbestuur
Zo 04-02 10u30 Eucharistieviering
Opdracht van de Heer in de tempel
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1ste lezing Maleachi 3, 1-4
2e lezing Hebreeën 2, 14-18
Evangelie Lucas 2, 22-40
Do 08-02 12u00 Middaggebed
19u00 Oase (gespreksgroep)
Zo 11-02 10u30 Dienst van Schrift en Gebed
6e zondag na Epifanie
Voorganger Jeroen de Wit
1ste lezing 2 Koningen 5, 1-15b
2e lezing 1 Korintiërs 9, 24-27
Evangelie Marcus 1, 40-45
Di 13-02 14u30 – 16u30 Cursus ‘Leren van Luther’
Wo 14-02 19u30 Eucharistieviering
Aswoensdag – Begin van de Veertigdagentijd
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1ste lezing Jesaja 58, 1-10
2e lezing 2 Korintiërs 5, 20 – 6,10
Evangelie Matteüs 6, 1-6 en 16-21
Do 15-02 12u00 Middaggebed en Lunch
10u30 Bijbelgroep
Zo 18-02 10u30 Eucharistieviering
1ste zondag van de veertigdagentijd
Voorganger assisterend pastoor Leonie van Straaten
1ste lezing Genesis 9, 8-17
2e lezing 1 Petrus 3, 18-22
Evangelie Marcus 1, 12-15
Uitgangscollecte: Vastenactieproject Missie St. Paulus
Do 22-02 12u00 Middaggebed en Lunch
13u00 – 14u30 Zinvol ouder worden 1
Zo 25-02 10u30 Eucharistieviering
2e zondag van de veertigdagentijd
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1ste lezing 1 Koningen 19, 9-18
2e lezing 2 Petrus 1, 16-21
Evangelie Marcus 9, 2-10
Do 01-03 12u00 Middaggebed en Lunch
19u30 Kerkbestuur
Zo 04-03 10u30 Eucharistieviering
3e zondag van de veertigdagentijd
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1ste lezing Exodus 20, 1-17
2e lezing Romeinen 7, 14-25
Evangelie Johannes 2, 13-22

Pastoor W. van den Berg
wimvandenberg@telfort.nl / 06-25016839
Assisterend Pastoor L. van Straaten
Leonie@hetwoordinbeweging.nl / 06-21658754
Lector H. Ueffing

herman@ueffing.nl / 06-42185123
Secretaris F. Platzer
okk.ehv.secretaris@gmail.com / 040-2432597
rekeningnummer NL88 INGB 0001 4062 94
t.n.v. Oud-Katholieke Parochie v/d H. Maria Magdalena,
Eindhoven
Penningmeester F. Hallebeek
fredhallebeek@on.nl / 06-12533678

