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Vanuit het kerkbestuur
Doop van Dani
De eucharistieviering op zondag 8 april (Beloken Pasen)
waarin Dani Pumareja zal worden gedoopt begint niet
om 10.30 uur (zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief)
maar om 11.30 uur. Dit in verband met het feit dat de
familie van Renee Pumareja van ver moet komen.
Leonie en Herman zullen samen voorgaan. U bent allen
van harte welkom.
Versterking
Piet Coemans zal vanaf april ons komen ondersteunen
als emeritus pastoor. Op zondag 1 april gaat hij weer voor
in de eucharistieviering van Pasen. Vanaf oktober gaat hij
een aantal keren per jaar voor. Tevens zal hij, verbonden
met onze parochie, zorg blijven dragen voor onze oudkatholieke leden in de regio Maastricht. Piet is overigens
ook adviserend lid van de commissie herinrichting. Wij zijn
blij dat hij ingestemd heeft met onze vraag om ons te
komen versterken als emeritus. Wij wensen Piet veel
voldoening en vreugde bij zijn inzet voor onze parochie.

Volop Pasen
De natuur laat het zien: het is lente. Na een lange winter
en toch wel veel kou is het eindelijk voorjaar. Het nieuwe
leven bruist je tegemoet. En juist nu mogen we Pasen
vieren, wel vijftig dagen lang. Pasen, het feest van de
Verrijzenis. Van dood naar leven, van donker naar licht.
Mag dit paasfeest ook in onze harten plaatsvinden, dat we
opgewekt en vol goede moed in het leven staan. Elkaar
sterkend in het geloof, een geloof dat verlossing brengt,
dat steeds weer iets laat oplichten van de liefde die God
voor ons heeft. In onze parochie willen we dat geloof ook
met elkaar blijven delen in de het samen vieren, leren en
dienen. Mag dit Paasfeest ons hierin wederom sterken en
kracht geven zodat we een bloeiende en levendige
geloofsgemeenschap kunnen zijn. En dat we vol leven
zijn mogen blijken uit al de activiteiten die weer vermeld
staan in de agenda aan het einde van deze nieuwsbrief,
maar ook uit alle inzet van ons allen, ieder op zijn of haar
eigen manier. Mede namens het kerkbestuur en
assisterend pastoor Leonie van Straaten, wensen wij u
een Zalig Pasen toe.
Wim van den Berg, pastoor

Samen eten: maandelijks
Misschien heeft u het wel gemerkt: de maandelijkse
gezamenlijke maaltijd is wat in de zijlijn geraakt, omdat
Renee die dit altijd organiseerde, met twee kindjes en een
eigen bedrijfje van kinderopvang aan huis hier geen
ruimte meer voor heeft. We hebben gelukkig Herman
Ueffing bereid gevonden om de draad weer op te pakken.
Daar zijn we blij mee, zeker toen bij navraag bleek dat
hier echt interesse in is. Deze maaltijden zijn iedere
maand op de 4e woensdag, omdat er – afgezien van de
Advent en de Veertigdagentijd) – in het 4e weekend geen
viering is en we zo toch een gelegenheid hebben voor
ontmoeting en gesprek.
Maar we beginnen direct met een uitzondering want in
maart wordt het (i.v.m. de chrismamis (oliewijding) in
Utrecht op de 4e woensdag) eenmalig de 3e
woensdag Streeftijd: 18.00 uur aanwezig.
U kunt alvast de volgende data in de agenda zetten:
In 2018: 21/3 - 25/4 - 23/5 - 27/6 - - 26/9 - 24/10 - 28/11
- 26/12 (in overleg, want dit is 2e Kerstdag)
In 2019: 23/1 - 27/2 - 27/3 - 24/4 - 22/5 en 26/6.
We starten op woensdag 21 maart in MELOUISA,
Kalmoesplein 73 (gerecht van de week

8,50 € keuze uit vlees, vis of vegetarisch, wordt
geserveerd tussen 17.00 - 18.30 uur). www.melouisa.nl
De keren daarop kunnen wij 'uitproberen': LA VITA E
BELLA, Wattstraat 70 (pizzaria v.a 7,50 €),
www.pizzeria-eindhoven.nl
en eventueel: Dorpscafé IN DE GAMMELE GEIT,
Heuvel 10, Geldrop, www.indegammelegeit.nl,
(eenvoudige gerechten v.a. 8,50 €)

Misschien – bij positieve ervaringen – rouleren we per
restaurant i.v.m. het spreidingsgebied van de deelnemers!
S.v.p. in verband met het doorgeven van het aantal eters
voor de reservering: tot een dag vooraf graag je deelname
doorgeven aan Herman Ueffing,
0642185123, herman@ueffing.nl

Samen lunchen: incidenteel
We ondersteunen graag het voorstel om af en toe een
lunch voor de senioren in onze parochie aan te bieden.
De eerste keer zal dat zijn op donderdag 3 mei,
aansluitend aan het wekelijks middaggebed. Dus van
harte welkom om 12.00 uur in het middaggebed met
aansluitend ontmoeting bij een eenvoudige, verzorgde
lunch. Met dank aan Mieke en Anton de Bruin die de
praktische voorbereiding hiervan zullen verzorgen. Wel
graag voor 25 april aanmelden bij onze secretaris
okk.ehv.secretaris@gmail.com omwille van deze
voorbereiding.

Landelijke kerk
Parochie Dordrecht
Zondag 11 maart jl. werd priester Henk Schoon door onze
aartsbisschop Joris Vercammen geïnstalleerd tot pastoor
van de parochie H. Maria Maior te Dordrecht. Het was
tegelijkertijd een (vanwege de veertigdagentijd) ingetogen
als ook een feestelijke viering. Met Dordrecht en
Middelburg vormen wij als parochie Eindhoven een regio.
Onze pastoor Wim van den Berg was bij de installatie
aanwezig om onze parochie te vertegenwoordigen.
Aansluitend heeft hij dan ook onze felicitaties
aangeboden aan de nieuwe pastoor van Dordrecht.
Jubileumtour Sint Paulus
De Bisschoppelijke Commissie ‘Sint Paulus Missie en
Diaconaat’ bestaat 50 jaar en viert dit jubileum met
een tour langs alle parochies. Op zondag 3 juni wordt
de parochie Eindhoven aangedaan.
Anne Maaike Folkers en Teun van Dam, leden van de
commissie, zullen met ons de eucharistie vieren en
aansluitend bij de koffie met ons in gesprek gaan over
het belang van missie en diaconaat. Volgens de
commissie gaat het bij contacten met landen ver weg in
de eerste plaats om opbouw van relaties en om de
uitwisseling tussen gelovigen uit verschillende culturen.
Daartoe worden concrete projecten ondersteund zoals
bijvoorbeeld de medische zorg die de Koptische zusters
in Beni Souef aan de armste patiënten verlenen, een
project waarvoor in de vastenactie van dit jaar speciaal
aandacht werd gevraagd.
De commissie St. Paulus zegt over haar projecten: “Onze
projecten zijn tekenen van hoop, van liefde,
verbondenheid, barmhartigheid, partnerschap, relatie en
solidariteit. Dat zijn dingen die je niet ziet, die niet
concreet zijn maar die je wel kunt ervaren! En juist die
ontvangen ervaring voedt het verlangen, het smaakt naar
meer!” Anne Maaike Folkers en Teun van Dam zullen op
3 juni hun ervaring met ons delen tijdens een zeker
inspirerende ontmoeting.
Feli Platzer

Bezoek aan Rotterdam
Zoals al in de vorige nieuwsbrieven is aangekondigd,
gaan we op zondag 15 april met onze hele regio op
bezoek bij de parochie in Rotterdam. Een mooie
gelegenheid voor kennismaking en ontmoeting met elkaar
en deze ‘buren’ van onze regio. De Paradijskerk staat
bekend om het Citypastoraat en pastoor Hans de Rie zal
hierover vast en zeker onderhoudend vertellen. Voor wie
dit nog niet gedaan heeft: aanmelden kan tot 10 april bij
onze secretaris: okk.ehv.secretaris@gmail.com
Als we weten wie er meegaan, zullen we aan hen
doorgeven hoe laat we ons verzamelen op het
perron waar onze trein vertrekt.

Toerusting liturgie
Omdat we op 8 april samen het doopsel van Dani
Pumareja vieren, gaat het in deze rubriek over dopen. Het
is een grote vreugde om iemand te dopen, want bij de
doop vieren en herinneren we ons dat wij geliefde
kinderen van God zijn en ieder leven een geschenk is.
Het gaat om de liefde, tussen God en mensen en tussen
mensen onderling: deze liefde is ons geopenbaard door
Jezus Christus en de heilige Geest, dankzij deze liefde
zijn wij in staat om gemeenschap te zijn en steeds meer
te worden.
Het dopen zelf, de bediening van de doop, dat is maar
een kort moment. Toch is het een uitgebreide liturgie die
dit moment omvat en dat is begrijpelijk als het over zoiets
ingrijpends gaat met levenslange betekenis.
Dopen gebeurt in een aantal opeenvolgende stappen:
- Presentatie: de priester herinnert de gelovigen aan de
opdracht van de Heer na zijn verrijzenis om te dopen en
te leren wat hij heeft geleerd aan ons. Daarna dankt de
priester God, die de ouders op dit spoor gezet heeft om
met hun kind naar de kerk te komen. En dan vraagt de
priester naar de naam van het kind, met de bede dat deze
naam gegrift zal staan in de palm van Gods hand. Hierbij
zal het kind korte tijd uit handen gegeven worden en met
het kruis getekend, zowel door de priester, als door de
ouders en de doopborgen.
- Handoplegging en gebed, waarin Gods nabijheid wordt
afgesmeekt opdat het kind nooit alleen de weg zal gaan
als het donker is. De mond en de oren van het kind
worden aangeraakt, om deze te openen voor het horen
en het verkondigen van de blijde boodschap.
- Wijding van het doopwater is alleen aan de orde
buiten de Paastijd. In de Paastijd bidden we wel bij het
in de paaswake gewijde water een gebed.
- Geloofsbelijdenis van ons allen, opdat de dopeling
gedragen wordt door het geloof van de kerk.
- Doopbeloften: er volgen dan een vraag aan ons allen
en een aantal vragen aan de ouders met als doel de
bewustwording van deze stap en van ons aandeel hierin:
wij zijn allemaal nodig om het kind naar vermogen op de
weg van geloof te begeleiden. Na al deze
voorbereidende stappen gaan we over tot de:
- Bediening van de doop, door het driemaal overgieten
met water en het zalven van het hoofd met chrisma, in de
naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Door
het teken van de Gezalfde – Christus – is de dopeling
voortaan een christen: zij of hij mag de naam van
Christus dragen.

- Bevestiging van het nieuwe leven gebeurt in twee
stappen: allereerst met het omhangen van een zgn.
Doopkleed. Dit is een symbolische uitdrukking van ons
geloof dat de dopeling nu bekleed is met de nieuwe
mens, met Christus. En vervolgens door het ontvangen
van de doopkaars, die aan de Paaskaars wordt ontstoken
en overhandigd wordt omdat dit kind voortaan een kind
van het licht zal zijn.
Dit alles gezegd hebbende, kan ik alleen maar
benadrukken: dopen is een grote vreugde én een
verantwoordelijkheid voor ons allen: vanaf de doop is
deze mens opgenomen in onze geloofsgemeenschap en
in de Oud -katholieke kerk als geheel. Daarom dragen wij
samen met de ouders en de doopborgen
verantwoordelijkheid voor het vervolg van de geloofsweg.
Mogen we dit rondom Dani samen beleven en onderweg
als gedoopte mensen elkaar daaraan herinneren.
Leonie van Straaten, assisterend pastoor

Kerk in de stad
Onze parochie DOET
In het kader van de landelijke actie NLDOET heeft onze
parochie evenals voorafgaande jaren hieraan meegedaan:
met zes parochianen zijn wij bij een gezin geweest wat hulp
nodig had om wat orde op zaken te brengen. Dit gezin was
voor ons uitgekozen door de Stichting Present. Op zaterdag
10 maart was er om 9.00 uur ontvangst in de Emmauskerk in
Eindhoven, na een broodje en een kop koffie zijn we
vertrokken naar het gezin.
Iets voor 10.00 uur waren we daar. Het gezin bestaat uit
moeder, vader en drie kinderen. Moeder sukkelt wat met
haar gezondheid en is daardoor achteropgeraakt met
het op orde houden van het huishouden. We werden
door moeder vriendelijk ontvangen, vader hield zich wat
op de achtergrond. De oudste dochter was thuis de
jongste kinderen waren bij oma.
Er moest heel veel gebeuren. De opgehoopte afwas
moest gedaan worden: de dochter bood spontaan aan
om te helpen afdrogen. Keukenapparatuur werd
schoongemaakt. Overtollige spullen in de tuin werden
middels 3 à 4 autoritten afgevoerd naar de stort. Alle
ramen werden gelapt. Keuken werd schoongemaakt. En
toen… was het een uur of drie.
We hebben enige orde kunnen brengen, maar binnen het
gezin is duidelijk onvermogen en moeder staat er alleen
voor - wat is gebleken tijdens gesprekjes op deze dag. Bij
het afscheid nemen van moeder bleek dat zij onze hulp
zeer op prijs heeft gesteld.
Samen met mede-parochianen doelgericht iets voor de
ANDER betekenen was fijn. Hierdoor was er voor mij
een gevoel van verbondenheid met elkaar. Dit maakt mij
dankbaar. De kennismaking met dit gezin, zij die zoveel
minder hebben dan ik en zich toch staande proberen te
houden, maakt mij nederig.
Een parochiaan

Een bericht vanuit het stiltecentrum op
Eindhoven Airport: ‘Honden en katten’
In de aankomsthal van Eindhoven Airport kan af en toe
een zekere spanning heersen. Mensen die iemand
ophalen, zijn een beetje nerveus. Hoe zal het weerzien
zijn, wat heeft die ander allemaal beleefd, en welke
emoties zullen loskomen? Deze spanning wordt zichtbaar
in allerlei concrete zaken, zoals bloemen, spandoeken, of
zwaaien met vlaggetjes. Ik ontmoette een vrouw, die wel
héél erg gespannen was. Ze zei voortdurend tegen haar
metgezel, dat die de mobiele telefoon in de aanslag
moest houden, om de begroeting goed te filmen, en ze
deed telkens voor hoe dat dan moest. Ik zei: ‘U komt
zeker een heel bijzonder iemand ophalen?’ ‘Ja’, zei ze, ‘o,
kijk daar komen ze al.’ Ik keek eens goed en zag een
hond. Een man kwam door de schuifdeuren, met een
karretje met daarop een paar dierenreiskooien. Een grote
met een hond, daarop twee kleinere met katten, en hij had
een soort schoudertas, waar ook nog een kat in zat. De
vrouw begroette vol enthousiasme de hond en dit werd
keurig gefilmd, met de mobiele telefoon. Ik vroeg: ‘Wat zit
hier achter?’ Ik kreeg een uitgebreid verhaal te horen over
een organisatie die in Spanje honden en katten ophaalt,
van de straat of ergens anders vandaan. Deze dieren
zouden anders gedood worden. Ze worden dan in
Nederland geadopteerd, en komen bij baasjes terecht die
goed voor ze zorgen. Er zijn mensen die zich hier met
veel energie voor inzetten. Het is een manier om iets
goeds te doen. Die vrouw was overduidelijk erg gelukkig
met haar hond. Maar ik kan niet praten met honden en
katten. Ik hoor de verhalen van de mensen. En het is door
de mensen dat ik mij blijf verwonderen.
Mirjam van Nie, luchthavenpastor
Extern aanbod: bibliodans in Bergeijk
Op woensdag 11 april is er opnieuw een avond
Bibliodans, verzorgd door Leonie van Straaten in de kapel
van Gemeenschap De Hooge Berkt, Hooge Berkt 16 in
Bergeijk.
Tijd: 20.00 – 21.30 uur, mogelijkheid om 19.15 uur aan
te sluiten bij het avondgebed.
Aanmelding vooraf is niet nodig, kosten: €10,-

Agenda

Belangrijke gegevens

April De voedselbank vraagt voor houdbare melk

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

Za 31-03 20u30 Eucharistieviering
Paaswake
Voorganger pastoor Wim van den
Berg m.m.v. Strijps Kamerkoor 1ste
lezing Genesis 1, 1-2,3
2e lezing Exodus 14, 15-15, 1a
3e lezing Ezechiël 36, 24-28
4e lezing Romeinen 6, 3-11
Evangelie Marcus 16, 1-8
Zo 01-04 10u30 Eucharistieviering1e
Paasdag Voorganger: emeritus-pastoor Piet
Coemans 1ste lezing Handelingen 10, 34-43 2e
lezing Kolossenzen 3, 1-4
Evangelie Johannes 20, 1-18
Do 05-04 12u00 Middaggebed en Lunch
19u30 Kerkbestuur
Zo 08-04 11u30 Eucharistieviering en Doop van Dani
Pumareja 2e zondag van Pasen – Beloken Pasen
Voorgangers assisterend pastoor Leonie van Straaten
en lector Herman Ueffing
1ste lezing 1 Johannes 5, 1-6
Evangelie Johannes 20, 24-31
Do 12-04 12u00 Middaggebed en Lunch
19u30 Oase (gespreksgroep)
Zo 15-04 10u00 Eucharistieviering Rotterdam
(regiodag) 3e zondag van Pasen
1ste lezing Handelingen 4, 5-12
2e lezing 1 Johannes 1, 1-7
Evangelie Johannes 21, 15-24
Do 19-04 10u30 Bijbelgroep
12u00 Middaggebed en Lunch
13u00 -14u30 Zinvol ouder worden 3
Do 26-04 12u00 Middaggebed en Lunch
Zo 29-04 10u30 Eucharistieviering
5e zondag van Pasen

Voorganger pastoor Wim van den
Berg 1ste lezing Handelingen 8, 26-40
2e lezing 1 Johannes 3,18-24
Evangelie Johannes 15, 1-8Uitgangscollecte voor
Zusterkerken
Do 03-05 12u00 Middaggebed en Lunch met
Senioren 19u30 Kerkbestuur
Zo 06-05 10u30 Eucharistieviering
6e zondag van Pasen

Voorganger pastoor Wim van den
Berg 1ste lezing Handelingen 11, 19-30
2e lezing 1 Johannes 4, 7-21
Evangelie Johannes 15, 9-17

Pastoor Wim van den Berg
wimvandenberg@telfort.nl / 06-25016839
Assisterend Pastoor Leonie van Straaten
leonie@hetwoordinbeweging.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 Fred Hallebeek
fredhallebeek@on.nl / 06-12533678

rekeningnummer NL88 INGB 0001 4062 94
t.n.v. Oud-Katholieke Parochie v/d H. Maria
Magdalena, Eindhoven

