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Allerlei in onze parochie
Gemeentevergadering op 13 mei
Aansluitend aan de viering op zondag 13 mei vindt de
gemeentevergadering plaats. Het is een uitgelezen
moment om informatie te ontvangen en uw mening te
geven over de gang van zaken in de parochie in het
afgelopen jaar en over de plannen voor dit jaar en
volgende jaren. De penningmeester zal de financiën over
2017 en 2018 toelichten. Daarnaast zal samen met u
nagedacht worden hoe wij als parochie meer duurzaam
kunnen worden en zo het label ‘Groene Kerk’ kunnen
verwerven. De Synode heeft immers parochies
opgeroepen om hieraan te werken.
Verder zult u door Jeroen de Wit in een korte lezing
worden meegenomen naar Klooster Wittem. Omdat de
vergadering rond het middaguur is, wordt u een
eenvoudige lunch aangeboden. Het kerkbestuur ziet er
naar uit uw meningen en ideeën te horen, wees welkom!

Geroepen om te getuigen van de hoop die in ons leeft
De paastijd loopt ten einde. We zijn overvallen door
zomerse dagen, die het leven totaal veranderen: we
trekken naar buiten, genieten van de bloesems en het
groen. We verwonderen ons over de natuur die zo haar
eigen gang gaat en klagen alweer over de hitte die toch
wel heel plotseling gekomen is… Zo gaat ons leven
richting Pinksteren, dat bijzondere feest over liefdesvuur
dat ons naar buiten stuurt. We krijgen de tijd, om ons voor
dit vuur te openen. Want verrijzenis vieren met Pasen is
een groot feest, maar dat betekent nog niet dat we er iets
van ervaren, laat staan er iets van begrijpen. Gelukkig zijn
we in goed gezelschap, want ook de eerste getuigen
waren verward en angstig. Ook zij hadden tijd nodig om
op een nieuwe manier te geloven dat Jezus leeft, nu zijn
droom en zijn opdracht in hen en tussen hen voortleefde.
Op Hemelvaartsdag zullen we met beide benen op de
grond worden gezet, de blik naar voren - niet zoekend
naar wat of wie er niet meer is. En op Pinksteren gaan
onze zintuigen en alle ramen en deuren open voor een
nieuwe Geest, die ons zendt: ga je weg als christenen en
doe, wat je hebt gehoord en gezien: leef de liefde, vanuit
je geloof in de Verrezene en getuig van de hoop die in ons
leeft – hoe kwetsbaar dat ook is. Mag het liefdesvuur van
Pinksteren ons allen verwarmen en bezielen!
Leonie van Straaten, assisterend pastoor

Verbonden met
De pastores zijn naast hun werk in onze parochie ook
verbonden met andere gemeenschappen. Regelmatig
spreken zij in de parochie hier ook over tijdens de preek of
in gesprekken. Er is daardoor een band tussen ons als
parochie en de gemeenschappen waar zij ook voorgaan.
U bent op die plaatsen altijd welkom. Wellicht een idee om
als er in onze kerk geen dienst is (bijvoorbeeld de 4e
zondag) of als u toevallig in de buurt bent, om op een van
die andere plekken mee te gaan vieren. U bent van harte
welkom.
Zo is onze emeritus pastoor Piet Coemans actief als
pastor in en rond Maastricht. Regelmatig gaat hij voor in
de eucharistieviering in Oostheuvel (adres: Ierskuisstraat
54, Lafelt-Riemst – België). Voor de precieze data kunt u
kijken op onze website: www.eindhoven.okkn.nl en dan
onder het kopje ‘Onze parochie’ bij ‘kerngroep Maastricht’.
Daar vindt u de nieuwsbrief van ‘Maastricht’.
Assisterend pastoor Leonie van Straaten gaat regelmatig
voor in Gemeenschap De Hooge Berkt te Bergeijk (adres:
Hooge Berkt 16). Iedere zondag is er om 11.00 uur in de
kapel een oecumenische viering. Dit kan zijn eucharistie,
avondmaal, agapè-viering of viering van Woord, gebed en
gebaar. Meer informatie op hun website:
www.hoogeberkt.nl.
En pastoor Wim van den Berg gaat regelmatig voor in
Dongen (adres: Heuvelstraat 35) waar hij als geestelijke
verzorger werkt binnen de GGz Breburg. Hij viert daar
eucharistie, meestal op de 2e en 4e zondag van de maand,
altijd om 10.00 uur. Voor precieze data kunt u bij hem
terecht: 06 250 168 39 of wimvandenberg@telfort.nl

Vanuit het kerkbestuur
Op donderdag 3 mei is er aansluitend aan het
middaggebed van 12u00 de wekelijkse lunch. Deze keer
in het bijzonder voor senioren. Iedereen is echter
uitgenodigd om mee te eten. Voor soep, brood en drinken
wordt gezorgd. We willen op deze wijze extra gelegenheid
geven om eens, midden op de dag, bij te praten. Welkom!
Dit jaar zal er voor het eerst ook een viering zijn op
Hemelvaartsdag. Assisterend pastoor Leonie van Straaten
zal dan voorgaan in de Eucharistie (10u30). Welkom!

Dani, welkom!

Na dit verhaal stond de tafel in de koffiekamer vol met
broodjes, krentenbollen, vlaai en verschillende drankjes.
Hoewel de afspraak was, dat ieder zijn eigen lunch mee
zou nemen had de parochie toch voor deze versiering
gezorgd en konden wij van hun gastvrijheid genieten.
Rondom die tafel ontstonden geanimeerde gesprekken!
Om een uur of drie namen we afscheid en reisden voldaan
en met veel nieuwe indrukken terug naar Eindhoven. Het
was goed om weer eens te ervaren dat wij in Eindhoven
onderdeel zijn van het grotere geheel van onze landelijke
kerk en dat er in die kerk ruimte is voor velen!
Leonie van Straaten

Vanuit de landelijke kerk

Zondag 8 april 2018 mochten wij een nieuw lid van onze
parochiegemeenschap verwelkomen. Daniela Margaretha
Pumareja ontving het doopsel te midden van velen. Een
feestelijk gebeuren, van begin tot einde! Als parochianen
zullen wij, ieder op eigen wijze, met Dani, zus Julia en
haar ouders Dulce en Renée meeleven en desgewenst en
zo nodig ondersteuning bieden op hun levensweg, in de
geest van Jezus Christus.
Nogmaals: Dani, wees welkom in ons midden!
Herman Ueffing, lector

Inkijkje in de parochie van Rotterdam
Op 15 april waren we met negen parochianen op bezoek
bij de parochie in Rotterdam. Maar tegelijk met ons die uit
Eindhoven kwamen, waren er ook parochianen uit
Dordrecht en uit Middelburg op bezoek: dit gezamenlijke
bezoek was onze regiodag. We ontmoetten elkaar in de
kerk, waar we samen eucharistie vierden. Pastoor Hans
de Rie ging ons voor, assisterend pastoor Leonie van
Straaten mocht de overweging verzorgen. Na de viering
dronken we koffie met de parochianen van Rotterdam – er
was volop gelegenheid elkaar te ontmoeten. En toen de
grootste groep Rotterdammers was vertrokken, werden
we door pastoor Hans de Rie mee teruggenomen naar de
kerk, waar hij ons heel uitgebreid over de geschiedenis
van het kerkgebouw én over het leven van deze parochie
vertelde. Het gebouw met de barokke inrichting riep de
nodige vragen op en het was interessant om te horen hoe
dit ontstaan was. Maar ook met al die informatie bleven er
grote verschillen in beleving!
Over het citypastoraat raakte pastoor Hans nauwelijks
uitgepraat en daarvoor heb ik alle begrip: het is boeiend
en indrukwekkend om te horen hoe zich dit ontwikkelde
vanuit zijn persoonlijke insteek, in contact met de buurt, de
gemeente, de allochtonen in de buurt. Heel concreet
konden we de betekenis van dit pastoraat ervaren in de
veelkleurigheid van de aanwezigen en in het feit dat de
deuren naar de Nieuwe Binnenweg wijd open stonden,
ook tijdens de eucharistieviering.

Stiltecentrum Schiphol
Op 5 april is in Lounge 2 van luchthaven Schiphol, tussen
de D en de E pier, het nieuwe Stiltecentrum geopend van
het Luchthavenpastoraat. Voor deze feestelijke opening
waren vertegenwoordigers van diverse religies
uitgenodigd en de algehele belangstelling was bijzonder
groot. Op 9 mei a.s. zal er een tweede feestelijkheid
plaatsvinden, want dan krijgen de pastores van de
Oudkatholieke en de Anglicaanse kerk de gelegenheid om
dit centrum te bezichtigen.
In de landelijke pers en het 8-uurjournaal is hier ook
aandacht aan besteed. Ook de Oud-Katholieke kerk is in
dit stiltecentrum vertegenwoordigd en we verheugen ons
dat deze renovatie heeft kunnen plaatsvinden. Het blijkt
een unieke plek voor reizigers, die even de stilte zoeken,
willen bidden, Bijbellezen of een geestelijke spreken.
Mee op pelgrimage naar Echternach?
Op maandag 21 en dinsdag 22 mei is er een gezamenlijke
reis vanuit Utrecht naar Echternach, om deel te nemen
aan de springprocessie. Vorig jaar hebben we met enkele
parochianen en de pastores deelgenomen en het is een
mooie ervaring om eens mee te maken. Mocht u goed ter
been zijn en interesse hebben, dan vindt u meer
informatie op de landelijke website (https://www.okkn.nl/?
b=4085) en u kunt zich opgeven bij pastoor Victor
Scheijde uit Groningen via e-mail of per telefoon:
pastoor@groningen.okkn.nl of via 06-27865967
Mee naar het Congres?
Dit jaar vindt het 32e Internationaal Oud-Katholieken
Congres plaats van 20 – 23 september in Wenen. We
hebben veel goede herinneringen aan het laatste congres,
dat vanwege het jubileum van de Unie van Utrecht in
Nederland was en waar velen van ons een deel van
meemaakten. Het is, zo lezen we op de website, “een
mooie kans om te ervaren hoe wij deel zijn van de
wereldwijde kerk, hoe de Unie van Utrecht ons verbindt en
wat voor verschil ons kerk-zijn kan maken in de wereld
van vandaag”. Voor meer informatie en opgave verwijzen
we naar de landelijke website: https://www.okkn.nl/?
b=4086 en de flyer in de kerk.

Vanuit de Raad van Kerken
Stiltecentrum Eindhoven Airport
Ook onze eigen stad heeft een stiltecentrum op het
vliegveld en Mirjam van Nie stuurde ons weer een bericht
over wat ze daar als vertegenwoordiger vanuit de
verschillende kerken meemaakte:
ONTWAPENEND
De marechaussee op Eindhoven Airport is gewapend. Zij
dragen een wapenstok en een vuurwapen. De
marechaussee is bevoegd om deze wapens te gebruiken.
Ik heb nog nooit meegemaakt dat dat ook daadwerkelijk
gebeurde. Maar op een plaats als een vliegveld, is het
nodig dat er dergelijke bewapening aanwezig is. In de
aankomsthal zag ik een vader met een zoontje van zes. Ik
vroeg: “Wie komen jullie ophalen?” Het kind zei: “Leg je
wapen neer!” Daar had ik zo gauw geen antwoord op. Hij
zei het nog eens: “Leg je wapen neer!” De vader zei: “Die
mevrouw hééft helemaal geen wapen.” Ik dacht: “Wat
heeft dat kind allemaal bekeken op TV en computer, dat
hij tot zulke uitspraken komt? En dat nog wel tegen een
wildvreemde.” Even later zag ik een man met een metalen
voorwerp van ongeveer een meter lang in zijn handen. Hij
was aan het ding aan het prutsen. Ik dacht: “Dat zal toch
geen wapen zijn?” Ik vroeg: “Wat heeft u daar nou?” Hij
liet het zien, het was een lichtkrant. Er kwamen hartjes
voorbij zweven, en de woorden WELKOM THUIS. Hij zei:
”Dit vind ik veel leuker dan een tablet, om ze te
verwelkomen.” Dat was nog eens ontwapenend!
Mirjam van Nie, luchthavenpastoraat
Geest in Kunst 2018
Het zal de meeste van u inmiddels vertrouwd in de oren
klinken: het is weer het jaar van Geest in Kunst, de
kunstroute tussen Hemelvaart en Pinksteren in de
stadskerken Catharinakerk, Paterskerk, Studentenkerk en
Remonstrantse kerk. Dit jaar zal alleen de Catharinakerk
een tentoonstelling hebben, omdat de Paterskerk en
Studentenkerk een nieuwe eigenaar hebben en grondig
verbouwd worden. Om de biënnale niet te doorbreken
heeft de organiserende stichting Religie en Kunst in
Eindhoven ( SRKE) besloten Geest en kunst toch door te
laten gaan met als thema: Keerpunt. De expositie zal
alleen in de Catharinakerk zijn. Daar zal werk te zien zijn
van de bekende kunstenaar Harrie Verhoeven uit Bergeijk.
Om Geest in Kunst toch breedte te geven zal er op iedere
tentoonstellingsdag een andere vorm van kunst te beleven
zijn.

donderdag 10 mei: opening met Klezmajeur.
vrijdag 11 mei: een bijdrage waarbij meerdere dichters
lezen uit eigen werk.
zondag 13 mei: mogelijk een invulling in overleg met
kunstenaar H. Verhoeven.
zaterdag 19 mei: om 21.00 uur een lichtproject gedurende
de avonduren aansluitend bij het thema; ’s avonds is de
stadskerk geopend in het kader van de maandelijkse
Catharinanacht.
zondag 20 mei: performance door J. Boix-Vives.
maandag 21 mei: fluitspel door R. Ter Stege omlijst met
vertellingen door H. Bogaers.
Concerten op 12 en 19 mei om 15.00 uur in de Stadskerk.
Toegang concerten € 7,00. Tijdens concerten is de
expositie niet te bezichtigen.
Vrijwilligers
U begrijpt dat dit alles niet kan zonder de hulp van
vrijwilligers. Onze ervaringen van de afgelopen jaren is,
dat u het leuk hebt gevonden om hier aan mee te werken.
U wordt dan ook uitgenodigd om u op de geven voor een
van de tentoonstellingsdagen: 10 t/m 13 mei en 19 t/m 21
mei.
Opgeven kan bij Bernadette van Litsenburg
via e-mail: bvanlitsenburg@hotmail.com of telefoon: 0402136896
Bernadette van Litsenburg namens het bestuur van de
SRKE

Agenda

Belangrijke gegevens

De voedselbank vraagt voor bakboter, smeerboter en olie

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

Do 03-05 12u00 Middaggebed en Lunch (in het bijzonder
voor 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
Do 10-05 10u30 Eucharistieviering
Hemelvaart van de Heer
Voorganger assisterend pastoor Leonie van Straaten
1ste lezing Handelingen 1, 1-11
2e lezing Efeziërs 1, 15-23
Evangelie Marcus 16, 19-20
Zo 13-05 10u30 Dienst van Schrift en Gebed
7e zondag van Pasen
Voorganger lector Herman Ueffing
1ste lezing Handelingen 1, 15-26
2e lezing 1 Johannes 5, 9-15
Evangelie Johannes 17, 14-26
12u00 Gemeentevergadering (met lunch)
Do 17-05 12u00 Middaggebed en lunch
Zo 20-05 10u30 Eucharistieviering
Pinksteren – Uitstorting van de Heilige Geest
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1ste lezing Genesis 11, 1-9
2e lezing Handelingen 2, 1-11
Evangelie Johannes 14, 8-17
Uitgangscollecte voor Missie St. Paulus
Wo 23-05 18u00 Samen eten bij restaurant Melouisa,
Kalmoesplein 72, Eindhoven.
Do 24-05 10u30 Bijbelgroep
12u00 Middaggebed en lunch
Do 31-5 Sacramentsdag
12u00 Middaggebed en lunch
Zo 03-06 10u30 Eucharistieviering
Zondag na Pinksteren 4
Bezoek van Missie St. Paulus
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1ste lezing Deuteronomium 26, 5-11
2e lezing 2 Korintiërs 4, 5-12
Evangelie Marcus 2, 23-28

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

