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Inleiding
Het kerkelijk jaar is ten einde nu de advent weer is
begonnen. Een jaar lang mochten we vanaf het
geboortefeest van Jezus zijn levensweg mee volgen met
als hoogtepunt het Paasfeest waar wij onze verlossing
mochten vieren. En Pinksteren, het feest van de H. Geest
en van het begin van de kerk. Nu staan wij weer aan het
begin van een nieuw jaar en wordt de hele cyclus
herhaald. Of beter gezegd: mogen wij Gods heildaden
weer opnieuw meemaken zodat ons geloof zich weer
meer kan verdiepen in Gods genade voor ons. Eind deze
maand eindigt ook het kalenderjaar. Wellicht nodigt dit ons
uit om te zien hoe afgelopen jaar is verlopen, wat goed is
geweest en wat we als kwaad hebben ervaren. De
decembermaand is ook een feestmaand, allereerst
Sinterklaas en op het einde het Kerstfeest. Moge het
momenten zijn waarop we elkaar, in familie- of
vriendenverband, maar ook als geloofsgemeenschap
mogen ontmoeten in geloof en in gezellig samenzijn. En
we kijken in deze dagen misschien ook al vooruit. Wat
brengt het nieuwe jaar, voor ons, voor de wereld waarin
we leven? Deze nieuwsbrief doet dit ook al door de
agenda van januari te plaatsen. Wij wensen een ieder een
goede advent toe, een Zalig Kerstfeest en een goed en
gezegend 2019. Wij hopen u te ontmoeten in een of meer
bijeenkomsten binnen onze parochie.
Mede namens het kerkbestuur en assistent-pastoor
Leonie van Straaten,
Wim van den Berg, pastoor
Dank!
In de vorige Nieuwsbrief kon u lezen dat ik geblesseerd
raakte als gevolg van een ongelukkige val van de fiets. Als
u deze Nieuwsbrief ontvangt zijn we ruim zes weken
verder en wil ik u allen heel graag bedanken voor de
bemoediging en de steun die ik op allerlei manieren
ontvangen heb: een kaartje, een telefoontje, uw gebed en
de prachtige bloemen! Het was hartverwarmend om te
ervaren hoe we als parochie er zijn voor elkaar in goede
en slechte dagen.
Inmiddels gaat het een heel stuk beter en stap voor stap
pak ik de draad weer op. Ik ben goed uitgerust en blij dat
ik weer actief onderdeel mag uitmaken van onze
parochiegemeenschap.
Leonie van Straaten, assisterend pastoor

Allerlei in onze parochie
Personen
Yvonne Hallebeek-Spies is toegetreden tot onze
liturgiecommissie. De liturgiecommissie had er behoefte
aan, om naast de huidige leden, die alle vier theoloog zijn
en regelmatig voorganger zijn, ook iemand te hebben die
vanuit het meevieren van de liturgie een eigen inbreng in
de commissie kan hebben. Wij wensen Yvonne veel
wijsheid en meedenken toe.
Marianne Knottnerus Roos, de weduwe van diaken Hans
Knottnerus, is verhuisd naar Nieuwegein. Ze behoort nu
bij de parochie Utrecht. Wij wensen Marianne alle goeds
en zegen toe in haar nieuwe huis en danken haar voor alle
meeleven en meevieren in onze parochie.
Herdenken Frans Teunissen
Op 20 januari zullen wij tijdens de eucharistieviering
priester Frans Teunissen bijzonder gedenken. Het is dan
ruim een jaar geleden dat wij van hem afscheid moesten
nemen. Dit gebeurt met het gedachtengoed van bisschop
Johannes Bluyssen, voor wie Frans grote bewondering
had. Frans heeft in zijn werkzame leven een
‘Bluyssenviering’ gehouden, met teksten en gebeden van
bisschop Bluyssen. Als pastores hadden we al
afgesproken om die viering nog één keer te houden in
onze parochie, waarbij Frans ook voor zou gaan – maar
dat is helaas niet meer gelukt. Daarom vonden wij het
passend om hem nu met het gedachtengoed van bisschop
Bluyssen te gedenken.
U bent van harte welkom!
Herinrichting
Het lijkt wat stil geworden met betrekking tot de
herinrichting van onze kerk, maar ondertussen is er toch
het een en ander gebeurd. Zo is het plan van de
herinrichting klaar en zijn er twee aannemers geweest die
elk een offerte maken. Als deze klaar zijn dan worden ze
voorgelegd aan de CFM (commissie financiën en
materieel van de landelijke kerk). Daarna zullen we op
zoek moeten gaan naar de nodige financiën. Eveneens is
er een plan in de maak voor een aanvulling van de
verlichting. En er wordt gewerkt aan de verbetering van
het geluid.
Concreet is er ook wat veranderd. Zo heeft het beeld van
St. Paulus een nieuwe bestemming gevonden: het krijgt
een plaats op het St. Pauluskerkhof. De beelden van
Maria en Jozef zijn verplaatst naar de wand rechts van de
toegangsdeuren. Hier kan ieder die wil ook een kaarsje
ontsteken en is er een voorbede-boek geplaatst waarin
men een intentie kan opschrijven, die wordt voorgelezen
tijdens de zondagse viering. De icoon van Maria
Magdalena heeft een nieuwe plek gekregen in de nis waar
eerst de beelden van Maria en Jozef stonden.
De kerkstoelen zijn voorzien van een boekenplankje zodat
een ieder ruimte heeft om gezangboek en liturgieblaadje
neer te leggen. Gijs de Leeuw van Weenen heeft deze
gemaakt, waarvoor heel veel dank aan hem.

In de hal is een drieluik opgehangen van Maria
Magdalena. Dit kunstwerk is gemaakt door kunstenares
Ria Sillen uit Roermond. Het zijn drie zeer fijngetekende
afbeeldingen die een geheel eigen sfeer uitdrukken van
onze patroonheilige. Bij binnenkomst is zo meteen
duidelijk dat zij de naamgeefster is van onze kerk en
parochie.
In de koffiekamer hebben wij twee (en er komt er
binnenkort nog een bij) moderne kunstwerken
opgehangen van kunstenares Greet Boekholt uit Weert.
Ook de andere nevenruimtes zullen worden voorzien van
enige van haar werken. Het zijn allen collages die vol
details zitten, zonder dat het totaalbeeld in die details
verdrinkt. Met deze kunstwerken willen we wat meer
eenheid brengen in de verschillende ruimtes. We hebben
ze ook gekozen met het oog op de andere gebruikers van
deze ruimtes.
Wim van den Berg, pastoor
Thema-avond over ‘voltooid leven’
Donderdag 13 december, van 19.30-21.00 uur,
organiseert de parochie een thema-bijeenkomst over
‘voltooid leven’. Deze term wordt gebruikt voor mensen die
ernaar verlangen te sterven omdat verder leven voor hen
geen zin meer heeft, en heeft veel aandacht gekregen
toen, onder het vorige kabinet, een wetsvoorstel werd
ingediend om dit mogelijk te maken..
Er zijn zowel verschillen als raakvlakken met euthanasie
en sedatie, waarmee meer mensen ervaring hebben.
Daarover zal het gaan, maar vooral over de vraag:
wanneer ervaart men het leven als voltooid? Kunt u zich
het gevoel erachter voorstellen en begrijpt u de wens om
zelf te bepalen wanneer je sterft? Of juist niet?
En hoe kun je hier vanuit gelovige perspectieven naar
kijken en mee omgaan? Pastor Marieke Ridder zal de
bijeenkomst begeleiden. Zij is in 2014 gewijd tot priester.
Marieke (Eindhoven 1969), heeft twintig jaar ervaring als
geestelijk verzorger in verpleeghuizen, een wooncentrum
voor mensen met een lichamelijke beperking en een highcare hospice en is momenteel geestelijk verzorger van
ziekenhuis Tergooi (Hilversum/Blaricum).
Van harte welkom!
Aansluitend aan de lezing en het gesprek met Marieke
Ridder kunt u enkele wijnen proeven in het kader van de
wijnactie.
Poetsochtend in de kerk
Op donderdag 13 en zaterdag 15 december vanaf 09u00
staan weer gezamenlijke poetsochtenden gepland.
Natuurlijk wordt ons kerkgebouw wekelijks
schoongemaakt. Elke donderdagochtend zorgen Mieke,
Anton, Bart en Herman voor de reguliere schoonmaak en
de studenten van de vereniging De Navigators dragen om
de twee weken op dinsdagavond hun steentje bij. Maar
daarnaast is het af en toe ook nodig om bepaalde zaken
wat grondiger aan te pakken en daartoe dienen deze
poetsochtenden waarbij uw hulp hogelijk wordt
gewaardeerd! Er zijn grotere en kleinere klussen, dus
iedereen kan meehelpen. Vele handen maken licht werk
en onze kerk zal met kerst feestelijk glanzen!
Kerstavondviering 24 december
Op maandag 24 december om 19.00 uur wordt u allen –
met uw kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden en buren
– verwacht voor een heel toegankelijke kerstavondviering.
Er wordt veel gezongen en gemusiceerd. Een adhoc –

ensemble van musici luistert het geheel op met blokfluit,
cello, tamboerijn en piano. Na afloop is er iets te drinken
met een kerstversnapering.
Wij hopen dat er ook kinderen uit de naaste omgeving
(rondom Basisschool 't Palet) meedoen, met zang, muziek
en spel. Ook wijkbewoners, ouderen en (jonge) gezinnen
rondom onze kerk worden uitgenodigd. We willen op die
manier een kerstsamenzijn voor jong en oud in de
parochie en de wijk organiseren. Het zou mooi zijn
wanneer deze viering op Kerstavond kan bijdragen aan
onderlinge saamhorigheid tussen mensen in en rond de
Maria Magdalenakerk!
Kerstknutselmiddag 9 december
Op zondag 9 december van 14.00 tot 16.00 uur is er een
kerstknutselmiddag. Kinderen met hun ouder(s) zijn
uitgenodigd om op die middag de kerstviering voor te
bereiden door te werken aan een kersttafereel;
kerstfiguren maken voor een kerststal of om in de
kerstboom te hangen; kerstwensen maken; kerstversiering
maken naar eigen ideeën.
Voor kinderen die graag zingen of een instrument
bespelen, of mee willen doen met een kersttoneelspel is
er woensdagmiddag 28 november en/of vrijdagmiddag 30
november een oefenmiddag vanaf 15u00.
Meer informatie en aanmelden: Herman Ueffing
( 0642185123, herman@ueffing.nl)
De voorbereidingsgroep:
Renee, Yvonne, Bernadette, Fred en Herman
Advent

raam in Gerarduskapel in Wittem

Dauwt heem’len!
Sommige gezangen zijn zo eigen aan de tijd in het
kerkelijk jaar, dat je ze niet op een ander moment kunt
zingen. Dat geldt met name voor de periode van de
Advent en Kerstmis. Melodieën krijgen dan een
symbolische lading. Dat geldt zeker voor het ‘Rorate cæli’.
De tekst van het Rorate bestaat uit citaten uit de profeet
Jesaja: brokstukken die aaneen zijn geregen. Het refrein
is een soort ‘zwerfkei’ in het profetenboek (45,8), een vers
dat op zichzelf staat, vol symboliek: Dauwt, hemelen, uit
den hoge; en wolken, regent de Gerechte.
Ons blauwe gezangboek (no 472) zingt het vrijer: Dauwt,
heem’len, wolken wijkt vaneen, daal, Heiland, als een
regen.
Letterlijk staat er in de Latijnse tekst dat het ‘recht’ mag
regenen. Maar de traditie gaf er een messiaanse uitleg
aan en zag in het ‘recht’ de Rechtvaardige: de Messias die
zal komen. Ergens anders in het boek van Jesaja (64,1)

staat de tekst: Scheur toch de hemelen open! Dit soort
teksten verklaart wellicht het Godsbeeld dat wij van onze
eerbiedwaardige erflaters hebben ontvangen: dat God met
een lange baard op de wolken troont.
Ik vind het wel een prachtig beeld voor de Advent: dat God
de wolken mag openscheuren en als regen zijn
gerechtigheid over onze aarde mag uitstorten. Vol
aandrang verzuchten mensen - nog steeds - om
bevrijding. God ziet zijn volk gebukt gaan onder de
verdrukking. In al zijn onbaatzuchtigheid komt Hij
genadevol ons tegemoet. Zo lief heeft Hij ons, dat Hij
onder ons komt wonen. Hij schenkt ons zijn enige Zoon op
het Kerstfeest.
De melodie van het Rorate zoals die in ons
Gezangenboek is opgenomen, is de oorspronkelijke
melodie uit de zeventiende eeuw, in wat we noemen neogregoriaans. In de negentiende eeuw werd deze melodie
versierd met allerlei tussennootjes en zo staat hij in de
‘roomse’ gezangenboeken. In de vakliteratuur wordt wel
de oorspronkelijke melodie vergeleken met een ‘toog’,
waar overheen een expressieve ‘superplie’ werd
aangetrokken! Notenlezers: vergelijk bovenstaande
melodie maar eens met Gezang 472 van ons
gezangenboek…
In onze parochie zingen wij al sinds enkele jaren de
antwoordpsalm op de prachtige melodie (mét ‘superplie’)
van dit Rorate. Het betreft tekstbewerkingen van de
psalmen gemaakt door pater Henk Jongerius. Het refrein
luidt steeds: Verlos ons, laat er vrede komen, vervul wat
mensen dromen.
Dat wens ik ons allen toe: dat onze gebeden om vrede
gestalte mogen krijgen in de geboorte van de Messias.
Dat Gods Zoon ons mag verlossen en al onze dromen
vervuld mogen worden! Zalig Kerstfeest!
Jeroen de Wit, cantor
Driekoningenzegen
Op zondag 6 januari, feest van driekoningen, kunt u de
huiszegen ontvangen. Deze is symbolisch afgedrukt op
een sticker. Deze kan worden aangebracht boven de
(huis)deur. Men kan een vrijwillige bijdrage geven. De
meeropbrengst is bestemd voor St. Paulus Missie.
Week van Gebed voor de Eenheid
Tijdens de week van Gebed voor de Eenheid zal er elke
dag in een andere kerk ’s avonds een vesperdienst zijn
waarin gebeden wordt voor de eenheid van de christenen.
In onze kerk is deze vesperdienst op maandag 21 januari
om 19u30. Van harte welkom om mee te komen bidden.
Kerkbalans
Zoals u weet moeten alle uitgaven van onze parochie
(salaris van onze pastores, kosten eredienst, vorming en
pastoraat, onderhoud van het kerkgebouw alsmede
energiekosten) betaald worden uit de bijdragen die u als
lid of gastlid geeft. Ook dit jaar heeft u met uw bijdrage
voor de financiële basis gezorgd zodat onze parochie een
plaats van zingeving en zinvinding voor Eindhoven en de
verre omtrek kon zijn. Daarvoor zegt het kerkbestuur u
van harte dank en hoopt dat u ook weer aan de Actie
Kerkbalans in 2019 zult deelnemen!
Mocht u voor dit jaar nog geen bijdrage overgemaakt
hebben: het kan nog steeds en alle beetjes helpen! (NL88
INGB 0001 4062 94 t.n.v. Oud-Katholieke Parochie v/d H.
Maria Magdalena, Eindhoven).
Feli Platzer, secretaris kerkbestuur

Landelijke Kerk
Op zondag 6 januari 2019 om 16u00 bent u allen van
harte welkom in de feestelijke Nieuwjaarsvesper in de
Gertrudiskathedraal, Willemsplantsoen 2, Utrecht (vlakbij
Utrecht CS). Aansluitend aan de viering is er gelegenheid
de bisschop en parochianen uit andere parochies te
ontmoeten. Een mooie gelegenheid om te ervaren dat
onze geloofsgemeenschap in Eindhoven er niet alleen
voor staat maar ingebed is in een groter geheel. Een
aanrader!
Kerk in de stad
STUDENTEN
In de aankomsthal van Eindhoven Airport stonden twee
jonge mensen, naast een groot verticaal spandoek,
waarop stond “Tilburg University”. Ze stonden daar de
hele dag, en hadden van Starbucks gratis (!) koffie
gekregen. Ze wachtten op vluchten uit oost Europa. Daar
komen veel nieuwe studenten vandaan, die gaan
beginnen in Tilburg op de universiteit. Deze twee stonden
daar om hen op te vangen, en de weg te wijzen. De weg
naar de bushalte, de weg naar het station, waar de trein
gaat naar Tilburg Universiteit. Ze vertelden dat je die
nieuwe studenten zo herkent, want ze zijn jong, en staan
een beetje verdwaasd om zich heen te kijken, als ze uit de
schuifdeuren komen. Ik vertelde over de gebedsruimte op
het vliegveld, en zei “ik neem aan dat er op de universiteit
ook een gebedsruimte is?” Ja zeker zeiden ze, en ook op
die plek, is het heel zinvol dat er een gebedsruimte is. En
ook daar maken er mensen gebruik van, met
uiteenlopende religieuze achtergrond. Wij leven in een tijd
dat veel mensen zoekende zijn. Zoeken naar de zin van
dit leven, zoeken naar richting. En dat valt niet mee, want
er zijn zoveel verschillende richtingen en mogelijkheden.
Op levensbeschouwelijk gebied staan ze verdwaasd om
zich heen te kijken. Hoe belangrijk is het, dat er dan
mensen zijn om de weg te wijzen.
Mirjam van Nie

Agenda
De voedselbank vraagt voor december: smeerboter en
voor januari: pasta/rijst
Zo 02-12 10u30 Eucharistieviering
1ste zondag van de advent
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1ste lezing Zacharia 14, 4-9
Graduale Psalm 24
2e lezing 1 Tessalonicenzen 3, 9-13
Evangelie Lucas 21, 25-31
Do 06-12 12u00 Middaggebed en Lunch
19u30 Oase
Zo 09-12 10u30 Dienst van Schrift en Gebed
2e zondag van de advent
Voorganger lector Herman Ueffing
1ste lezing Baruch 5, 1-9
Graduale Psalm 126
2e lezing Filippenzen 1, 3-11
Evangelie Lucas 3, 1-6
14u00 – 16u00 Kerst-knutselmiddag voor kinderen
Di 11-12 14u30 – 16u00 Lezing Luther
19u30 – 21u00 Queerbijbelleesgroep
Do 13-12 09u00 – 12u00 Poetsochtend kerk
12u00 Middaggebed en Lunch
19u30 Lezing over het Levenseinde
aansluitend wijn proeven
Za 15-12 09u00 – 12u00 Poetsochtend kerk
Zo 16-12 10u30 Eucharistieviering
3e zondag van de advent
Voorganger pastoor Wim van den Berg
(predicatie: assisterend pastoor Leonie van Straaten)
1ste lezing Sefanja 3, 14-20
Graduale Psalm 85
2e lezing Filippenzen 4, 4-9
Evangelie Lucas 3, 7-18
Uitgangscollecte: Vluchtelingen in de knel
Ma 17-12 14u00 – 16u00 Leesgroep
Wo 19-12 18u00 Samen eten Restaurant ‘Melousia’
Kalmoesplein 73, Eindhoven.
Aanmelden vooraf bij lector Herman Ueffing
(herman@ueffing.nl)
Do 20-12 10u30 Bijbelgroep
12u00 Middaggebed en Lunch
Zo 23-12 10u30 Eucharistieviering
4e zondag van de advent
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1ste lezing Micha 5, 1-3
Graduale Psalm 80, 1-8
2e lezing Hebreeën 10, 5-10
Evangelie Lucas 1, 39-45

Ma 24-12 19u00 Kerstavondviering (laagdrempelig)
Voorganger lector Herman Ueffing
Di 25-12 10u30 Eucharistieviering
Kerstdag
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1ste lezing Jesaja 52, 7-10
Graduale Psalm 98
2e lezing Hebreeën 1, 1-12
Evangelie Johannes 1, 1-14
Do 27-12 12u00 Middaggebed en Lunch
Zo 30-12 10u30 Eucharistieviering
Zondag na Kerstmis
Voorganger emeritus pastoor Piet Coemans
1ste lezing Jesaja 61, 10 – 62, 3
Graduale Psalm 147, 12-20
2e lezing Galaten 3, 23 – 4,7
Evangelie Lucas 2, 33-40
Do 03-01 12u00 Middaggebed en Lunch
19u30 Oase
Zo 06-01 10u30 Eucharistieviering
Epifanie – Openbaring van onze Heer Jezus Christus aan
de volken (Driekoningen)
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1ste lezing Jesaja 60, 1-6
Graduale Psalm 72
2e lezing Efeziërs 3, 1-12
Evangelie Matteüs 2, 1-12
16u00 Nieuwjaarsvespers
St. Gertrudiskathedraal te Utrecht
Do 10-01 12u00 Middaggebed en Lunch
19u30 Kerkbestuur
Zo 13-01 10u30 Dienst van Schrift en Gebed
1e zondag na Epifanie - De doop van de Heer in de
Jordaan
Voorganger lector Herman Ueffing
1ste lezing Jesaja 40, 1-5 en 9-11
Graduale Psalm 104, 1-13
2e lezing Titus 3, 4-7
Evangelie Lucas 3, 15-16 en 21-22
Di 15-01 14u30 – 16u00 Lezing Luther
Do 17-01 10u30 Bijbelgroep
12u00 Middaggebed en Lunch
19u30 Commissie Herinrichting
Zo 20-01 10u30 Eucharistieviering
2e zondag na Epifanie – De bruiloft te Kana
Voorganger assisterend pastoor Leonie van Straaten
Herdenking van priester Frans Teunissen
1ste lezing Jesaja 62, 1-5
Graduale Psalm 96
2e lezing 1 Korintiërs 12, 1-11
Evangelie Johannes 2, 1-11
Uitgangscollecte: Oecumenische Werk

Ma 21-01 19u30 Vesperdienst vanwege Week van Gebed
voor de Eenheid
Wo 23-01 18u00 Samen eten Restaurant ‘De gammele
Geit’,
Heuvel 10, Geldrop.
Aanmelden vooraf bij lector Herman Ueffing
(herman@ueffing.nl)
Do 24-01 12u00 Middaggebed en Lunch
Zo 27-01 10u30 Eucharistieviering
Opdracht van de Heer in de Tempel - Marialichtmis
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1ste lezing Maleachi 3, 1-4
Graduale Psalm 84
2e lezing Hebreeën 2, 14-18
Evangelie Lucas 2, 22-40
Ma 28-01 14u00 – 16u00 Leesgroep
Do 31-01 12u00 Middaggebed en Lunch
Zo 03-02 10u30 Eucharistieviering
Vierde zondag na Epifanie
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1ste lezing Jeremia 1, 4-10
Graduale Psalm 71, 1-9
2e lezing 1 Korintiërs 12, 27-31a
Evangelie Lucas 4, 21-32

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