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Het zijn drie avonden om nader kennis te maken met een
bijzondere mens. De eerste avond is op donderdag 28
februari 19u30, dan zal drs. Wietse van der Velde een
inleiding houden. De tweede avond is op 25 april met drs.
Hans van Reisen, die zich speciaal zal richten op
Augustinus over Maria Magdalena en de derde avond is
op 23 mei, dan hopen we drs. Ward Cortvriendt te
verwelkomen.
We hopen natuurlijk op uw aanwezigheid, want deze
avonden van verdieping en bezinning zijn kostbaar voor
onze geloofsgemeenschap. Maar daar willen we het niet
toe beperken: vertel het gerust verder en neem iemand
mee, zodat we een bredere kring mensen kunnen
inspireren!

Inleiding
De dagen zijn alweer duidelijk aan het lengen, maar de
winter is nog volop aanwezig. Sommige mensen snakken
naar de lente, anderen onder ons houden wel van de sfeer
in deze tijd. Het is de tijd van verkoudheden en griep, de
tijd van onverwachte sneeuw en ijzel, de tijd van het
opraken van onze voorraad vitamines. Juist in deze tijd is
het zo belangrijk dat de kersttijd nog wat kan doorwerken,
als dat feestelijk geheim van Gods licht en liefde tussen
ons in. Maar dat feestelijk geheim wil graag vertaald
worden in het dagelijkse leven, ook als de golven hoog
zijn en de baren woelig! Want het is de tijd dat donker en
licht met elkaar stoeien om ruimte, zoals op het schilderij
hierboven lijkt te gebeuren.
Daarom dacht ik: als de winter langer duurt dan gedacht,
letterlijk of figuurlijk, dus ook als het leven tegenzit, dan is
het misschien goed om nog eens terug te denken aan wat
we vierden met Kerstmis. Dan kan het ons bemoedigen
om een kaarsje aan te steken. Voor iemand die je dierbaar
is, of – en dat mag gerust – voor onszelf: want met zo’n
lichtje kunnen we elkaar of onszelf bemoedigen, het
vertrouwen wekken dat het licht van Kerstmis door zal
groeien. Want, zo geloven we met Prediker: voor alles is
een tijd, er is een tijd dat het donker is én een tijd dat het
licht is. Maar het mooiste wat ik dan meeneem van ons
kerstfeest is toch wel: God is er, in iedere tijd.
Leonie van Straaten, assisterend pastoor

Parochie
Lezingen over Augustinus
Nadat we ons vorig jaar verdiept hebben in de ‘Leer en
leven’ van Maarten Luther, leek het ons goed om dit jaar
de verdieping in onze eigen wortels centraal te stellen.
Daarom hebben we een cyclus over Augustinus
georganiseerd. We hebben immers veel aan deze
kerkvader te danken en hij geeft ons nog altijd voldoende
stof tot nadenken!

Training dementievriendelijke buurt
Nadat er in onze kerk een programma is verzorgd vanuit
het initiatief ‘dementievriendelijke buurt’ is aan ons een
nieuwe vraag gesteld: of wij ervoor openstaan dat in onze
kerk een training ‘Goed omgaan met dementie’ wordt
verzorgd voor de wijkbewoners in onze buurt, Kronehoef
west en midden. We zijn hier van harte op ingegaan en de
training is gepland op donderdag 21 februari, 14.00 –
16.30 uur. Iedereen die hierin geïnteresseerd is, is van
harte welkom. Er wordt een onkostenvergoeding gevraagd
voor de koffie.
Actie Kerkbalans
Half januari is weer de Actie Kerkbalans van start gegaan,
de jaarlijkse geldwervingsactie ten gunste van de
financiële basis van uw parochie. Zoals u weet moeten
alle uitgaven zoals de salarissen van onze pastores, de
kosten van de eredienst, vorming en pastoraat, onderhoud
van het kerkgebouw en energiekosten, betaald worden uit
de bijdragen die u als lid of gastlid geeft. Hartelijk dank
voor uw betrokkenheid en steun!
Laten we ook dit jaar weer met z’n allen ervoor zorgen,
ook financieel, dat onze parochie een plaats van zingeving
en zinvinding voor Eindhoven en de verre omtrek mag zijn!

Landelijke Kerk
Nashvilleverklaring
Naar aanleiding van de Nashvilleverklaring hebben onze
bisschoppen onderstaande reactie geschreven. Wij willen
u die niet onthouden omdat deze reactie goed en
zorgvuldig weergeeft hoe onze kerk hierin staat.
Wij realiseren ons dat er binnen de christenheid
wereldwijd grote verschillen van inzicht met betrekking tot
vragen over seksuele geaardheid en seksuele moraal
bestaan. Het gesprek hierover kan een verrijkende
ervaring zijn die mensen dichter bij elkaar brengt. Waar
het gesprek of de bereidheid daartoe ontbreekt, kan een
kloof ontstaan die nog maar moeilijk te overbruggen is.
Dat laatste is ook in ons eigen land nu het geval. Met het
publiceren van de Nederlandse vertaling van de Nashvilleverklaring en de ondertekening door ongeveer 250
predikanten wordt een bepaalde positie ingenomen en

worden andere meningen in soms felle bewoordingen als
onchristelijk afgewezen. Daarmee geven de
ondertekenaars er naar onze mening blijk van dat zij zich
afsluiten voor dialoog en daarmee verzaken aan hun
pastorale plicht. Dat betreuren wij ten zeerste. De kwaliteit
van de verklaring is naar onze mening zowel qua
bijbelinterpretatie alsook waar het theologische inzichten
en pastorale benadering betreft onder de maat. Met de
taal en de stelligheid waarmee een bepaalde positie wordt
ingenomen als zou die samenvallen met Gods
‘oorspronkelijke schepping’ leggen opstellers en
ondertekenaars niet alleen zichzelf vast, maar kwetsen zij
mensen uit de LHBTQ-gemeenschap en andere
christenen die een meer dynamische visie op Gods
schepping en verlossing hebben. Het is onze ervaring dat
de variatie en geschakeerdheid van mensen een
weerspiegeling vormt van de rijkdom van Gods schepping
en zijn genade. Wie die variatie inperkt loopt het risico om
zichzelf af te sluiten voor die rijkdom en Gods genade
tekort te doen. Wij juichen de openheid van onze tijd en
onze samenleving toe, waarin mensen zich voor wat zij als
hun aard ervaren niet hoeven te schamen en wij vinden
het bijzonder jammer dat er opnieuw gelovige christenen
zullen zijn die zich door de ondertekenaars van de
verklaring in de steek gelaten voelen. Wij nemen niet
alleen afstand van de Nashville-verklaring, maar we
blijven ons ook inzetten om het gesprek over menselijke
relaties en seksualiteit te helpen voortzetten. Dat zullen
we doen binnen onze eigen kerk en met de kerken met
wie wij ons samen verantwoordelijk weten voor de
verkondiging van het evangelie. De Raad van Kerken
heeft aangegeven de problematiek op de agenda te
zetten. We hopen dat er vanuit de Raad en met zoveel
mogelijk kerken een duidelijk positief en hoopvol teken
naar de LHBTQ-gemeenschap gesteld kan worden. Wij
maken ons daarvoor sterk.
+ Joris Vercammen, aartsbisschop van Utrecht
+ Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem
Retraite geestelijkheid
Als we deze nieuwsbrief opmaken, gaan uw pastores in
retraite. Met alle collega’s uit de landelijke kerk die daartoe
in de gelegenheid zijn verblijven we vier dagen in de Abdij
Maria Toevlucht te Zundert, in de gastvrijheid van de
Benedictijnen. Dit jaar is prof. dr. Frans Maas onze
begeleider en hij zal met ons teksten lezen van Theresia
van Ávila en Johannes van het Kruis. We hopen en
vertrouwen erop dat deze dagen van ruimte en bezinning
ons zullen inspireren en daarmee onze parochie én
landelijke kerk ten goede zullen komen.
Ontmoetingsdag Oud-Katholieken, Orthodoxen en
Anglicanen
Op 16 februari is er een Ontmoetingsdag van oudkatholieken, orthodoxen en anglicanen met als thema
‘Oecumenisch en orthodox in deze tijd’. Het belooft een
bijzondere bijeenkomst te worden. Aartsbisschop Job van
Telmessos, de oecumenisch patriarch, zal op deze dag
een inleiding verzorgen. Het programma begint met een
ochtendgebed in de OK Katherdraal Sint Gertrudis, dat is
al vroeg voor wie moet reizen. Maar het is natuurlijk ook
mogelijk om wat later te komen, om 10 uur is namelijk de
ontvangst met koffie en thee in De Driehoek. De
ontmoetingsdag wordt om 15.00 uur afgesloten met een
vesper in de kathedraal.
Van harte aanbevolen!

Kerk in de stad
Geslaagd
Op het terras van Eindhoven Airport zag ik een vrouw met
haar neus tegen de ruit naar beneden kijken. ‘Bent u
iemand aan het uitzwaaien?’ vroeg ik. ‘Nee’, zei ze, ‘ik
probeer om mijn kleinzoon te zien. Hij heeft vorige week
zijn laatste vak voor zijn eindexamen gedaan, en nu heeft
hij een baantje hier op het vliegveld. Ik ben gekomen om
hem te steunen.’ Ze vertelde over de bijzondere band die
ze had met haar kleinzoon, en hoe hij na problemen te
hebben overwonnen, nu toch dat examen had gedaan.
Toen ik zei dat ik luchthavenpastor ben, zei ze: ‘Tijdens die
examens heb ik een kaarsje opgestoken, want het was
spannend.’
Een paar weken later zag ik haar weer. Ik vroeg hoe het
met haar kleinzoon was, ze vertelde stralend dat hij was
geslaagd, en dat het baantje op het vliegveld heel goed
beviel. Ik zei: ‘Wat fijn voor jullie, gefeliciteerd!’ De vrouw
vertelde: ‘Na de goede uitslag heb ik wéér een kaarsje
aangestoken, uit dankbaarheid. Je kan wel wat vragen,
maar als je het dan krijgt, mag je ook dankbaar zijn.’ Wat
was dát een mooie levensles, zomaar op het terras.
Mirjam van Nie, luchthavenpastor

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

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

Pastoor Wim van den Berg
wimvandenberg@telfort.nl / 06-25016839

Do 07-02 12u00 Middaggebed en Lunch
19u30 Oase

Assisterend Pastoor Leonie van Straaten
leonie@hetwoordinbeweging.nl / 06-21658754

Zo 10-02 10u30 Dienst van Schrift en Gebed
Vijfde zondag na Epifanie
Voorganger lector Herman Ueffing
1ste lezing Jesaja 6, 1-8
Graduale Psalm 138
2e lezing 1 Korintiërs 15, 1-11
Evangelie Lucas 5, 1-11

Emeritus Pastoor Piet Coemans
piet.coemans@skynet.be / 0032-473507732

Di 12-02 14u30 - 16u00 Lezing Luther
20u00 - 21u30 Queerbijbelgroep
Do 14-02 12u00 Middaggebed en Lunch
19u30 Kerkbestuur
Zo 17-02 10u30 Eucharistieviering
Zesde zondag na Epifanie
Voorganger assisterend pastoor Leonie van Straaten
1ste lezing Jeremia
Graduale Psalm 1
2e lezing 1 Korintiërs 15, 12-20
Evangelie Lucas 6, 17-26
Uitgangscollecte: Jongerenwerk
Do 21-02 10u30 Bijbelgroep
12u00 Middaggebed en Lunch
14u00-16u30 Training Dementievriendelijke buurt
19u30 Commissie Liturgie
Zo 24-02 Oecumenische viering
(plaats en tijd nog niet bekend)
Ma 25-02 14u00 – 16u00 Leesgroep
Wo 27-02 18u00 Samen eten
in Restaruant La Vita é Bella,
Wattstraat 70, Eindhoven
Aanmelden vooraf bij lector Herman Ueffing
(herman@ueffing.nl)
Do 28-02 12u00 Middaggebed en Lunch
19u30 Augustinuslezing (1)
Door drs. Wietse van der Velde
Zo 03-03 10u30 Eucharistieviering
Achtste zondag na Epifanie
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1ste lezing Jerermia 7, 1-15
Graduale psalm 92
2e lezing 1 Korintiërs 15, 50-58
Evangelie Lucas 6, 39-49

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
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