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Inleiding
De lente is begonnen, de natuur laat weer kleuren zien en
we genieten van de eerste zonnewarmte! En dan staan we
ook meteen aan het begin van de Veertigdagentijd, de
voorbereidingstijd op het feest van Pasen. De
kwetsbaarheid van de voorjaarsbloemen, de onverwachte
gure dagen: ze herinneren mij aan de kwetsbaarheid van
de mens, ook van de Mensenzoon op zijn weg ten einde
toe. Het is een uitdaging om deze tijd bewust te beleven:
ons te bezinnen op de weg van Jezus Christus, door lijden
en dood naar verrijzenis. Daarbij worden we geholpen
door de liturgie, die in deze tijd soberder is en wij kunnen
dit persoonlijk verdiepen door ook zelf iets soberder te
leven. Met het traditionele vasten óf met een vasten die
we op eigentijdse wijze vormgeven: bijvoorbeeld minder
televisie, geen alcohol, aandacht voor stilte en gebed. Wat
ik ook doe, voor mij gaat vasten over ruimte maken, om
met aandacht deze weg naar Pasen te kunnen gaan.
En die weg begint voor mij dit jaar op heel speciale wijze,
want ik vlieg op 1 maart voor drie weken naar de Filipijnen.
Ik ben uitgenodigd door de Iglesia Filipina Independiente
met wie onze kerk in full communion is: ik mag gaan
werken op twee seminaries. Het is een bijzondere
uitnodiging en ik zal niet enkel mijn inbreng geven, maar
ook vast en zeker veel van hen ontvangen en leren.
Mag deze tijd voor ieder van ons, waar we ook zijn, een
inspirerende tocht naar Pasen worden, in het vertrouwen
dat wij meer en meer lichtdragers zullen worden!
Leonie van Straaten, assisterend pastoor

Parochie
Goedkeuring project
We hebben in 2017 een projectaanvraag ingediend om de
betekenis van onze kerk open te stellen voor iedere
belangstellende in Zuid-Nederland. Deze projectaanvraag
is goedgekeurd! We zijn er heel blij mee, omdat deze

goedkeuring ons financiële ondersteuning geeft om de 0,1
aanstelling die we al op projectbasis hadden, de komende
jaren te behouden. We zijn, in afwachting van de formele
goedkeuring, al wel aan de slag gegaan om onze parochie
in de stad meer bekendheid te geven. Bijvoorbeeld door
de laagdrempelige Kerstviering op Kerstavond en het
opstarten van de Queerbijbelgroep. Nu de goedkeuring
formeel is, gaan we door op de ingeslagen weg. We
houden u uiteraard op de hoogte!

Landelijke Kerk
Vastenaktie
Het Collegiaal Bestuur beveelt voor de vastenactie 2019
het Project Syrische Vluchtelingen van harte bij u aan. Het
project wordt georganiseerd vanuit het Syrisch Orthodox
JongerenPlatform door de heer Simon Saliba. Zijn
toelichting vindt u in de bijlage. Hij schrijft hierin onder
andere:
“Het Syrisch Orthodox JongerenPlatform zet zich in om de
reeds gewortelde Syrisch-orthodoxe gelovigen te
betrekken in het leven van de nieuw gevluchte broeders
en zusters. De vluchtelingen leren hierdoor van de
ervaringen die de Syrische gemeenschap heeft opgedaan
in Nederland en op welke manier zij het beste één kunnen
worden in Nederland en een bijdrage kunnen leveren aan
de samenleving. Het is ontzettend belangrijk om de eigen
identiteit niet te vergeten, maar het is belangrijker om een
weg te creëren in de dynamische samenleving in
Nederland, om zo efficiënt mogelijk in te burgeren en een
onderdeel te worden van de Nederlandse samenleving.
Met hulp van tientallen vrijwilligers en donaties is het
mogelijk om deze vervreemde Syrische vluchtelingen bij
elkaar te brengen in sociale en religieuze activiteiten.”
De opbrengst van de collectes tijdens de Veertigdagentijd
gaan naar dit project, want het Syrisch Orthodox
Jongerenplatform heeft onze steun hard nodig.

Vastenboekje: Dragers van het licht
Binnenkort zijn de boekjes in onze parochie voor een
kleine bijdrage te koop. We kunnen deze boekjes van
harte aanbevelen, het is een mooi boekje voor ieders
persoonlijke bezinning, maar ook een heel mooi boekje
om aan iemand cadeau te doen. Het thema ‘Dragers van
licht’ is in het boekje uitgewerkt aan de hand van de
profeet Micha. Uit de inleiding citeren we een fragment ter
illustratie bij dit thema:
De komende veertig dagen gaan wij deze weg
aan de hand van oude woorden van Micha en zijn
collega-profeten.
Wij krijgen de mogelijkheid om ons persoonlijk
geweten én ons collectieve geweten als
samenleving te onderzoeken op de trouw van
God. Waar zien wij dat hij groter is dan het onrecht
dat wij doen, dan de schuld die wij met ons
meedragen? Waar zien wij zijn toekomst
aanbreken? Hoe zijn wij zelf de dragers van het
licht dat hij heeft geschapen? Laat tot je
doordringen wat Micha zegt:
‘De Heer heeft u gezegd wat goed is,
mens,
en wat Hij van u verlangt:
Hij wil niets anders dan dat u recht doet,
Dat u de trouw eerbiedigt,
En dat u nederig wandelt met uw God.’
en kies dus voor het leven!

Internationaal
Eerste vrouwelijke bisschop voor de Onafhankelijke
Filipijnse Kerk

21 jaar geleden voerde de Iglesia Filipina Independiente
de wijding van vrouwen tot het ambt in. Op 6 februari werd
de eerste vrouwelijke bisschop verkozen, pastoor Emelyn
Dacucuy uit Batac, als bisschop van het bisdom met
dezelfde naam.
Dacuycuy hoort bij de eerste generatie priesters van haar
kerk. Ze belichaamt een combinatie die voor deze
Filipijnse zusterkerk kenmerkend is. Als pastoor werkt ze
aan kerkopbouw, gaat voor in de liturgie, en zorgt voor
een goed pastoraat voor haar parochianen. Tegelijkertijd
benadrukt ze maatschappelijk getuigenis, zet zich in voor
de rechten van minderheden, of het nu vrouwen of kleine
boeren zijn en protesteert tegen een klimaat van
wetteloosheid in haar land. Dat heeft een prijs - ze heeft
vaker met bedreigingen te maken gehad.
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 7 februari 2019

Kerk in de stad & regio
Politiek
De gesprekken op Eindhoven Airport beginnen vaak met
“waar gaat u naartoe”, of “wie kom je ophalen”. Maar
zomaar opeens kan het gesprek een andere wending
nemen, en komt het op geloven, of ook wel op politiek.
Een man in de aankomsthal vertelde over zijn
gehandicapte dochter, en hoe erg het wel niet was, dat de
sociale werkplaats waar ze werkte, gesloten werd. Ik sprak
een vrouw, die op weg was naar Manchester. Ze woonde
en werkte al vele jaren in Engeland, en was op
familiebezoek geweest in Limburg. Toen kwamen we over
de brexit te spreken. Ze vond dat een heel moeilijke zaak
en had zelfs overwogen om weer in Nederland te gaan
wonen. Maar vanwege al haar contacten in Engeland had
ze besloten daar toch maar te blijven. Ook kwam ik een
keer personeelsleden van Ryan Air tegen, die folders
uitdeelden.
Het vliegveld is een plaats waar de actualiteit en
de politieke ontwikkelingen volop aanwezig zijn. Wat mooi,
om te midden van al die ontwikkelingen een plaats van
rust en stilte te kunnen bieden. Ik hoop dat de kerk ook
zo’n plaats mag zijn. Midden in de wereld, met alles wat
daar gebeurt, een plek van rust en stilte. Om nieuwe
energie op te doen, om weer verder op reis te kunnen
gaan.
Mirjam van Nie
Laudato Si aanbod
In Gemeenschap De Hooge Berkt in Bergeijk worden in de
loop van dit kalenderjaar vijf bijeenkomsten georganiseerd
rond de encycliek Laudato Si, om ons als christenen te
bezinnen op onze verantwoordelijkheid voor de schepping.
De eerste bijeenkomst is bij het verschijnen van deze
Nieuwsbrief net geweest, de overige data zijn:
4 mei, 17 augustus, 5 oktober en 30 november. De
bijeenkomsten zijn altijd op zaterdag 13.00 – 14.30 uur en
de inloop is vanaf 12.30 uur. Locatie Buitenhuis, Hooge
Berkt 25B.
In de kerk liggen foldertjes met meer informatie,
aanmelden is niet nodig. Van harte welkom!
Interview op de radio: ‘Nog even zondag’
Hoe breng je de zondag door, wat betekent het om
danstheoloog te zijn en Oud-Katholiek priester, in een
parochie te werken en ook in een leefgemeenschap te
wonen? Deze en nog andere vragen komen aan bod in
een interview met assisterend pastoor Leonie van
Straaten op zondag 17 maart, Radio 5, 22u00-23u00. Het
interview is ook achteraf te beluisteren op de website van
de EO, na 17 maart.

Agenda
De Voedselbank vraagt voor maart: groenten in blik
Elke zondag van de veertigdagentijd is er een
uitgangscollecte. De opbrengst is voor de vastenactie.
Zo 03-03 10u30 Eucharistieviering
Achtste zondag na Epifanie
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1e lezing Jeremia, 7, 1-15
Graduale Psalm 92
2e lezing 1 Korintiërs 15, 50-58
Evangelie Lucas 6, 39-49
Wo 06-03 19u30 Eucharistieviering (uitdelen askruisje)
Aswoensdag
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1e lezing Amos 5, 6-15
Graduale Psalm 57
2e lezing 2 Korintiërs 5, 20 – 6, 10
Evangelie Matteüs 6, 1-6 en 16 - 21
Do 07-03 12u00 Middaggebed en Lunch
19u30 Oase

Do 28-03 12u00 Middaggebed en Lunch
19u30 Commissie Herinrichting
Za 30-03 9u00 – 12u00 Poetsochtend
Zo 31-03 10u30 Eucharistieviering
Vierde zondag van de Veertigdagentijd
Voorganger emeritus pastoor Piet Coemans
1e lezing 2 Kronieken 36, 14-23
Graduale Psalm 34, 1-11
2e lezing 2 Korintiërs 5, 14-21
Evangelie Lucas 15, 11-32
Uitgangscollecte: Vastenactie
Do 04-04 12u00 Middaggebed en Lunch voor Senioren
19u30 Oase
Zo 07-04 10u30 Eucharistieviering
Vijfde zondag van de Veertigdagentijd
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1e lezing Jesaja 58, 7-10
Graduale Psalm 126
2e lezing Filippenzen 3, 7-14
Evangelie Lucas 20, 9-19
Uitgangscollecte: Vastenactie

Zo 10-03 10u30 Dienst van Schrift en gebed
Eerste zondag van de Veertigdagentijd
Voorganger lector Herman Ueffing
1e lezing Deuteronomium 5, 6-21
Graduale Psalm 81
2e lezing Romeinen 10, 8-13
Evangelie Lucas 4, 1-13
Uitgangscollecte: Vastenactie
Di 12-03 14u30 – 16u00 Lezing Luther
20u00 – 21u30 Queerbijbelgroep
Do 14-03 12u00 Middaggebed en Lunch
19u30 Kerkbestuur
Za 16-03 9u00 – 16u00 Actiedag Present
Zo 17-03 10u30 Eucharistieviering
Tweede zondag van de Veertigdagentijd
Voorganger priester Marieke Ridder
1e lezing Exodus 34, 27-35
Graduale Psalm 27, 7-14
2e lezing 1 Korintiërs 13, 1-13
Evangelie Lucas 9, 28 - 36
Uitgangscollecte: Vastenactie
Do 21-03 10u30 Bijbelgroep
12u00 Middaggebed en Lunch
Zo 24-03 10u30 Eucharistieviering
Derde zondag van de Veertigdagentijd
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1e lezing Exodus 3, 1-15
Graduale Psalm 103, 1-7
2e lezing Romeinen 5, 1-11
Evangelie Lucas 13, 1-9
Uitgangscollecte: Vastenactie
Ma 25-03 14u00 – 16u00 Leesgroep
Wo 27-03 18u00 Samen eten in Sociaal Restaurant Het
Cruydenhuis, Kalmoesplein 73 in Eindhoven
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